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حل نخواهند    یاقتصاد مقاومت  هایسیاست  یکشور بدون اجرا یاقتصاد  مشکالت
اقتصاد رشد  و  وجود   زین  ی شد  ا  به  بر  قرار  آمد،  دولت    ن ینخواهد  که   ک یشد 

کند   نییتع زین یقرارگاه، فرمانده نیا یدهد و برا  لیتشک یاقتصاد مقاومت قرارگاه
شوند.    دهیباشند و د  حسوسم   دیاقدامات با  ن یانجام شده است اما ا  یکه اقدامات

دولت اقتصاد    یاقتصاد  هایتالشو    هافعالیتنسبتِ    دیبا  یمسئوالن  با  را  خود 
مع  ،یمقاومت و  کنند  مشخص  همکار  ار ی کامالً  اقتصاد  یهرگونه  برنامه    ، یو 
مقاومت  هایسیاست  اساسباشد که    یاقتصاد  و مورد  شد  میتنظ  یخرد جمع  بر  ه 

 است.  یاقتصاداجماع اکثر کارشناسان و متخصصان 
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 پیشگفتار

 

با هدف  ران،یا  یاسالم  یجمهور  هیغرب عل  یرانسانیو غ  جانبهیک  هایتحریم  افتنیو با شدت    ریدر چند سال اخ
کشور اضافه و به  یاقتصاد اتیبه ادب «ی»اقتصاد مقاومت دیجد یواژه ران،یا ایهسته آمیزصلح هایبرنامهمتوقف کردن  

فشار،  طیکه در شرا  یآن اقتصاد  یعنی  یاست. اقتصاد مقاومت  فتهفراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گر
 طوربهکشور باشد.    ییکننده رشد و شکوفا  نییتع  تواندمی  دیشد  یو خصومت ها  هادشمنی  طیدر شرا  م،یتحر  طیدر شرا

 ؛دانس ت وربرای رسیدن به جایگاه رفیع اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی کش   ایمقدمه  توانمیاقتصاد مقاومتی را    یکل
دش من،   یاز س و  ت ثییر  غیرقابلنفوذ،    غیرقابلکشور را مستحکم،    میکن  یاست که سع  نیما ا  یهمه  یوظیفه  نیبنابرا

و   س تیکلی اقتصاد مق اومتی را در ب  هایسیاست  یتحول، مقام معظم رهبر  نیبه ا  ازین  ی. در پمیو نگه دار  میحفظ کن
 ،یمل  دی از تول تی حما ،یو مردم  یدولت  هایظرفیت یهمهاستفاده از  قتصاد،چهار بند ابالغ نمودند که مقاوم بودن ا

کردن اقتصاد،  ی، مردمهاآن نمودن یکه الزمه عمل دهندمی لیمصرف ارکان آن را تشک تیریو مد  یمنابع ارز  تیریمد
 .باشدمی بنیاندانش عیبه نفت و استفاده از صنا یکاهش وابستگ
ستاد اقتصاد راستا  نی. در اباشدمیاستان  یمقاومتستاد اقتصاد  رخانهیمدون از عملکرد دب یحاضر انعکاس  گزارش

 403  بیو تصو  یدستور جلسه داشته است که با بررس  92،  1398جلسه در سال    29  یاستان مجموعاً با برگزار  یمقاومت
 .کرده است. ییمصوبه را اجرا 403مصوبه، تعداد 
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 ی مقام معظم رهبر   یابالغ هایسیاست و  یبخش اول: اسناد باالدست

بر اساس بند   «ی»اقتصاد مقاومت  یکل  هایسیاستبا ابالغ    یرهبر معظم انقالب اسالم  یاخامنه  اهللآیت  حضرت
 یرویکردند: پ تثکیدشده است،  نییمصلحت نظام تع صیکه پس از مشورت با مجمع تشخ  یقانون اساس  110اصل    کی

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

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

 

 الرحمن الرحیم  اهللبسم
های گس ترده و و منابع غنی و متنوع و زیرس اخت  ذخایرایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و   

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

آرایی کرده، به در برابر این ملت بزرگ صف  عیارتمامآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی  اقتصادی فائق می
خارج   حوالتهای ناشی از تاطمینانیدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بینشینی وا میشکست و عقب

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

بخش از نظام اقتصادی الهام  الگوییگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و  و برون  زابه دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون
کل ی   هایسیاس تاسالم را عینیت بخشد. اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تش خیص مص لحت نظ ام،  

اساسی و با چنین   قانون  44کلی اصل    هایسیاست  خصوصاًگذشته،    هایسیاستاقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل  
گردد. الزم است قوای این اهداف عالی است، ابالغ می سویبهنگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور 

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

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

 

 ای خامنه  سیّد علی

 1392 /ماه بهمن / 29
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 كلی اقتصاد مقاومتی هایسیاست 

 س اله،ستیانداز ببه اهداف سند چشم  یابیو دست  یمقاومت اقتصاد  هایشاخصو بهبود    ایرشد پو  تثمینهدف    با
غ گرا اب الو برون  شرویزا، پفرصت ساز، مولد، درون  ،پذیرانعطاف  ،یجهاد  یکردیبا رو  یاقتصاد مقاومت  یکل  هایسیاست

 :گرددمی
  ین ی توسعه کارآفر منظوربهکشور    یو علم  یانسان  یهاهیو سرما  یامکانات و منابع مال  هیکل  یسازو فعال  طیشرا  تثمین  -  1

 تثکی دو    یجمع  هایهمکاری  قیو تشو  لیبا تسه  یاقتصاد  هایفعالیتو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  
 درآمد و متوسط.بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

 منظورب ه  ین وآور  ینظام مل  یکشور و سامانده  ینقشه جامع علم  یو اجرا  یسازادهیپ  ،بنیاندانشاقتصاد    یشتازیپ  -  2
به رتب ه اول   یابیو دست  انیبنو صادرات محصوالت و خدمات دانش  دیسهم تول  شیکشور و افزا  یجهان  گاهیارتقاء جا

 در منطقه. انیبناقتصاد دانش
 یریپ ذرقابت تِی ک ار، تقو  یروی ن  یتوانمندس از  د،ی عوامل تول  تیدر اقتصاد با تقو  یوررشد بهره  قرار دادنمحور    -3

 ه ایمزیت یای متنوع در جغراف یهاتیو قابل تیظرف کارگیریبهو  هااستانمناطق و  نیبستر رقابت ب  جادیاقتصاد، ا
 مناطق کشور.

و   یکاهش ش دت ان رژ  ،یوراشتغال و بهره  د،یتول  شیدر جهت افزا  هاارانهی  یسازهدفمند  یاجرا  تیاستفاده از ظرف  -4
 .یعدالت اجتماع هایشاخصارتقاء 

س هم  شیب ا اف زا ویژهبهارزش،  جادیدر ا هاآنتا مصرف متناسب با نقش   دیتول  رهیعادالنه عوامل در زنج  یبرسهم  -۵
xو تجربه. ینیکارآفر ت،یارتقاء آموزش، مهارت، خالق قیاز طر یانسان هیسرما 

محص والت و   دی دادن ب ه تول  تی و اولو  (یدر اقالم واردات   ویژهبه)  یاساس  یها و کاالهانهاده  یداخل  دیتول  شیافزا  -۶
مح دود و  یب ه کش ورها یبا هدف کاهش وابستگ یواردات یکاالها تثمین یتنوع در مباد  جادیو ا  یخدمات راهبرد

 خاص.
 و کاال(. هیمواد اول) دیتول یفیو ک یکم شیبر افزا تثکیدبا  یراهبرد ریذخا جادیغذا و درمان و ا تیامن تثمین -۷
همراه با   یداخل  یمصرف کاالها  جیمصرف و ترو  یاصالح الگو  یکل  هایسیاست  یبر اجرا  تثکیدمصرف با    تیریمد  -8

 .دیدر تول یریپذو رقابت تیفیارتقاء ک یبرا ریزیبرنامه
و  ییبات در اقتصاد مل جادیا ،یاقتصاد مل یازهایبه ن ییکشور با هدف پاسخگو ینظام مال جانبههمه تیاصالح و تقو  -9

 .یبخش واقع تیدر تقو یشگامیپ
 -: قیمثبت از طر یو با خالص ارزآور افزودهارزش  تناسببههدفمند از صادرات کاالها و خدمات    جانبههمه  تیحما  -10

. ازیمورد ن هایزیرساختو  تیو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج  -الزم.    یهامقررات و گسترش مشوق  لیتسه
 یدهش کل ،یص ادرات یازه ایمتناسب ب ا ن یمل دیتول یزیربرنامه -صادرات.   یبرا  یخارج  یگذارهیسرما  قیتشو  -

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

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

 از خارج. یو منابع مال یضرور یازهاین تثمینصادرات کاال و خدمات و 
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و گس ترش  یراهب رد یون دهایتوس عه پ -:  قی اقتصاد کشور از طر  پذیریآسیبقدرت مقاومت و کاهش    شیافزا  -12
از  تی در جه ت حما یپلماس یاس تفاده از د -. گانیهمس ا ویژهبهمنطقه و جهان   یو مشارکت با کشورها  یهمکار
 .یاقهو منط یالمللنیب یهاسازمان هایظرفیتاستفاده از  -. یاقتصاد یهاهدف

تن وع در   جادیا  -.  یراهبرد  انیانتخاب مشتر  -:  قیدرآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طر  پذیریضربهمقابله با    -13
 -ص ادرات ب رق.  شیافزا -صادرات گاز.  شیافزا -در فروش.  یمشارکت دادن بخش خصوص  -فروش.    هایروش
 .ینفت یهاصادرات فرآورده شیافزا -. یمیصادرات پتروش شیافزا

ب ر حف ظ و توس عه   تثکیدنفت و گاز و    یدر بازار جهان  یایرگذار  منظوربهکشور    و گازنفت    یراهبرد  ریذخا  شیافزا  -14
 مشترک. نیادیدر م ویژهبهنفت و گاز،  دیتول هایظرفیت

 ن هیبه یب ازده یدارا یکاالها دیارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول  رهیزنج  لیتکم  قیاز طر  افزودهارزش  شیافزا  -1۵
 تثکید با   ینفت  یهاو فرآورده  یمی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیشاخص شدت مصرف انرژ  بر اساس)

 از منابع. یانتیبر برداشت ص
اندازه دولت و حذف   یساز  یدر ساختارها، منطق  یبر تحول اساس  تثکیدکشور با    یعموم  یهانهیدر هز  جوییصرفه  -1۶

 .زائد یهانهیو هز رضروریو غ یمواز هایدستگاه
 .یاتیمال یسهم درآمدها شیدولت با افزا یاصالح نظام درآمد -1۷
 ه نفت.بودجه ب یاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ یسهم صندوق توسعه مل ساالنه شیافزا -18
 ،یپ ول  یه افس ادزا در حوزه  یهان هیو زم  ه افعالیتاز اقدامات،    یریآن و جلوگ  یسازاقتصاد و سالم  یسازشفاف  -19

 و ... . یارز ،یتجار
و اش تغال مول د و   گذاریس رمایه  ،ینیکارآفر  ،یوریروت، بهره  دی، تولافزودهارزش  جادیدر ا  یفرهنگ جهاد  تیتقو  -20

 .نهیزم نیخدمات برجسته در ا یبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت یاعطا
آن ب ه  لیو تب د  یاو رس انه  یآموزش  ،یعلم  یهاطیدر مح  ویژهبهآن    یو گفتمان ساز  یابعاد اقتصاد مقاومت  نییتب  -21

 .یمل جیو را ریگفتمان فراگ
هم ه امکان ات   یای پو  جیو بس  سازیهماهنگبا    یاقتصاد مقاومت  یکل  هایسیاستتحقق    یدولت مکلف است برا  -22

 معمول دارد: را ریزکشور، اقدامات 
 و اقدامات مناسب. یبه توان آفند یدسترس یبرا یو اقتصاد یفن ،یعلم هایظرفیت کارگیریبهو  ییشناسا -
 دشمن. یبرا نهیهز شیو افزا میتحر یهارصد برنامه -
و به هنگام در براب ر مخ اطرات و   عیواکنش هوشمند، فعال، سر  هایطرح  هیته  قیاز طر  یمخاطرات اقتصاد  تیریمد  -

 .یو خارج یداخل یهااختالل
 نظارت بر بازار. یهاوهیش یو روزآمدساز یگذارمتیو ق عینظام توز سازیروانشفاف و  -23
 آن جیوو تر یمحصوالت داخل هیکل یپوشش استاندارد برا شیافزا -24
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 مقاومتی استانستاد اقتصاد مصوب  هایپروژه وم: دبخش 

 پروژه داشتند: 1398اجرایی استان که در سامانه نیپا در سال  هایدستگاهالف: اسامی 

 

 پرمژه داشاند ۱۳۹8در سال  پا یاساان که در سامانه ن  ییاجرا یهادساگاه  ی اسام

 تعداد پروژه  نام دستگاه  ردیف

 ۶   یدست عیصنا  و  یگردشگر ، یفرهنگ راث یاداره کل م 1

 4 ل یاستان اردب یسازمان جهاد کشاورز 2

 2 ل یاستان اردب ی جهاد دانشگاه 3

 1 ل ی استان اردب یی و دارا ی اداره کل امور اقتصاد 4

 1 صنعت، معدن و تجارت استان  سازمان  ۵

 1 ل یاستان اردب  یدانشگاه علوم پزشک  ۶

 1 ل یاستان اردب ی صنعت یهاشهرک شرکت  ۷

 1 ل یاستان اردب یاداره کل راه و شهرساز 8

 17 مجموع:  

 

 ۱۳۹8در سال  ل یاساان اردب یاتاااد مقامما یپرمژه هانمودار  
 

اداره كل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری

پروژه6

یلسازمان جهاد كشاورزی استان اردب

پروژه4

جهاد دانشگاهی استان 

پروژه2اردبیل

اداره كل امور اقتصادی و دارایی 

پروژه1استان اردبیل

سازمان صنعت، معدن و تجارت 

پروژه1استان

ردبیلدانشگاه علوم پزشکی استان ا

پروژه1

تان شركت شهرک های صنعتی اس

پروژه1اردبیل

اداره كل راه و شهرسازی استان 

پروژه1اردبیل
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 1398در سال  لیاستان اردب یاقتصاد مقاومت یپروژه ها یاسامب: 
 

 ۱۳۹8در سال  ل یاساان اردب یاتاااد مقامما یپرمژه ها ی اسام

 عنوان پروژه  ردیف

 اعتبار موردنیاز     )میلیون ریال(  اهداف کمی پروژه

 واحد  نام دستگاه اجرایی

 اندازه گیری 

پیش بینی 

 هدف
 بخش خصوصی  بخش دولتی

1 
 اردبیلتوسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره(  

 (120به    80)افزایش تخت از  
 - 10000 40 تخت 

دانشگاه علوم پزشکی  

 اردبیل 

 سازمان جهاد کشاورزی  105000 - 700 هکتار 3و    2احیا ء و اصالح باغات درجه   2

 سازمان جهاد کشاورزی  10200 - 170 هکتار توسعه کشت نشایی 3

 سازمان جهاد کشاورزی  1000000 5000 50 واحد  وطیور فعال سازی واحد های راکد و غیر فعال دام   4

5 
فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال صنایع تبدیلی 

 محصوالت 
 سازمان جهاد کشاورزی  200000 - 4 واحد 

6 

وکار استان)فرآیند صدور مجوز کسب و  بهبود محیط کسب  

 کار

 روز کاهش می یابد(  20روز به    29از    

 - - 20 روز
 اداره کل امور اقتصادی  

 و دارایی 

7 
)اجرای    اهر  -مشکین شهر   -احداث باند دوم اردبیل

 ( سرمایه گذاری و بهبود حمل و نقل زیرساختها برای تشویق
 اداره کل راه و شهرسازی  - 350000 18 کیلومتر

8 
 ایجاد و توسعه اقامتگاه های بوم گردی  

 به منظور باالبردن درآمد استان و جذب گردشگر 
 100000 25000 25 واحد 

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 

9 
 ایجاد مرکز درمانی ) هتل کلینیک( 

 در راستای گردشگری سالمت در شهرستان بیله سوار 
 50000 50000 1 واحد 

میراث فرهنگی،  اداره کل 

 صنایع دستی و گردشگری 

10 
 احداث واحدهای اقامتی، مجتمع ها  

 و محوطه های گردشگری و پذیرایی بین راهی
 670000 236500 8 باب 

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 

11 
 واگذاری اماکن تاریخی 

 )مرمت و واگذاری حمام پیرزرگر با کاربری حمام سنتی( 
 - 20000 1 واحد 

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 

 750000 250000 5 واحد  فعال نمودن واحدهای راکد و غیر فعال گردشگری  12
اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 

13 
فعال نمودن گردشگری در پاییز و زمستان) احداث سه پیست  

 استان)اوجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل(( اسکی جدید در  

درصد)پیشرفت  

 فیزیکی( 
50 270000 270000 

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 

14 
 )افزایش ظرفیت تولید  توسعه واحدهای صنعتی

 درصد(  50درصد به    20واحدهای صنعتی از    
 300000 700000 50 واحد صنعتی

 سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت  

15 
 BMSایجاد مجتمع سالمت با تکنولوژی  

 در حوزه سالمت باروری)شهرستان اردبیل(
 جهاد دانشگاهی  - 70000 30 درصد 

16 
 راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه صنعتی 

 تن در سال   1500از سیب زمینی با ظرفیت    
 جهاد دانشگاهی  - 100000 30 درصد 

17 
 ناحیه صنعتی خصوصیراه اندازی سه  

 )آرتاویل تایر، آرتا نمین سبز و یعقوب عباسی (
 7000000 - 3 شهرک 

شرکت شهرکهای صنعتی 

 استان اردبیل
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 (پای)سامانه ن ۱۳۹8در سال   لی اساان اردب  یاتاااد مقامما یعملکرد پرمژه ها

 نام دستگاه اجرایی  عنوان پروژه  ردیف 
تائید  

 دبیرخانه 

پیشرفت  

 عملیاتی 
 موانع و مشکالت 

  100 دارد  اداره کل راه و شهرسازی  مشکین شهر   -احداث باند دوم اردبیل   1

 85 دارد  سازمان جهاد کشاورزی  3و2احیاء و اصالح باغات درجه   2

ناتوانی بهره برداران    -کمبود منابع و تسهیالت  

جهت تامین آورده شخصی تسهیالت و وثایق  

 بانکی 

 90 دارد  سازمان جهاد کشاورزی  نشاییتوسعه کشت   3
-عدم تامین تسهیالت سرمایه در گردش  

 مشکل تامین بذور وارداتی با کیفیت

4 
 فعال سازی طرح های راکد 

 صنایع تبدیلی و غذایی  –  
  100 دارد  سازمان جهاد کشاورزی 

  100 دارد  سازمان جهاد کشاورزی  دام و طیور   –فعال سازی واحدهای راحد   5

6 
ایجاد مرکز درمانی)هتل کلینیک(درراستای  

 گردشگری سالمت در شهرستان بیله سوار 

  ،یفرهنگ  راثیاداره کل م

 ی و گردشگر   یدست  عیصنا
 50 دارد 

پروسه اداری طوالنی مدت و عدم حمایت  

 برخی از دستگاه ها از سرمایه گذار 

7 
احداث واحدهای اقامتی،مجتمع ها و محوطه  

 پذیرایی بین راهیهای گردشگری و  

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 
  100 دارد 

8 
ایجاد و توسعه اقامتگاههای بوم گردی به  

 منظورباالبردن درآمد استان و جذب گردشگر 

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 
  100 دارد 

9 

فعال نمودن گردشگری در پاییز و زمستان  

)احداث سه پیست اسکی جدید در استان  

 شابیل و اندبیل ((   )اجور،

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 
 45 دارد 

 زمانبر بودن پرداخت تسهیالت به پروژه ها   -  1

مشکل عدم تخصیص اعتبار الزم برای    -  2

 اعطای تسهیالت به پروژه ها 

10 
 فعال نمودن واحدهای راکد  

 و غیر فعال گردشگری 

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 
 عدم تخصیص اعتبار الزم برای تسهیالت  75 دارد 

11 
واگذاری اماکن تاریخی )مرمت و واگذاری  

 حمام پیرزرگر با کاربری حمام سنتی (

اداره کل میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 
 10 دارد 

عدم اقبال و تمایل سرمایه گذار در بخش  

 خصوصی در بخش دولتی عدم تخصیص اعتبار 

 30 دارد  یجهاد دانشگاه BMSایجاد مجتمع سالمت با تکنوبوژی   12
 عدم همراهی و مشارکت دستگاههای اجرایی

 و عدم تامین مالی   

13 
راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه  

 صنعتی خصوصی در استان
 30 دارد  یجهاد دانشگاه

 عدم همراهی و مشارکت دستگاههای اجرایی

 و عدم تامین مالی   

 بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل 14
 اداره کل امور اقتصادی 

 و دارایی  
  100 دارد 

15 
توسعه اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام  

 خمینی
  100 دارد  دانشگاه علوم پزشکی 

16 
واحدهای صنعتی)افزابش ظرفیت تولید  توسعه  

 درصد(  50درصد به    20واحدهای صنعتی از  

 اداره کل صنعت، معدن 

 و تجارت  
 70 دارد 

مشکل در تامین مواد اولیه امکان تامین  

تسهیالت با بهره پایین ، کمبود نقدینگی ،  

 تحریم ، عدم بازاریابی مناسب 

17 
 راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی

 در استان  

شرکت شهرک های  

 صنعتی 
 کمبود اعتبار  85 دارد 
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 کاربرگ پیشنهادی پرمژه: توسعه امرژانس بیمارساان امام خمینی )ره( اردبیل
 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  نام دستگاه مجری

 (120به   80توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره( اردبیل)افزایش تخت از  عنوان پروژه پیشنهادی 

 محور مرتبط 
افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و استفاده 

 از ظرفیت های بال استفاده

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی

 اقتصاد مقاومتی  
 ۷بند

 شرح مختصر پروژه
محل احداث مرکز استاندارد اورژانس در راستای ارتقاء کیفیت خدمات در 

 تخت   120بیمارستان آموزشی ودرمانی امام خمینی ) ره( اردبیل با 

 اهداف کالن 
 ایجاد عدالت در دسترسی مردم به خدمات سالمت -1

 رضایت گیرندگان وارائه دهندگان خدمت-2

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری  عنوان هدف کمی

 اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره( اردبیلتوسعه  

 ( 120به  80)افزایش تخت از 
 40 تخت 
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 ۳م  ۲کاربرگ پیشنهادی پرمژه : احیا ء م اصالح باغات درجه 

 سازمان جهاد کشاورزی  نام دستگاه مجری

 3و  2احیا ء و اصالح باغات درجه  عنوان پروژه پیشنهادی 

 محور مرتبط 
تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و استفاده افزایش ظرفیت 

 از ظرفیت های بال استفاده

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی

 اقتصاد مقاومتی  
 ۶شماره

 شرح مختصر پروژه
در سطح استان به منظور اقتصادی  3و   2احیاء واصالح باغات قدیمی  درجه 

 کردن تولید در واحد سطح 

 اهداف کالن 
ایجاد  -تامین امنیت غذایی -کمک به رفع بیکاری و ایجاد تولید و اشتغال 

افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی، نیروی کار و درآمد  -ارزش افزوده
 کشاورزان در سطح استان 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری  عنوان هدف کمی

 ۷00 هکتار 3و  2احیا ء و اصالح باغات درجه 
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 کاربرگ پیشنهادی پرمژه: توسعه کشت نشایی
 سازمان جهاد کشاورزی نام دستگاه مجری

 توسعه کشت نشایی  عنوان پروژه پیشنهادی

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و   محور مرتبط 

 ظرفیت های بال استفادهاستفاده از 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی  

 اقتصاد مقاومتی 
 5شماره

توسعه کشت نشایی برای مقابله با شرایط آب و هوایی و محدودیت منابع   شرح مختصر پروژه 

 آبی ، زودرس شدن محصوالت

-کشاورزی؛ آب، بذر و...افزایش بهره وری نهاده های  -تامین امنیت غذایی اهداف کالن

 تامین درآمد کشاورزان

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 170 هکتار توسعه کشت نشایی 

 
  



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 کاربرگ پیشنهادی پرمژه : فعال سازی طرح های راکد م غیر فعال دام م طیور
 کشاورزیسازمان جهاد   نام دستگاه مجری

 فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال دام و طیور عنوان پروژه پیشنهادی

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و   محور مرتبط 

 استفاده از ظرفیت های بال استفاده

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 2شماره 

 برنامه ریزی برای تداوم تولید  مختصر پروژه شرح 

 افزایش تولید و اشتغال  اهداف کالن

 

 اهداف کمی پروژه : 

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 50 واحد فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال دام و طیور

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل
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 صنایع تبدیلی م غذایی -های راکد کاربرگ پیشنهادی پرمژه : فعال سازی طرح 
 سازمان جهاد کشاورزی نام دستگاه مجری

 صنایع تبدیلی و غذایی  -فعال سازی طرح های راکد  عنوان پروژه پیشنهادی

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و   محور مرتبط 

 استفاده از ظرفیت های بال استفاده

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی  

 اقتصاد مقاومتی 
 20و 7بند های 

فعال سازی  واحد های تولیدی و فر آوری صنایع تبدیلی و غذایی باعث   شرح مختصر پروژه 

 افزایش ظرفیت جذب ماده خام و کاهش ضایعات خواهد شد. 

 اهداف کالن
تامین امنیت  -کاهش سطح بیکاری و رونق بخشی به تولید و اشتغال 

افزایش بهره وری و درآمد   -کاهش ضایعات -ایجاد ارزش افزوده -غذایی 

 جلو گیری از خام فروشی  -کشاورزان منطقه 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 4 واحد محصوالتفعال سازی طرح های راکد و غیر فعال صنایع تبدیلی 

 
  



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 مکار اساانکاربرگ پیشنهادی پرمژه : بهبود محیط کسب 
 اداره کل امور اقتصادی و دارایی  نام دستگاه مجری

روز  29وکار استان)فرآیند صدور مجوز کسب و کار از بهبود محیط کسب  عنوان پروژه پیشنهادی

 روز کاهش می یابد(  20به 

 های منتخب اقتصادی استانوکار در بخشکسببهبود محیط  محور مرتبط 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 12و10و9و1بندهای 

 شرح مختصر پروژه 

گذاری و پیگیری امورات مربوط این اداره کل با تقویت پنجره واحد سرمایه

کوتاه  به صدور مجوز متقاضیان، باعث کاهش بوروکراسی اداری و تسریع و  

بندی و بررسی گردد. همچنین با جمعنمودن فرآیند صدور مجوز می

های اجرایی و تبدیل به فرصت نمودن های پیشنهادی دستگاهپروژه

های مذکور، به ایجاد بانک اطالعاتی کاربردی جهت معرفی و بازاریابی  طرح 

 آنها اقدام می نماید 

 اهداف کالن

غیردولتی و توانمندهای اقتصادی  وکار و گسترش بخش  بهبود محیط کسب

گذاری، کاهش  مردمی، ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه

وکار، کاهش بوروکراسی اداری و تأمین  های شروع کسبهزینه

 گذاریهای ضروری برای جذب سرمایهزیرساخت 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پایان سال پیش بینی هدف در   واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 بروز رسانی  مورد گذاریتقویت پنجره واحد سرمایه

 10 طرح  گذاری استانهای سرمایهتهیه لکه 

 10 طرح  سنجیهای پیش امکانبروز رسانی طرح

 20 روز  کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز استان

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل
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 مشکین شهر-کاربرگ پیشنهادی پرمژه : احداث باند دمم اردبیل
 اداره کل راه و شهرسازی دستگاه مجرینام 

اهر)اجرای زیرساختها برای تشویق -مشکین شهر-احداث باند دوم اردبیل عنوان پروژه پیشنهادی

 سرمایه گذاری و بهبود حمل و نقل ( 

 های منتخب اقتصادی استانوکار در بخشبهبود محیط کسب محور مرتبط 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 10و  3بندهای 

 شرح مختصر پروژه 

مشکین شهر(  -مشکین شهر )حد فاصل سه راهی صحرا  -بزرگراه اردبیل

شروع شده   1388کیلومتر می باشد و عملیات اجرایی آن از سال  58بطول 

 38کیلومتر آن به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی  20است که 

 درصدی در حال اجرا می باشد. 40باقیمانده با پیشرفت کیلومتر 

 اهداف کالن

اتصال ایمن استان اردبیل به استان آذربایجان شرقی، ومرکز استان به 

مشکین شهر،توسعه و رونق کشاورزی، صنعتی  و گردشگری استان اردبیل،   

کاهش زمان سفر،کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی وکاهش تصادفات  

 جاده ای

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

اهر)اجرای زیرساختها  -مشکین شهر-احداث باند دوم اردبیل

 برای تشویق سرمایه گذاری و بهبود حمل و نقل در استان(
 18 کیلومتر 

 
  



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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د کاربرگ پیشنهادی پرمژه : ایجاد م توسعه اتاماگاه های   اربردن درآمت ور بت بوم گردی به منظت

 اساان م جذب گردشگر
 

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  نام دستگاه مجری

ایجاد و توسعه اقامتگاه های بوم گردی به منظور باالبردن درآمد استان و   عنوان پروژه پیشنهادی

 جذب گردشگر

تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های  بهره گیری از ظرفیت ها و  محور مرتبط 

 بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر-اقتصادی استان

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 11بند 

 شرح مختصر پروژه 

ایجاد توسعه اقامتگاه های بوم گردی یکی از روش های موثر برای ایجاد  

رویه، شناسایی ظرفیت مغفول اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت بی 

جوامع محلی، معرفی جاذبه های گردشگری کمتر شناخته شده و همچنین  

 آداب و رسوم محلی می باشد. 

توسعه گردشگری از طریق معرفی جاذبه ها و جذب توریست خارجی،    اهداف کالن

 ایجاد اشتغال پایدار 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  گیریواحد اندازه  عنوان هدف کمی 

 25 واحد ایجاد و توسعه اقامتگاه های بوم گردی

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل
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کاربرگ پیشنهادی پرمژه : ایجاد مرکز درمانی ) هال کلینیک( در راساای گردشگری سالمت در 

 شهرساان بیله سوار
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  نام دستگاه مجری

ایجاد مرکز درمانی ) هتل کلینیک( در راستای گردشگری سالمت در  عنوان پروژه پیشنهادی

 شهرستان بیله سوار 

 بهبود محیط کسب و کار در بخش های منتخب اقتصادی استان محور مرتبط 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 14بند 

 شرح مختصر پروژه 
کلینیک در شهر بیله سوار گردشگران سالمت کشور  با ایجاد هتل  

آذربایجان و سایر کشورهای حوزه ی قفقاز  زمینه رونق گردشگری سالمت 

 در استان را فراهم می شود. 

توسعه گردشگری از طریق استفاده از ظرفیت های موجود و جذب -1 اهداف کالن

 گردشگر خارجی،  ایجاد اشتغال پایدار

 

 پرمژه :اهداف کمی 

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

ایجاد مرکز درمانی ) هتل کلینیک( در راستای 

 گردشگری سالمت در شهرستان بیله سوار 
 1 واحد

 
  



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 کاربرگ پیشنهادی پرمژه : ماگذاری اماکن تاریخی)مرمت م ماگذاری حمام پیر زرگر(
 

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  نام دستگاه مجری

 واگذاری اماکن تاریخی  عنوان پروژه پیشنهادی

 ساماندهی پروژه های عمرانی استانی با تاکید بر واگذاری محور مرتبط 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 20بند 

 شرح مختصر پروژه 

حمام تاریخی پیرزرگر در حال حاضر وسیع ترین حمام تاریخی اردبیل می  

تاریخی اردبیل   –باشد. با توجه به قرار گیری در محور پیاده فرهنگی 

قابلیت تبدیل شدن به هدف گردشگران را دارد ضمن اینکه با ایجاد فضای  

خدماتی جهت استفاده ساکنین خود شهر نیز می تواند مهم   –تاریخی 

 د. باش

 جذب گردشگر، اشتغال زایی، جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی اهداف کالن

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 1 واحد واگذاری اماکن تاریخی 

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل
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 گردشگریکاربرگ پیشنهادی پرمژه : فعال نمودن ماحدهای راکد م غیر فعال 
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  نام دستگاه مجری

 فعال نمودن واحدهای راکد و غیر فعال گردشگری عنوان پروژه پیشنهادی

بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های   محور مرتبط 

 اقتصادی استان

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 1،3،12،20بندهای 

 شرح مختصر پروژه 

هموار نمودن مسیر افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با توجه به  

ظرفیت های موجود و ارائه مشوق های الزم به سرمایه گذاران جهت  

رسیدن به جایگاه اصلی استان در این صنعت و توسعه گردشگری، ایجاد  

تعامالت بین المللی و دیپلماسی فرهنگی، افزایش سهم اشتغال و تقویت 

 گردشگری در تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدزایی را شامل میشود.

جذب گردشگر، اشتغال زایی، جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی و   اهداف کالن

 توسعه استان 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398هدف در پایان سال پیش بینی  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 5 واحد فعال نمودن واحدهای راکد و غیر فعال گردشگری

 
  



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ه  داث ست اان) احت اییز م زمست اان در پت کاربرگ پیشنهادی پرمژه : فعال نمودن گردشگری است

 پیست اسکی جدید در اساان)امجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل((
 صنایع دستی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،  نام دستگاه مجری

فعال نمودن گردشگری استان در پاییز و زمستان) احداث سه پیست اسکی   عنوان پروژه پیشنهادی

 جدید در استان)اوجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل(( 

بهبود محیط کسب و کار در    -حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد محور مرتبط 

 بخش های منتخب اقتصادی استان

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 1،3،12،20بندهای 

 شرح مختصر پروژه 

به دلیل داشتن جاذبه ها و ظرفیت های ویژه گردشگری در استان اردبیل در 

فصول مختلف سال و نیاز به بهره برداری از ظرفیت های گردشگری استان 

سرگرمی و تفریحی )پیست های اسکی(با  در زمستان و پاییز، ایجاد مراکز 

افزایش جذب تعداد گردشگران در طول سال منجر به توسعه گردشگری ،  

افزایش اشتغال و درآمدزایی و تقویت تعامالت بین المللی و دیپلماسی  

 فرهنگی، افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی می شود. 

سرمایه گذار در بخش خصوصی و   جذب گردشگر، اشتغال زایی، جذب اهداف کالن

 توسعه استان 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 50 درصد)پیشرفت فیزیکی(  احداث سه پیست اسکی جدید در استان
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ماحدهای صنعای از کاربرگ پیشنهادی پرمژه : توسعه ماحدهای صنعای )افزایش ظرفیت تولید  

 درصد( ۵۰درصد به  ۲۰
 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت نام دستگاه مجری

  20توسعه واحدهای صنعتی )افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی از  عنوان پروژه پیشنهادی

 درصد(  50درصد به 

تولید و  افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل  محور مرتبط 

 استفاده از ظرفیتهای بال استفاده 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 2بند 

 درصد  50درصد به  20افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی از  شرح مختصر پروژه 

افزایش ظرفیت  تولید ،توسعه اقتصادی استان و افزایش تعداد اشتغال   اهداف کالن

 استان 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

 50 واحد صنعتی توسعه واحدهای صنعتی
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وژی   ا تکنولت المت بت ع ست اد مجامت رمژه : ایجت نهادی پت المت BMSکاربرگ پیشت وزه ست در حت

 بارمری)شهرساان اردبیل(
 

 جهاد دانشگاهی استان  نام دستگاه مجری

 در حوزه سالمت باروریBMSایجاد مجتمع سالمت با تکنولوژی  عنوان پروژه پیشنهادی
 )شهرستان اردبیل( 

 افزایش نفوذ فناوری های نوین در بخش های مختلف اقتصادی استان محور مرتبط 

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی اقتصاد  

 مقاومتی 
 2بند 

 شرح مختصر پروژه 

مجتمع تخصصی درمان ناباروری به مرکزی اطالق می گردد که با روشهایی  

)لقاح خارج از  IVP)شستشو و تزریق اسپرم به داخل رحم(،IUTمانند 

)گذاشتن اسپرم شستشو شده و تخمک به ثلث خارجی لوله  GIFTرحم(،

 TEF)گذاشتن تخمک لقاح شده به ثلث خارجی لوله رحم(،   Ziftرحم(،

به ثلث خارجی لوله رحم( ،میکرو انجیکشن انجماد جنین و  (انتقال جنین

انجام اعمال الپاراسکوپی برای افزایش قابلیت باروری به منظور درمان 

بیمارانی که به مرکز مراجعه می نمایند و بیمار حداکثر ظرف چند ساعتقادر  

 به ترک مرکز خواهد بود. 

 اهداف کالن

و به ثبت رسیده است و در زمینه  گونه از گیاهان دارویی شناسایی   200

تهیه داروها به شکل سنتی و مدرن و صنعتی اقدامات زیادی در استان 

اردبیل صورت گرفته است. در این میان ، طراحی و اجرای مجموعه درمانی  

(  در شهر اردبیل، حرکتی است کامال نو،  Health Cityشهرک سالمت)

ستای پیشبرد سیاست مبتکرانه وهوشمندانه در سطح کشور و در را

گردشگری سالمت،که می تواند در سطح منطقه و کشورهای همجوار مطرح 

گردد. این حرکت بدیع می تواند جزو ابتکارات و افتخارات شهر اردبیل در 

 تاریخ صنعت توریسم سالمت ایران ثبت گردد . 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پایان سال پیش بینی هدف در   واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

ارائه خدمات پزشکی برای جامع هدف توریسم،  

 افزایش کاربری درمانی 
 30 (98درصد)برای سال 
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ا  ی بت یب زمینت کاربرگ پیشنهادی پرمژه : راه اندازی خط تولید نشاساه های نیمه صنعای از ست

 تن در سال ۱۵۰۰ظرفیت 
 

 جهاد دانشگاهی استان  نام دستگاه مجری

راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه صنعتی از سیب زمینی با ظرفیت  پروژه پیشنهادیعنوان 

 تن در سال  1500

 افزایش نفوذ فناوری های نوین در بخش های مختلف اقتصادی استان محور مرتبط 

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 6بند

 شرح مختصر پروژه 

تن در سال است که از  750000زمینی در استان اردبیل میزان تولید سیب 

تشکیل می   3و  2تن( را سیب زمینی درجه  260000آن ) 35این مقدار 

دهد که برای تولید نشاسته می توان از آن ها استفاده کرد. طرح پایلوت 

تن در سال در نظر گرفته شده   1000تولید نشاسته سیب زمینی با ظرفیت 

ضایعات، تقریبا نیاز به   5د این مقدار نشاسته با احتساب است که برای تولی

تن سیب زمینی در سال است که با توجه به ظرفیت تولیدی سیب  6000

زمینی در استان به راحتی قابل حصول است. الزم به ذکر است که میزان  

تن در سال است که با راه اندازی  4000مصرف نشاسته در صنعت حفاری 

 تن از آن تامین می شود.  1500پایلوت مورد نظر 

 اهداف کالن
کمک به اقتصاد استان و استفاده بهینه از سیب زمین های دور ریز و درجه 

، ایجاد اشتغال، تولید نشاسته دارای اتصاالت عرضی، با مقاومت زیاد و نانو  3

 نشاسته حفاری، جلوگیری خروج ارز از کشور 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه صنعتی از 

 تن در سال 1500سیب زمینی با ظرفیت 
 30 (98درصد)برای سال 
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 کاربرگ پیشنهادی پرمژه : راه اندازی سه ناحیه صنعای خاوصی در اساان
 صنعتی استان اردبیلشرکت شهرکهای  نام دستگاه مجری

 راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی در استان عنوان پروژه پیشنهادی

بهره گیری از ظرفیتها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های   محور مرتبط 

 اقتصادی استان

 شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی 

 اقتصاد مقاومتی  
 4بند 

اندازی سه شهرک خصوصی: آرتاویل تایر، آقای یعقوب عباسی و آرتا  راه  شرح مختصر پروژه 

 نمین سبز 

افزایش بهروری و بهبود محیط کسب و کار ، مردمی کردن اقتصاد و اشتغال   اهداف کالن

 و توانمند سازی نیروی کار 

 

 اهداف کمی پرمژه :

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی)آرتاویل تایر، آرتا  

نمین سبز و یعقوب عباسی به منظور جذب سرمایه 

 گذاری و کاهش تصدی دولت( 

 3 شهرک 
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امای،  دهای اتت اد ماحت گری) ایجت ات گردشت کاربرگ پیشنهادی پرمژه : افزایش تعداد تأسیست

 (راهیمجامع ها م محوطه های گردشگری م پذیرایی بین 

 

 اهداف کمی پرمژه :           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  نام دستگاه مجری

 عنوان پروژه پیشنهادی
افزایش تعداد تأسیسات گردشگری) ایجاد واحدهای اقامتی، مجتمع ها و محوطه های گردشگری و  

 پذیرایی بین راهی( 

 استانبهبود محیط کسب و کار در بخش های منتخب اقتصادی  محور مرتبط 

شماره بندهای مرتبط سیاست  

 های کلی اقتصاد مقاومتی 
 1،3،12،20بندهای 

 شرح مختصر پروژه 

به دلیل داشتن جاذبه ها و ظرفیت های ویژه گردشگری در استان اردبیل نیاز به وجود مراکز  

پذیرایی و  اقامتی با کیفیت باال ضروری می باشد. ایجاد مراکز اقامتی ، مجتمع های گردشگری و 

مراکز سرگرمی و تفریحی با افزایش جذب تعداد گردشگران منجر به توسعه گردشگری، افزایش  

اشتغال و درآمدزایی و تقویت تعامالت بین المللی و دیپلماسی فرهنگی، افزایش سهم گردشگری 

 در تولید ناخالص داخلی می شود. 

 اهداف کالن
ی، افزایش اشتغالزایی، درآمدزایی، افزایش جذب  افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگر

 گردشگر و توسعه استان

 1398پیش بینی هدف در پایان سال  واحد اندازه گیری عنوان هدف کمی 

ایجاد واحدهای اقامتی، مجتمع ها و محوطه های  

 گردشگری و پذیرایی بین راهی 
 8 باب
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 : سومخش ب 
 اردبیل  مقاومتی استانستاد اقتصاد   اهیجلسهصورت 
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 مقاومتی استانستاد اقتصاد  هایجلسهصورت : سومبخش 

دستور جلسه داشته اس ت ک ه ب ا   92،  1398جلسه در سال    29با برگزاری    مجموعاًمقاومتی استان  ستاد اقتصاد  
 مصوبه را اجرایی کرده است. 403مصوبه، تعداد  403بررسی و تصویب 

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

 2 2 ۵ سالن شیخ صفی استانداری 03/02/1398 1

 10 10 3 فرمانداری شهرستان نمین  24/02/1398 2

 1۵ 1۵ 4 فرمانداری شهرستان مشکین شهر  23/02/1398 3

 8 8 3 فرمانداری شهرستان سرعین 01/03/1398 4

 10 10 ۷ سالن شهید رجایی استانداری 19/03/1398 ۵

 21 21 ۶ سالن شهید رجایی استانداری 21/03/1398 ۶

 10 10 1 سالن شهید رجایی استانداری 09/0۵/1398 ۷

 9 9 3 فرمانداری شهرستان اصالندوز  30/0۵/1398 8

 1۷ 1۷ 3 فرمانداری شهرستان پارس آباد 30/0۵/1398 9

 10 10 3 فرمانداری شهرستان بیله سوار  30/0۵/1398 10

 11 11 3 فرمانداری شهرستان مغان  30/0۵/1398 11

 11 11 3 فرمانداری شهرستان مشگین شهر  30/0۵/1398 12

 20 20 3 فرمانداری شهرستان نمین  04/0۶/1398 13

 2۷ 2۷ 3 فرمانداری شهرستان کویر 0۵/0۶/1398 14

 1۵ 1۵ 3 بخشداری  هشتجین 0۵/0۶/1398 1۵

 8 9 3 فرمانداری شهرستان اردبیل  0۶/0۶/1398 1۶

 1۷ 1۷ 3 شهرستان سرعین 0۶/0۶/1398 1۷

 2۵ 2۶ 3 فرمانداری شهرستان نیر  0۶/0۶/1398 18

 11 11 2 فرمانداری شهرستان نیر  21/09/1398 19

 ۷ ۷ 2 شهرستان اصالندوز  1۷/10/1398 20

 ۵ ۵ 2 شرکت کشت و صنعت پارس 1۷/10/1398 21

 14 14 3 فرمانداری شهرستان اردبیل  10/11/1398 22

 1۷ 1۷ 3 شهرستان سرعین 12/11/1398 23

 1۶ 1۷ 3 فرمانداری شهرستان نمین  13/11/1398 24

 19 19 3 فرمانداری شهرستان نیر  1۵/11/1398 2۵

 11 11 3 فرمانداری شهرستان پارس آباد 1۶/11/1398 2۶

 21 21 3 فرمانداری شهرستان مشکین شهر  1۷/11/1398 2۷

 10 10 3 فرمانداری شهرستان بیله سوار  21/11/1398 28

 23 23 3 فرمانداری شهرستان مغان  21/11/1398 29

 ۴۰۰ ۴۰۳ ۹۲ جمع 
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نمودار مصوبات اجرا شده و اجرا نشده ستاد اقتصاد مقاومتی  

مصوبات اجرا شده مصوبات اجرا نشده

99%

1%

1398نمودار مجموع مصوبات اقتصاد مقاومتی استان اردبیل 

400مجموع مصوبات اجرا شده 

3مجموع مصوبات اجرا نشده 
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 03/02/1398 39۵29
 برنامه ریزی 

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه: 
 استان و مشکالت موجود یصنعت یشهرک ها و نواح یها رساخت یارائه گزارش از ز-1
 سبالن( شمی)سبالن پارچه و ابر یدیدو واحد مهم تول یاینحوه اح یبررس-2
و   یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیصنعت، معدن و تجارت، م  ،یجهاد کشاورز   ی )سازمان های مهم اقتصاد  یطرح ها و پروژه ها   یبررس-3

 1398سال  یبرا دیرونق تول یاستان( در راستا یگردشگر
 استان  ییاجرا یدستگاه ها 1398سال  یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها یبررس -4
   رکوندیترم و دکتر شاستاندار مح یاستفاده از رهنمودها -۵
 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  04/02/1398عصر روز چهارشنبه مور     19جلسه در ساعت  

 .  دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

مقدم    ریو عرض خ  هیشعبان  ادیاع  کیاستان ضمن تبر  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ   ی قیشا  یجلسه آقا  ابتدای  در      
و   یو نظارت اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ   رکوند یدکتر ش  یاستان و جناب آقا  یاقتصاد مقاومت  یمحترم ستاد فرمانده  یحضور اعضا

ر  ییربنایز اول  تول  یسال جار  ینامگذار  ،جمهور  سییمعاون  رونق  نام  مقام معظم رهبر  دیبه  برا  یرا فرصت  یتوسط  تحقق    یمغتنم 
...  دانستند.  دب  ،یکشاورز  ی اقتصاد در بخشها  ییاشتغال و شکوفا  جادیا  ژهیبه و  یاقتصاد مقاومت  یاهداف برنامه ها ستاد   ریصنعت، 

  د یتوسعه و تحول دانسته و تاک  ریاستان را در مس  یدیتول  یواحدها  خود،از سخنان    یگریاستان در بخش د  یاقتصاد مقاومت  یفرمانده
موانع در تحقق اهداف    نیبا کمتر  گذارانه یبوده تا سرما  یدی تول  یکم بهره به واحدها  یمنابع اعتبار  قی کار ما بر تزر  تیکردند : اولو

اظهار    1398ل  استان در سا  یاقتصاد مقاومت  یعملکرد ستاد فرمانده  حیبا تشر  نیهمچن  ی. وابندیحضور    ل یشده در استان اردب  فیتعر
  ی جلسات ستاد فرمانده  دیکه از دهه فجر سال گذشته مقرر گرد  یبه طور دیمصوبه برگزار گرد  244جلسه با    2۷کردند: در سال گذشته  

مقاومت هر    یاقتصاد  شهرستان   4۵استان  در  اساس  یهاروز  مشکالت  و  برگزار  اشتغالزا  یاقتصاد  ،یدیتول  یواحدها  یتابعه  آن    ییو 
 .ردیقرار گ یشهرستان مورد بررس

  ی در جلسه، حضور جناب آقا نی مقدم خدمت حاضر ریضمن عرض خ لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقای   جناب ادامه در     
اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ   رکوندیدکتر ش نظارت  ز  یو  ر  ییربنایو  اول  را فرصت  سییمعاون  استان  دانسته    یجمهور در  و  مغتنم 
و    ران یبا وجود مد  نیو همچن  شانیا  یریگیاستان با مساعدت و پ  یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها  وانعکردند: مشکالت و م   یدواریاظهار ام

استان)از جمله : راه آهن    یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها  حیبا تشر  نیهمچن  شانی. ادیمتعهد و پر تالش استان مرتفع خواهد گرد  یروهاین
استان و...(    یکشاورز   یگلخانه ها  ن،یسد خدآفر  ابیپا  ل،یمنطقه آزاد اردب  جان،یآذربا  یو اتصال آن به راه آهن کشور جمهور  لیاردب

ام تکم  یدواریابراز  با  انداز  لیکردند  راه  تحول  نیا  ی و  ها شاهد  خواه  میعظ  ی پروژه  استان  اشتغال  و  اقتصاد  ر   میدر  ستاد   سیئبود.  
کردند : با صدور   حیو تصر  فی ارزشمند توص  اریبس  یمقاومت  درا در تحقق اقتصا  یاستان، حذف نظام بروکراس  یاقتصاد مقاومت  یفرمانده

  مه یراکد و ن  یدیتول  یواحدها  یایاح  نیساعت و همچن  48در کمتر از    لیدر استان اردب  یگذارهیسرما  انیمتقاض  تیمجوز و پروانه فعال
 است.  دهیفراهم گرد لیتوسعه استان اردب یبرا  یمناسب طیفعال، شرا
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جمهور، با اشاره به    سییمعاون اول ر  ییربنایو ز  یو نظارت اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ  رکوندیدکتر ش  یجناب آقا   انپای  در      
اقتصاد  طیشرا سا  یحساس  در  آمده  وجود  به  و مشکالت  ن  یهامیتحر   هیکشور  و  اخ  یبرخ  زیظالمانه  ناگوار  حوادث  و  در    ریاتفاقات 

  ن ی دارند مشکالت را رفع و رجوع کنند و ملت ما نه تنها از ا  یو مقاومت سع  یستادگیا  هیما با روح  تکردند : دولت و مل  حیکشورتصر
 ش یما هم با مغتنم دانستن فرصت پ  دکنندگانیمختلف حاضر بوده و تول  یهامضاعف در صحنه  ینشده اند بلکه با انرژ   وسیاتفاقات ما

تا خالء سال را در    یهاآمده در تالش هستند  ا  دیتول  عرصهگذشته  برا  شانیو صادرات پر کنند.  مشکالت   یریگیپ  یبا قول مساعد 
ابراز ام  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  رخانهیدب  قیاستان از طر  یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها   ی ر یگیو پ  ت یکردند: با درا  یدواریکشور 

 استان گشوده خواهد شد.  دکنندگانیاستان، گره از کار تول تیریمجموعه مد

 

 ماوبات: 
عنا -1 نامه شماره    ت یبا  ارسال  آقا  03/02/1398مور     38۶18به  اقتصاد  یپور محمد  دیحم  دیس  یجناب  امور  و   یمعاون محترم 

بودجه و دب  یهماهنگ به دستگاهها  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریبرنامه و    یبر درج پروژه ها  یاستان مبن  ییاجرا  یکشور 
مقاومت ن  یاقتصاد  سامانه  در  ها  ییاجرا  یدستگاهها  دیگرد  مقرر   پا،یاستان  پروژه  برا   یشنهادیپ  یاستان  را    1398سال    یخود 

 . ندیارسال نما استان  رخانهیبه دب پایو درج در سامانه ن یجهت جمعبند 14/02/1398حداکثر تا مور  

جناب    یریگیو پ  ی و با هماهنگ  یاستان جمعبند  ییاجرا  یدستگاهها  یاقتصاد مقاومت  یمشکالت و موانع پروژه ها  دیگرد  مقرر -2
  رخانه یجمهور جهت رفع مشکل به دب سییمعاون اول ر  ییربنایو ز یو نظارت اقتصاد یمعاون محترم هماهنگ رکوندیدکتر ش یآقا

 گردد.  عکسکشور من یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 معاون 24/02/1398 8۵۶90
و   یزیبرنامه ر 

 ی امور اقتصاد

رئیس سازمان مدیریت و  
 برنامه ریزی 

 ن یشهرستان نم یفرماندار

 دساور جلسه: 
 برگزار شده بود.  نیاستان که در شهرستان نم یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 2۶/11/1398مصوبات جلسه  یبررس-1
 ن یتوسعه شهرستان نم یمحورها یبررس -2
  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -3

 مان مذاکرات: 
 .  دیشروع گرد دیچند از کالم اهلل مج یاتیجلسه و با تالوت آ یبا حضور اعضا 28/02/1398عصر روز شنبه مور   14جلسه در ساعت 

آقا  ابتدای  در       مد  سیرئ  ی قیشا  یجلسه  سازمان  ر  تیریمحترم  برنامه  آرزو  یزیو  ضمن  مند  یبرا  قیتوف  یاستان  از    یبهره 
  د یبه نام رونق تول  یدر پ  یسه سال پ  ی محترم حاضر در جلسه، نامگذار  یمقدم حضور اعضا  ریماه مبارک رمضان و عرض خ  وضاتیف

  ی استان در سال جار   یاقتصاد مقاومت   یجلسات ستاد فرمانده  نیما روشن نموده است.بنابرا  ینقشه راه را برا  ،یتوسط مقام معظم رهبر
از سخنان   یگریاستان در بخش د یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریخواهد شد. دب یریگیپ یگذار هیو سرما ییامور اشتغالزا تیبا محور

  یی اجرا  یدستگاهها  هیو تالش مضاعف کل  یکردند: با همدل  حیصرتدانسته و    یموضوع عموم  کیرا    یکاری خود، موضوع رفع مشکل ب
 ظالمانه کارساز خواهد بود.   یها میو قطعا در مقابل تحر افتهیموضوع تحقق  نیاستان ا

کامل مصوبات جلسه   یبابت اجرا   ییاجرا  یدستگاه ها  رانیاز مد  ریبا تقد  نیفرماندار محترم شهرستان نم  یناصر   یادامه جلسه آقا  در
 کردند.  یرا بررس دیجد یگذار هیپنج پروژه سرما  یقبل ستاد، مصوبات جلسه را مرور و موانع موجود در اجرا

طاعات و   یقبول یضمن آرزو یاستاندار یامور اقتصاد یو هماهنگ یزیمعاون محترم برنامه ر یزی ارژنگ عز یجناب آقا انپای در     
 ی صنعت  یدرصد از واحدها  34راکد استان خبر داده و افزودند: حدود    یصنعت  یواحدها  یی ارک، از شناساماه مب  ن یدر ا  نیعبادات مومن

در دست اجرا   یرساندن پروژه ها یاول و به بهره بردار تیاولو رفعالیغ یواحدها یفعال ساز نیباشد. بنابرا یم رفعالیاستان  راکد و غ
 شان یصرف شود. ا تیدو اولو نیا یاستان برا یالتیاستان خواهد بود و تالش خواهد شد منابع تسه  یدوم جلسات اقتصاد مقاومت تیاولو

اشاره به مصوبات جلسه قبل ستا  نیهمچن ته   دبا  بر  افق    هیدر شهرستان ها،  تاک  1400برنامه  نموده و اظهار داشتند:    دیشهرستان ها 
روز در هر    4۵ستاد که هر    یجلسه بعد  ینموده و برا  یریگیاستان پ  ییاجرا  ی برنامه ها را از دستگاه ها  نیا  یستیفرمانداران محترم با

 .  ندیگردد آماده نما یاز شهرستان ها برگزار م کی
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 ماوبات: 
 ن یتوجه به تامکابین( مقرر گردید:  با  ی گردشگری حیران فندقلو ) تله ی مسیر دسترسی مجموعه در خصوص آسفالت باقی مانده  -1

 ی کل راه و شهرسازی نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید . میلیون تومان ، اداره 190اعتبار به مبلغ 

ی طرح مذکور  کل محیط زیست استان در خصوص توسعه ی خصوص طرح تولید کاغذ از سنگ آقای جهازی مقرر گردید: اداره در -2
  ی توسط فرماندار  ی گذار، جلسه هماهنگ  ه یتوسط سرما  یخصوص  ییجاد شهرک صنعتبالمانع زیست محیطی صادر و در صورت ا

 و رفع مشکل گردد.   یبرگزار و موضوع بررس ستیز طیمحگذار و اداره کل  هیمحترم شهرستان با حضور  سرما

ی تولیدی جنب ناحیه در ارتباط با مسیر دسترسی برخی از واحدهای    2۶/11/9۷ی مور   صورتجلسه  10با توجه به عدم تحقق بند   -3
روز آینده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان  به   1۵صنعتی نوجه ده مقرر گردید: عین مصوبه مجدداً پیگیری و نتیجه ظرف 

ده با توجه به  نوجه    یصنعت  هیناح  یدسترس  ی: در خصوص جاده  2۶/11/9۷مور     یورتجلسهص  10فرمانداری اعالم گرد .) بند  
ز  کی  نکهیا مس  یکارگاه  نیمقطعه  ا  یدسترس  ریدر  و  دارد  برخ  یموضوع دسترس  نیوجود  با مشکل    یدیتول  یواحدها  یبه  را 

گرد مقرر  است،  کرده  داخل  دیمواجه  نقشه  طور  یصنعت  یهیناح  ی:  ده   ا  حاصال  ینوجه  جهت  مذکور  قطعه  که  راه   جادیشود 
امکان دسترس  یدسترس استان    یصنعت  یو شرکت شهرک ها  دهیگرد  سریم  یکارگاه  یواحدها  ریبه سا  یدر نظر گرفته شود تا 
 .( دیمنعکس نما نینم یرا به فرماندار جهیو صورتجلسه کردن مراتب ، نت یریگیضمن پ

به توسعه4 -4 اراضی  ادارهدر خصوص واگذاری  ی  مدارک و  ی کل ورزش و جوانان کلیهی پیست اسکی روی چمن مقرر گردید: 
 ی کل منابع طبیعی استان ارائه نماید . به اداره  نیز ایجاد طرح را جهت اخذ زممستندات اعم از مجو

ارائه    یدر خصوص تسهیالت شرکت الین قند شیرین کام مقرر گردید: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اقدامات الزم برا -5
 ( را انجام دهد . ابینی)بم18ی ماده 1ی از محل تبصره التیتسه 

ارائه     یواحد تولیدی سرپنجه کفش ایمنی آقای بدلی مقرر گردید : سازمان صنعت ، معدن استان اقدامات الزم برادر خصوص  ۶ -6
 را انجام دهد . 18ی ی یک مادهتسهیالت سرمایه درگردش از محل تبصره

این طرح اعم از تثمین  در خصوص احداث کارخانجات صنایع سیب زمینی آقای میر عسگری مقرر گردید: زیرساختهای مورد نیاز  ۷ -7
 مگا وات در توسعه، آب و گاز مورد نیاز از طریق ادارات مربوط تثمین و در اختیار طرح قرار گیرد .  ۵/2مگا وات در ابتدا و  ۵/1برق 

کیلو وات را با تجهیزات قابل    30ای انشعاب  در خصوص طرح ظروف یکبار مصرف آقای اسدی مقرر گردید: شرکت برق منطقه  -8
 کیلو وات نصب و نسبت به رفع مشکل واحد مذکور اقدام نماید . 1۵0به تبدیل 

مقرر گردید: طرح توجیهی زیست محیطی   2در خصوص طرح  پودر گوشت شرکت آیدا کستر جهت استقرار در شهرک صنعتی   -9
 گذار تهیه و به اداره ی کل محیط زیست جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی ارائه گردد.  هیتوسط سرما

گردید:  در   -10 مقرر  مسافران  به  نمین  شهرداری  خدمات  ارایه  قبال  در  فندقلو  ورودی  برای  عوارض  أخذ  تکلیف  و  تعیین  خصوص 
 ای با حضور مدیرکل محترم منابع طبیعی استان ، فرمانداری و شهرداری نمین برگزار و در این مورد اتخاذ تصمیم گردد . جلسه
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 ریاست جمهوری 

 برنامه م بودجه کشورسازمان 

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۳شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 23/02/1398 138-1-۷۵
 برنامه ریزی 

شهرستان   یفرماندار
 شهر نیمشک

 دساور جلسه: 
 استان ییاجرا یدستگاه ها 1398سال  ی اقتصاد مقاومت یپروژه ها یبررس-1
 شهر برگزار شده بود.  نیاستان که در شهرستان مشک یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 18/11/1398مصوبات جلسه  یبررس-2
 شهر  نیتوسعه شهرستان مشک یمحورها یبررس -3
  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -4

 مان مذاکرات: 
اعضا   2۷/02/1398عصر روز جمعه مور     14جلسه در ساعت   به ر  یبا حضور  با تالوت آ  استیجلسه  چند از    یاتیاستاندار محترم و 

 .  دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای  در       مد  سیرئ  ی قیشا  یجلسه  سازمان  ر  تیریمحترم  برنامه  آرزو  یزیو  مند  قیتوف  یاستان ضمن  بهره  از    یجهت 
مقدم عرض نموده و مطابق دستور جلسه   ر یاستان خ  یاقتصاد مقاومت  ی محترم ستاد فرمانده  یماه مبارک رمضان، حضور اعضا  وضاتیف

شده بود( پرداختند.    یستاد جمعبند  رخانه ی)که توسط دب  1398استان در سال   ییاجرا  یها  تگاهدس  ی اقتصاد مقاومت  یپروژه ها  حیبه تشر
 ی توسط دستگاه ها  پایبه سامانه ن   98سال    یپروژه ها  یبر درج به موقع داده ها  دیاستان با تاک  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریدب

  یکرده اند( پروژه ها  ینامگذار  دیونق تول)که امسال را سال ری معظم رهبر  قامم  اتیکردند: به منظور ارج نهادن به منو  حیتصر  ،ییاجرا
با   یستیبا  ییاجرا  یدستگاهها  هیشده است و کل یو بهبود کسب و کار در استان طراح  ییاشتغالزا  یریامسال با جهت گ  یاقتصاد مقاومت

  رخانه یآنها، با ابالغ به موقع به دب  ی مشکل در اجرا  گونه و در صورت وجود هر  دییپروژه ها تالش نما  نیا  ی در جهت اجرا  تیتمام ظرف
 .  زندیآن بپره یرفع مشکل(، از تعلل در اجرا یستاد)برا

 یستاد فرمانده  11/9۷/ 18شهر ضمن مرور مصوبات جلسه مور     نیفرماندارمحترم شهرستان مشگ  یصمد  آقای  جناب  ادامه  در      
کرده    یشتریمصوبات اهتمام ب  نیا  یکه در اجرا  ییاجرا  یتگاه هابود، از دس  دهیشهر برگزار گرد  نیاستان که در مشک  یاقتصاد مقاومت
 بعمل آورند.   عیتسر ماندهیاندک مصوبات باق یاستان در اجرا ییاجرا ی: دستگاه هادندکر دینموده و تاک ی بودند قدردان

از    یکیدر جلسه، از انتخاب    نی مقدم خدمت حاضر  ریضمن عرض خ  لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب  آقای   جناب  ادامه  در      
  نکه ی)پروژه فرش دستباف( خبر داده و افزودند: با توجه به ایبرتر کشور  یبعنوان الگو  9۷استان در سال    یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها 

ارشق مشگ از جا  یفرش ها  دیتولشهر در    نیمنطقه  اس   یمناسب  اریبس  گاهیدستباف  برخوردار  استان  بادر سطح  و    شگاهینما  یستیت، 
از سخنان خود بر    یگریدر بخش د  یشود. و  جادیمنطقه برگزار و ا  نیدر ا  یشهردار  یفرش دستباف با همکار  ی دائم  یفروشگاه ها

  ن ی گل با هدف جذب گردشگران در ا   سمیو افزودند:  توسعه تور  ردهاشاره ک  یریو گالب گ  یمنطقه ارشق بعنوان قطب گردشگر  یمعرف
  ی ریگیپ  یبصورت جد  یو مطالعات  یعلم  یاستان و انجام کارها  یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیاداره کل م  یمنطقه با همکار

   خواهد شد.  
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 ماوبات: 
ستاد مطرح و    رخانهیاستان توسط دب  ییاجرا  یاز دستگاه ها  یتعداد   1398سال    یاقتصاد مقاومت  یمطابق دستور جلسه پروژه ها -1

 . دیستاد رس یاعضا هیکل بیبه تصو  یپس از بحث و بررس

تثم  تیبا عنا -2 ن  ن یبه ضرورت  انجام شده و    یو کارشناس  یو صنعت در بخش ارشق و مطالعات فن  یشرب، کشاورز  ازیآب مورد 
انتقال آب به بخش    ییاجرا  اتی عمل  یرماه سال جار: حداکثر تا مه دیمقرر گرد  یسد سبالن توسط آب منطقه ا  ابیپروژه پا  یاجرا

 مردم منطقه واقع شود.   یو مورد بهره بردار لیتکم ابیپا یاراض  یارشق و کانال ها و شبکه اصل

خوب    یکیزیف  شرفتیو پ  یو اقتصاد  یدیمختلف تول  یطرحها   انیو مجر  نانیگذاران و کارآفر  هیبا توجه به استقبال خوب سرما -3
ناح  نیا اقدام الزم برادیمقرر گرد  یرض  یصنعت  هیطرحها در  ناح  ریز   یاجرا  ی:  توسط    ،یصنعت  هیساختها خصوصاً آسفالت معابر 

 .ردیانجام گ یاراستان در سالج یصنعت یشرکت شهرکها

از ادارات استان و    ی دادتع  یندگیبر استقرار نما  یبا استناد به سوابق امر، مکاتبات ، صورتجلسات و دستور مؤکد استاندار محترم مبن -4
و  یادارات آب و فاضالب شهر ندهیماه آ کی: حداکثر تا دیشهرستان در بخش ارشق جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم مقرر گرد

  ز ین  یخصوص معمول و بخشدار  ن یدر ا  ی یبت احوال و یبت اسناد و امالک اقدام عمل  ،یاجتماع  نیتام  فت، برق، گاز، ن   ،ییروستا
 .دینما  نیر آنها را تثممحل استقرا

  الت یو پرداخت مرحله اول تسه   بیبه تصو  ت ی: با عنادیمقرر گرد  یرض  یصنعت  ه یدر ناح  یمانیپوشاک ا  دیر خصوص کارخانه تولد -5
بردار  ی کیزیف  شرفتیو پ  ی بانک تابستان سالجار  یمحترم جمهور  استیاز آن تا سفر ر  ی قابل قبول طرح و افتتاح و بهره   ، یدر 

 . دیبه عمل آ عیپست بانک تسر سطتو  التیتسه   ینسبت به پرداخت مابق

 نهی: برآورد کامل هزدیمقرر گرد  یرض  ی صنعت  هیدر ناح  یطالب  میرح  یآقا  نیرنگ و رز  دیکارخانه تول  ییاجرا  اتیا توجه به عملب -6
 ارائه تا مساعدت الزم معمول گردد. یبه استاندار  ازیمورد ن یبانک التیبه همراه درخواست تسه  ییاجرا اتیعمل

 نه ی : برآورد کامل هزدیمقرر گرد  یرض  یصنعت  هیدر ناح  ینجف  یاف آقا  یام د  دیکارخانه تول  ییاجرا  اتیبه شروع عمل  تی  با عنا۷ -7
 ارائه تا مساعدت الزم معمول گردد. یبه استاندار  ازیمورد ن التیاول، دوم و سوم طرح را به همراه درخواست تسه  یفازها

 ی توسط اداره کل راه و شهرساز  ازیمورد ن  نیهکتار زم  3:  دی(  مقرر گردی تنیکننده قطعات    د یخانزاده) تول  یدر خصوص طرح آقا -8
 . دیبه عمل آ یاستاندار یتومان اقدام الزم از سو اردیلیم 2 زانیبه م التیاختصاص تسه  یواگذار و برا

طرح   -9 خصوص  تولیمحمد  نیحس  یآقادر  گرد  دی)  مقرر  پنجره(  و  درب  تسه دیکننده  م  یالتی:  و    ونیلیم  ۵00  زانیبه  تومان 
  ی تومان به منظور راه انداز   ونیلیم  ۶00  زانیبه م  یالتی و مهره( تسه   چیکننده پ  دی) تولیجواد  یدر خصوص طرح آقا  نیهمچن
 ابد.یاختصاص  یاز طرف استاندار یدیتول یواحدها

اح -10 مقرر گرد  لویداث سدر خصوص  آرد  از د دیو کارخانه  آقا  یاسالم  یعل  یآقا   داری:  پس  استاندار   یبا جناب  بهنامجو  مهندس 
 .دیگندم اعالم نما نیخود را در خصوص تثم اتینظر یمحترم، سازمان جهاد کشاورز

انداز -11 راه  منظور  تعاون  یبه  شرکت  روستا  لیزیق  یمجدد  در  واقع  ارشق)  سفل  یدام  خریقوشه  توسط  علدیجد  دار ی(   ی)نوروز 
 اقدام گردد.  یاستاندار قیتومان از طر اردیلیم کی زان یبه م یالتیارائه تسه  ی: برادی(، مقرر گردیمحمد

احداث    ی( برایه)خانم شکوازیمورد ن  نیزم  یادارات مربوطه نسبت به واگذار  یبا همکار  ی: شهردار محترم شهر رضدیمقرر گرد -12
 اقدامات الزم را به عمل آورد.  یدست عیبازارچه صنا

تام -13 منظور  ن  نیبه  مورد  قاسم  یجعفر  انیآقا  از یآب  محمد  دیتول  یو  گل  گرد  یکنندگان  ادیمقرر  منطقه  آب  شرکت  استان    ی: 
 .دی حق آبه اقدام نما قیاز طر ایصادر و  ی مجوز صنعت ندهیماه آ کیحداکثر تا 

 ن یتام  نی( و همچنیدکتر حکم آباد  یگذار جناب آقا  هی نهال و کشت پسته )توسط سرما  هیته   یبرا  ازیمورد ن  نیزم  ه یبه منظور ته  -14
 اقدامات الزم را انجام دهند.   یعیو اداره کل منابع طب ی: سازمان جهاد کشاورز دیسد سبالن، مقرر گرد ابیپا قیاز طر ازیآب موردن

 یصنعت  یاستان و شرکت شهرکها ستیز طی: اداره کل مح دیمقرر گرد یمحمود سلمان یآقا  یکیپالست عاتیدر خصوص طرح ضا -15
 و اقدامات الزم را انجام دهند.  یریگیاستان  پ
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۴شماره  جلسهصورت 

 اردبیلمقاممای اساان سااد اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 01/03/1398 10298۷
 برنامه ریزی 

شهرستان   یفرماندار
 نیسرع

 دساور جلسه: 
 برگزار شده بود.   نیاستان که در شهرستان سرع یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 13/11/1398مصوبات جلسه  یبررس-1
 ن یتوسعه شهرستان سرع یمحورها یبررس -2
  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -3

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا   0۵/03/1398مور     کشنبهیصبح روز    10جلسه در ساعت  

 .  دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       مد  س یرئ  ی قیشا  یجلسه  سازمان  ر  تیریمحترم  برنامه  تبر  یزیو  ضمن  ا  کیاستان  و  مقاومت  )فتح    ثاریروز 
تسل عرض  و  موال  امیا  تیخرمشهر(  عل  انیمتق  یشهادت  فرمانیحضرت  ستاد  برتر  رتبه  کسب  مقاومت  یده)ع(،  در   یاقتصاد  استان 

 تیموفق  نیاستان در کسب ا  ییاجرا  یو تعامالت خوب دستگاه ها  یاز تالش، همدل  وگفته    کی وزارت کشور را تبر  9۷سال    یابیارز
دب  یقدردان فرمانده  ریکردند.  مقاومت  ی ستاد  د   یاقتصاد  بخش  در  برگزار  یگریاستان  از  خود  سخنان  ستاد    یتخصص  یاز  جلسات 

اشتغال و   تیدر شهرستان ها و با محور  کباری روز    4۵خبر داده و افزودند: جلسات ستاد هر    98استان در سال    یاقتصاد مقاومت  یفرمانده
 .ردیگ یقرار م  ی آن شهرستان مورد بررس ییو اشتغالزا  یاقتصاد ،یدیتول یواحدها  ی برگزار و مشکالت اساس دیرونق تول

  یدرصد  ۵0  شیضمن مرور مصوبات جلسه قبل ستاد، از افزا  نیحسن پور فرماندار محترم شهرستان سرع  آقای  جناب   ادامه  در      
شهرستان در    نیدر ا  یگذار  هیسرما  الیر  اردیلیم  1۵000شهرستان خبر داده و اعالم کردند: بالغ بر    نیا  دیدر بخش تول  یگذار  هیسرما

 حال انجام هست.

  ر یضمن عرض خ  یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیسرپرست محترم معاونت برنامه ر   یزیارژنگ عز  یجناب آقا  انپای  در      
حاضر خدمت  دستگاهها  نیمقدم  از  جلسه،  اجرا   ییاجرا  یدر  بابت  تقد  تیاکثر  یاستان  ستاد  قبل  جلسه  اظهار   ریمصوبات  و  نموده 

الزامات    ی دوم بررس  تیفعال بوده و اولو  ر یراکد و غ  یواحدها  فیتکل  نیی، تع  98جلسات ستاد در سال    یاول در برگزار  تیداشتند: اولو
از آنها   یامکان بهره بردار  1398که تا آخر سال    ییمشکالت و موانع طرح ها  یبررس  نیباشد. همچن  یتعهدات اشتغال شهرستان ها م

 یاستان  خواستند برنامه ها و طرح ها  ییاجرا  یدستگاه ها  هیاز کل  دامهدر ا  شانیجلسات ستاد خواهد بود. ا  یبعد  تیوجود دارد اولو
 .ندیها اعالم نما یمحترم دولت به استان به فرماندار ئتیه یو طرح در سفر آت یخود را جهت جمعبند
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 ماوبات: 
نسبت    یفرهنگ  راثی: با توجه به موافقت مدی، مقرر گرد  13/11/1398مور     یصورتجلسه اقتصاد مقاومت  8در خصوص تحقق بند   -1

معرف محل  سو  یبه  از  نما  یبرا  نیسرع  یشهردار  یشده  پ  یدست  عیصنا  شگاهیاحداث   ، موزه  ساختمان  در    یهایریگی و  الزم 
 استان ارسال شود.   ی فرهنگ راثیبه م یمکاتبه ا یمعمول و ط شهردرارتوسط   نهیزم نیشهر در ا  یشورا یخصوص مصوبه ها

تنها   نکهیشهرستان و با توجه به ا ی اساس ازیبه ن تی، با عنا 13/11/1398مور   مقاومتی اداقتص صورتجلسه 11 بند  تحقق مورد در -2
برا حل  ا  ی راه  فضا  ن یتحقق  طرح  در خصوص  )زم  یمصوبه  شهرساز  نیسبز  و  راه  موافقت  گرد  ی م  یچمن(  مقرر   ، :   دیباشد 
 شود.   ی مطرح و بررس یراه وشهرساز رخانهیدوباره در دب ینمعاونت محترم عمرا یریگیموضوع با پ

اداره   ندهی، نما  یفرماندار   ندهیمتشکل از نما  یپی: اک  دگردی  مقرر  آلوارس  –  نیسرع  ریواقع در مس  یدر خصوص طرح خانم قهرمان -3
 ی مالو مشکالت احت  لیاستان تشک  یاز اداره کل جهاد کشاورز  یا  ندهیو نما   یاستاندار  یگذار  هیاز سرما  تیکل دفتر جذب وحما 

 .ندینما لیگذار را مرتفع و تسه  هیسرما یی رو در روند اجرا شیپ

بند   -4 تحقق  مقاومت  8در خصوص  اقتصاد  تام  13/11/1398مور     یصورتجلسه  ن  نیدر خصوص    ی برق رسان   ی برا  ازیاعتبار مورد 
اجرا  رتیمغا: در صورت عدم  دیشهباززاده( مقرر گرد  ی)طرح آقایگذار  هیآلوارس به سرما  یاسک  ستیپ  ریمس   یی با دستورالعمل 

 .دینسبت به حل مشکل اقدام نما  98اعتبارات سال  محلشهرستان از  یفرماندار   98قانون بودجه 

: پس از ارائه درخواست و مدارک الزم از  دیشهباززاده( ،  مقرر گرد  یآقا  یگذار  ه یاوجور) با سرما  ی اسک  ستیدر خصوص  طرح پ -5
 .دیاقدام نما ندهیروز آ 1۵استان نسبت به حل موضوع حداکثر ظرف  یکشاورز گذار، سازمان جهاد هیسرما یسو

ا -6 روستا   یدست  عیبازارچه صنا  دی محل جد  جادیدر خصوص  باالدست  تعاون  یدر  توسط  مرکز  ارارانیده  یآلوارس  مقرر   یبخش 
 .ردیامضا شده توسط استاندار و فرماندار محترم مالک عمل قرار گ یقبل ی: صورتجلسه دیگرد

  ن، یسرع  یتوسط فرماندار  ازیموردن  نیزم  نیپس از تام  دیدر آلوارس، مقرر گرد  یپزشک  یها  تیبا توجه به ضرورت استقرار فور -7
 استان مبذول گردد.   یاقدامات الزم توسط دانشگاه علوم پزشک

  ی طرح برا   ینسبت به معرف  یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،ی فرهنگ  راث ی: اداره کل مدیر گردمقر شهیدر خصوص مشکل شرکت باغم -8
 .دیاقدام نما یجمهور است یو اعتبارات سفر ر 18بند)الف( تبصره  یاز محل ها التیاخذ تسه 
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۵شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 19/03/1398 132334
 برنامه ریزی 

 ییرجا دیسالن شه 
 ی استاندار

 دساور جلسه: 
 کویر و خلخال توسط فرمانداران مربوطه   یشهرستان ها  یگذار هیسرما یگزارش از مشکالت اختصاصارائه  -1
ستاد    ریستاد توسط دب  1398سال    یارائه برنامه ها  نیو همچن  9۷استان در سال    یاقتصاد مقاومت  یگزارش عملکرد ستاد فرمانده-2

 استان یاقتصاد مقاومت یفرمانده
 استان  یکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماع ریتوسط مد ییروستا داری اشتغال پا التیارائه گزارش تسه  -3
 استان  ی( توسط سازمان جهاد کشاورزیگلخانه ا ی)طرح هایاقتصاد مقاومت یارائه گزارش از پروژه ها -4
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -۵
 وزارت کشور  یو توسعه منطقه ا یامور اقتصاد ین محترم هماهنگپرست معاو نید یجناب آقا  یاستفاده از رهنمود ها -۶
 موارد ریسا -۷

 

 مان مذاکرات: 
چند از   یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا   20/03/1398صبح روز دوشنبه مور     8جلسه در ساعت  

 .  دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

محترم    یمقدم حضور اعضا  ریاستان ضمن عرض خ  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ   یقیشا  یجلسه آقا  ابتدای  در      
وزارت کشور،    ی و توسعه منطقه ا  یامور اقتصاد  یپرست معاون محترم هماهنگ  نیدکتر د  یجلسه جناب آقا  همانیجلسه باالخص م
جلسه    2۷  یستاد با برگزار  نیرا ارائه نموده و افزودند: ا  9۷استان در سال    یمقاومت  تصاداق  یاز عملکرد ستاد فرمانده  یگزارش مختصر

  2۷ماده    ی در اجرا  نیهمچن  شانیشده است. ا  یاتیو عمل  ییدرصد مصوبات اجرا  90مصوبه داشته است که بالغ بر    22۵،    1398در سال  
( الحاق  واگذار2قانون  از  اظ  9۷در سال    مامت  مه ین  ی پروژه عمران  33از    ش یب  ی(،  و  داده  بخبر  داشتند:  اقتصاد   123از    شی هار  پروژه 

استان    یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریاست. دب  دهیگرد  یاب یو ارز  شیپا  پا، ی( با استفاده از سامانه نییدستگاه اجرا  2۶استان )  یمقاومت
  ۵از    یکی( که بعنوان  لی استان ) فرش دستباف اردب  یومتاقتصاد مقا  یاز پروژه ها  یکیاز سخنان خود ضمن اشاره به    یگریدر بخش د

پروژه ها  دهیبرگز  یبرتر کشور  یالگو است عنوان کردند:  نمودن    یشده  پر و مسلوب  و کار،  غ   94توسعه خوشه کسب    ر ی حلقه چاه 
  ت یظرف  شیافزا  نیمچنمشارکت و ه  هیروح  جادیو ا  ینیجهت کارآفر  النیفارغ التحص  ی تعاون  1۷  ل یتشک  ، یمجاز، توسعه مشاغل خانگ
  یارزشمند  یبودند که دستاوردها  1398استان در سال    یپروژه موفق اقتصاد مقاومت  ۵هزار تن،    11۷زانیبه م  یجذب ماده خام کشاورز

 استان داشته است.  یبرا

با اشاره به کسب   لیاردب  یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیمعاون محترم برنامه ر  یزیارژنگ عز  آقای  جناب  ادامه  در          
افزودند: با ابتکار استاندار محترم جلسات   9۷وزارت کشور در سال    یها  یابیاستان در ارز  یاقتصاد مقاومت  یرتبه چهارم ستاد فرمانده

با محور  کباریروز    4۵ستاد هر   و  تول   تیدر شهرستان ها  رونق  و  م  دیاشتغال  ته   ی برگزار  و  افق    هیگردد  ان ها،  شهرست  1400برنامه 
بردار  یدیتول  یواحدها  ییشناسا بهره  به  و  تشک  یراکد  آنها،  توسعه کشت ها  ل یرساندن  استان،  اشتغال  واحد  ا  یپنجره  ،    یگلخانه 
 باشد.   یجلسات م نیا  یاساس یها ت یو ....از اولو یدیتول یمشکالت واحدها یبررس
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تعاون،    ،یصنعت  یصنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک ها  ،یاز جمله: جهاد کشاورز  ییاجرا  یاز دستگاه ها  تعدادی  ادامه   در      
خلخال و کویر به ارائه گزارش از مشکالت   یو فرمانداران شهرستان ها یو گردشگر یدست عیصنا  ،یفرهنگ راثیم ،یکار و رفاه اجتماع

 پرداختند.  یمقاومت صاددر حوزه اقت ربطیذ یدستگاه ها

دکتر    یجلسه خصوصا جناب آقا  یمقدم حضور اعضا  ریمهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خ  یمه جناب آقادر ادا  نهمچنی      
اقتصاد  ی پرست معاون محترم هماهنگ  نید ا  یامور  از روان ساز  یو توسعه منطقه  اقتصاد  یوزارت کشور،  ب  یامور  وزارتخانه   نیدر 
  دگاه یمشکالت استان اعالم داشتند: با توجه به حسن نظر و د  نیو همچن  لهاینموده و با اشاره به پتانس  ریتقد  شانیمختلف توسط ا  یها

  ندهی را فراهم آورده که انشااهلل در آ  یدر استان فرصت مغتنم  شانیدارند، حضور ا  یو اقتصاد   یزیدر امور برنامه ر   شانیکه ا  یتوسعه ا
 بود.     میخواهاستان در  شانیشاهد به یمر نشستن برکات حضور ا

آقا  انپای  در     د  یجناب  هماهنگ  ن یدکتر  محترم  معاون  اقتصاد  ی پرست  ا  یامور  منطقه  توسعه  قدردان  یو  با  کشور  از    ی وزارت 
و اشتغال   دیحاصل شده در رونق تول  قاتیکردند:  توف  حیاستان تصر  یتعال  یمهندس بهنامجو استاندار محترم برا  یجناب آقا  یتالشها

  یهاخود از طرح  یدهایدر ادامه به بازد  شانیباشد. ا  یاستان م  نیموفق ا  تیری(نشانه مدیکشور  یهاها و آمار  یابیاستان)مطابق ارز
تول اقتصاد  یدیمتعدد  طرح   یو  استان  شمال  در  افزوند:  و  کرده  اشاره  استان  راه   یخوب  یهادر  از    ، یاگلخانه  یاهشهرک  یاندازاعم 

با    رسدی بوده و به نظر م  یمورد دقت و اهتمام جد   یرنفتیتوجه به صادرات غ  نیو همچن  یآب  یتوسعه اراض  ن، یسد خدافر  ابیپا  یاجرا
وپروژه  نیا  لیتکم به  تجار  ژهیها  آزاد  پو  یمنطقه  و  تحول  آهن،  راه  نمود  ییای و  استان  محترم   دایپ  ینیع  یدر  معاون  کرد.  خواهد 

منطقه   یاقتصاد  یهماهنگ توسعه  واحدها  ریوز  یاو  تملک  از  انتقاد  بانک   یدیتول  یکشور ضمن  فرمانداران    یهاتوسط  گفتند:  عامل 
 .ندینما یریخود و رفع مشکالت آنها از بروز هر گونه تنش جلوگ تیریتحت مد ی بحران  یبا مراقبت از واحدها یستیمحترم با

 . دیرس بیبه تصو لیبه شرح ذ  یموارد یث و بررساز بح پس

 

 ماوبات: 
  ی ازناو و طرح گردشگر   یدیسه طرح مهم شهرستان خلخال از جمله: پل معلق ازناو، هتل ام ازیموردن  التیتسه   نکهیبه ا  تیبا عنا -1

اعتبار شده است    نی عامل مرکز تام  یاز بانک ها  یریو عشا  ییروستا  داریاستاندار محترم از محل منابع اشتغال پا یریگیبا پ لیاندب
و در   یریگیپ  ییمورد اشاره تا مرحله عقدقرارداد و پرداخت نها  یطرح ها  التیشهرستان خلخال تسه   ترم: فرماندار محدیمقرر گرد
 . دیستاد گزارش نما یجلسه بعد

موفق در    یصنعت  یاز کارشناسان استان از واحدها   یاستاندار محترم گروه  تی: با محوردگردی  مقرر   مغان  چرم  رخانهکا  خصوص  در -2
و توسعه    یامور اقتصاد  یاستان را به معاونت محترم هماهنگ  یجمعبند  جیو نتا  دیاستان ها بازد  ریسا  یچرم  یفرآورده ها  نهیزم

ا اعالم    یمنطقه  با هماهنگ  ندینماوزارت کشور  آقا  یتا    ق ی از طر  یواحد صنعت  نیا  نیگزیجا  عیپرست، صنا  نیدکتر د  یجناب 
 استقرار آنها در استان انجام گردد. یو اقدامات الزم برا یمعرف انیدانش بن یشرکت ها

تع -3 پا  ماندهیباق  فیتکل  نییدر خصوص  معاونت  دیمقرر گرد  نیسد خدآفر  ابیاعتبارات  اقتصاد  ی محترم هماهنگ:  توسعه    یامور  و 
 .دینما یریگیوزارت کشور اعتبارات مورد نظر را از سازمان برنامه و بودجه کشور پ یمنطقه ا

و   یامور اقتصاد  ی( توسط معاونت محترم هماهنگجانیآذربا  ی)جمهور هیمتقابل با کشور همسا  یرفتارها  ی: روند اجرادیمقرر گرد -4
 و اقدام گردد.  یریگیوزارت امورخارجه پ قی وزارت کشور از طر یتوسعه منطقه ا

ن -5 به  توجه  خر  از یبا  ا  دیو ضرورت  دستگاه  پا  ی ونیکام  یر  کس یو نصب  بیمرز  انهیدر  گرد  له ی)گمرک( شهرستان  مقرر   دیسوار، 
 و اقدام گردد. یریگیشور پوزارت ک یو توسعه منطقه ا  یامور اقتصاد یمعاونت محترم هماهنگ قیموضوع از طر

ن -6 به  توجه  صنعت  یدیتول  یواحدها  ازیبا  اول  یو  مواد  به  واردات  هیاستان  قطعات  گرد  یو  اولدیمقرر  مواد  و  قطعات   ازیموردن  هی: 
)قطع حلقه  یآنها جهت انجام اقدامات بعد  ازیموردن  زانیو م  یاسام  ستیل  ،یو پس از جمعبند  ییاستان شناسا  یصنعت  یواحدها

وزارت کشور    یو توسعه منطقه ا  یامور اقتصاد  ی( به معاونت محترم هماهنگانیدانش بن  یشرکت ها  قیاز طر  یوابستگ  یها
 ارسال گردد.

و   یر اقتصادامو  ی: معاونت محترم هماهنگ   دی( مقرر گردیدر شهرستان مغان)گرم  ندهیفزآ  یکاریو ب  دیشد  تیبا توجه به محروم -7
 .ندی( اقدام نمایشهرستان مغان)گرم  یآزادلو یبازارچه مرز یوزارت کشور نسبت به فعال ساز یتوسعه منطقه ا
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گرد -8 مددیمقرر  سازمان  ر  تیری:  برنامه  و  یزیو  بطور  اجرا  ژهیاستان  در  موجود  سال   18بند)الف(تبصره    یابهامات  بودجه  قانون 
 .دیو حل و فصل نما یریگیسازمان برنامه و بودجه کشور پ ق یکل کشور در استان را از طر 1398

و توسعه    یامور اقتصاد  ی : مشکالت واحد مذکور توسط معاونت محترم هماهنگدیسبالن پارچه مقرر گرد یدر خصوص واحد صنعت -9
ا آقا  یمنطقه  از دفتر جناب  اول محترم  یریدکتر جهانگ  یوزارت کشور  مقاومت  سی رئ  معاون  اقتصاد  فرمانده  و  کشور   یجمهور 

 و رفع مشکل گردد.   یریگیپ

و در   یتوسط استاندار محترم جمعبند  یگذار  هینو سرما  یها و طرح ها  دهی: ادیاستان مقرر گرد  یگرم معدن  یدر خصوص آبها -10
بعد م  یجلسه  برگزار  وزارت کشور  در  که  محترم  ی استانداران  معاونت  متعاقبا  و  مطرح  اقتصاد  ی هماهنگ  گردد  توسعه    یامور  و 
 ها و طرح ها انجام دهند.   دهینمودن آن ا یاتیعمل  یبرا را ی وزارت کشور اقدامات بعد یمنطقه ا
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 6شماره  جلسهصورت 

 اساان اردبیلمقاممای سااد اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 21/03/1398 138۷43
 برنامه ریزی 

 ییرجا دیسالن شه 
 ی استاندار

 دساور جلسه: 
 بود.  دهیدر شهرستان خلخال برگزار گرد 14/11/1398استان که مور   یاقتصاد مقاومت یمصوبات جلسه ستاد فرمانده یبررس -1
 استان  ییاجرا یدستگاه ها 1398سال  یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها یبررس -2
 عامل  یو بانکها ییاجرا یتوسط دستگاه ها یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا التیتسه  تیوضع نیگزارش آخر -3
 جلسه  یتوسط اعضا ییاشتغال روستا یطرح ها یرو  شیمشکالت پ یطرح و بررس -4
 یو اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ینیمعاون محترم توسعه کارآفر یدکتر منصور یجناب آقا اناتیاستفاده از ب -۵
 ترماستاندار مح یاستفاده از رهنمود ها -۶

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  22/03/1398ظهر روز چهارشنبه مور     12جلسه در ساعت  

 .  دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

محترم    یمقدم حضور اعضا  ریاستان ضمن عرض خ  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ   یقیشا  یجلسه آقا  ابتدای  در      
 ، ی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  یجلسه جناب آقا  همانیجلسه باالخص م

پروژه ها  یگزارش مقاومت   یاز  افزودند: دستگ  98استان در سال    ییاجرا  یدستگاه ها  یاقتصاد  و  نموده  ارائه  استان    ییاجرا  یاه هارا 
  ت ی استان با اشاره به موفق  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ری . دبندیدستگاه نما  دییوارد کرده و تا  پا یپروژه ها را در سامانه ن  نیا  یستیبا
و اشتغال اعالم کرده   دیبر رونق تول  یمبن  یمقام معظم رهبر  اتیمنو  یریگیرا پ  98ستاد در سال    ی تهای، اولو  1398ستاد در سال    یها

و اشتغال   ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  یارائه شده توسط جناب آقا  یعمل  یرهنمودها و الگو ها  یو افزودند: با اجرا
 بود.   میخواه استاندر  یا ستهیشاهد تحوالت شا یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان خلخال ارائه نموده و    یاجرا   زان یاز م  یل گزارشخلخا  شهرستان  ممحتر  فرماندار  ادامه  در        
 باشند.   یدر مرحله اجرا م زین  هیدرصد مصوبات جلسه قبل کامال اجرا شده و بق 40از  ش یافزودند: ب

از حضور    یاسالم  یخلخال و کویر در مجلس شورا  یشهرستان ها  فیمحترم مردم شر  ندهینما  ی دکتر خالق  نهمچنی  ادامه  در        
و تشکر   ریتقد  یو اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ین یمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  ی استاندار محترم و جناب آقا

 منطقه را ارائه نمودند.     یدیتول یواحدها مشکالتو  لیاز مسا ی نموده و گزارش

باالخص   ی ساع  رانیمد  هیکرده و از کل  ه یتشب  یرا به محفل اله   یجلسات اقتصاد مقاومت  زنی  خلخال  شهرستان   محترم   جمعه  امام      
که در جهت    یو اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ینی معاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  ی استاندار محترم و جناب آقا

 نمودند.  ریکنند تقد ی متوسعه شهرستان خلخال تالش 

آقا  نهمچنی       ادامه جناب  با عرض خ  یدر  استاندار محترم  بهنامجو  اعضا  ریمهندس  آقا  یمقدم حضور     ی جلسه خصوصا جناب 
منصور کارآفر  یدکتر  توسعه  محترم  اجتماع  ینیمعاون  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  اشاره    یو  با  پتانس،  توسعه    لهایبه  موانع  و 

  ی گذار  هیشده و با سرما  ل یشهرستان خلخال تکم  کیشماره    ی شهرک صنعت  تیحاضر ظرف  حالشهرستان خلخال اعالم داشتند: در  
ها  ادیبن شهرک  شرکت  و  عمل   یصنعت  یمستعضفان  زود  2شماره  یشهرک صنعت  ییاجرا  اتیکشور،  م  یبه  ستاد   سیشود.رئ  یآغاز 

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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 یکردند: واحدها  حیذکر نموده و تصر  یمقاومت  صادجلسات اقت  یاصل  تیرا اولو  دیاستان اشتغال و رونق تول  یمقاومتاقتصاد    یفرمانده
تومان   اردی لیم  3  نیاحصا شده و با تام  یصنعت  یفعال شهرستان ها توسط سازمان صمت استان و شرکت شهرک ها  ریراکد و غ  یدیتول
 راکد شهرستان رفع مشکل خواهد شد.   یدرصد از واحدها80حدود   التیتسه 

جناب   یاز تالشها  یبا قدردان  یو اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور   انپای  در    
برا  یآقا محترم  استاندار  بهنامجو  فرمانده  جادیا  یمهندس  تصر  یبرا   یوحدت  استان  پ  حیتوسعه  و  تالش  مجدانه    یریگیکردند:  

مختلف   یها  نهیاستان در زم  نیقابل تامل است. ا  لیبه هدف مشترک در استان اردب  دنیو ائمه جمعه به منظور رس  ندگانیاستاندار، نما
از صدور مجوز، تحو از سا  کی گذار و استعالم طرح ها    هیسرما  یبرا  نیزم  لیاعم  بوده و حما  یاستان ها  ریگام جلوتر  از    تیکشور 

به کل کشور    دیبا  یو وحدت فرمانده  هیروح  نیگرفته و ا  یش یپ  لیمسا  ریسا  ردر استان ب  هیسرما  تیریمد  نیگذاران و همچن  هیسرما
برا  میتعم البته  شود  با  نیا   لیتکم  یداده  مجوزها  ییاجرا  یدستگاهها  یستیحلقه  صدور  از  پس  مرحله   ،یدیتول  یواحدها  یاستان 
و    ییسهم اشتغال روستا  شیخود از افزا  ناناز سخ  یگریدر بخش د  ی. ورندیبعهده بگ  ریرا در قالب نظام تدب  یگذار  هیرماس  تیهدا
  ی سال ها  نیشده در کشور در ب  جادیاز مجموع اشتغال ا  ییو روستا   یریدر کشور خبر داده و افزودند: سهم اشتغال بخش عشا  یریعشا
درصد   2۵  ییوستاو ر  یریاشتغال عشا  98صورت گرفته از سال  یها  یریگیکه با تالش و پ  یبوده در حال  زیاندک و ناچ  یلیخ  9۶تا    92

پا در  است.  داده  اختصاص  بخود  را  کشور  اشتغال  کارآفر  انیاز  توسعه  اجتماع  ینیمعاون  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  اظهار    یو 
مساله قابل لمس   نیا  ندهیبوده و در آ  بندیداده شده کامال پا  التیتسه   یتوسعه اشتغال و اعطا  یاکه در منطقه بر   یداشتند: و به هر قول

 .  دیرس بیبه تصو  لیبه شرح ذ یموارد ی خواهد بود. پس از بحث و بررس

 

 ماوبات: 
 یی نها  یریگ  میتصم  یمطرح و پس از بحث و بررس  1398در سال    لیاستان اردب  ییاجرا  یدستگاه ها  یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها -1

 . دیبه جلسه بعد موکول گرد

و اداره کل     یفرهنگ  راثیادارات کل م  نیما ب  یامامزاده عبداهلل کلور و موضوعات ف  یساختمان مهمانسرا  ی در خصوص واگذار -2
،    یاسیمعاون محترم س  تیبا مسئول  ندهیماه آ  کیت  ساختمان مذکور ظرف مد  ی: واگذاردیاستان مقرر گرد  هیریاوقاف و امور خ

 گردد. جهیو منتج به نت یریگیشهرستان خلخال پ  یادارات کل مربوطه و فرماندار یو با همکار یاستاندار یو اجتماع یتیامن

  ق ی از طر  الیر  اردی لیم  20)  الیر  اردیلیم  40به مبلغ    ازیاعتبار مورد ن   نیگزاز، با توجه به تام  2شماره    یدر خصوص شهرک صنعت -3
صمت ( مقرر    ریمعاون محترم وز  ایصالح ن  یآقا   یهم از سو   الی ر  اردیلیم  20نستضعفان از محل فروش کارخانه نئوپان و    ادیبن

ردیگرد برنامه  معاونت  هماهنگ  ی زی:  اقتصاد  یو  پ  صیتخص  یاستاندار  یامور  را  نظر  مورد  شهرکها  ی ریگیاعتبار  شرکت   ی و 
 .دیرا شروع نما 2شماره  یشهرک صنعت  ییاجرا اتیو عمل یطراح کماهیظرف مدت   زیاستان ن یصنعت

ن  9واگذار شده معطل و    نیواحد زم  10در خصوص   -4  یموجود در شهرک صنعت  ی بانک  التیتسه   ازمندیواحد احداث شده راکد و 
استان  نسبت به    ی صنعت  ی: شرکت شهرکهادیمقرر گرد  یهرک صنعتخارج از ش  یواحد کارگاه  12  نیخلخال  و همچن  1شماره  

سازمان صمت ، اداره کل    یبا همکار  گریواحد د12  یالزم معمول و برا  اقداممعطل مانده    ی واگذار  نی مورد زم  10  فیتکل  نییتع
  زان یو م  تی، نوع فعال  تیقابل حما  یواحدها  ستیهفته  ل  کیشهرستان خلخال ظرف    یو فرماندار  یتعاون ، کار و رفاه اجتماع

استاندار  ازشانیمورد ن  هیسرما تع  ی را احصاء نموده و به  تا نسبت به  اقدام گردد.ضمنا  یتکل  نییاعالم  آنها  واحد تملک شده    ۵ف 
 شوند.   فیتکل نییعامل تع یتوسط بانک ها ندهیآ کماهی توسط بانکها ظرف مدت 

فروسل -5 استعالم مر دیمقرر گرد  سیدر خصوص کارخانه  از شهرک صنعت:   بصورت مستقل  از سو   یبوطه  سازمان صنعت،   یگزاز 
و صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص    ستیز  طیادارات کل مح  یمعدن و تجارت استان انجام و با توجه به اعالم آمادگ

 م دهد. امورات را انجا ریمورد نظر و سا نیزم یواگذار یریگیگذار پ هیکه سرما دیگرد دیصدور مجوز  مجددا تاک

عامل   ریبا توجه به عدم حضور مد  نا،یاز دو بانک تجارت و س  جانیشرکت فرش فجران آذربا  یبانک   التیدر خصوص اخذ تسه  -6
 الزم اتخاذ گردد.    ماتیو تصم یموضوع را بررس ی: بعد از جلسه فرماندار محترم شهرستان خلخال بصورت تلفندیشرکت مقرر گرد

آذرخش   -7 فرش  با  رابطه  گرد در  مدت  دیمقرر  ظرف  عمل  هیسرما  کماهی:  شروع  به  نسبت  نما  ییاجرا  اتیگذار  موضوع    دیاقدام  و 
 شود.   یریگیاستان پ یاداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع ق یهم از طر شانیمصوب ا ییروستا التیتسه 

 



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

41 

اکتشاف -8 با عنا  یپهنه معدن  یدر خصوص مطالعات  اوزن،  انجام    کیزیو ژئو ف  یاکتشاف  یبحثها  نکه یبه ا  تیقزل  مطالعات مذکور 
گ قرار  به  توجه  با  و  آذربا  یقسمت کم  کی  یریشده  استان  در  مذکور  پهنه  مح  یشرق  جانیاز  مخالفت  سازمان     ستیز  ط یو  و 

روز    20: ظرف  دیپروژه، مقرر گرد  یبه مجر  یبا موضوع و عدم اجازه گمانه زن  یشرق  جانیصنعت، معدن و تجارت استان آذربا
شورا  ندهیآ ر  یجلسه   ، استاندار  با حضور  استان  مح  س ییمعادن  و  اردب  ستیز  ط یسازمان صمت  معاون    لیاستان  از  دعوت  با  و 

در محل پروژه  برگزار و رفع مشکل    ر موی  رانیمد  ریو سا  ی شرق  جان یاستان آذربا  ستیز  طیسازمان صمت و مح   س ییاستاندار ، ر
 گردد.

اقمار  یدر خصوص راه انداز -9 با توجه به معرفرشد    یمراکز  استان    یمکان مورد نظر پارک علم و فناور  ی در شهرستان خلخال، 
معرف و  سما(  سو  ی)دانشکده  از  مرکز  گرد  ی فرماندار  یمسئول  مقرر  خلخال  فرمانداردیشهرستان  از    ی:  را  موضوع  شهرستان 

را در خصوص استقرار مرکز در شهرستان استان اقدامات الزم    یپارک علم و فناور   نیو حل و فصل و همچن  یریگیدانشگاه آزاد پ
 .دیستاد گزارش نما یرا در جلسه بعد جهیانجام و نت

استان برنامه    یسازمان جهاد کشاورز  سییفاز دوم کارخانه نئوپان،  ر  اتیبه شهرستان بمنظور شروع عمل  یمقرر شد در سفر بعد -10

 .ندینما ه یارا power pointو در قالب   هیسازمان را ته  1400افق 

ا -11 پوشش  تلفن   ینترنتیدر خصوص  گردشگر  یمواصالت  یرهایمس  یو  مناطق  و   یو  ارتباطات  اداره کل  توسط  خلخال  شهرستان 
و تلفن همراه    ینترنت یپوشش ا  یاقدامات الزم برا  یسال جار  ورماهیشهر  انی: اداره کل مذکور تا پادیاطالعات مقرر گرد  یفناور

فرماندار و  انجام  را  اعالم شده  ارز  مانکاریهرستان گزارش کار پش  یمناطق  و  اخذ  نت  یابیرا  ر  جهیو  برنامه  معاونت  به  و   یزیرا 
 .دیاعالم نما یاستاندار یامور اقتصاد یهماهنگ

: با حضور  دیمقرر گرد  جهنتی  حصول  عدم   به  توجه  با  درام  –کلور    ریدر مس  یراه  نیدر خصوص صدور مجوز  دو مورد مجتمع ب -12
و    لیتشک  یگذار مربوطه در محل دفتر استاندار محترم جلسه ا  هیو دو سرما  یو حمل و نقل جاده ا  یراهدار  رکلیفرماندار ، مد
 گردد. فیتکل نییموضوع تع

عنا -13 توض  تیبا  آقا  حاتیبه  توسعه کارآفر  یدکتر منصور  یجناب  رفاه اجتماع   ینیمعاون محترم  و  تعاون، کار  وزارت  اشتغال   ی و 
 :  دیدمقرر گر لیبه شرح ذ یموارد
اداره کل تعاون،   دی شدند مقرر گرد  نهیهز  شیها و تورم دچار افزا  میکه بر ایر مشکالت تحر  ییروستا  یدر مورد طرحها  -13-1

اجتماع رفاه  و  م  یاسام  ستی ل  یکار  همراه  به  را  کارآفر  یلیتحم  یها  نهیهز  زانیآنها  توسعه  محترم  معاونت  به  و  و   ینیاحصاء 
 .دیستاد گزارش نما یرا در جلسات بعد جهینت یریگیارسال و پس از پ یجتماعاشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه ا

مقرر    یاسالم  یخلخال و کویر در مجلس شورا  یشهرستان ها  فیمحترم مردم شر  ندهینما  یها  یریگیبه پ  تیبا عنا  -13-2
و   یبرنامه توسعه اقتصاد  یبصورت اختصاص  یو اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ینی معاونت محترم توسعه کارآفر:   دیگرد

 . دینما هیمنطقه ته  یمحور برا ۵در  لهسا 10اشتغال شهرستان خلخال را با افق  

  300در گردش به مبلغ    هی: پرداخت سرمادیآذر شب مقرر گرد  یآقا  تیریقره قشالق کویر به مد  یکیسبد پالست  دیدر خصوص تول -14
در جهت حل مشکل    نکه یگردد. ضمن ا  یریگیپ  یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیمعاونت برنامه ر  قیتومان از طر  ونیلیم
 ت یتبع  یانون مهارت آموزاز ق  مهیب  کسالی  یقیاستان به صورت تشو  یاجتماع  نیاداره کل تام  دیکارگران آن واحد مقرر گرد  مهیب

 و در مورد طرح مزبور اعمال شود. 

و مساعدت گردد   یریگیشهرستان پ  یکارگران توسط فرماندار  مهی:  بدیدر خصوص فرشکده آذرخش شهرستان کویر مقرر گرد -15
 .دیدر قرارداد اقدام نما یتعهدات قبل یو نسبت به اجرا یکار بررس  یروین شی نسبت به افزا  زیضمن آنکه نامبرده ن

:  سازمان صنعت، معدن و  دیدر شهرستان کویر مقرر گرد  ینوروز  یآقا  تیریخم خودرو به مد  شهیش  دیدر خصوص کارخانه تول -16
 .دیطرح اقدام نما یکیزیف شرفتیبا توجه به پ التیپرداخت تسه  یواحد مذکور به بانک برا یتجارت استان نسبت به معرف

ت -17 کارخانه  مد  نتیکاب  یخودرو  چیپ  دیولدر خصوص  گرد  الدیم  یآقا  تیریبا  مقرر  کویر  در شهرستان  شناس  پدیحق  با   یریگی: 
 گردد. عیتسر یبانک مل  قیبه واحد مذکور از طر التیدر پرداخت تسه  یاستاندار یامور اقتصاد یو هماهنگ یزیمعاونت برنامه ر

  ی : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به معرفدی پور محمد در شهرستان کویر مقرر گرد  یآقا یاطیدر خصوص کارگاه خ -18
کار تا    ی روین  شینسبت به افزا  زیتومان مساعدت و نامبرده ن  ون یلیتا سقف پانصد م  التیپرداخت تسه   ی واحد مذکور به بانک برا

 .دیاقدام نما شترینفر و ب  100سقف 
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معاونت   یریگی: با پدیشده در شهرستان کویر مقرر گرد  دیبازد  یو دامدار  یاطیخ  ،یقارچ، جوراب باف  دیتول  ی در خصوص طرحها -19
تومان    ونیلیم  200تا    100تا سقف    التیتسه   افتیدر  یمذکور برا  یواحدها  یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیبرنامه ر

 گردند. یمعرف

  ی ها  یفر و دامدار  ینجات  نیحس  یآقا  یاز جمله گل رز هلند  یدیتول  ی برق و گاز و آب طرحها  یساخت ها  ریز   نیدر جهت تام -20
کویر مقرر گرد  ینیحس  یآقا تام  ییاجرا  ی : دستگاههادیدر شهرستان  به  نسبت  و    رساختهایز  نیمربوطه  به صورت   ایمساعدت 

 . ندیاقدام نما یمشارکت

:  بانک  دیبانک مقرر گرد  نیالزم با مسئول  یبه بانک تجارت و هماهنگ  ی فرهاد  یآقا  تیریسردخانه کویر با مد  یبا توجه به بده -21
حساب   ه یاقدام تا نامبرده نسبت به تسو  شانیمعتبر از ا  قه یتومان با اخذ وی  اردیلیم  کیتا سقف    التیتجارت نسبت به پرداخت تسه 

 .دیبا بانک اقدام نما
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 جمهوری ریاست 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۷شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 0۵/1398/ 10 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 09/0۵/1398 24۶981
 برنامه ریزی 

 ییرجا دیسالن شه 
 ی استاندار

 دساور جلسه: 
محترم    ران یمختلف با حضور مد  یدر بخشها  یاستان  یو اقتصاد  یدیتول  یطرح ها و واحدها  ازیموردن  التیتسه   نینحوه تام  ی بررس  -1

 عامل کشور یبانک ها

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  10/0۵/1398پنجشنبه مور   صبح روز    9جلسه در ساعت  

 .  دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

دکتر    یجلسه خصوصا جناب آقا  یمقدم حضور اعضا  ریمهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خ  یجلسه جناب آقا   ابتدای  در    
اقتصاد  یپورمحمد امور  محترم  هماهنگ  یمعاون  نما  یو  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  و  شر  ندگانیبرنامه  مردم    ف ی محترم 

  تیو ظرف لهایمحترم، پتانس ن یو مدعو همانانی م ریکشور و سا  یعامل محترم بانک ها  رانیکشور، مد یاسالم یاستان در مجلس شورا
در   یو کشاورز  یصنعت  یها  ی گذار  هینموده و اظهار داشتند: اغلب سرما  حیرو را تشر  ش یت پموانع و مشکال  زیتوسعه استان و ن  یها

ستاد    سیشود. رئ  یم  دیتول  لیدر استان اردب  یتن محصول کشاورز   ونیلیم  ۵/4از    شیصادرات محور بوده و ب  داتیتول  یاستان بر مبنا
توسعه و   یاصل  یاستان، بانکها را عامل و محرک ها  یپروژه ها  یمال  ی ها  یازمند ین  حیاستان ضمن تشر  یاقتصاد مقاومت  یفرمانده

بابت   نیداشته اند و از ا  ی اهتمام جد  ستانراکد ا  یهاعامل در خروج طرح   یهاتوانمند دولت دانسته و افزودند: خوشبختانه بانک  یبازو
 .  میاز جانب بانک ها و دولت محترم هست یشتریببه مساعدت  ازیاستان ن تیمحروم یهستند لکن به لحاظ شدت باال ریتقد ستهیشا

مد  سیرئ  یقیشا  آقای   ادامه  در       سازمان  ر  تیریمحترم  برنامه  خ  یزیو  عرض  ضمن  اعضا  ریاستان  حضور  محترم    یمقدم 
درصد   24 ،یدرصد اشتغال استان در بخش کشاورز 33توسعه استان را ارائه نموده و اعالم داشتند:  یمختصر از شاخصها یجلسه،گزارش

رتبه    می، د۶رتبه    یگندم آب  دیو در تول  یدر بخش کشاورز  لی باشد و استان اردب  یدر بخش خدمات م  ز یدرصد ن  41در بخش صنعت و  
 1.31  یناخالص مل  دیسهم استان در تول  نیرتبه دوم کشور را دارد. همچن  ینیزم  بیو در س  1رتبه    ای، سو۵، کلزا رتبه  1، عدس رتبه  4

، م م  ونیلیم  32  ی چمدان  ادراتدالر و ص  ونیلیم  44استان    ی رنفتیغ  یصادرات کاالها  زان یدرصد  دب  ی دالر  فرمانده   ر یباشد.    ی ستاد 
  22۵جلسه،    2۷  یبا برگزار 9۷ستاد در سال    نیاعالم داشتند: ا  98و    9۷  یستاد در سالها  نیعملکرد ا  حیاستان در تشر  یاقتصاد مقاومت

  پا یآن با استفاده از سامانه ن  ی و اجرا  فیتعر  زین  یپروژه اقتصاد مقاومت  113درصد آن بطور کامل اجرا و    9۵از    شی ه بمصوبه داشته ک
ب  دیگرد  شیپا از  اردب  نیکه  پروژه فرش دستبافت  پروژه ها،  الگوها  یکی به عنوان    لیآن  مقاومت  یاز  اقتصاد   ی در کشور معرف  یبرتر 

برنامه ششم در سال    2۷ماده    یاجرا  یدر راستا  نیشدند. همچن  ی . ودیگرد  گذاروا  یبه بخش خصوص  یپروژه عمران  33،  9۷قانون 
  ن ی پروژه استان از ب  1۷کردند:    حیمصوبه(تصر  ۶۵جلسه تاکنون با    ۶  ی)برگزار  98در ادامه با اشاره به عملکرد ستاد در سال    نیهمچن
در    یو ابالغ شده است که همگ   دییتا  یستاد مرکز  رخانهیاز طرف دب  98سال  یاناست  یشده به مرکز بعنوان پروژه ها  یپروژه معرف  30
 است.   دهیدرج گرد پاین نهساما

برمک  آقای  جناب     مقاومت  س یرئ  یدکتر  اقتصاد  امور  فعال  یو شورا  یمحترم  بودجه کشور،  و  برنامه  ستاد    یها  تیاقتصاد سازمان 
توسعه اشتغال،    یبرنامه ها شامل برنامه ها  نیرا در قالب سه برنامه برشمرده و افزودند: ا  98کشور در سال    یاقتصاد مقاومت  یفرمانده

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 ها، سهم استان    نیا  حیدر تشر  شانیباشد. ا  یم  یاقتصاد مقاومت  یاقتصاد و برنامه ها و پروژه ها  یختاراصالحات سا  یبرنامه ها
روستا اشتغال  برنامه  اجرا د  9۵/2را    ییدر  در  گفتند:  و  نموده  اعالم  تبصره    یرصد  سال    18بند)ب(  بودجه  عل  98قانون    رغم یکشور، 

در ادامه    یجذب ننموده است. دکتر برمک  یالیاعتبارات ر  نی در کشور از ا  یاستان  چیدرصد اعتبارات، متاسفانه تاکنون ه  20  صیتخص
استان سهم اقتصاد   نیدر ا  میعظ  یمعدن  یوجود پهنه ها  رغمی ودند: علنم  دینموده و تاک  یابیارز  فی استان را ضع  یاقتصاد  یرساختهایز

را   98استانها در سال    یاقتصاد مقاومت   یپروژه ها  یل کاهش کمیدل  انی در پا  یباشد. و  یدرصد م  کیکمتر از    یاستان در بخش معدن
 و بهره پروژه ها اعالم نمودند.  تیفیباالبردن ک یدر راستا

 م یجرا  ی استان ضمن اشاره به مصوبه مجلس در خصوص بخشودگ  ندگانیمحترم مجمع نما  سیرئ   یمیمهندس کر  آقای  جناب       
به   نیهمچن  شانی. اندینما  عیمجلس تسر  ریمصوبه اخ  یعامل خواستند در اجرا  یهابانک   رانیتومان از مد  ونیلیم  100  ریز  التیتسه 
در گردش به آنها اشاره کرده و خاطرنشان   هیسرما  قیفعال و تزر  مهیراکد و ن  یدیتول  یافعال کردن واحده  ژهیبه و  یت مردممطالبا

بانک  ا  یهاکردند:  در  خوب  نیعامل  تعهدات  تسه   یسفر  پرداخت  در  ام  یهابه حوزه  التیرا  که  دادند  آن    میدواریمختلف  به  عمل  با 
خلخال و کویر در    فیمردم شر  ندهینما  ی. در ادامه دکتر خالقمیباش  لیاستان اردب  یعمران و آبادان  ر یدر مس  ستهیتعهدات شاهد تحول شا

از    میکنیجنوب استان را به حوزه رود قزل اوزن وارد م  یدیمترمکعب آب تول  ونیلیم  ۵00ساالنه    نکهیا  انیبا ب  یاسالم  یمجلس شورا
نت انتقاد کرده و خواستار رفع مشکل مهاجرت    صیدر تخص  رویعلل وزارت    ق یاستان از طر  یدر شهرستان ها  هیرو  یبحق آبه استان 
پا  جادیا ف  داریاشتغال  دکتر  شر  ندهینما  یض ی شدند.  مردم  ها  فیمحترم  سرع  نینم  ر،ین  ل،یاردب  یشهرستان  شورا  نیو  مجلس   ی در 

به تخص  یاسالم اشاره  با  از محل صندوق توسعه مل  اردیلیم  ۵/1  صیهم  ت  عیخواستار تسر  ،ییاشتغال روستا  یبرا  یدالر   صیخصدر 
 در استان شدند.   دیتول شتریقانون بودجه کل کشور جهت رونق ب 18بند)ب(تبصره  نیمنابع و همچن نیسهم استان در ا

بانک مل  ریبانک ها و مد  ی عال  ی محترم شورا  س یزاده رئ  نیدکتر حس  آقای  جناب         ا  ران یا  یعامل  به  اشاره    چ ی منابع ه  نکه یبا 
افزا  یبانک تناسب  به  برابر  ش یدر کشور  عل  متیق  یسه  افزودند:  نکرده  رشد  تسه   رغمیارز  پرداخت  کنار  در  و  فراوان    التیمشکالت 

برا تول  ی مناسب  واحد   لیتما  یانک ب  چیه  د، یرونق  و  کارخانه  تملک  و    یدیتول  به  هست  کصدای و    کدلی نداشته    یهاچر   می مصمم 
درآور  یاقتصاد گردش  به  را  امیکشور  آقا  نیهمچن  شانی.  جناب  اهتمام  به  اشاره  پ  یبا  و  محترم  استاندار  بهنامجو    ی ریگیمهندس 

  ی م لیبدی نقش ب کی یرنفت یصادرات غ تیو عمران کشور و تقو هعامل در توسع یهاداشتند:  نقش بانک  انیمحترم استان ب ندگانینما
به همراه مد  یو اقتصاد  یدر عرصه مال  رگذاریبانک عمده و تای   ۷باشد و   بانک   تیریکشور  گردهم    لیدر اردب  ،یخصوص  یهاکانون 

 .میاستان کمک کن نیصنعت ا و یکشاورز ، یبخش گردشگر  تیمختلف به تقو یهامناسب در حوزه یمنابع اعتبار نیتا با تام میآمد

مل  ریزاده مد  دیدکتر شه   آقای  جناب       توسعه  به س  یمحترم صندوق  اشاره  اک  یمقام معظم رهبر  یابالغ  یاستهایبا   دیو دستور 
 44براساس اصل  یستیدانسته و افزودند: با  یاقتصاد کشور به سمت بخش خصوص  تیرا هدا  یصندوق توسعه مل  جادیهدف از ا  شان،یا

در حال ر  دادن  یکه در سطح جهان یبا توجه به اتفاقات رایز می به حرکت درآور  یبخش خصوص تاقتصاد کشور را به سم   ،یقانون اساس
جهان  یها   میهست)تحر اقتصاد  با  مواجهه  در  بخش خصوص  یظالمانه(،  اقتصاد  یم  یتنها  بحران  از  را  کشور  و    ی تواند  داده  نجات 
درگردش  هیسرما التیتسه یاستان از اعطا یها  لیت ها و پتانسیدر ادامه ضمن اشاره به ظرف یداشته باشد. و  یشتریب یریانعطاف پذ

واحدها به  آمادگ  یدیتول  یدوساله  افزودند:  و  داده  پروژه ها  می دار  یخبر  به  ارز  ی دیتول  یبا مساعدت  منابع  استان،    ی صادرات محور 
 .   میآنها قرار ده اریدر اخت یخوب

خود در استان، به    یدر حال اجرا  یکشور حاضر در جلسه با اشاره به تعهدات و پروژه ها  یعامل محترم بانک ها  رانیامه مداد  در      
 نمودند.   یاستان اعالم آمادگ یمنظور کمک به توسعه و آبادان 

برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه    یو هماهنگ  یصادمعاون محترم امور اقت  یپورمحمد  دیحم  دیدکتر س  یجناب آقا  انپای  در    
 یبرا  یوحدت فرمانده  جادیمهندس بهنامجو استاندار محترم به منظور ا  یجناب آقا  یها و تالشها  یریگیاز پ  یکشور  ضمن قدردان

و    تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یو جناب آقا  ران یا  یعامل محترم بانک مل  ریزاده مد  نیدکتر حس  یتوسعه استان، جناب آقا
ر تصر  یزیبرنامه  از دال  حیاستان   ا  لیکردند:  در  بنده  گشا  نیحضور  گره  سفر   ییاستان  مقدمات  آوردن  فراهم   ، مردم  از مشکالت 

جمهور و   سیمعاون اول محترم رئ یریدکتر جهانگ یجناب آقا دیمحترم دولت به استان و دستورات اک ئتیو ه یمحترم جمهور استیر
 ف یدر جمع مردم شر  9۷بهمن سال    22  یدر سخنران  شانیمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور)قول ا  س یدکتر نوبخت رئ  یجناب آقا

(،  تیو مدن  یاسیس  ،یعلم  ثی) از حلیبارد  خیتار  لیدر ادامه با تحل  شانیباشد. ا  یموضوعات توسعه استان م  یریگیاستان( به منظور پ
هم قبل از اسالم و هم بعد از    لیمتقن اردب  لیدانسته و افزودند: با استناد به دال  عیتش  خیتار  یاسیقدرت س  نیرا مهمتر  هیدوران صفو
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تاکنون،   13۵۵  یسالهااستان در فاصله    یتیآمار جمع  لیکشور با تحل  یاقتصاد مقاومت  یفرمانده  رستادیبوده است. دب یاسالم شهر مقدس
جمع  لیدل رشد  جمع  استان  تیکاهش  رشد  به  ب  تینسبت  مهاجرت  را  شهرها  هیرو  یکشور  و  روستاها  از  استان  به    یمردم  استان 

بودن درآمد سرانه استان نسبت به    نییضعف اقتصاد استان و پا   نده،یفزآ  یکاریب  لیدانسته و گفتند: شتاب مهاجرت به دل  گرید  یاستانها
  یدکتر عامل یجناب آقا   لیهمه جانبه امام جمعه محترم اردب ت یو حما یراهدر ادامه با اشاره به هم  شانیباشد. ا یم یکشور   یشاخصها
  ۷۶000  یگذار  هیجلسه)سرما  ن یمصوبات ا  ی کردند با اجرا  یدوار یاستان ابراز ام  رانیمد  نیو همچن  ،یگذاران بخش خصوص  ه یاز سرما

 استان باشد.    نیتوسعه ا خیدر تار ی سفر نقطه عطف  نیدر استان(، ا شورعامل ک یبانک ها یالی ر اردیلیم

 

 ماوبات: 
  2200مبلغ    یسپه و کشاورز  ی: بانک هادی(  مقرر گردیبه آب  می د  یهکتار اراض  4000  لی)تبد یویسد گ  ابیپا  لیبه منظور تکم -1

 .ندیسازمان برنامه و بودجه اختصاص نما  قیاز طر ۵۶ماده  زمیدو سال با مکان ی ط یبانک التیتسه  الی ر اردیلیم

ملت و مسکن   یتوسط بانک ها  التیتسه  الی ر  اردیلیم  1۶00: مبلغ  دیمقرر گرد  نیو نم  لیاردب  یفاضالب شهرها  لیتکم  یبرا -2
 .ابدیاختصاص  ندهیدوسال آ یط

صادرات و    یتوسط بانک ها  التیتسه   ال یر  ارد یلیم  2۵00: مبلغ  دیاستان مقرر گرد  یروستاها  یآبرسان  یمجتمع ها  لیتکم  یبرا -3
 . ابدیسازمان برنامه و بودجه اختصاص   قیاز طر یاعتبار دولت الی ر اردیلیم 1۵00مبلغ  نیو همچن ۵۶ماده  زمیرفاه کارگران با مکان

 ال یر  اردیلیم  ۶00: بانک توسعه تعاون مبلغ  دی( مقرر گردیبه آب  مید  یهکتار اراض  3000  لیسد سبالن)تبد  ابیپا  ل یبه منظور تکم -4
 . ابدیسازمان برنامه و بودجه اختصاص   قیاز طر ۵۶ماده  زمی دو سال با مکان یط ی بانک التیتسه 

 . ندیهکتار گلخانه در استان احداث نما 3۵0و توسعه تعاون،  یکشاورز یبانک ها یملل با همکار یموسسه اعتبار دیمقرر گرد -5

شهر    نیدر شهرستان مشگ  ی (  مجموعه هتل و آبدرمانالی ر  اردیلیم  3000)یمال  نیملل نسبت به تام  یموسسه اعتبار  دیمقرر گرد -6
 .دیاقدام نما

 .   دیاقدام نما نیستاره در شهرستان سرع ۵احداث هتل  یبرا التیتسه  نینسبت به تام  انیبانک پارس دیمقرر گرد  -7

صادرات محور( اقدام  دیو تول یفرصت شغل 1۵00)با ستالیرخانه کرکا جادیا یبرا یمال نی : پست بانک نسبت به تامدیمقرر گرد  -8
 . دینما

 .دینما یگذار هیاشتغال در استان سرما جادیو ا دیرونق تول  یدر راستا الیر اردیلیم 23000مبلغ  رانیا ی: بانک ملدیمقرر گرد -9

اردب  دیمقرر گرد -10 بودجه کشور، استان  برنامه و  از تسه   لیسازمان  استفاده  برخوردار لحاظ    یجزو استان ها  ،ی بانک  التیرا در  کم 
 .دینما
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 8شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 31/0۵/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 30/0۵/1398 289330
 برنامه ریزی 

شهرستان   یفرماندار
 اصالندوز 

 دساور جلسه: 
 مربوط به شهرستان اصالندوز و شهرستان پارس آباد   یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده11/1398/ 1۶مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا   31/0۵/1398روز پنج شنبه مور     30/۷جلسه در ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای  در       جناب  مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه  سازمان  ر  تیریمحترم  برنامه  گرام  یزیو  با  دولت    یشهدا  داشتیاستان  هفته 
از پروژه    ی استان با ارائه گزارش  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ر یباهنر، دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  و   ییرجا  دانیباالخص شه 

مقاومت  یها کل  98سال    دراستان    یاقتصاد  از  ها  هی،  ا  ییاجرا  یدستگاه  به  توجه  با  خواستند  مقاومت  1۷  نکهیاستان  اقتصاد    یپروژه 
. فلذا ردیگ  یقرار م  شیمورد پا   یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  ییاجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها یابالغ
  شرفت یاستان منعکس و اطالعات پ  رخانه یبصورت مستمر به دب یمتول  یتوسط دستگاه ها  یپروژه اقتصاد مقاومت  1۷  ی گزارش اجرا  دیبا
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پاینه نپروژه ها به ساما یکیزیف

  ی و تشکر از حضور تمام  ریمقدم  و تقد  ریفرماندار محترم شهرستان اصالندوز با عرض خ  یینایدکتر م  آقای  جناب  جلسه  ادامه  در    
مد  زانیعز و  امام جمعه محترم شهرستان  محترم،  استاندار  ها  ران یباالخص  دستگاه  نوپا  یی اجرا  یمحترم  اصالندوز،    یدر شهرستان 

 ی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه ها  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت  یعدم اجرا  ایاز اجرا    یگزارش
 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه  زیشهرستان و ن

حل مشکالت    ریگیاستاندار محترم که به جد پ  یدر ادامه امام جمعه محترم شهرستان اصالندوز ضمن تشکر از تالشها  نهمچنی      
  ی و فرهنگ م  تیاقتصاد، امن  یهمزمان سه مولفه علم  شبردی در گرو پ  یهر نظام حکومت  تیکردند: موفق  حیباشند تصر  یشهرستان م

و شرکت   یدانسته و از عدم همکار  ریتقد  ستهیشهرستان اصالندوز را شا  یریعشا  هیسپاه ناح  یگفرهن   یتهایفعال  نیهمچن  شانیباشد. ا
 انتقاد کردند.     یفرهنگ ی تهایادارات شهرستان در فعال رانیمد

آقا  انپای   در       بهنامج  یجناب  تبرمهندس  با  محترم  استاندار  شه   کیو  منش  و  رفتار  دولت  الگو  ییرجا  دانیهفته  را  باهنر    یی و 
رئ  یتیرینظام مد  یبرا  ستهیشا دانستند.  فرمانده  سیکشور  مقاومت  یستاد  تاک  یاقتصاد  به  اشاره  با  در   یمقام معظم رهبر  دات یاستان 

حساس بوده و مراقب  یمسائل فرهنگ یرو دیبا ییاجرا یدستگاه ها رانیکردند: مد دیتاک یعمران  یپروژه ها یفرهنگ وستیخصوص پ
از سخنان    ی گریدر بخش د  شانیباشند. ا  ربط ی) به خصوص بحث حجاب و عفاف( در دستگاه ذیحدود مسائل فرهنگ   ت یمباحث و رعا

معاون سازمان برنامه و    ر یت صورت گرفته در سفر اخو اقداما  صوباتخود با ذکر نو پا بودن شهرستان اصالندوز افزودند: با توجه به م
مد و  آ  رانیبودجه کشور  در  استان،  به  بانک ها  خواه  کینزد  ندهیعامل  استان  و  در سطح شهرستان  تحول  و  توسعه  و    میشاهد  بود 

ها    یاریده  نکهیا  ان یا بب نیهمچن  ل یردبباشند.  استاندار ا یمصوبات در سطح شهرستان م  نیا  یاجرا  یریگیفرمانداران محترم مسئول پ
توانند   ی م یکشت و اصالح نژاد دام یالگو  رییآب و تغ نهیها در مصرف به  یاریو شوراها در حل مشکالت به کار گرفته شوند گفتند: ده

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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 ها در مراکز شهرستان ها باشند.  یکمک کار فرماندار
مقاومت  یاجرا  انیپا  در اقتصاد  ستاد  قبل  به جلسه  مربوط  پا  یمصوبات  ها  نیو همچن  شیدر شهرستان  پروژه   ی مسائل و مشکالت 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
استان ظرف    یصنعت  یشرکت شهرک ها  ت، یسا  هیاول  یاب ی: با توجه به مکان  دیاصالندوز مقرر گرد  یصنعت  هیناح  جادیدرخصوص ا -1

 .دییآن را شروع نما ییاجرا  اتیالزم را اخذ و عمل یاستعالمات و مجوزها هیکل ندهیآ میماه و ن کی

تسه  -2 خصوص  سرما  لیدر  کن  یگذاره یدر  پاک  پنبه  گرد  یدریح  یآقا  ی کارخانه  اجتماع دیمقرر  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره    ی : 
مند  بهره  متمم    گذارهیسرما  یاقدامات الزم جهت  اعتبارات  تسه   30از محل  تسه   نیو همچن  التیدرصد  ر  التی از    است یسفر 

 .ندینما یریگیعامل پ یهابانک قیرا از طر یجمهور

لبن -3 کارخانه  خصوص  تولک  یگلمراد   اتیدر  قشالق  گرد  لویدر  ردیمقرر  برنامه  محترم  معاون  هماهنگ  یزی:  اقتصاد  یو   ی امور 
و نسبت به حل آن اقدامات الزم را معمول   یریگیمذکور در منطقه حفاظت شده را پ  یدیموضوع استقرار واحد تول     یاستاندار

 . ندینما

متقاض -4 ر  التیتسه   انیدر خصوص  سفر  گرد  یجمهور  استیاز  لبا    دیمقرر  به  فرماندار  هیته   ستیتوجه  توسط  اصالندوز    یشده 
در    یشتریبودن شهرستان با مساعدت ب  سیدالتثسیبه جد  تیاستان با عنا  یکل  ستیشهرستان اصالندوز در ل  یاقتصاد  یواحدها

 نظر گرفته شوند. 

( مقرر  ندوریبا  یمتر مکعب  1000خانه عمران آباد و مخزن    هی تصف  یشرق و غرب دره رود ) ارتقا  یبه روستاها  ی در خصوص آبرسان -5
مربوطه و فرمانداران    ییاجرا یبا حضور دستگاه ها یاجلسه یط یاستاندار ی امور اقتصاد یو هماهنگ  یزی: معاونت برنامه ردیگرد

 .دیاقدامات الزم را انجام نما یشهر و گرم نیگاصالندوز، مش یشهرستان ها

  ی اصالندوز با هماهنگ  ی: فرمانداردیو امالک بال استفاده موسوم به کمپ اصالندوز مقرر گرد  یاز اراض  یدر خصوص بهره بردار  -6
همکار مد  یو  ر  ت یریسازمان  برنامه  ر  یزیو  برنامه  معاونت  هماهنگ  یزیو  اقتصاد  یو  وضع  یگزارش  ، یاستاندار  یامور    ت ی از 

شهر اصالندوز    ییگسترش فضا  تیمذکور را )با اولو  یاز اراض  یبهره بردار  شنهادیمورد نظر و پ  ف، اهدا  ازهایها، ن  لیموجود، پتانس
  ه یو اخذ مصوبه ته   یجمهور  استی( جهت طرح در سفر ریو گردشگر  یحیتفر  ،یورزش  ،یمختلف از جمله ادار   یها   یدر کاربر

 .ندینما

شهر به لحاظ    یاسالم  ی: شهردار و شورادیمقرر گرد  یعبد  یتوسط آقا  یعالف  دانیم  جادی گذار ا  هیاز سرما  تیدر خصوص حما -7
 الزم معمول دارند.  یو صدور مجوزها نیزم  یالزم را در خصوص واگذار یها ی ضرورت موضوع مساعدت و همکار

استان طرح جامع    ی و گردشگر  ی دست  عیصنا  ،یفرهنگ  راث ی: اداره کل مدیمقرر گرد  یتپه نادر  یآیار باستان   یدر خصوص سامانده -8
 با ارزش را در اسرع وقت انجام دهد.  یبنا نیاطراف ا ینهایتملک زم زیو ن یگردشگر

از محل   یی: شرکت آب و فاضالب روستادیشهرستان مقرر گرد  یآبرسان  یمجتمع ها  لیبه قشالقات و تکم  یدر خصوص آبرسان -9
 .ندیو اقدامات الزم را انجام نما یر یگیا پعامل بانک ها به استان موضوع ر  رانیمد ریاعتبارات مصوب سفر اخ
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۹شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 31/0۵/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه جلسهدبیر  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 30/0۵/1398 28932۵
 برنامه ریزی 

شهرستان پارس   یفرماندار
 آباد

 دساور جلسه: 
 در شهرستان پارس آباد   یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 11/1398/ 1۶مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا   31/0۵/1398روز پنج شنبه مور     30/11جلسه در ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی رااج  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی بصورت مستمر به دب یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

باالخص استاندار    زانیعز  یو تشکر از حضور تمام  ریمقدم  و تقد  رخی  عرض  با  آباد  پارس  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در    
مصوبات مربوط به جلسه قبل    یعدم اجرا  ایاجرا  از    ی گزارش  ،یی اجرا  یمحترم دستگاه ها  ران یمحترم، امام جمعه محترم شهرستان و مد

و    یصنعت  یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یشهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه ها  رد  یستاد اقتصاد مقاومت
 نمودند.  ان یرا ب یمعدن

از فرماندار    ژهیو  ریاستاندار محترم، خواستار تقد  یاز تالشها  ریدر ادامه امام جمعه محترم شهرستان پارس آباد ضمن تقد   نهمچنی      
که    یی اجرا  یاز دستگاه ها  ی موجود در برخ  ی باشند( شده و از بروکراس  ی حل مشکالت شهرستان م  ر یگیمحترم شهرستان)که به جد پ

 گردد انتقاد کردند.    ید شدن آهنگ توسعه شهرستان مو کن رانگذا هیسرما یموجب سردرگم

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
استان با اشاره به سخنان مقام    یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  سیکشور دانستند. رئ  یتیرینظام مد  یبرا  ستهیشا  یی باهنر،  آنان را الگو

اقتصاد  ذارانگ  هیسرما  ،یمعظم رهبر افزودند: همه ما    یاسالم  ران یا  ور یملت غ  هیاستکبار عل  یرا سربازان خط مقدم جنگ  دانسته و 
و   مساعدت  به  ا  میگذاران محترم هست  ه یسرما  یاریمکلف  د  شانی.  به    یگریدر بخش  اشاره  با  اقدامات  از سخنان خود  و  مصوبات 

اخ بودجه کشور و مد  ریصورت گرفته در سفر  و  برنامه  تاک  رانیمعاون محترم سازمان  استان  به  بانک ها  از سفر    دیعامل  بعد  کردند: 
و   یعمران  یپروژه ها  یاجرا  یاتی در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عمل  ریمصوبات اخ  ییاجرا  ات یعمل  ی محترم جمهور  استیر

عز  لیتبد  یگذار  هیسرما مردم  وانشااهلل  شد  آ  زیخواهد  در  و    هدشا  کینزد  ندهیاستان  بود  خواهند  استان  سطح  در  تحول  و  توسعه 
 باشند  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیفرمانداران محترم مسئول پ
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مقاومت  یاجرا  انیپا  در اقتصاد  ستاد  قبل  به جلسه  مربوط  پا  یمصوبات  ها  نیو همچن  شیدر شهرستان  پروژه   ی مسائل و مشکالت 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت

 .   دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 ماوبات: 
  ی برق منطقه ا   یرو ین  عیشرکت توز  یبه اعالم آمادگ  ت ی)گلخانه( ، با عنا  یکشاورز  یل برق شرکت شهرکهادر خصوص مشک -1

)حتما با اخذ نظر استاندار محترم (  یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیمعاونت برنامه ر  قی: موضوع از طردیاستان مقرر گرد
 و حل و فصل گردد. یریگیپ

 ی دیمجدد واحد تول  اءی: در جهت احداث و احدیانواع پوشاک( مقرر گرد  دیپوشاک مغان)با موضوع تول  الدیدر خصوص شرکت م -2
از محل تفاهم  یبانک التیاز تسه  یجهت بهره مند شانیطرح ا یاستان نسبت به معرف یمذکور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع

 .دیاقدام نما الیر اردیلیم 30به مبلغ  یجتماعتعاون کار و رفاه ا  رتو وزا دیام ینینامه صندوق کارآفر

تعداد -3 آبز  یبه منظور رفع مشکل  ا  یپرور  یاز فعاالن  با شرکت آب منطقه  به دستور استاندار    تیاستان، با عنا  یطرف قرارداد 
برگزار و مسائل و    یجار  ومی( بعد از جلسه  یو فرماندار  الت یش  ، یجلسه سه جانبه )آب منطقه ا  ی: موضوع طدیمحترم مقرر گرد
 استحضار استاندار محترم برسد.   ه و ب یجهات بررس  عیمشکالت از جم

به تعط -4 آباد)به جهت   ل یتبد  میو کارخانه عظ  یکارخانه پنبه پاک کن  نیچند  یلیبا توجه  به شکر در شهرستان پارس  چغندر قند 
کشت   نیبهتر  یت پنبه و چغندر قند)که به نوعکش  اءیاح  یکشت محصول پنبه و چغندر قند( و در راستا  ریسطح ز  دیکاهش شد

بذر اصالح    نیو تثم  یجیاستان با اقدامات ترو  ی: سازمان جهاد کشاورزدی( مقرر گردگرددیکشت ها محسوب م  ریسا  یبرا  یتناوب
 . دیکشت محصوالت مذکور اقدام نما ریسطح ز شیباال نسبت به افزا دیشده با راندمان تول

شهرستان    یصنعت  هی ناح  یرساختیاستان)به منظور رفع نواقص ز  یصنعت  یمحترم شرکت شهرکها  رعاملیبا توجه به اظهارات مد -5
  ه یناح  یساخت  ریز  ل یتکم  یاعتبار برا  ینیب  شیپ  لیباشد( و به دل  یم  اردیلیم  330بالغ بر    یاعتبار  ازمندیشهرستان ن  نیپارس آباد، ا

کم  یصنعت ر  تهیدر  گرد  یزیبرنامه  مقرر  شهرکهادیشهرستان  شرکت  زم  یصنعت  ی:  فروش  از  حاصل  درآمد  با    ی برا  نیاستان 
 .دیآن اقدام نما یها یازمندین ریشهرستان و سا  یصنعت ینواح ازیآب مورد ن نینسبت به تام ت،یگذاران و با اولو هیسرما

( و با توجه به گزارش  ینیزم  بیس  ،یگوجه فرنگ  ژهیدر سطح شهرستان )به و  یاز محصوالت کشاورز  یبرخ  عیکشت وس  لیبه دل -6
کشاورز   استیر جهاد  سازمان  خر  یمحترم  کار  ینیتضم  دیاستان،  برنامه  در  الذکر  فوق  نم  یمحصوالت  ول  یدولت  در    یباشد 

و   یلیتبد  عیاحداث صنا  نه یکه در زم  یگذاران  هیه سرمااستان ب  یجهاد کشاورز   مان: سازدیاز کشاورزان، مقرر گرد  تیحما  یراستا
توانمند سازیلیتکم بند )الف( تبصره    یبانک   التیکنند، تسه   ی( اعالم آمادگیمحصوالت کشاورز  دیآنان جهت خر  ی)و  از محل 
 بدهد.  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 18)

آالت( و با توجه    نیماش  دیآماده)خر  مهیآماده و ن  یدغذای( با موضوع تولییشرکت بهدام آرتا )اصغر رضا  یها  یازمندیدر خصوص ن -7
معرف مل  یقبل  یبه  بانک  به  مذکور  فراگیطرح  اشتغال  محل  گردری)از  مقرر  موضودی(  ر:  برنامه  محترم  معاونت  توسط  و    یزیع 
 و حل و فصل گردد.  یریگیپ یاستاندار یامور اقتصاد یهماهنگ

 ی : در راستادیمقرر گرد ،یچمانچ یو  واحد راکد آقا یفرهاد میواحد گلخانه مرحوم عظ ازیبرق مورد ن نیتام یدر خصوص چگونگ -8
آنها  ازیبرق موردن نیتام یاستان راهکارها یبرق منطقه ا عیمذکور، شرکت توز یانجام گرفته در واحدها یگذار هیاز سرما تیحما

 . دیاعالم نما یاستاندار یامور اقتصاد یو هماهنگ یزیمحترم برنامه ر ونت را به معا نهیبا حداقل هز

مترمربع(  و   2۷00)   دانی، مساحت کم کل عرصه م  یو آموزش  ی: قرار گرفتن در منطقه مسکونلیاز قب  یبا توجه به وجود مشکالت -9
و تره    وهیم  دانیم  جاد یرفع مشکل در جهت ا  ی: برادیمقرر گرد  دان، یو دانش آموزان مدرسه مجاور م  یاهال  یبرا  یتبعات بهداشت

و    یبخش خصوص  یها  نیمکان مناسب از زم  نیشهرستان چند  ی فرماندار  یپارس آباد با همکار  یبار در متراژ معقول، شهردار
  یی شناسا  نیکه زم  یو با مشارکت حجره داران اقدام الزم را معمول دارند) البته در صورت  ییشناسا  تیاولو  ب یبه ترت  یعیمنابع طب

 الزم را به عمل آورد(.  یمساعدت ها استان  یامور اراض دیباشد مقرر گرد کیدرجه  یکشاورز نیشده از نوع زم
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  ی : شهرداردی( در شهر مقرر گردنیسنگ  یدستگاه ها  ژهیپارک )و  ریت  جادیبر ا  یبرزگر مبن  روس یس  یوص درخواست آقادرخص -10
( ربطیذ  یونها یکمس  قیاز طر  یقانون  فاتیتشر  ی)طییاجرا  یو با استعالم از دستگاهها  ییطرح را شناسا  یپارس آباد، محل اجرا

 الزم را بعمل آورد.  یهایریگیپ

  ی بانک  قیاز ویا  یشرکت، بخش  یبه علت عدم پرداخت بده  یمرغ ترکان مغان که بانک عامل کشاورز   یدر خصوص شرکت تعاون -11
مجدد واحد   یایو اح  یبده  ی به فروش رسانده است، در جهت حل و فصل مابق  دهیمزا  قیاز طر   ه یشرکت را بعد از صدور اجرائ

ساله    ۵در اقساط    ی بصورت نقد و مابق  یدرصد کل بده 10بر پرداخت    یمبن  یتبدرخواست ک ی شرکت ط  ری: مددیمذکور مقرر گرد
بعمل    یاستاندار  یامور اقتصاد   یو هماهنگ  یزیمعاونت محترم برنامه ر  یموضوع از سو  یری گیارائه نموده و پ  یبه بانک کشاورز

 .دیآ

  ی قانون  یتهایاز مز  یمغان )به منظور بهره مند  یشرکت کشت و صنعت و دامپرور  یتخصص  یدر خصوص احداث شهرک صنعت -12
الزم( مقرر  یتا مرحله اخذ مجوزها یاقتصاد یعقب نماندن شرکت از برنامه ها یاستاندار محترم)برا هی(، با توصیشهرک تخصص

و اقدام    یریگیپ  یرب و ... بصورت انفراد   ،یاز جمله روغن کش  یدیدار تول  تیلواو  یطرحها  ی جهت اجرا  یفعل  طی : در شرادیگرد
 گردد.

 : دیمقرر گرد شانیبا توجه به درخواست ا یمیمحسن کر یآقا یکارتن بسته بند یدیواحد تول اءیدر خصوص اح -13

 ی امور اقتصاد  یمعاونت هماهنگ  ی واحد، موضوع از سو  الیر  ون یلیم  1000  ریز  یوام ها  یبخشودگ  یدر خصوص تقاضا  -13-1
 گردد. یریگیپ

  ی مبن  یبه بانک مل  یدرخواست کتب  ی واحد مذکور ط  ریواحد، مد  الیر  ونیلیم  1000  یباال  یدر خصوص حل و فصل بده   -13-2
 .دینما  یریگیساله ارائه و پ ۵در اقساط  یو مابق یدرصد بده10بر پرداخت 

حل    یبرا  دیواحد تول  ری: مددیآن مقرر گردمجدد    یایفرهاد اقبال( ، به منظور اح  یسو مغان ) آقا  نیسر  یدیدر خصوص واحد تول -14
ساله   ۵در اقساط    یو مابق  یدرصد بده  10پرداخت    یبر تقاضا  یبه بانک سپه مبن  یدرخواست کتب  یشرکت، ط   یو فصل بده
ضمناً در    دیبعمل آ  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیمعاونت محترم برنامه ر  یاز سو  زمال  یریگیخصوص پ  نیو در ا  دیاقدام نما

و    نفعیرا به ذ  جهی الزم را انجام و نت  یها  یبررس  یصنعت  یسو، شرکت شهرکها  نیشرکت سر  تیخصوص مشکالت سند مالک
 .دیشهرستان پارس آباد اعالم نما یفرماندار

از محل اشتغال    التی(، واحد مذکور جهت اخذ تسه یعباداهلل نور  ی)آقایو توسعه کارخانه رب ساز  ایبه منظور اح  نکهیبا توجه به ا -15
عشا  ییروستا  داریپا کارآفر  یریو  معرف  دیام  ینیبه صندوق  گرد  یاستان  مقرر  است  کارآفر  دیشده  در    دیام  ینی: صندوق  استان 

 .  دیشهرستان منعکس نما  یرا به فرماندار جهی و نت دهنمو عیتسر التیپرداخت تسه 

بده -16 علت  صهبا  ی بانک  ی به  آذر  تمل  یشرکت  و  مل  یبخش  کیمغان  بانک  توسط  شرکت  گرد  ی از  طدیمقرر  مذکور  واحد    ی : 
  ط یساله( اقاله طرح گردد تا شرا  ۵  یال  3در اقساط    یمابق  طیو تقس  یاز بده  یبخش  هیبر تسو  ی)مبنیبه بانک مل  یدرخواست کتب

 واحد فراهم شود. یایاح

در    نکه یراه سربند ، با توجه به ا  سیپل  ریپور عباس( در مس  امکیس  یسوخت چند منظوره )آقا  گاهیاحداث جا  یدر خصوص تقاضا -17
اداره کل راهداردیگردد، مقرر گرد  یحذف م  یانحراف  ریچهار خطه مس  یاجرا ا  ی:  نقل جاده  با اجرا  یو حمل و  طرح    یاستان 

 .دیو مساعدت نما ی مذکور را مجددا بررس
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 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا   31/0۵/1398روز پنج شنبه مور     30/1۷جلسه در ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی دب بصورت مستمر به یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

 زانیعز  یو تشکر از حضور تمام  ریمقدم  و تقد  ریسوار ضمن عرض خ  لهیفرماندار محترم شهرستان ب  یقباد  آقای  جلسه  ادامه  در    
مصوبات    ی به ارائه گزارش از روند اجرا  ،یی اجرا  یمحترم دستگاه ها  رانیباالخص استاندار محترم، امام جمعه محترم شهرستان و مد

مقاوم اقتصاد  ستاد  قبل  ا  یتجلسه  ب  شانیپرداختند.  به  ادامه  کمبودها  نیمهمتر  انیدر  و  عل  یساخت  ریز  یمشکالت    ی شهرستان 
مربوطه خواستند   رانیپوشش تلفن همراه اشاره کرده و از مد تی بهداشت و درمان و وضع  ،یمواصالت یجاده ها یالخصوص در حوزه ها

 خصوص معمول دارند.   نیدر ا ژهیتا توجه و

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
بودن    شیاستان با اشاره به در پ یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیکشور دانستند. رئ یتیرینظام مد  یبرا ستهیشا  ییباهنر،  آنان را الگو

ژه ها و رفع  پرو  یاجرا  ی( الزم برایجمهور  است یاعتبارات)سفر ر  شیشاپیبار از اخذ پ  نیاول  یبه استان، برا  مجمهور محتر  سیسفر رئ
در   شانیخواهد داشت. ا  یمردم استان در پ  یرا برا  یو برکت  ریعملکرد یمرات پرخ  وهیش  نیاستان خبر داده و افزودند: ا  ی ها  یازمندین

معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و   ریو اقدامات صورت گرفته در سفر اخ  مصوباتاز سخنان خود با اشاره به    یگریبخش د
در استان آغاز و سراسر    ریمصوبات اخ  ییاجرا  اتیعمل  یمحترم جمهور  است یکردند: بعد از سفر ر  دیعامل بانک ها به استان تاک  رانیمد

شاهد   کینزد  ندهیاستان در آ  زیخواهد شد وانشااهلل مردم عز  لیتبد یگذار  ه یو سرما  ی عمران  یپروژه ها  یاجرا  یاتیاستان به کارگاه عمل
 باشند  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگ یتوسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پ

مقاومت  یاجرا  ان،یپا  در اقتصاد  به جلسه قبل ستاد  پا  یمصوبات مربوط  پروژه ها   نیو همچن  شیدر شهرستان   ی مسائل و مشکالت 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یمقاومت  اقتصاد
 .   دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
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 ماوبات: 
  د ی : پس از بازددی( مقرر گردیو سبز  ی فیس  دیبریبذر ه  دیبذر مغان )تول  ایمیمورد درخواست شرکت ک  نیهکتار زم  3در خصوص   -1

در اسرع وقت(    ربط یذ  ییاجرا  یشهرستان و دستگاهها  ی ) توسط کارشنا سان فرمانداریابیو استعداد  ی کارشناس  یو بررس  یدانیم
 گردد.  یریگ میتصم

: موضوع به دی) سر کار خانم دانش مقدم (مقرر گردیگوسفند داشت  ییچند قلوزا  انیطرح دانش بن  یر خصوص صدور پروانه براد -2
از محل   التیتومان تسه   اردی لیم  1.۵مبلغ     یاداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع   نیارجاع داده شود. همچن  11ماده    ونیسیکم
 طرح اختصاص دهد. نیا  به دیام ینیصندوق کارآفر التیتسه 

ذکور  استان طرح م  ی صنعت  یشرکت شهرک ها  دیمقرر گرد  یحق  یپوشاک آقا  دیمورد درخواست طرح تول  التیدر خصوص تسه  -3
 .دینما یتومان معرف اردیلیم 12به مبلغ  التیتسه  افتیدر یتهران برا ی مرکز یبانک کشاورز  تیریرا به مد

مورد درخواست    نی: مقدار زم دیمقرر گرد  یرأس  ۵000  یطرح دامدار   یاجرا  ی برا  ززادهیعز  یمورد درخواست آقا  نیدر خصوص زم -4
  ، ی عی)منابع طب  ربطیذ  ییاجرا  یدستگاهها  ندگانیتوسط نما یو امکان سنج  یابیاستعداد  ،یکارشناس  یهکتار( به منظور بررس   300)

اراض  ،یجهاد کشاورز مهندس  ست،یز   ط ی،محیامور  با محوریکشاورز  ینظام  از طر  یفرماندار  تی(  وقت  اسرع  در    ق ی شهرستان 
 و اعالم نظر شود. یگذار بررس هیبا حضور سرما یدانیم دیبازد

توسط منابع    یمورد درخواست مجر  نیسند زم  یعدم یبت قطع  لیمطرح )بدل  یوسفی  یآقا  یریعشا  یطرح اکو کمپ گردشگر  -5
 استان حل و فصل گردد. یعیو با مساعدت منابع طب یریگیشهرستان پ یفرماندار قی: موضوع از طردی( و مقرر گردیعیطب

  ی :  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماع   دی( مقرر گرد  یاحمد  یآقا  ت یریشرکت پارس هور )به مد  عیکود ما  دیخصوص طرح تولدر   -6
در گردش از محل اعتبارات    هیتومان بعنوان سرما  ونیلیم   ۵00به مبلغ    التیتسه   افتیدر  یطرح مذکور برا  ی استان نسبت به معرف

 .دیمااقدام ن دیام ینیصندوق کارآفر

  ن یزم  یاستان نسبت به واگذار  یعی: اداره کل منابع طبدی( مقرر گردیسرو  ی)آقا  یرأس  ۵0  شیدر خصوص طرح پرورش گاو م -7
 .دیهفته اقدام نما کیمتر مربع ظرف مدت  ۶000گذار به مساحت  هیمورد درخواست سرما

تثم -8 ماه  برق  نیمشکل  پرورش  گرد  یآقا  یطرح  مقرر  و  مطرح  توسط  دی باقرزاده  مذکور  در طرح  اصالحات الزم  انجام  : ضمن 
 استان اقدامات الزم را معمول دارد. یبرق منطقه ا یرو ین عیومساعدت شرکت توز یاستان با همکار الت یاداره کل ش  ،یمجر

سامانده -9 گرد  یگردشگر  یموضوع  مقرر  و  مطرح  شهرستان  گردشگر:  دیسالمت  توسعه  اردب  یشرکت  ها   لیاستان    ی برنامه 
 .دینما یریگیالزم را پ یو پژو هش ییاجرا ،یسالمت اعم از طرح مطالعات  یگردشگر یسامانده یاتیعمل

بررس -10 از  اقتصاد مقاومت  نیمصوبات جلسه قبل)شانزدهم  یپس  (، 4/12/1398مور     ۶۷0۷91استان به شماره    یصورتجلسه ستاد 
  یهایریگیاست کماکان در دستور کار بوده و پ  دهینگرد  ییاجرا  ایآنان با مانع روبرو شده و    یی که روند اجرا  یمصوبات  دیمقرر گرد

 توسط ادارات مربوطه معمول گردد. ییرفع مشکالت و موانع اجرا تاشهرستان   یالزم توسط فرماندار
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۱شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 01/0۶/1398:  تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 30/0۵/1398 289340
 برنامه ریزی 

 شهرستان مغان  یفرماندار

 دساور جلسه: 
 در شهرستان مغان   یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 11/1398/ 18مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از   یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا   01/0۶/1398صبح روز جمعه مور     8جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی بصورت مستمر به دب یمتول یتوسط دستگاه ها یمقاومتاقتصاد  هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

تقد  ر خی  عرض  با  مغان  شهرستان  محترم   فرماندار  جلسه  ادامه  در     و  تمام  ریمقدم   از حضور  تشکر  استاندار    زانیعز  یو  باالخص 
محترم دستگاه   ران یامام جمعه محترم شهرستان و مد  ،یاسالم  یشهرستان مغان در مجلس شورا  فیمحترم مردم شر  ندهیمحترم، نما

ئه و مسائل و مشکالت  در شهرستان ارا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت  یاجرا  معد  ایاز اجرا    یگزارش  ،ییاجرا  یها
طرح    18  یدر ادامه از راه انداز  شانینمودند. ا  انیرا ب  یو معدن  یصنعت  یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  ی پروژه ها

را    یمنطق رفتار  کی  یکردند: اقتصاد مقاومت  حیهسته فناور در سطح شهرستان خبر داده و تصر  13و فعال شدن    ریاخ  یراکد در ماهها
 است.  ییربنایو امکانات ز رساختهایز نیحرکت آنها تام یو مبنا یطلبد و مولفه ها یم

از    ،ییاجرا  یدستگاه ها  رانیار و مداستاند  یضمن تشکر از حضور و تالشها  یدر ادامه امام جمعه محترم شهرستان گرم  نهمچنی      
که    ییاجرا  یاز دستگاه ها  یموجود در برخ  یها  یاز بروکراس  ن یو همچن  ر یاخ  یدر سال ها  رانی داده شده مد  یعدم تحقق وعده ها

 است انتقاد کردند.  دهیشدن آهنگ توسعه شهرستان گرد کندگذاران و  هیسرما یموجب سردرگم

  یو باهنر، با اشاره به آمارها  ییرجا  دان یو خاطره شه   ادی  داشتیمحترم شهرستان مغان با گرام  ندهینما  رزادهیدکتر م  آقای  جناب        
دانسته و    ریاخ  یاقدامات خوب انجام گرفته در سال ها  جهیعمل را نت  نیخبر داده و ا  ی از مهاجرت معکوس به شهرستان گرم  یتیجمع

توان شاهد توسعه شهرستان    ی شهرستان م  یرساختهایز  لیطلبد و با تکم  یرا م  ن یاز ا  شتریشهرستان ب  یلهایپتانسو    تهایافزودند: ظرف
 بود.    

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
 ی استان هفته دولت را فرصت  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  سیکشور دانستند. رئ  یتیرینظام مد  یبرا  ستهیشا  ییباهنر،  آنان را الگو

عامل بانک ها به    رانیمعاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مد  ر یو اعالم کردند: در سفر اخ  نستهعملکرد دولت دا   شیپا  یبرا

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


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

54 

مختلف از   یدر حوزه ها  ی رفته بود مصوبات و اعتبارات کالنبه استان انجام گ  یمحترم جمهور  استیر  یسفر آت  یاستان که در راستا
محترم جمهور به    استیشد که انشااهلل بعد از سفر ر   بیو .... تصو  یگردشگر  سدها،  ابیپا  ،یمواصالت  یجمله آب شرب روستاها، راهها

 ه یو سرما  یعمران  یپروژه ها  یاجرا  یاتی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عمل  ییاجرا  اتیعمل  ،یآت  یاستان در هفته ها
آ  زی خواهد شد و مردم عز  لیتبد  یگذار و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم    عهشاهد توس  کینزد  ندهیاستان در 

 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیمسئول پ
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یر پاد    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .   دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 ماوبات: 
ضمن افتتاح و بهره  دیبه استان، مقرر گرد یمحترم جمهور استیر یبه اتمام ساختمان سد تازه کند و همزمان با سفر آت تیبا عنا  -1

، پروژه احداث تصف  یبردار تثم  هیاز پروژه مذکور  با  انتقال سد  ن  نیخانه و خط  آن   ییاجرا  اتیو عمل  یکلنگ زن  ازیاعتبار مورد 
 آغاز گردد. ربطیذ یتوسط دستگاه ها

تابعه)  یو روستاها یشهر گرم ازیروز دوشنبه، آب شرب مورد ن 04/0۶/1398 خیتا تار یی: شرکت آب و فاضالب روستادیمقرر گرد -2
الزم   یها  هیدییهفته بعد ، تث  کیاعالم و ظرف    یو شرکت آب منطقه ا  یبه استاندار دیی( را براساس مستندات مورد تث142۵افق  

 .دیآب و فاضالب کشور اخذ نما یسمهند یرا از شرکت مادر تخصص

اتمام پروژه    ازیاعتبار مورد ن  نیتثم  ی(  برایبانک  التی)تسه   ۵۶از محل اعتبارات ماده    یی: شرکت آب و فاضالب روستادیمقرر گرد -3
و    ل یاردب  یباالزاده و تازه کند را به استاندار  موران ،  یآبرسان   یاتمام مجتمع ها  یموران اقدام و برنامه زمانبند  ی مجتمع آبرسان

 .دیاعالم نما یگرم یفرماندار

گرد -4 تثمدیمقرر  ا  نی: مشکالت  در محدوده    یها  ستگاهی برق  خام  آب  ب  یپمپاژ  قطع  لهیشهرستان  علت  ا  یها  یسوار،    ن یبرق 
اتفاقات ) از    نیاز ا  یریجلوگ  یو روش ها  ی بررس  ییو روستا  یبرق و آب و فاضالب شهر  ع یتوز  یها توسط شرکت ها  ستگاهیا

 .ندیاعالم نما یگرم  یو فرماندار لیاردب یتاندار( را به اسیژنراتور برق اضطرار نیجمله تثم

 -یرض-صحرا  یپروژه چهار خطه کردن سه راه  ییاجرا  اتیعمل  ،یاستان ظرف سه سال آت  ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد -5
به استان آماده شود( با    یمحترم جمهور  استیر  ی را ) مقدمات طرح قبل از سفر آت  لومتریک  ۷۵سوار حداقل به طول    لهیبه ب  یگرم

 .دیو اجرا نما یزیقرارگاه خاتم برنامه ر یهمکار

شهرستان و    یفرماندار  تیری: با مددیمغان، مقرر گرد  یسهم شهرستان گرم   یمنطقه آزاد تجار  نی با توجه به وجود معارضات زم  -6
با    یدو هفته ا  یدر بازه زمان   یریگیجلسات پ  یو جهاد کشاورز  یزداریو آبخ  یعی، منابع طب  یادارات کل راه و شهرساز  یهمکار

 برگزار و گزارش مربوطه به استاندار محترم ارسال گردد.  یاستاندار یو اجتماع  یتی، امن  یاسیحضور معاون محترم س

گرد -7 عنادیمقرر  با  زم  تی:  معارضات  آموز  یشده    ینیب  شیپ  نیبه  دانش  قبل  هیبا سرما  یاردوگاه  بانک کشاورز  یگذار    یطرح، 
بررس  به  نسبت  تسه   نیگزیجا  قهیوی  یاستان  واگذار  لیو  مشکل  رفع  دب   یو  به  را  مربوطه  گزارش  و  و    رخانهیاقدام  مربوطه 

 . ندیشهرستان اعالم نما یفرماندار

گرد -8 زمدیمقرر  تثم  نی:  درمانگاه  و شهرساز  یاجتماع  نیمعوض  راه  اداره کل  پ  یتوسط  با همکار  ینیب  ش یاستان  اداره کل   یو 
 اقدامات الزم معمول گردد. یزیو برنامه ر تیریآموزش و پرورش و سازمان مد

  ی ق استان نسبت به طراح بر   عی: شرکت توزدی، مقرر گرد  الرلویگ  اچهیدور در  ییروشنا  نیتثم  هیاعتبار اول  ینیب  شیبه پ  تیبا عنا -9
 .دیشهرستان ارسال نما یمربوطه و فرماندار رخانهیرا به دب جه یاقدام و نت یروز آت 20مذکور ظرف  ییروشنا

   یها  رساختیز   نی انگوت و موران و تثم  یصنعت  یاحداث نواح  ییاجرا  اتیاستان عمل  یصنعت  ی :  شرکت شهرک هادیمقرر گرد -10
 . دیشهرستان اعالم نما یآن  را آغاز و گزارش آن را به فرماندار هیاول

مربوطه توسط    التیاز تسه   یشهر گرم  یاز جمله تحت پوشش قرار دادن شهرک صنعت  یعلو  ادیبن  ی: تعهدات استاندیمقرر گرد -11
 گردد.  یریگیپ یگرم یو فرماندار یاستاندار  ییاداره کل دفتر امور روستا
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 جمهوری ریاست 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۲شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 01/0۶/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 30/0۵/1398 289۵04
 برنامه ریزی 

شهرستان   یفرماندار
 شهر نیمشگ

 دساور جلسه: 
 شهر و بخش ارشق   نیدر شهرستان مشک یستاد اقتصاد مقاومت2۷/02/1398و  11/1398/ 18مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  01/0۶/1398عصر روز جمعه مور     1۶جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یستگاه هاد  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی بصورت مستمر به دب یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

با عرض خ  نمشگی  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در     تقد  ری شهر  و  تمام  ریمقدم   از حضور  تشکر  باالخص    زانیعز  یو 
  ران یامام جمعه محترم شهرستان و مد  ، یاسالم  ی شهر در مجلس شورا  ن یشهرستان مشگ  فیمحترم مردم شر  ندهیاستاندار محترم، نما
اجرا  ای  اجرا از    ی گزارش   ، ییاجرا  یمحترم دستگاه ها اقتصاد مقاومت   یعدم  به جلسه قبل ستاد  ارائه و  در شهرستا  یمصوبات مربوط  ن 

در بخش    شانینمودند. ا  انیرا ب  یو معدن  یصنعت  یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یمسائل و مشکالت پروژه ها
و اشتغال اعالم کردند و گفتند: افتتاح    دیرونق تول  یحوزه ها  تیتقواستاندار محترم را بر    دیدولت و تاک  کردیاز سخنان خود رو  یگرید

کام کارخانه  اول  تول  دیحد  یسازونیفاز  واحد  ا  یهاالمپ   دیمبتکران،  قال  ،ید  یال  و  چوب  سامانده  چهیسرکه  آبگرم    یمعلق، 
  ی صوبه م م  3۵از    شیارشق با ب  یشدارو بخ  شهرنیدر شهرستان مشگ  یجلسات قبل ستاد اقتصاد مقاومت  یبرگزار  جیاز نتا  یقوتورسوئ 
مناطق با    نیا  شرفتیتوسعه و پ  نه یتا زم  میشهرستان باش  نیا گریجلسات در چهار بخش د  نیا  یدر ادامه شاهد برگزار  میدواریباشد و ام

 . دیفراهم آ زین  گذارانهیسرما تیمحور

امام جمعه محترم شهرستان مشگ  نهمچنی       ادامه  تبر  نیدر  از تالشها  نیو همچن  ریو غد  تیدهه وال  کیشهر ضمن   ی تشکر 
اقتصاد مقاومت  ییاجرا  یمحترم دستگاه ها  ران یاستاندار و مد انتقال جلسات  را    یاستان،  از    ژهیابتکار و  کی به شهرستان ها  و مبارک 

جلسات    نیمصوبات جلسات قبل توسط فرماندار محترم نشان از مثمریمر بودن ا  ی : گزارش اجراودندجانب استاندار محترم دانسته و افز
را در گرو توجه به    یجامعه اسالم  شرفتیائمه اطهار)ع(، پ  اتی و روا  ثیاز سخنان خود با اشاره به احاد  یگریدر بخش د  شانیباشد. ا  یم

سه مقوله دست    نیتوان همزمان به ا  یو تالش صادقانه م  یجهاد  تیریکردند: با مد  دیسه مقوله فرهنگ، علم و اقتصاد دانسته وتاک
 . افتی
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و باهنر و با اشاره و    ییرجا  دانیو خاطره شه   ادی  داشتیبا گرام  ز یشهر ن  نیمحترم شهرستان مشگ  ندهینما  یدکتر ملک  آقای  جناب      
  ی لهایو پتانس  تهایکرده و افزودند: ظرف  هیتوص  شتریرا به تالش ب  رانی( ، مدری)کتاب الغدینیعالمه ام  فاتیمجموعه تال  میاز مفاه  یتاس

 توسعه شهرستان را فراهم نمود.     یها نهیشهرستان زم یرساختهایز لیبا تکم دیطلبد و با  یرا م نیاز ا شتریشهرستان ب

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
اقتصاد   یستاد فرمانده  س یبه توسعه آنها دانستند. رئ  دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لیباهنر،  هدف از تشک

در خصوص فرهنگ، از توجه کمتر به مقوله فرهنگ)خصوصا حجاب و عفاف(         ی مقام معظم رهبر  ر یاخ  اناتیاستان با اشاره به ب  یمقاومت
اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با    یو بر رو  میموانع و مشکالت را از سر راه بردار  شتریبا تالش ب  دیکردند : با  حیتصر  انتقاد کرده و

معاون محترم سازمان برنامه    ریمشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند. در سفر اخ  اب  میو نگذار  میکار کن  شتریشدت و حدت ب
به استان انجام گرفته بود مصوبات و    یمحترم جمهور  استیر   یسفر آت  یعامل بانک ها به استان که در راستا  رانیو بودجه کشور و مد

از جمله آب شرب روستاه  یدر حوزه ها  ی اعتبارات کالن .... تصو  یسدها، گردشگر   ابیپا  ، یمواصالت  یراهها  ا،مختلف  ه  شد ک   بیو 
از سفر ر بعد  به استان در هفته ها  استیانشااهلل  به کارگاه   ییاجرا  اتیعمل  ،یآت  یمحترم جمهور  آنها در استان آغاز و سراسر استان 

شاهد توسعه و تحول در    کینزد  ندهیدر آ  اناست  زیخواهد شد و مردم عز  لیتبد  یگذار  هیو سرما  یعمران  یپروژه ها  یاجرا  یاتیعمل
 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیود و فرمانداران محترم مسئول پسطح استان خواهند ب

اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت

 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
مقرر    ل یو موئ  ریوله و ز  یاز جمله روستاها  یگردشگر  ریشهر در مس  نیتلفن همراه شهرستان مشگ  یآنتن ده  ت یبه منظور تقو -1

تلفن همراه   یدکل مخابرات  ینسبت به راه انداز  98ماه سال    وریتا آخر شهر  لیعامل محترم شرکت مخابرات استان اردب  ریشد مد
 .ندیشده اقدام نما ادی ریدر مس

گرد -2 دفترفن  دیمقرر  راهدار  ل، یاردب  یاستاندار  یکارشناسان  و  آب  ا  یامور  جاده  نقل  و  حمل  آب   یو  انتقال  در خصوص  استان 
 .ندیاعالم نما یبه فرماندار کماهیرا با نظر مساعد ظرف مدت  ییو راهکار اجرا یآقبالغ را بررس یانمجتمع آبدرم

مجتمع    یساخت ها  ریز   نیمجوز الزم در ارتباط با طرح تام  لیاستان اردب  یو حمل و نقل جاده ا  یمقرر شد اداره کل راهدار  -3
 .ندیصادر نما ر یوله ز یو گردشگر یاقامت

 آبگرم دودو اصالح گردد.  یو گردشگر یگذار هتل اقامت هیسرما یرینص نیحس یآقامقرر شد طرح  -4

و آبگرم    اویخ  یایرو   نیال  پیاکو کمپ دورنا، ز  ،یی سو  ل یگرم    یآب ده  ی گردشگر  ریمس  یساخت ها  ریمقرر شد اعتبارات الزم ز -5
 گردد. نیشهرستان تام یآخاربار از اعتبارات حوزه گردشگر

تام -6 اردب  دیمتخصص شرکت حد  یانسان  یروین  نیبه منظور  استاندار محترم  تعاون، کار و رفاه   لیمبتکران مقرر شد  از وزارتخانه 
 .ندینما یریگیکشور( موضوع را پ یو حرفه ا ی)فن یاجتماع

 .ندینما  یمعرف یبه استاندار یمقرر شد فرماندار محترم شهرستان از پزشکان شهرستان جهت آموزش آبدرمان -7

 برسد.   یبه بهره بردار ل یرستوران شاب یآخر آبان ماه سالجارمقرر شد تا  -8

ندا حاج  یایرو  نیال  پیپروژه ز  لیبه منظور تکم  -9 اداره کل منابع طب  ی پرواز سرکارخانم  متراژ مذکور   یکسر  ی عیزاده مقرر شد 
 اضافه گردد.  1 تیرا در سا 2 تیسا

 شهر اختصاص گردد. نیمشگ یه مصلدرصد به پروژ ۵0 صیتخص  نیدر اول تیریسازمان مد دیمقرر گرد -10

 .ندینما نیتام یرا جهت استقرار جهاد دانشگاه یساختمان یفرماندار ندهیآ ندهیآ کماهیبا  دیمقرر گرد -11
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۳شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 0۵/0۶/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 04/0۶/1398 29۷۶22
 برنامه ریزی 

 ن یشهرستان نم یفرماندار

 دساور جلسه: 
   نیدر شهرستان نم یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 02/1398/ 28مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 مان مذاکرات: 
چند از    ی اتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  0۵/0۶/1398روز سه شنبه مور     30/18جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریدستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  و باهنر  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

  98به استان در سال  یابالغ  یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  نیو همچن نیقبل ستاد در شهرستان نم سهمصوبات جل یاز اجرا یارائه گزارش
  یی اجرا  یاستان)که توسط دستگاه ها  یابالغ  یپروژه اقتصاد مقاومت  1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل

 ی پروژه اقتصاد مقاومت  1۷  یگزارش اجرا  دی. فلذا باردیگ  یقرار م  شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن
)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن  یکیزیف  شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ  رخانه یدب  بصورت مستمر به  یمتول  یتوسط دستگاه ها

 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردیپ کپارچهی

تقد  ر یبا عرض خ  ننمی  شهرستان  محترم  فرماندار   جلسه  ادامه  در     و  تمام  ر یمقدم   از حضور  استاندار    زانیعز  یو تشکر  باالخص 
مصوبات مربوط به جلسه قبل    یعدم اجرا  ایاز اجرا    ی گزارش  ،یی اجرا  یمحترم دستگاه ها  ران یمحترم، امام جمعه محترم شهرستان و مد

و    یصنعت  یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یارائه و مسائل و مشکالت پروژه ها  ستاندر شهر  یستاد اقتصاد مقاومت
ب  ینمعد ا  انیرا  د  شانینمودند.  بخش  محترم)مبن  یگریدر  استاندار  ابتکار  خود  سخنان  تشک  یاز  مقاومت  لیبر  اقتصاد  در    یجلسات 

رفع    یاستان برا  ییاجرا  یمحترم دستگاه ها   رانیمد  نیشده ب  جادیا  یو همدل  یمویر دانسته و گفتند: هماهنگ  اریشهرستان ها(را بس
بابت زحمات استاندار محترم    نیشهرستان ها شده است که از ا  ییشهرستان ها باعث رشد و شکوفا  یاقتصاد مقاومت  یموانع پروژه ها

 دارد.     یقدردان یجا

استاندار و    یتشکر از تالشها  نیو همچن  ریو غد  تیدهه وال  کیضمن تبر  نیدر ادامه امام جمعه محترم شهرستان نم  نهمچنی      
 ی محترم دستگاه ها  رانیمد  شتر یمنطقه ، توجه ب  یها  تیها و ظرف  لیاستان ضمن اشاره به پتانس  ییاجرا  یمحترم دستگاه ها  انریمد
 استان را خواستار شدند.  ییاجرا

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
اقتصاد   یستاد فرمانده  س یبه توسعه آنها دانستند. رئ  دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لیباهنر،  هدف از تشک

اشاره    یمقاومت با  رهبر  ریاخ   اناتیب  به استان  معظم  فرهنگ  یمقام  مسائل  ها   حیتصر  یدر خصوص  هجمه  مقابل  در  امروز   ی کردند: 
  شتر یبا تالش ب  دیفرهنگ و اقتصاد دارد و با  نهیدر زم  شتریبه تالش ب  ازیکردن مردم و ناکارآمد جلوه دادن نظام ن  دینا ام  یاستکبار برا

بردار راه  سر  از  را  مشکالت  و  بر    می موانع  ب  ی روو  حدت  و  شدت  با  و  همزمان  بطور  فرهنگ  و  کن  شتریاقتصاد  نگذار  میکار  با    میو 

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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عامل بانک ها به    رانیمعاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مد  ریبزنند. در سفر اخ  مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه
مختلف از   یدر حوزه ها  ی بود مصوبات و اعتبارات کالن  رفتهبه استان انجام گ  یمحترم جمهور  استیر  یسفر آت  یاستان که در راستا

محترم جمهور به    استیشد که انشااهلل بعد از سفر ر   بیو .... تصو  یسدها، گردشگر  ابیپا  ،یمواصالت  یجمله آب شرب روستاها، راهها
 ه یو سرما  یعمران  یپروژه ها  یاجرا  یاتی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عمل  ییاجرا  اتیعمل  ،یآت  یاستان در هفته ها

آ  زی خواهد شد و مردم عز  لیدتب  یگذار شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم    کینزد  ندهیاستان در 
 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیمسئول پ

اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت

 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
  

 

 ماوبات: 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان  کل  برای حل ب ار ترافیکی مسیرفندقلو )دور سایت شهرداری( مقررگردید ادارة -1

ریزی نیز در تثمین بخشی از اعتبار    دوم مسیر قبل از شروع فصل سرما اقدام و سازمان مدیریت و برنامه  نسبت به آسفالت رینگ 
مزبور آسفالت و    گردشگری حیران   فندقلو )تله کابین( توسط دستگاهمساعدت نماید. ضمن اینکه باقیماندة مسیرخاکی مجموعة  

 تکمیل گردد . 

نوجه  -2 صنعتی  ناحیة  جنب  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  دسترسی  جادة  با    درخصوص  گردید  مقرر  و  شناسایی  جدیدی  مسیر  ده 
 ی صنعت ، معدن و تجارت   منابع طبیعی و فرمانداری نمین مسیر بررسی و نسبت به برقراری مسیر اقدام نمایند . همکاری اداره

طرح فرنج فرایزآقای میرعسگری در روستای یونجالو مقررگردید آقای میرعسگری در پروژة خود پیشرفت  یرساختهای ز درخصوص -3
  نشان داده و منابع ارزی و ریالی خود را شفاف سازی و اعالم نماید و در خصوص اجرای پروژه تعهدات الزم را ارائه نموده و پس 

 دستگاههای اجرایی اقدام شود . از آن به تثمین زیر ساختهای آن از جانب 

شرکت اجداد در  بر جابجایی زمین مورد نظر برای شرکت اجداد سپیدان کویر مقررگردید  ی استعالمات مبنیبا توجه به انجام کلیه -4
ماده   پروندة  گذار  سرمایه  پیگیری  و  مدارک  ارائة   ، درخواست  با  همزمان  و  نموده  عملیات  شروع  جدید  توسط    31زمین  آن 

 های اجرایی به صورت دست گردون تکمیل و تصویب شود . گاهدست

خصوصیحلدرخصوص -5 صنعتی  شهرک  حرایم حرایم  رفع  برای  مناسب  راهکار  استان  سبزمقررگردیدجهادکشاورزی  نمین  آرتا 
 طرحها همجوار شهرک مزبور را پیشنهاد و در این خصوص با نظر مساعد کارگشایی و اقدام نماید . 

ا -6 بوم  با عنایت به  آرپاتپه آقای فرامرزی در خصوص معافیت و یا مساعدت در رقم همیت و ضرورت عملیاتی شدن طرح  گردی 
ی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و  گردشگری  گذار در ادارهاراضی( آن مقررگردید با حضور سرمایه   )تقویم  عوارض تغییرکاربری

 روز آینده اقدام شود .  1۵ر مناسبت شناسایی و نسبت به رفع مشکل ظرف موضوع بررسی و با هماهنگی امور اراضی استان راهکا

از درخصوص   -7 فرصت  اولین  در  مقررگردید  بررسی  و  بحث  از  پس  نوری  حاج  آقای  گوشتی  مرغداری  توسعة  طرح  آب  تثمین 
بازید و تصمیم الزم   کشاورزی ، جهادکشاورزی و امور آب کنازق با حضور مسئولین نظام مهندسی مجموعة مرغداری در روستای  

 اتخاذ گردد .

زاده امورات مرتبط به  ده مقرر گردید آقای حسین  زاده در منطقة نوجه حسین  ای توت فرهنگی گلخانه   آب شهرکتثمین   درخصوص -8
 شود. آب استان و به طبع آن طرح مشخص مجوزگلخانه را پیگیر و قبل از هرگونه عملیات عمرانی منتظر بماند تا تکلیف تخصیص

برق  -9 نحوة  پرولیلدرخصوص  به طرح  مقرر گردید در محل دفتر   2آقای خاکپور در شهرک صنعتیرسانی  بررسی  و  بحث  از  پس 
با حضور سرمایه استان در ساعت  استاندار محترم  برق  و مدیر عامل شرکت  روز   30/10گذار  )فردای  روز چهارشنبه  ازظهر  قبل 

 ار محترم راهکار فنی و اقتصادی مناسب برای آن تعیین گردد . ای تشکیل و در حضور استاندجلسه( جلسه
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آب  با توجه به اهمیت و ضرورت و پیشرفت قابل قبول طرح داروهای گیاهی امید فارمد پارسیان مقرر گردید در خصوص تثمین -10

 .یژه معمول و کارگشایی گرددمتر از جانب امور آب مساعدت و ۶0مورد نیاز و صدور مجوز حفر چاه به همراه ادامة حفاری تا عمق 

میلیارد ریالی برای آن    200و تسهیل و پیگیری تسهیالت    4به    3ای از  ارتقاء درجه هتل در حال احداث آقای گرده   درخصوص -11
 های ویژه به عمل آورد .مقرر گردید ادارة کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی گردشگری اقدام و پیگیری

ی تولید موادغذایی مقررگردید سازمان صنعت ،  آالت شرکت معین صنعت سبالن فعال در زمینهتسهیالت خرید ماشین  درخصوص -12
تبصره   اعتبارات  از محل  تجارت  و  و شرکت    18معدن  اقدام   تعاون  توسعة  بانک  در  تسهیالت  دریافت  معرفی جهت  به  نسبت 

 شهرکهای صنعتی در خصوص أخذ معوقات شرکت مزبور مساعدت نماید . 

درخصوص بدهی معوقه و اجرائیه بانک ملی برای تعاونی نازگل سبالن مقررگردید تا سه ماه ، بانک ملی مهلت داده و پس ازآن   -13
ملی  بانک  این خصوص  در  و  اقدام  جاری  سال  اسفندماه  از  اقساط خود  اولین  پرداخت  شروع  و  تکلیف  تعیین  به  نسبت  تعاونی 

 مساعدت نماید .

آن بخشوده شود و در خصوص  یکت تجلی مقررگردید اصل بدهی تا دو ماه آینده تسویه و جریمهدرخصوص بدهی مالیاتی شر -14
بدهی تثمین اجتماعی با پیگیری فرمانداری شهرستان نمین جرایم بخشوده و اصل بدهی وصول گردد. سازمان صنعت ، معدن و  

تبصره   اعتبارات  از محل  نیز  اردبیل  استان  بر  18تجارت  معرفی  به  بانک  نسبت  در  گردش  در  سرمایه  و  ماشین آالت  ای خرید 
 میلیارد ریال تسهیالت اقدام نماید . 1۵0ی تعاون مبلغ توسعه 

نژاد کشاورزی برای مرغداری مادرگوشتی آقای سیف نژاد مقرر گردید یک فرصت دو ماه به آقای سیفی بانکدرخصوص اجرائیه  -15
این مدت  ازجانب بانک تا در  تعیین تکلیف  مشکل بانک پاسارگاد آقای سیفکشاورزی داده شود  به  ، پس از آن نسبت  نژاد حل 

 بدهی خود در قالب بند   در بانک کشاورزی اقدام نماید .

با توجه به آماده بودن مخزن دوم سد سربند برای آبگیری مقرر گردید جهاد کشاورزی استان طرح الزم را در این ارتباط تهیه و   -16
 ماید . برای تخصیص آب ارائه ن

ی کل راه  شهرسازی ظرف یک ماه آینده در خصوص ورودی پیشنهادی برای شهرنمین با عنایت به تثمین اعتبار مقررگردید اداره -17
 نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید . 

ور  پیگیری اجتماعی کشتثمیناجتماعی شهرستان نمین مقررگردید استاندارمحترم ازرئیس سازمان درمانگاه تثمیناحداثدرخصوص -18
 نموده تا هر چه زودتر این پروژه عملیاتی گردد . 

مبلغ بیست میلیارد ریال برای   18آذربایجان مطرح و مقرر گردید از محل تبصره    110درخواست تهسیالت یابت و گردش شرکت   -19
 آن معرفی نامه توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان صادر گردد .

  رماهیبانک ها که ت  یعال  یتومان)در جلسه شورا  اردیلیم   ۶0اعتبار مبلغ    نیبه تام  تیبا عنا  ن،یدر خصوص طرح فاضالب شهر نم -20
 آغاز گردد.   ندهیآ کماهیطرح مذکور حداکثر ظرف  ییاجرا اتی: عملدی( مقرر گرددیگرد  لیدر استان تشک
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۴شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 0۶/0۶/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 0۵/0۶/1398 300۵4۵
 برنامه ریزی 

 شهرستان کویر یفرماندار

 دساور جلسه: 
 مربوط به شهرستان کویر  یستاد اقتصاد مقاومت03/1398/ 22مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  0۶/0۶/1398روز چهارشنبه مور     11ساعت  جلسه راس  
 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

موفق      یرا از راهبردها  ی خارج از منابع دولت  یها  ت یها به استان ، استفاده از راهکار ها و ظرف  انکعامل ب  ران یمد  ریاشاره به سفر اخ
استان    یاقتصاد مقاومت  یاز پروژه ها   یدر ادامه با ارائه گزارش   شانیکالن استان دانستند. ا  یجذب اعتبار به پروژه هااستاندار محترم در  

استان)که توسط دستگاه    یابالغ  یپروژه اقتصاد مقاومت  1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98در سال  
پروژه   1۷  یگزارش اجرا  دی. فلذا باردیگ  یقرار م  شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  اپیوارد سامانه ن  ییاجرا  یها

پروژه ها به سامانه    یکیزیف  شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ  رخانه یدب  بهبصورت مستمر    یمتول  یتوسط دستگاه ها  یاقتصاد مقاومت
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پاین

محترم   ندهیباالخص استاندار محترم، نما  زانیعز  یمقدم حضور تمام  رخی  عرض   با  کویر  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در    
و کویر در مجلس شورا  یشهرستان ها  فیمردم شر و مد  ،ی اسالم  یخلخال   ی محترم دستگاه ها   رانیامام جمعه محترم شهرستان 

مصوبات مربوط به    یعدم اجرا  ایاز اجرا    یتشکر نموده و گزارش  یویسد گ  ابیکردن پروژه پا   یاتیاز استاندار محترم بابت عمل  ،ییاجرا
مقاومت اقتصاد  ستاد  قبل  ها  یجلسه  پروژه  مشکالت  و  مسائل  و  ارائه  شهرستان  ن  یدر  و   ی واحدها  ازیموردن  التیتسه   ز یشهرستان 

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول

  داشت یبا گرام  زین  یاسالم  یخلخال و کویر در مجلس شورا  یشهرستان ها  فیمحترم مردم شر  ندهینما  یدکتر خالق  آقای  جناب        
کرده   هیتوص شتریرا به تالش ب رانیمد ،یویسد گ ابیو باهنر و تشکر از استاندار محترم بابت حل مشکل پا ییرجا دانیو خاطره شه  ادی

ظرف افزودند:  پت   تهایو  ب  یلهایانسو  ا  شتریشهرستان  م  نیاز  با  یرا  و  تکم  دیطلبد  زم  ی رساختهایز  لیبا  توسعه   یها  نهیشهرستان 
 شهرستان را فراهم نمود.    

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
  یبه توسعه آنها دانستند و افزودند: اقتصاد مقاومت  دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لیباهنر،  هدف از تشک

انسجام و    جادیا  نیباشد بنابرا  یاشتغال م  جادیو ا  دیرونق تول  جادیا  قیاز طر  یمقابله با جنگ اقتصاد  یبرا  یاهتمام دسته جمع  یعنی
ها  رانیمد  نیب  یهمدل مهمتر  ییاجرا  یدستگاه  موفق  نیاستان  مقاومت  یجلسات شهرستان  ت یعامل  اقتصاد  و خوشبختانه    یستاد  بود 

معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور    ری. در سفر اخمیهست   یواقع  یعنادر شهرستان ها به م  یشاهد تحقق اهداف اقتصاد مقاومت

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 به استان انجام گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالن  یمحترم جمهور استیر یسفر آت ینک ها به استان که در راستاعامل با رانیو مد
شد که انشااهلل بعد از سفر    ب یو .... تصو  یگردشگر  ها،سد  ابیپا  ، یمواصالت  یمختلف از جمله آب شرب روستاها، راهها  یدر حوزه ها

پروژه   یاجرا  یاتیآنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عمل  ییاجرا  اتیعمل  ، یآت  یها  محترم جمهور به استان در هفته  استیر
شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و   کینزد  ندهیاستان در آ  ز یخواهد شد و مردم عز ل یتبد  یگذار  هیو سرما  ی عمران  یها

 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیفرمانداران محترم مسئول پ
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
تول  التیدر خصوص درخواست تسه  -1 بانک ملدیمقرر گرد  یمعصوم  زیو پر  دیکل  یدیواحد  نامبرده در  پرونده نموده و   لیتشک  ی: 

 شود.  یریگیشهرستان کویر پ یفرماندار قیموضوع از طر

 . دینما عیخانه آب و فاضالب شهر کویر تسر ه یشرکت آب و فاضالب استان در احداث تصف دیمقرر گرد -2

مطرح    یرمحترم جمهو  استیدار در سفر ر  تیشهرستان به عنوان پروژه اولو  یروستاها  یآبرسان  ی: احداث مجتمع ها  دیمقرر گرد -3
 گردد.

واگذار -4 مجوز  اخذ  به  توجه  خصوص  یبا  بخش  به  آبگرم  گرد  یمجوز  ادیمقرر  منطقه  آب  شرکت  م  ی:  کل  اداره   راثیاستان، 
ر   تیبا محور  یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ برنامه  اقتصاد  یو هماهنگ  یزیمعاونت محترم  جذب    یبرا  یاستاندار  یامور 
 .ندیگذار اقدام نما هیسرما

در گردش واحد مذکور از محل اعتبارات    هیسرما  التی: تسه دیآذر شب مقرر گرد  یآقا  یکیسبد پالست  یدیدر خصوص واحد تول۵ -5
 گردد. یمعرف یاستاندار یامور اقتصاد یو هماهنگ یزیتوسط معاونت محترم برنامه ر ییروستا داریمرحله پنجم اشتغال پا

امور    ی و هماهنگ  یز ی: معاونت محترم برنامه ردیبا توجه به مصوبات جلسات قبل مقرر گرد  یفرهاد  یسردخانه آقادر خصوص  ۶ -6
ا  ی ط  یاستاندار  یاقتصاد و مسئول  یجلسه  بانک عامل  با  را  ن  نیمشکالت طرح مذکور  و  فرماندار محترم شهرستان    زیمربوطه 

 .دینما فیتکل نییتع

و از محل اعتبارات    یدکتر منصور  یجناب آقا   ریمعاونت محترم وز  قیاز طر  لیخم اتومب  شهیش  دیواحد تول  التی: تسه دیمقرر گرد -7
 پرداخت گردد.  دیام نیصندوق کار آفر

اداره کل صنعت،   ق یالزم، از طر  ی: واحد مذکور پس از اخذ مجوز هادیمقرر گرد  یاریاسفند  یزغال آقا   دیدر خصوص واحد تول -8
 گردد. یمعرف التیاخذ تسه  یمعدن و تجارت برا

 گردد. یمعرف دیام نیبه صندوق کارآفر ییاز محل اعتبارات روستا التیتسه  افتیدر یبرا یمحمد  یمجتمع آب معدن دیقرر گردم -9

اهم  -10 و  انرژ  تیبه جهت ضرورت  گرد  زادهیعل  یآقا  یدیخورش  یطرح  برادیمقرر  تسه   ی: طرح مذکور  توسط    ازیموردن  التیاخذ 
 گردد.  یعامل معرف یاز بانک ها ی کیبه  یاستاندار یامور اقتصاد یو هماهنگ یزیمعاونت محترم برنامه ر

 ( را به عمل آورند. یمراد یجاده سرچم )آقا  ریدر مس CNGاحداث  یالزم برا یمساعدت ها ربطیذ یدستگاهها دیمقرر گرد -11

 گردد. ی استان بررس 11ماده  ونیسیموضوع در کم دیمقرر گرد یمیعظ یآقا یفن نهیدر خصوص مرکز معا -12

تول  یبرا -13 گرد  یاسکندر  ریام  یآقا  اتیعرق  د یطرح  برادیمقرر  مذکور  تسه   ی: طرح  ب  التیاخذ  مبلغ  توسط    الیر  اردیلیم   ستیبه 
 د.  گرد یعامل معرف یاز بانک ها ی کیبه  یاستاندار یامور اقتصاد یو هماهنگ یزیمعاونت محترم برنامه ر
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در   یاهتمام جد  یو راهدار   ی: ادارات کل راه و شهرساز  دیشهرستان مقرر گرد  یارتباط  ینا مناسب جاده ها  تیبا توجه به وضع -14
 بعمل آورند.  قوانیبه خصوص هواشانق، سکرآباد و ل ییروستا یجهت آسفالت راهها

بند   التیدرخواست تسه   یبرا -15 تبد  یبسته  اجتماع  دیمقرر گرد  یقلیعل  یحاج  یآقا  یلیو  رفاه  و  تعاون، کار  اداره کل محترم   ی: 
 .دینما یاستان معرف یاز بانک ها  یکیبه  التیاخذ تسه  یاستان طرح مذکور را برا

ا -16 مناطق شهر  ر یز  جادیدر خصوص  از  خارج  در  در جهت حما  یساختها  گرد  هیاز سرما  تیو  مقرر  عناودیگذاران   خدمات    نی:از 
 گذاران مربوطه مساعدت گردد. هی فاده و به سرمابه روستاها است  یرسان

طرح    زینموده و ن  ع ی( تسریزند )حمام سنگ  یقربان  یمربوطه در جهت پاسخ استعالمات طرح هتل آقا  یدستگاهها  دیمقرر گرد -17
 ی از بانک ها  یکیبه    یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیتوسط معاونت محترم برنامه ر  ازیموردن  التیاخذ تسه   یمذکور برا
 گردد. یعامل معرف

آقا  یبرا -18 توسط  هتل  گرد  یرمحمدیش  یاحداث  مبلغ  دیمقرر  پ  التیتسه   الیر  اردیلیم  1۵:  م  ریمد  یریگیبا  محترم    راث یکل 
 استان پرداخت گردد.  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

  ی ط  یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ  یزیبرنامه ر: معاونت محترم  دیبافندگان فرش آذرخش مقرر گرد  مه یحل مشکل ب  یبرا -19
 .دیو حل و فصل نما ی با ادارات کل تعاون و صنعت و معدن موضوع را بررس یجلسه ا

به هواشانق توسط اداره    گیاحمد ب  ین  یی: راه روستادی مقرر گرد  مانکاریعقد قرارداد آسفالت با پ  زیو ن  یساز  ریبا توجه به انجام ز -20
 استان در اسرع وقت آسفالت گردد. یازکل راه و شهرس

گرد -21 آقادیمقرر  نامه  تفاهم  به  توجه  با  ول  ی:  ا  یقادر  در خصوص  تول  جادینژاد  اجرا  نی طرف  ومینیآلوم  ل یپروف  دیخط  به    ی نسبت 
 .ندیتعهدات خود اقدام نما

ا -22 گلخانه  برق شهرک  گرد  یمحمد  یصدقعل  یآقا  ی در خصوص مشکل  با هماهنگدیمقرر  به    یز جهاد کشاور  ی :  پمپاژ  برق  از 
 پرداخت گردد. یمحمد یتوسط آقا یبرق مصرف نهیصورت مشترک استفاده و هز

 .ندیتومان اقدام نما ونیلیم ستیفر تا سقف دو ی نجات یگلخانه آقا التیتسه  شینسبت به افزا یبانک کشاورز دیمقرر گرد -23

  است یدر سفر ر  ییاجرا  اتیدار جهت شروع عمل  تیپروژه به عنوان پروژه اولو  نیا  نکهیبه ا  تی با عنا  یویسد گ  ابیدر خصوص پا -24
  ی: شرکت آب منطقه ادیمقرر گرد  یسپه و کشاورز  یبانکها   قیاعتبار از طر  نیشده و با توجه به تضم  یمعرف  یمحترم جمهور

 .دیاقدام نما مانکاریجهت انتخاب پ مناقصهاستان در اسرع وقت نسبت به انجام 

امور    یهماهنگ  یبرا  یصنعت  یعامل شهرک ها  ر یدائم توسط مد  یمتصد  د یشهرستان مقرر گرد یشهرک صنعت  تیتوجه به فعالبا   -25
 گردد.  یشهرستان معرف نیا

به اهم -26   ی امور عمران  یاستان و معاون محترم هماهنگ  یزیو برنامه ر  تیری:  سازمان مددیساختمان دولت مقرر گرد  تیبا توجه 
 .ندیآن مساعدت نما لیتکمدر جهت  یاستاندار

  ی : اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد  ،یو هنر  یاحداث مجتمع فرهنگ  یبرا  9۷و    98  یاعتبار در سالها  ص یبه تخص  تیبا عنا -27
 . دیمجتمع اقدام نما نیاستان در اسرع وقت نسبت به انجام مناقصه جهت احداث ا
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چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  0۶/0۶/1398روز چهارشنبه مور     19جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی دب بصورت مستمر به یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

باالخص استاندار    زانیعز  یو تشکر از حضور تمام  ریمقدم  و تقد  رخی  عرض  با  خلخال  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در    
نما شر  ندهیمحترم،  مردم  ها  فیمحترم  شورا  یشهرستان  در مجلس  کویر  و  و    نیائمه جمعه محترم شهر هشتج  ، یاسالم  ی خلخال 

در شهرستان    یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت  یعدم اجرا  ا یاز اجرا    ی شگزار  ، ییاجرا  یمحترم دستگاه ها  رانیمد
 نمودند.   انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه  زیشهرستان و ن یمشکالت پروژه هاارائه و مسائل و 

  داشت یبا گرام  زین  یاسالم  یخلخال و کویر در مجلس شورا  یشهرستان ها   فیمحترم مردم شر  نده ینما  یدکتر خالق  آقای  جناب      
 شتر یرا به تالش ب  ییاجرا  یمحترم دستگاه ها  رانیشهرستان، مد  یلهایو پتانس  تهایو باهنر با اشاره به ظرف  ییرجا  دانیو خاطره شه   ادی

 مختلف شدند.     یها نهیشهرستان در زم یرساختهایز لیتکمکرده و خواستار  هیتوص

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
اقتصاد   یستاد فرمانده  س یبه توسعه آنها دانستند. رئ  دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لیباهنر،  هدف از تشک

  د یکردند: با  حیملت را نشانه رفته تصر  شتی مع  یفشار حداکثر   قیاستکبار که از طر  یاقتصاد   اریاستان با اشاره به جنگ تمام ع  یمقاومت
معاون    ریبا مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند. در سفر اخ میو نگذار  میموانع و مشکالت را از سر راه بردار  شتریبا تالش ب

به استان انجام    یرم جمهورمحت  است یر  ی سفر آت  یعامل بانک ها به استان که در راستا  ران یمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مد
و    یسدها، گردشگر  ابیپا  ،یمواصالت  یمختلف از جمله آب شرب روستاها، راهها  یدر حوزه ها  ی گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالن

سراسر  آنها در استان آغاز و    ییاجرا  اتیعمل  ،یآت  یاستان در هفته ها  همحترم جمهور ب  استیشد که انشااهلل بعد از سفر ر  بی.... تصو
شاهد توسعه   کینزد ندهیاستان در آ زیخواهد شد و مردم عز لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیاستان به کارگاه عمل

 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجر ا یریگیو تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پ

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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اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت

 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
  

 

 ماوبات: 
شهرستان خلخال جلسه    یفرماندار  تیبا محور  ندهی: ظرف هفته آ  دیبه سرچم مقرر گرد  نی جاده هشتج  لومتریک  13رابطه با  در   1 -1

و آسفالت پروژه   یبهساز  اتیبرگزار و در خصوص اتمام عمل  یو استاندار  ،یپروژه، اداره کل راه و شهرساز  مانکاریپ  نیب  یمشترک
 اتخاذ گردد.  یقطع ماتیتصم

و کارخانه خوراک   نی، پرورش بلدرچ ی، پرورش ماه  وریط  یگذار پروژه کشتارگاه صنعت  هیسرما  یناصر  یآقا  حاتیبه توضبا توجه   -2
  ی استان ) ورود و خروج به محل اجرا  یو حمل و نقل جاده ا  ی اداره کل راهدار  یدر خصوص مشکل صدور مجوز از سو  وریط

فوق را با    یطرحها یهفته مجددا راه دسترس  کیاستان ظرف مدت    یحمل و نقل جاده ا  و  ی : اداره کل راهداردیطرح ( مقرر گرد
استان  بهمراه اداره کل   یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  نصورتیا  ریدر غ  دیو مجوز الزم را صادر نما  ینظر مساعد بررس

طب موقع  یعیمنابع  ز  دیجد  تیاستان  به  که  به    کینزد  رساختهایرا  معرف  هیرماسباشد  هماهنگ  یگذار  دفتر  اقتصاد  یو   ی امور 
 . ندینما یریگیموضوع را پ جهیو بخشدار خورش رستم تا حصول نت یاستاندار

 گردد:  یری گیادارات کل پ  یاز سو لیبه شرح ذ یموارد دیبام خلخال مقرر گرد یدر خصوص مشکالت مجموعه گردشگر -3

مقرر    ی راه دسترس  یمبلغ مورد نظر برا   صیتخص  رغمیمجموعه بام خلخال عل  ی احداث راه دسترس  مانکار یپ  ریبا توجه به تاخ  -3-1
  ی ماه سالجار  وریشهر  انیموضوع تا پا  فیتکل  نییاستان نسبت به تع  یو گردشگر  یدست  عی، صنا  یفرهنگ  راثی: اداره کل مدیگرد

 .دیاقدام الزم را معمول نما

و آب و   یفرهنگ  راثی: ادارات کل مدیفاضالب مجموعه مقرر گرد  ستمیس  یراه انداز  یاعتبار الزم برا  نیدر خصوص تام  -3-2
ز  یفاضالب شهر به  اعتبارات مربوط  از محل  فرماندار  یگردشگر   یرساختهایاستان  ن  یو  محترم    ندهینما  یبا همراه   زیخلخال 

  یرساختهایز  نیتام  ی را برا  یاخذ اعتبار از محل اعتبارات مل  یو استاندار  ی الماس  یخلخال و کویر در مجلس شورا  فیمردم شر
 .ندینما یریگیطرح  پ

استان در اسرع وقت    یشرکت آب منطقه ا  دیبه مجموعه بام خلخال مقرر گرد  میدر خصوص مشکل نشت آب از منبع قد  -3-3
اجرا  دیپروژه منبع جد  مانکاریپ به  بمنظور هدا  یرا موظف  و جلوگ  تیزهکش  به داخل سوئ  از  یریآب  آن  مجموعه    یتهاینفوذ 

 .دینما

  ی گذار پل معلق در ازناو مبن   ه یسرما  ی مجره و بهار رسول  یگذار هتل آپارتمان در روستا  هیسرما  ی نوران  انیدر خصوص مشکل آقا -4
  ی و هماهنگ   یزی: معاونت محترم برنامه ردیاز بانک توسعه تعاون مقرر گرد  التیتسه   افتیدر یبرا یمانکاریقرارداد پ  هیبر عدم ته 
اقتصاد تعاون و فرماندار   هیبا حضور سرما  یجلسه مشترک  ندهیظرف هفته آ  یاستاندار  یامور  بانک توسعه  ، سرپرست    ی گذاران 

 .ندیبرگزار و مشکل را حل و فصل نما یخلخال در استاندار

وی -5 با  رابطه  )آقا  التیه تس  یملک  قهیدر  ازناو  معلق  گردیرسول  یپل  مقرر  طردی(  از  را  موضوع  محترم  استاندار  با   قی:  مذاکره 
بشرط   دیگذار متعهد گرد  هی. در رابطه با زمان اتمام پروژه پل معلق هم سرماندینما  یریگیبانک توسعه تعاون)تهران( پ  رعاملیمد
 برساند.   یبه بهره بردار 99سال  رماهیرا در ت ژهمصوب، پرو التیتسه  افتیدر

امور   یو هماهنگ  یزی: معاونت برنامه ردیقزل اوزن مقرر گرد  هیدر حاش  یرسول  یآقا  یاریخاو  یدر خصوص مشکل پرورش ماه -6
 . دینما  یریگیاستان پ التیو ش ستیز طیموضوع را از ادارات کل حفاظت مح یاستاندار یاقتصاد

 : دیمقرر گرد یوبعقیاحمد  دیس یآقا یدر خصوص طرحها -7

شرکت شهرکها  -۷-1 تغ  یصنعت   یاوال  درخواست  تصو  یکاربر  ر ییاستان  ط  یرتمامیو  جهت  را  شده  انجام  روند    یاستعالمات 
. و پس از  ندیارسال نما  یسازمان جهاد کشاورز  یامور اراض  ت یریبه مد  نیهشتج  یصنعت  هی ناح  یمد نظر برا  نیزم  یرکاربرییتغ
انتقال   یصنعت  هیناح  ییاجرا  اتیجهت شروع عمل  یعقوبی   یگذار آقا  هیبه نام سرما  نیهفته سند زم  کیظرف مدت    یکاربر  رییتغ

 داده شود.
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شال ،    یدر روستا  ییتعاون روستا  یسالنها  یموضوع واگذار  یامور اقتصاد  ی و هماهنگ  یز یمعاونت محترم برنامه ر  اییان  -۷-2
به    یمراحل قانون   یرا پس از ط  نیمنام  یدر روستا  بیبرندق و مدرسه در حال تخر  یش، سالن ورز  نیهشتج  ییسالن تعاون روستا

 . ندینما یریگیپ یعقوبی یآقا

 : دی( مقرر گردیحیذب ی)آقا بیدر خصوص مجموعه رغا -8

رفع تداخل منابع    تهیکم  نیاستان ارائه تا در اول  یعیمدارک مثبته را به  اداره کل منابع طب  یگذار محترم تمام   ه یاوال سرما    -8-1
 قرار داده شود.  شانیا اریو در اخت کیتفک یمل یموردنظر از اراض نیمطرح و زم ندهیظرف دو هفته آ یعیطب

  میمذکور، جاده قد  نیزم  نکه یبا توجه به امجموعه(    یورود  نیدر رابطه وجود معارض در محدوده مجموعه )تصرف زم  اییان  -8-2
و حمل    ی: اداره کل راهداردیباشد مقرر گرد ی استان م ی و حمل و نقل جاده ا  راهداری   کل  اداره  تملک در  و   بوده اسالم  –خلخال  

 . دیموصوف اقدام نما نیزم یو آزادساز یینسبت به اخذ دستور قضا 10/0۶/1398 خیاستان تا تار یو نقل جاده ا

: سازمان صنعت ،  دیخلخال مقرر گرد  یشده در شهرک صنعت  لیتعط  یمالک کارگاه کارتن ساز  یفرهود  یدر خصوص مشکل آقا -9
  الت یتسه   افتیبه بانک توسعه تعاون جهت در  شانیا  یمجدد کارخانه نسبت به معرف  یمعدن و تجارت استان بمنظور راه انداز

 . دینما ی ریگیموضوع را پ یاستاندار یامور اقتصاد  یو هماهنگ یزیبرنامه ر ممول و معاونت محتراقدام الزم مع ازیمورد ن

  ی قبل  یها  یریگیبرندق با توجه به پ   یروستا  ییروستا  ی شرکت تعاون  یحقابه از رودخانه برندق برا  صیتخص  یدر رابطه با تقاضا -10
  ندهینما  یدکتر خالق  یجناب آقا  یاستان و همراه  یشرکت آب منطقه ا  یریگی: با پدیمقرر گرد  جهیرابطه و عدم حصول نت  نیدر ا

وزارت    یزاده معاون محترم آب و آبفا  ی تق  یاز آقا  ،یاسالم   یخلخال و کویر در مجلس شورا  ی شهرستان ه  فیمحترم مردم شر
 . دیحضور در منطقه و حل مشکل مورد نظر دعوت بعمل آ یبرا روین

  ی ز ی معاونت محترم برنامه ر  قی: موضوع از طر  دیمقرر گرد  یگذار محترم شهرباز  هیسرما  یم یرح  ریجهانگ  یدر خصوص طرح آقا -11
حل و فصل    یخلخال در خصوص قرارداد شهرباز  یو مشکل طرح مذکور با شهردار  یریگیپ یاستاندار  یامور اقتصاد  یو هماهنگ

 گردد.

محترم حفاظت    رکلیمد  دی، با توجه به بازد  ی نه کاغذ سنگبه استعالم معدن کارخا  ستیز  ط یدر رابطه با عدم پاسخ حفاظت مح -12
استان در اسرع وقت با    ستیز  طی: اداره کل حفاظت محدیمقرر گرد  شانیا  یاستان از محل معدن و موافقت شفاه  ستیز  طیمح

 .دیمامعدن به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اقدام الزم معمول ن منظر مساعد نسبت به ارسال پاسخ استعال

با درخواست شهردار -13 رابطه  در جاده سرچم و محدوده مشخص   یراه  نیب  یو رفاه  ی احداث مجتمع خدمات  یبرا  نیهشتج  یدر 
خلخال قرار    یاستان و فرماندار  ی و حمل و نقل جاده ا  ی کارشناسان اداره کل راهدار  دیمورد بازد  03/04/1398  خیشده که در تار

آنها واقع شده است مقرر گرد اداره کل راهداردیگرفته  و مورد موافقت  ا  ی:   نقل جاده    ی استان نظر موافقت قطع  یو حمل و 
 .دیاعالم نما یالزم در اسرع وقت به استاندار یرا بمنظور صدور مجوزها شیخو

شهرستان به    یو حرفه ا  یفن  ITساختمان دانشکده    یواگذار   یبر تقاضا  یمبن  یدیدکتر قاسم سع  یبه درخواست آقا  تیبا عنا -14
و حرفه    ی: اداره کل فندیکامل دانشکده مقرر گرد  بایتقر یلیچشم و ... و با توجه به تعط  یتخصص  کینیکل  ی جهت راه انداز  شانیا
قوان  یا اساس  بر  مق  ن یاستان  طر  رراتو  شورا  ق یمربوطه)از  در  ر  یطرح  واگذار  ی زیبرنامه  به  نسبت  استان(  توسعه  حق    یو 

 .د یاستفاده از ساختمان مذکور اقدام نما

 ی لیخانم دکتر سارا جل  یگردشگر  یطرحها  یاجرا  یالزم برا  یاستان نسبت به صدور مجوزها  یامور اراض  تیری: مددیمقرر گرد -15
 .دیازناو اقدام الزم را معمول نما  یدر منطقه گردشگر
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 جمهوری ریاست 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱6شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 0۷/0۶/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 0۶/0۶/1398 303۶۶9
 برنامه ریزی 

 ل یشهرستان اردب یفرماندار

 دساور جلسه: 
   لیدر شهرستان اردب یستاد اقتصاد مقاومت 11/1398/ 2۵مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یرهنمود هااستفاده از  -3

 

 

 مان مذاکرات: 
  ی ات یاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  0۷/0۶/1398صبح روز پنج شنبه مور     30/۷جلسه راس ساعت  
 .دیشروع گرد دیچند از کالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یستگاه هاد  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی بصورت مستمر به دب یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

تبر  ل اردبی  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در     باهنر و    ییرجا  دانیو خاطره شه   ادی  داشتیهفته دولت و گرام  کیضمن  و 
کردند: با    دیتاک  ،ییاجرا  یمحترم دستگاه ها  رانیجلسه باالخص استاندار محترم و مد  یاعضا  یمقدم حضور تمام  ریعرض خ   نیهمچن
  ی مطلوب به آنها توجه و همکار  یخدمات رسان  نیشهرستان مستقر هستند بنابرا  ن یاستان در ا  تیدرصد جمع  ۵0از    ش یب  نکهیتوجه ا

مصوبات مربوط به    یعدم اجرا  ایاز اجرا    یدر ادامه گزارش  لیاستان را مطلبد. فرماندار اردب  ییاجرا  یمحترم دستگاهها  رانیمد  شتریب
مقاومت اقتصاد  ستاد  قبل  مس  یجلسه  و  ارائه  شهرستان  ها  ائل در  پروژه  مشکالت  ن  یو  و   ی حدهاوا  ازیموردن  التیتسه   ز یشهرستان 

 نمودند. انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
اقتصاد   یستاد فرمانده  س یبه توسعه آنها دانستند. رئ  دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لیباهنر،  هدف از تشک

در خصوص فرهنگ، از توجه کمتر به مقوله فرهنگ)خصوصا حجاب و عفاف(         ی مقام معظم رهبر  ر یاخ  اناتیاستان با اشاره به ب  یمقاومت
اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با    یبر روو    میموانع و مشکالت را از سر راه بردار  شتریبا تالش ب  دیکردند : با  حیانتقاد کرده و تصر
معاون محترم    ر یبا اشاره به سفر اخ  شانیمشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند. ا  اب  میو نگذار  میکار کن  شتریشدت و حدت ب

به استان انجام گرفته    یمحترم جمهور   است یر  یسفر آت  یعامل بانک ها به استان که در راستا  رانیسازمان برنامه و بودجه کشور و مد
کالن اعتبارات  و  مصوبات  داشتند:  اظهار  ها  ی بود  حوزه  راهها  یدر  روستاها،  شرب  آب  جمله  از  سدها،    ابیپا  ، یمواصالت  یمختلف 

آنها در استان    ییاجرا  اتیعمل  ،ی آت  یمحترم جمهور به استان در هفته ها  استیشد که انشااهلل بعد از سفر ر  بیو .... تصو  یگردشگر
عملآ کارگاه  به  استان  سراسر  و  ها  یاجرا  یاتیغاز  سرما  یعمران  یپروژه  عز  لیبدت  یگذار  هیو  مردم  و  شد  آ  زیخواهد  در    نده یاستان 

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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مصوبات در سطح شهرستان   ن یا  یاجرا  یریگیشاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پ  کینزد
 باشند.  یم
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
آن ها اقدام   اءیباشد را احصا و نسبت به اح  یم  اءیراکد که قابل اح  یسازمان صنعت معدن و تجارت استان واحدها  دیمقرر گرد -1

 . دینما فیتکل نییمرتبط تع یدستگاه ها یباشد را با هماهنگ یم  اءیقابل اح ریکه غ ییو واحدها دینما

به    یاحداث خانه مسافر  یو صدور مجوز برا  یینسبت به شناسا  یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ   راثی: اداره کل م  دیمقرر گرد -2
 .دیاقدام نما ریدر شهر ه ازیتعداد مورد ن

و   یادارات آب و فاضالب شهر  یکارشناس  ی: موضوع در جلسه هادیمقرر گرد  یامچیسد    نییبرداشت آب از رقوم پادر خصوص   -3
 اعالم گردد. لیاردب یبه فرماندار یینها جه یو نت ی بررس  یشرکت آب منطقه ا

 ن یاستاندار محترم و همچن  دیدباز  یاستان اقدامات الزم را برا  یسازمان جهاد کشاورز  یبا هماهنگ  لیاردب  یفرماندار  دیمقرر گرد -4
 به عمل آورد. انیمرتبط از شهرک گلخانه سام ییاجرا یدستگاهها ریسا

کاشت کلزا برنامه    یباشند برا  یچاه آب م  یکه دارا  یینهایصرفاً در زم  لیدر شهرستان اردب  یسازمان جهاد کشاورز  دیمقرر گرد -5
 .دینما یزیر

مقرر گرد -6 نرم  بافت  تخف  یشرکت ها:  دیدر خصوص طرح  اعمال  با  گاز  و  برق  و  واگذار  یبرا  فیآب  به    ی طرح  مذکور نسبت 
 . ندیمربوطه اقدام نما ازاتیامت

توسط    بیبه طرح، مشکل برق و کنترل استاندارد طرح مذکور به ترت  ی: راه دسترسدیمقرر گرد  ریدر خصوص پل معلق شهر ه -7
توز  ر،یه  یشهردار ا  یروین  عیشرکت  معاونت محترم هماهنگ  لیاردب  یبرق منطقه  و  انجام  استان  استاندارد  اداره کل  امور   یو 
 . دینما یریگیموضوع را نظارت و پ ز ین یاستاندار یعمران

مقرر   یدر خارج از محدوده شهر  یگردشگر  یگذار  هیسرما  یپروژه ها  یدر صدور پروانه ساختمان برا  لیو تسه   عیبه منظور تسر -8
 ی مشاور، نسبت به صدور پروانه ها  نیپروژه ها توسط مهندس  ییاجرا  ینقشه ها  دییها پس از تا  یها و بخشدار  ی: فرمانداردیگرد

 .ندیآنها اقدام نما یساختمان

اجرا -9 انتشار دیخانه فاضالب مقرر گرد  هیکلخوران و تصف  ریفاضالب مس   یدر خصوص  به  : شرکت آب و فاضالب استان نسبت 
 .دیدوماه اقدام و مشکل مطروحه را برطرف نما مناقصه حداکثر ظرف مدت یآگه 
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۷شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 0۷/0۶/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 0۶/0۶/1398 3041۶۷
 برنامه ریزی 

 ن یشهرستان  سرع

 دساور جلسه: 
   نیدر شهرستان سرع یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 03/1398/ 0۵مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  0۷/0۶/1398روز پنج شنبه مور     30/14جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی ابالغ  یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی بصورت مستمر به دب یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

باالخص استاندار    زانیعز  یو تشکر از حضور تمام  ریمقدم  و تقد  ر یبا عرض خ  نسرعی  شهرستان  محترم  فرماندار   جلسه  ادامه  در    
مصوبات مربوط به جلسه قبل    یعدم اجرا  ایاز اجرا    ی گزارش  ،یی اجرا  یمحترم دستگاه ها  ران یمحترم، امام جمعه محترم شهرستان و مد

و    یصنعت  یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیسه ت  زیشهرستان و ن  یارائه و مسائل و مشکالت پروژه ها  رستاندر شه   یستاد اقتصاد مقاومت
  د یرونق تول  یحوزه ها  تیاستاندار محترم را بر تقو   دیدولت و تاک  کردیاز سخنان خود رو  یگریدر بخش د  شانینمودند. ا  انیرا ب  یمعدن

ساخت و سازها در سطح شهر    یدرصد  ۵0رشد    زیگردشگران و ن  یورود  یدرصد  30و اشتغال اعالم کردند و گفتند: عالوه بر رشد  
باشد که با تحقق آنها شاهد    ی در حال انجام م  الیر  اردیلیم  1۵000از    ش یبا ارزش ب  یگذار  هیمورد سرما  30از    شیامسال ب  ن، یسرع

 بود.   میخواه کی نزد ندهیشهرستان در آ شتریتوسعه ب

  یی اجرا  یمحترم دستگاه ها  رانیاستاندار و مد  یضمن تشکر از تالشها  نیدر ادامه امام جمعه محترم شهرستان سرع  نهمچنی      
از ساخت و سازها آبدرمان  ی ب  یاستان،  آزادساز  ی برنامه در اطراف  و خواستار  انتقاد کرده  ا  یها  از    یگریدر بخش د  شانیآنها شدند. 

خ گرامسخنان  شه   ادی  داشتیود ضمن  خاطره  شه   یدایو  سخنان  به  اشاره  با  و  دولت  جمهور   تیریمد"گفتند:    ییرجا  دیهفته   یدر 
 جمله پر محتوا عمل کرد.   نیتوان به ا یو تالش صادقانه م یجهاد تیریو با مد "خواهد یعشق م  یاسالم

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
طرح    هیانتقاد کرده و خواستار ته   ریاخ  یدر سالها  نیگردشگران شهر سرع  یهایازمندیباهنر،  از نحوه ساخت و سازها و عدم شناخت ن

  ران یمعاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مد  ریبا اشاره به سفر اخ  شانی( شدند. ایردشگرگ  ت ی)با محور  نیجامع شهر سرع
در حوزه   یبه استان انجام گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالن  یمحترم جمهور  استیر  یسفر آت  یعامل بانک ها به استان که در راستا 

  است یشد که انشااهلل بعد از سفر ر  بیو .... تصو  یردشگرسدها، گ  ابیپا  ،یمواصالت  یمختلف از جمله آب شرب روستاها، راهها   یها
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به استان در هفته ها   ی پروژه ها   یاجرا  یاتیآنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عمل  یی اجرا  اتیعمل  ، یآت  یمحترم جمهور 
بود و  شاهد توسعه و تح   کینزد  ندهیاستان در آ  زیخواهد شد و مردم عز  لیتبد  ی گذار  هیو سرما  یعمران ول در سطح استان خواهند 

 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیفرمانداران محترم مسئول پ
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

  

 ماوبات: 
اتمام مدت    نیطرح جامع شهر سرع  هیته   یبرا  دیمقرر گرد -1 به  توجه  با  ( کارگروه  10)  معاونت محترم   تی با مسئول  یساله آن 

عمران  یهماهنگ عضو  لیبارد  یاستاندار  یامور  با  سرع  یفرماندار  تیو  و   نیسرع  یشهردار  ن،یشهرستان  راه  کل  ادارات  و 
را انتخاب نموده و  یخارج  نتی)با جو  صالحی و مشاور ذ  لیاستان تشک  یشگرو گرد  یدست  عیصنا  یفرهنگ  راثیو م  یشهرساز  )

 و اقدامات الزم را انجام دهند. هایریگیپ

  ر یبه آلوارس ز  نیجاده سرع  یلومتریک  8  ریاستان مس  یتوسط اداره کل راه و شهرساز   یسالجار  یفصل کار  انیتا پا  دیمقرر گرد -2
 .  ردیانجام گ یزیآسفالت ر زیاز آن ن لومتریک 3 یشده و برا یساز

راه و شهرساز  دیمقرر گرد -3 تثم  یاداره کل  ز  نیاستان  پروژه  راه سرع  یساز  ریاعتبار  آسفالت  را )در جر  نیو  آلوارس  سفر    انیبه 
 خود قرار دهند. یپروژه ها تیجمهور محترم( در اولو سیرئ

 ی رساختهایتوسعه ز  یبرا  الیر  اردیلیم  20استان، مبلغ    یوگردشگر  یدست  عی، صنا  یفرهنگ  راثیاداره کل م  قیازطر  دیمقرر گرد -4
 گردد. نهیهز یسالجار  یط  نیشهرستان سرع یگردشگر

  ی برف روب بصورت مستمر در محل راهدار   یدستگاه خودرو  کیاستان    یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  دیمقرر گرد -5
 .دیمستقر نما یآلوارس در سال جار یاسک ستیپ

رفع مشکل طرح    یاقدام و برا  ۵ماده    ونیسیکم  لی نسبت به تشک  یهفته آت  یاستان ط  یاداره کل راه و شهرساز  دیمقرر گرد  -6
 .دیالزم را اتخاذ نما ماتیبا نظر مساعد تصم یطاهر نی حس یآقا یپارک آب

به    ازیکه ن  نیشهرستان سرع  یاقامت  یواحد از هتل و هتل آپارتمان ها  20  ستیل  هیاستان نسبت به ته   یجامعه اقامت  دیمقرر گرد -7
از آن    یو نسخه ا  یمعرف  یو گردشگر  یدست  عیصنا  یفرهنگ   ثرا یبه اداره کل م  التیاخذ تسه   یدارند اقدام و برا  زیو تجه   ریتعم

 ارسال دارند.  یر یگیپجهت  نیسرع  یرا به فرماندار

ا  یطرح جامع گردشگر  یاجرا  یبرا  دیمقرر گرد  -8 اداره کل    ربطیذ  ییاجرا  یبا حضور دستگاهها  یشهرستان جلسه  از طرف 
 شود. یریگ میآن تصم یو نسبت به ادامه کار و چگونگ لیاستان تشک  یو گردشگر یدست عیصنا یفرهنگ راثیم

  ی امور عمران  یمعاونت محترم هماهنگ   قیاز طر  یجلسه ا  یقانون برنامه ششم توسعه ط  3۶: موضوع بند)ب( ماده  دیمقرر گرد  -9
 . ردیقرار گ ی، الزم مورد بررس ییاجرا یراهکارها نییتع یمربوطه برا ییبا دستگاه اجرا یاستاندار

استان    یو گردشگر  یدست  عیصنا  یفرهنگ  راثیاداره کل م  قی از طر  نیبه شهرستان سرع  یعراق  یموضوع سفر تورها  دیمقرر گرد -10
 الزم معمول گردد.  یها یهماهنگ ریا شیک ییمایعامل هواپ  تیریآنها با مد یسفرها لیتسه  یقرار گرفته و برا یمورد بررس

 ع یصنا یفرهنگ راثیم اریاحداث موزه را در اخت یبرا ازیمورد ن  نیزم نیشهرسرع  یراو شو یشهردار  یماه آت کیتا  دیمقرر گرد11 -11
 قرار دهند.  یو گردشگر یدست

  ی فرهنگ   راثیاداره کل م  قی تومان از طر  ونیلیم  200با توجه به اختصاص اعتبار    یاقامت  یواحدها  ونی: مراکز رزرواسدیمقرر گرد -12
 شود. یاتیعمل  نیدر شهرستان سرع ندهیتا دو ماه آ  یو گردشگر یدست عیصنا

پ  دیمقرر گرد -13 به  تفر  تیریمد  یهایریگیبا توجه  از طر  انی رانیا  ی ورزش  یح یمجتمع  پنج ستاره  احداث هتل     ی شهردار   ق ی، مجوز 
 صادر گردد. گان یبصورت را ندهیروز آ 20ظرف 

فرمان امام   ییستاد اجرا  سیمذاکره استاندار محترم با رئ  قیاز طر  اب،یورن  یدر روستا  یچمن وزرش  نیاحداث زم  یبرا  دیمقرر گرد -14
 .ردیالزم صورت گ یها یهماهنگ
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موزه    جادیا  یبرا  میکنزق قد  یحق استفاده از ساختمان متروکه مرکز خانه بهداشت واقع در روستا  یموضوع واگذار  دیمقرر گرد -15
شورا  یهماهنگ  ی ط  ،یخیتار ر  ی در  استان    یزیبرنامه  توسعه  اختو  در  و  م  اریمطرح  کل  و    یدست  عیصنا  یفرهنگ   راثیاداره 

 . ردیقرار گ یگردشگر

به جد  دیمقرر گرد -16 ارد  سی التثس  د یبا توجه  برا  ی موسیبودن شهر  اعتبارات    ابان یخ  لیتکم  ی اعتبار الزم  از محل  بهشت آن شهر 
 جمهور محترم در نظر گرفته شود.  سیاستان و سفر رئ یعمران

استان در   ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد  یفصل کار  تیاوجور، با توجه به محدود  ستیپ  ریمس  یدر رابطه با پروژه راه ساز -17
 .دینما عیطرح مذکور تسر  ییاجرا اتیروند عمل
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱8شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 0۷/0۶/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 0۶/0۶/1398 304220
 برنامه ریزی 

 ر یشهرستان ن یفرماندار

 دساور جلسه: 
 ر یدر شهرستان ن یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده 11/1398/ 13مصوبات جلسه مور   یبررس -1
 شهرستان   یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیمسائل، مشکالت و تسه  یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  0۷/0۶/1398روز پنج شنبه مور     30/18ساعت  جلسه راس  
 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

آقا  ابتدای   در       برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  س یرئ  یقیشا  یجلسه جناب    داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ   یزیو 
استان با   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریو باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  ییرجا  دانیهفته دولت، باالخص شه   یشهدا

پروژه    1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییاجرا  یدستگاه ها  هی، از کل  98استان در سال    یمقاومت  داقتصا  یاز پروژه ها  ی ارائه گزارش
 شیمورد پا  یمرکز  رخانهیاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایوارد سامانه ن  یی اجرا  ی استان)که توسط دستگاه ها  ی غابال   یاقتصاد مقاومت

استان منعکس و   رخانهی بصورت مستمر به دب یمتول یتوسط دستگاه ها یاقتصاد مقاومت هپروژ 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ یقرار م
 ( وارد گردد.  یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردی پ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاطالعات پ

باالخص استاندار محترم،    زانیعز  یو تشکر از حضور تمام  ریمقدم و تقد   ریبا عرض خ  رنی  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در    
آقا بدر  یجناب  امام    ، یاسالم  یدر مجلس شورا  نیو سرع  نینم  ر، ین  ل،یاردب  ین هاشهرستا  ف یمحترم مردم شر  ندهینما  یمهندس 

مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد   یعدم اجرا  ایاز اجرا    ی گزارش  ،یی اجرا  یدستگاه ها  حترمم  رانیجمعه محترم شهرستان و مد
را   یو معدن  یصنعت  ید یتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن   یدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه ها  یمقاومت

 نمودند.   انیب

محترم    رانیاستاندار و مد  یهفته دولت و تشکر از تالشها  داشتیضمن گرام  ریدر ادامه امام جمعه محترم شهرستان ن  نهمچنی      
اشاره کرده و    یقانون اساس   44و اصل    یدر خصوص اقتصاد مقاومت  یمقام معظم رهبر  یها  دگاهین،  به داستا  ییاجرا  یدستگاه ها

 گذاران شدند.  هیسرما یو بستر الزم برا رساختهایخواستار فراهم نمودن ز

  ز ین  ی اسالم  یدر مجلس شورا  ن یو سرع  نینم  ر، ین  ل،یاردب  یشهرستان ها   فیمحترم مردم شر  ندهینما  یمهندس بدر  آقای  جناب    
گذار تشکر    هیدر خصوص جذب سرما  ریمویر فرماندار محترم شهرستان ن  یو باهنر از تالشها  ییرجا  دانیو خاطره شه   ادی  داشتیبا گرام

  ی دیتول  یدر واحدها  یبوم   یروهایجذب ن  یگذاران برا  هیسخنان خود ضمن درخواست از سرما  از   یگریدر بخش د  شانینمودند.   ا
 یدستگاهها  رانیبا استاندار محترم و مد  یتنگاتنگ و جهاد  یشهرستان آماده همکار  دیهرستان اعالم داشتند: به منظور رفع موانع تولش

 هستند.    ییاجرا

و   ییرجا  دانیسالروز شه   داشتیگرام  نیهفته دولت و همچن  ک یمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای   در      
اقتصاد   یستاد فرمانده  س یبه توسعه آنها دانستند. رئ  دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لیباهنر،  هدف از تشک

در خصوص فرهنگ، از توجه کمتر به مقوله فرهنگ)خصوصا حجاب و عفاف(         ی مقام معظم رهبر  ر یاخ  اناتیاستان با اشاره به ب  یمقاومت
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اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با    یو بر رو  میموانع و مشکالت را از سر راه بردار  شتریبا تالش ب  دیکردند : با  حیو تصرانتقاد کرده  
معاون محترم سازمان برنامه    ریمشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند. در سفر اخ  اب  میو نگذار  میکار کن  شتریشدت و حدت ب

به استان انجام گرفته بود مصوبات و    یمحترم جمهور  استیر   یسفر آت  یمل بانک ها به استان که در راستاعا  رانیو بودجه کشور و مد
از جمله آب شرب روستاه  یدر حوزه ها  ی اعتبارات کالن .... تصو  یسدها، گردشگر   ابیپا  ، یمواصالت  یراهها  ا،مختلف  شد که    بیو 

از سفر ر بعد  به استان در هفته ها  استیانشااهلل  به کارگاه   ییاجرا  اتیعمل  ،یآت  یمحترم جمهور  آنها در استان آغاز و سراسر استان 
شاهد توسعه و تحول در    کینزد  ندهیدر آ  اناست  زیخواهد شد و مردم عز  لیتبد  یگذار  هیو سرما  یعمران  یپروژه ها  یاجرا  یاتیعمل

 باشند.  یمصوبات در سطح شهرستان م نیا یاجرا یریگیپ سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 
 
  

 

 ماوبات: 
  ن ییماه امسال تع  وریطرح جامع بوالغالر را تاآخر شهر  ،یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثی:  اداره کل مدیمصوب گرد  -1

 .دینما فیتکل

جلسه انجام   رویرودخانه مذکور پ  میگذاران آن منطقه، حر  هیمنطقه بوالغالر و حل مشکل سرما  ی: در جهت ساماندهدیمقرر گرد -2
هماهنگ  افتهی محترم  معاونت  دفتر  عمران  یدر  سامانده  یاستاندار  ی امور  طرح  براساس  رعا  یو  تعهد  اخذ  با  طرح    تیو  موارد 

به سرما  یسامانده داد  هیدر حاش  رانگذا   هیمجوز الزم  نرودخانه منطقه  و  راستا  زیه شود  ا  یدر  استعالمات آب منطقه   ی جواب 
 استان مساعدت الزم را انجام دهد.

برا  دیمصوب گرد  -3 و    یجنوب  یکنارگذر)کمربند  یی اجرا  اتینقشه و شروع عمل  هیته   ی اقدامات الزم  راه  اداره کل  شهر( توسط 
 .ردیانجام پذ یشهرساز

 استان  اقدامات الزم را انجام دهند.  یو حمل و نقل جاده ا یل راهدار:  اداره کدیشهر مقرر گرد یشمال یدر خصوص کمربند -4

هفته قسط آخر   کیظرف    یبانک کشاورز  دیآب سبالن مقرر گرد  ریبه شرکت س  التی در خصوص پرداخت قسط آخر تسه   -5
آالت را در واحد    نیو ماش  زاتیروز تجه   1۵ظرف    زیطرح  ن  یو مجر  د یطرح پرداخت نما  یطرح مذکور را به خود مجر   التیتسه 
 .  دیمستقر نما یدیتول

از    ان یرانیبه شرکت توسعه تجارت ا  التیاستان در خصوص پرداخت قسط آخر تسه   یمحترم شعب بانک مل  ی سرپرست  دیمقرر گرد -6
 انجام دهند.طرح اقدامات الزم را  یپرداخت قسط مذکور به مجر  یبرا لیدر جهت تسه  ر،یفراگ التیمحل تسه 

  1۵0مصوب به مبلغ    التی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تسه دیمقرر گرد  انیفارمد پارس  دیدر خصوص شرکت ام  -7
تسه   الی ر  اردیلیم محل  مور     ییروستا  التیاز  مصوب  اعتبارات  محل  از  ومعدن  صنعت  بانک  به  شورا  98/ 10/۵را   ی جلسه 

 ر دهد. ییشد تغ لیتشک لیکشور که در اردب یبانکها یهماهنگ

ف  -8 سالمت  گسترش  شرکت  خصوص  گرد  ییوفا  یآقا  روزهیدر  تسه دیمقرر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره    التی: 
مبلغ   به  تسه   الیر  اردیلیم  ۶0مصوب  محل  مور     ییروستا  التیاز  مصوب  اعتبارات  به  شورا  10/۵/98را    ی هماهنگ  یجلسه 

اردب  یبانکها الزم جهت اخذ    ینامه ها   یاستان معرف  یصنعت  یشهرک ها  رکتش  زیدهد و ن  ریید تغش  ل یتشک  لیکشور که در 
 .دیانشعابات را صادر نما

گرد 9 -9 تسه   دیمقرر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  بند  التیاداره  بسته  معدن  یکارخانه  محل    میکر  یآقا  ی آب  از  زاده 
 دهد.  شیافزا الیر اردیلیم 20را به مبلغ  ییروستا التیتسه 

الزم    یها  یریگی: استاندار محترم پدیمقرر گرد  یصادق  یآقا  یو رفاه  یمجتمع خدمات  التیدر خصوص رفع مشکل پرداخت تسه -10
 بانک توسعه تعاون )در تهران( انجام دهند.  ق یرا از طر
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ره کل حفاظت  : ادادیشرکت مهر آب بهشت، مقرر گرد  ییمواد غذا  یطرح بسته بند  یطیمح  ستیز  هیدیدر خصوص مشکل تائ   -11
 .ندینما عیاستان در صدور مجوز ها تسر  یصنعت یو شرکت شهرک ها ستیز طیمح

ز  دیمقرر گرد   -12 گردشگر  ی رساختیمشکالت  نمونه  پ  یمنطقه  با  از طر  یفرماندار  یریگ یسبالن  م  ق یو    ، ی فرهنگ  راثیاداره کل 
 استان مرتفع گردد. یو گردشگر یدست عیصنا

آبه   -13 آبدرماندر خصوص مشکل حق  گرد  یمجتمع  مقرر  آفتاب  ادیشهر  جلسه  معاونت محترم هماهنگ  ی:    ی امور عمران  یتوسط 
و    نیسرع  یشهرها   یها یآبدرمان  هیو مشابه رو  لیتشک  رین  یاستان و فرماندار  یعامل آب منطقه ا  ریو با حضور مد  یاستاندار
 شهر مشکل حل و فصل گردد.  نیمشک

کل دفتر جذب و   ریو مد  یتوسط فرماندار  اتیطرح کارخانه لبن  یت گلدشت سبالن مجرمصوب شرک  التی: تسه دیمقرر گرد    -14
 کند.  فیتکل نییمعوق بانک صادارت را تع یبده ز یطرح ن یشود و مجر یگریپ یگذار هیاز سرما تیحما

آ  دینما  لیامسال تکم  ی را برا  رین  یصنعت  هیکل ناح  ی استان گاز رسان  یصنعت  ی: شرکت شهرک هادیمقرر گرد   -15 تا سال    نده یو 
 کند. فیتکل نییتع  زیموضوع آسفالت داخل شهرک را ن

) از محل اعتبارات  التیاخذ تسه   یبرا  الیر  ونیلیم  ۵000مبلغ    ر، ین  یصنعت  ه یدر ناح  ی نجف  یرنگ آقا  یدی: طرح تولدیمقرر گرد -16
 گردد.  یکل صنعت، معدن و تجارت معرفکشور( توسط اداره  یبانکها یهماهنگ یجلسه شورا 10/۵/98مصوب مور  

گرد -17 باطردیمقرر  طرح  مبلغ    یزیعز-یزالل  یساز  ی:  تسه   یبرا  ال یر  اردیلی م  10،  مور  التیاخذ  مصوب  اعتبارات  محل  )از 
شورا  10/۵/98 معرف  یبانکها  یهماهنگ  یجلسه  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره  توسط  ن  ی کشور(  و  طرح    یمجر  ز یگردد. 

 را انجام دهد. ستیز طیو اخذ مجوز مح ینعتص یاز شرکت شهرک ها نیزم دیخر یاقدامات الزم برا

) از  التیذ تسه اخ  یبرا  الیر  اردیلیم  120، مبلغ  رین  یصنعت  هیحسنلو در ناح  یبدون بافت آقا  یها  سهیک  دی: طرح تولدیمقرر گرد   -18
  ی کشور( توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت معرف   یبانکها  یهماهنگ  یجلسه شورا  10/۵/98محل اعتبارات مصوب مور   

 گردد.

تولدیمقرر گرد -19 ناح  ییبهنام آقا  یآقا  نهیمالم  یها  هیرو  دی: طرح  )از التیاخذ تسه   یبرا  الیر  اردیلیم  30مبلغ    ر،ین  یصنعت  هیدر 
 گردد. یمعدن( توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان معرفبانک صنعت و 

از طرف    یماهه ا  3استاندار محترم انجام و فرصت    یر یگیدر تهران با پ  ی: جلسه ادینوش مقرر گرد  میدر خصوص شرکت تسن -20
با در نظر گرفتن   ل یاردب  ی اجتماع  نیسازمان تام  ز یدر خصوص مطالبات به شرکت مذکور داده شود و ن  ییاجرا  یدستگاهها  هیکل
 . دیبه سازمان اقدام نما یبده فیتکل نییمذکور نسبت به تع تبا شرک  یتوافق یفرصت سه ماهه ط نیا

سبالن    یکنار جاده منطقه نمونه گردشگر  یغاتیتبل  یدر خصوص تابلوها  یگذاران جلسه ا  هیاز سرما  تیدر جهت حما  دیمقرر گرد -21
برگزار و    یو گردشگر  یفرهنگ  راثیاداره کل م  تیو با محور  یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  ر،ین  یبا حضور فرماندار

 اخذ گردد. یتی حما ماتیتصم

را به استان    یشده در انبارها  رهیتن از غالت ذخ  2۵00انتقال    یالزم برا  یها  یهماهنگ   یدولت   یاداره کل بازرگان  دیمقرر گرد   -22
 انجام دهد.  یصنعت هیواقع در ناح زادهیعل یآقا یلویس

 ان یرانیگنج ا  ریشرکت اکس  ینامه ها  یسازه ( معرف  ینقشه ها   لیتحو  یصنعت) با اخذ تعهد برا  ی: شرکت شهرک هادیمقرر گرد -23
 . دیمربوطه صادر نما  ییاجرا یرا جهت ارائه به دستگاه ها

جهت اجاره    یامچی سوله واقع در سد    یشرکت آب منطقه ا  ،ییینا  یآقا  یکفش طب  دیکارخانه تول  ی: جهت راه اندازدیمقرر گرد   -24
مجر بررس  یبه  مورد  را  ن  یطرح  و  دهد  قرار  مساعدت  مور  التیتسه   الی ر  اردیلی م   10مبلغ    زیو  مصوب  اعتبارات  محل  از   (

 ن و تجارت منظور گردد. عامل( توسط اداره کل صنعت، معد یابانک ه یهماهنگ یجلسه شورا 10/0۵/98

  ن یطرح مجتمع ب یو برا  الیر  اردیلیم  10مبلغ    ییصفا  رج یا  لنگیش دیطرح تول  ی : اداره کل صنعت، معدن و تجارت برادیمقرر گرد -25
برا  التیتسه   الیر  ون یلیم  ۵00مبلغ    یرسول  یآقا  یراه بتن  یو  مبلغ    دی اکبر سع  یآقا   دهیتن  شیپ  یطرح محصوال  به   10زاده 
 عامل کشور( اختصاص دهد.  یبانک ها یجلسه هماهنگ 10/۵/98)از محل اعتبارات مصوب مور  الیر اردیایم

  ی و حمل و نقل جاده ا  ی: اداره کل راهداردیتکبالغ مقرر گرد  -اباذر  ییراه روستا  یرسازیدر امر ز   نیریبا توجه به مساعدت خ -26
 . دیاقدام نما یمذکور ظرف سال جار  ییاستان نسبت به آسفالت راه روستا
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۹شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 23/09/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه دعوتنامهتاریخ  شماره دعوتنامه

 معاون  21/09/1398 3۶9۷/1/1/1۷3۷
 ی قتصاداامور 

رئیس سازمان مدیریت و  
 برنامه ریزی 

 ر یشهرستان ن یفرماندار

 دساور جلسه: 
 1398استان در سال  یپروژه  اقتصاد مقاومت 1۷ شرفتیپ زانیم یبررس -1
 ر یشهرستان ن سیالتثس دیمشکل دار و جد یاقتصاد  یو رفع موانع واحد ها تیوضع یبررس -2

 

 مان مذاکرات: 
  ی امور اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  23/09/1398صبح روز شنبه مور     10جلسه راس ساعت  
 . دیشروع گرد دیچند از کالم اهلل مج یاتیاستاندار و با تالوت آ

مقدم دستورات جلسه را   ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقی شا یجلسه جناب آقا یداابت در     
، از    یمصوبات جلسات قبل ستاد اقتصاد مقاومت  ی از روند اجرا  یاستان با ارائه گزارش   یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ر یقرائت نمودند. دب

وارد   ییاجرا  یاستان)که توسط دستگاه ها  یابالغ  یپروژه اقتصاد مقاومت  1۷  نکهیاستان خواستند با توجه به ا  ییااجر  یدستگاه ها  هیکل
باردیگ  یقرار م   شیمورد پا  یمرکز  رخانه یاست( مرتبا توسط دب  دهیگرد  پایسامانه ن نظا  دی. فلذا  اجرا فرم  اقتصاد   یپروژه ها   یرت بر 
 استان منعکس گردد.   رخانهیبه دب  پایدرج در سامانه ن یو برا لیتکم یمتول یها اهبصورت سه ماهه توسط دستگ  یمقاومت

از حضور اعضا  ریمقدم و تقد  ریبا عرض خ  رنی  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در       ت یاز وضع  یمحترم، گزارش  یو تشکر 
 شهرستان را خواستار شدند.   یو اقتصاد یدیتول یرفع مشکالت واحد ها  یبرا یشهرستان ارائه و لزوم توجه جد یپروژه ها

  ن یتررا حساس  یاقتصاد  یبرنامه ها  نیتدو  ل،یاردب  یاستاندار  یامور اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ  یزیعز  آقای  جناب  ادامه  در    
تر بر همدولت شمرده    ی برنامه    نیو مهم  اجرا  نیو  بر  مقاومت  یهااستیس  ی اساس  تول  ژه،یوبه   یاقتصاد  و  اشتغال    د ی تثک  دیموضوع 
  یی اجرا  ی الزم دستگاه ها    یها  یکسب و کار زود بازده و همکار  یها  ط یبنگاه ها و مح  جادیبه ا  یجد  ه خواستار توج  ز ینمودند و ن

راستا تول  یها  نهیزم  جادیا  یاستان در  امر  و توسعه در  پا  دیرشد  اشتغال  اجرا  نیو همچن  داریو  باب   یهدفمند طرح ها  ینظارت در 
تر    قیدق  یزیدر جهت برنامه ر  شتریب  یبانک ها و ادارات خواستار هماهنگ  یکاردر ادامه با اشاره به لزوم هم  شانیشدند. ا  یاقتصاد

ارائه و تکم  ،ییشناسا  یبرا اشتغالزا  یصنعت  یطرح ها  نکارانمایپ  یقرارداد ها  لیخواستار  ا  یدر سال جار   ییو   انیدر پا  شانیشدند، 
بخش داشتند:  اعالم  ا  یسخنان خود  آقا  یاز مصوبات در جلسه  با جناب  م  ریوز  مونسان  یکه  و    یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیمحترم 

 گردد.   یدرخواست مساعدت م( برگزار خواهد شد ارائه و یاستان در امور اقتصاد مقاومت نیمع ری)وزیگردشگر
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیح ذشر
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 ماوبات: 
از   الیر  اردیلیم  10به مبلغ    یدرخواست  التی: مشکالت اخذ تسه دی( مقرر گرد  یبهزاد صادق  ی )آقا  یصادق  ریدر خصوص مهمانپذ -1

محترم   ریمنعقده با وز یدر جلسه  یگردشگر یمجموعه ها یبرا 18وام از محل تبصره  افتیبانک توسعه و تعاون و مشکالت در
 .رد یو مورد مساعدت قرار گ طرحمونسان  یآقا یو گردشگر یفرهنگ راثیم

  الیر  اردیلیم  20: مشکالت مربوط به عدم پرداخت مبلغ  دی( مقرر گردیمحمد  یستاره )آقا  ۵و هتل    یدر خصوص مجتمع آبدرمان -2
تسه  )آبدرمان  ییروستا  التیمتمم  به دلیمصوب  تعاون  و  توسعه  بانک  از  تار  لی(  از  معاونت    31/3/9۷  خیدرخواست پس  توسط 

 و مرتفع گردد.  یریگ یخصوص اصالح دستورالعمل پ درو استاندار محترم  یمحترم امور اقتصاد

آب -(یآزاد دیشهرک سبالن)آفتاب و مجموعه مروار ینمونه گردشگر  یکل منطقه  یرساختیز یها ازی: مشکالت و ندیمقرر گرد -3
اداره کل م   -گذر  ریفن، باند کند رو و زآب گرم، گاز، تل  ،یدنیآشام از    یو گردشگر  ی دست  عیصنا  ، یفرهنگ  راثیتوسط  برآورد و 

 گردد. نهیهز نیمصوب و تثم نمونسا یمحل اعتبارات سفر جناب آقا

اداره کل مدیسبالن مقرر گرد  ینمونه گردشگر  یدر خصوص منطقه   -4  ی ها  نهیهز  ،یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثی : 
شرب، خام و گرم، جاده   یآب ها  نی) از جمله تثمیمحمد  مانیپ  یو مجموعه آقا  یمربوط به منطقه نمونه گردشگر  رساختیز

ارتباط خطوط  رو،  برآورد    یتلفن  ی کند  (را   ... آت  نیتثم  یبرا  وو  جلسه  در  م   یاعتبار  کل  و    یدست  عیصنا  ، یفرهنگ  راث یاداره 
 مطرح گردد.   یگردشگر

کل امور    ریدر حضور مد  نایمرتبط با بانک س  یطرح ها  د؛ی(: مقرر گردیرسول  ی)آقا  یکسر  یرفاه  ی در خصوص مجتمع خدمات -5
کند رو   نیال  یو مطالعه اجرا  یزی: طرح ردیمقرر گرد  نی و حل و فصل گردد. همچن  ی بررس  یهفته جار  یط  ،یاستاندار  یاقتصاد
 استان انجام گردد.  یو حمل و نقل جاده ا یدارمجموعه توسط اداره کل راه نیبه ا یمنته 

( و  یدنیو نوش  یآب )آبمعدن  یشهرک تخصص  یدیتول  ی مربوط به واحد ها  یدر خصوص مشکالت مربوط به باال بودن حق آبه    -6
ها ها  یگردشگر  یمجموعه  آبگرم  ن  یمعدن  یو  گرد  ر،یدر شهرک سبالن شهرستان  آبه  دیمقرر  هز  ی: حق  به    ی   نه یمربوط 

گذاران و پس از    هیسرما ،یصنعت  یادارات منابع آب، شرکت شهرک ها  ینگگرگر امور آب، با هماه یبرداشت آب از منابع چشمه  
مربوط به    ی حق آبه    یها  نهیهز  : در خصوص دیمقرر گرد  نیگردد. همچن  ل یتعد  یاستاندار  یمعاون محترم امور اقتصاد  ی بررس
جلسه   نیدر اول  ریشهرستان ن  یدرمانآب  یبا توجه به نوپا بودن و عدم رونق مجموعه ها  یآزاد  دیشهر آفتاب و مروار  یها  یآبدرمان

 .ردیصورت گ ر یمحترم شهرستان ن یفرماندار یالمال مطرح و مساعدت هاب الزم با همکار ت یحفاظت از ب یشورا ی

تعاوندر خصوص   -7 ن  ی شرکت  آقا  ر یتوسعه و عمران شهرستان  فرهاد  ی)  مقرر گردیبهنام  برادی(،  اقامت  ی :  و    یبوم گرد  ،یطرح 
از محل اعتبارات    التی)عج( تسه عصریول  ی( در روستایاری)با مشارکت دهریشرکت توسعه و عمران شهرستان ن  یمجموعه آبدرمان

  ، ی فرهنگ  راث یطرح مورد نظر توسط ادارات کل م  یاجرا  ی الزم برا  یها  یهنگانجام هما  و مساعدت    زیو ن  ییروستا  داریاشتغال پا
گردشگر  یدست  عیصنا اجتماع  ،یو  رفاه  و  کار  تعاون،  ا  ،یو   منطقه  آب  ن  یامور  و  روستا  زیاستان  امور  شوراها  ییدفتر   ی و 

 .ردیانجام گ یاستاندار

: طرح مورد نظر در طرح  دینواالر بوالغالر، مقرر گرد  ی  هیالقدر در ناح  لیجواد جل  دیس  یحیو تفر  یستیدر خصوص مجتمع تور  -8
 بوالغالر توسط مشاور طرح لحاظ گردد. یجامع منطقه نمونه گردشگر

  ی : پاسخ استعالمات مشاور طرح جامع منطقه گردشگر دیبوالغالر، مقرر گرد  ی حیو تفر  یستیدر خصوص طرح جامع منطقه تور -9
  ی استاندار  یگذار  ه یاز سرما  تیکل محترم جذب و حما ر یمد  یریگیو پ  ی و با هماهنگ  عیتسر  یی اجرا  یبوالغالر توسط دستگاه ها

 اخذ و به مشاور طرح ارائه گردد. 

  ی از محل گردش و بدون اخذ بهاء توسط اداره کل راهدار   ر ین  یآب و شهرک صنعت  یشهرک تخصص  ریمس  ی: تابلوهادیمقرر گرد -10
 اجرا گردد. یصنعت یمصوب و توسط شرکت شهرک ها یو حمل و نقل جاده ا

مصوب و توسط    ربطیو ادارات ذ  یبدون اخذ بهاء توسط اداره حمل و نقل جاده ا  یمناطق گردشگر  ریمس   ی: تابلوهادیمقرر گرد -11
 استان اجرا گردد.  یو گردشگر یدست  عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۰شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 1۷/10/1398 تاریخ:

 شماره:

 برگزاری جلسهمحل  دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار  
 برنامه ریزی 

 شهرستان اصالندوز 

 دساور جلسه: 
 شهرستان یموانع و مشکالت پروژه ها یبررس -1
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -2

 

 مان مذاکرات: 
 .دیاز پروژه ها آغاز گرد دیپس از بازد ییاجرا یدستگاهها رانیو با حضور استاندار محترم و مد 1۷/10/1398جلسه روز سه شنبه مور  

استان    یزیو برنامه ر  تیریامور برنامه و بودجه سازمان مد  یزاده معاون محترم هماهنگ  ینقلیحس  یجلسه جناب آقا  ابتدای  در      
ستورات جلسه را قرائت نمودند.  مقدم د  ریو همراهانش و عرض خ  یمانیشهادت سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سل تیضمن عرض تسل

ارائه گزارش  شانیا اجرا  ی با  از کل98استان در سال    یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها  ی از روند  استان خواستند: با    ییاجرا  یدستگاه ها  هی، 
بعمل آورند. و با   عیخواستند در اتمام پروژه ها تسر  ییاجرا  یشده، از دستگاهها  نییتع  یبه اتمام بازه زمان  ماندهیتوجه به اندک زمان باق

ا بر  مقاوم  1۷  نکه یتوجه  اقتصاد  ها  ی ابالغ  یتپروژه  دستگاه  توسط  ن  ییاجرا  یاستان)که  سامانه  توسط    دهیگرد  پا یوارد  مرتبا  است( 
بصورت مستمر  یمتول یدستگاه ها توسط یپروژه اقتصاد مقاومت 1۷ یگزارش اجرا دی. فلذا باردیگ  یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب

(   یاقتصاد مقاومت  شیو پا  شبردیپ  کپارچهی)سامانه نظام  پایبه سامانه ن  ا پروژه ه  یکیزیف  شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ  رخانهیبه دب
 وارد گردد. 

باالخص استاندار    زانیعز  یو تشکر از حضور تمام  ر یمقدم و تقد  رخی  عرض   با  اصالندوز   شهرستان  محترم  فرماندار   جلسه  ادامه  در    
اجرا    ی گزارش  ، ییاجرا  یمحترم دستگاه ها   رانیمحترم، و مد اجرا  لیدال  ایاز موانع، مشکالت،  به جلسه قبل    یعدم  مصوبات مربوط 

 نمودند.   انیرا ب ستاندر شهر یستاد اقتصاد مقاومت

و    یمانیقدس حاج قاسم سل  دانیشهادت شه   تیو تعز  تیم ضمن عرض تسلمهندس بهنامجو استاندار محتر  یجناب آقا   انپای  در      
ستاد    س یبه توسعه آنها دانستند. رئ  دن یدر شهرستان ها را شتاب بخش  یجلسات اقتصاد مقاومت  لی المهندس،  هدف از تشک  یابو مهد
 ی م  یخود را ط  یانیپروژه مراحل پا  نیکردند : ا  حیتصر  نیسد خدآفر  ابی پروژه پا  تیبه اهم  اشارهاستان با    یاقتصاد مقاومت  یفرمانده
هکتار به آن    12000به    کیمترمکعب( نزد  8)  دیدو لوله خط انتقال جد  لیو با تکم  دهیکامل رس  یهکتار آن به بهره بردار   4000کند و  

به تاک با توجه  تام  رشانیمحترم جمهور در سفر اخ  سیرئ  دیاضافه خواهد شد.  نهااعتبارات ال  نیبه استان و  بردار   تیزم در    ی با بهره 
 خواهد رفت.     ی کشت آب ریاستان به ز زیحاصلخ  یهکتار از اراض 3۵000از  شیب 1399در سال  نیسد خدآفر ابیکامل از پا

اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت

 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
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 ماوبات: 
گرد -1 نواح دیمقرر  در  پا  4  ی:  خدآفر  ابیگانه  شرا  نیسد  به  توجه  حقوق  ط یبا  برداران  عرف  ی بهره  تع  ی و  به  با    نیینسبت  عمل  و 

کل  تیموضوع بودن  اراض  ری عشا  هیکوچنده  از  برداران  بهره  مل  یو  مثبته)مبن   یمرتع  و  اقدامات الزم  اخذ    یمذکور  درصد    ۷0بر 
االشتراک آب منط  یبخشودگ بابت حق  پا  یاراض  یبرا  یا  قهاز  از طرینواح  ریو سا  نیخدآفر  ابیتحت  محترم    یاستاندار  ق ی( 

 و اقدام گردد.  یریگیپ

تغ  -2 با  ارتباط  سرما  ی اراض  یکاربر  ر ییدر  )آقا  یگذار  هیمورد  اصالندوز  منظوره  چند  مجتمع  گردیعبد  یاحداث  مقرر  :  د ی( 
و   شهرسازی  و  راه  –  یاستاندار  یمعاونت محترم عمران  یماده پنج و با همکار  ونیسیکم  ق یمربوطه از طر  ییاجرا  یدستگاهها
 اعمال دارند. نیاخذ مجوز احداث پمپ بنز نیو همچن یکاربر رییجهت تغ رالزم را د یاصالندوز مساعدت ها یشهردار

  ه یبا سرما  راًیشده و اخ  یاداره م  یشهر اصالندوز)قبال به صورت سنت  یکیدر نزد  یاحد  انیآقا  یاحداث دامدار  لیبه تکم  تیبا عنا -3
نوساز  یگذار توجه  گرد  دهیدگر  یو صنعت  یقابل  مقرر  کشاورز دیاست(  جهاد  سازمان  نامه    ی:  موافقت  اخذ  در خصوص  استان 
 مساعد را معمول دارند. تالزم اقداما یها هیدییو تا یاصول

استان، مقرر    یصنعت  یربط توسط شرکت شهرکها  یدستگاهها و ادارات ذ  یالزم از سو  یبه اخذ مجوزها و بالمانع ها  تیبا عنا -4
ادیگرد هماهنگ  نی:  با  عمل  یفرماندار  یشرکت  شروع  به  نسبت  اصالندوز  اقدام    یصنعت  هیناح  ییاجرا  اتیشهرستان  اصالندوز 
 .ندینما

  ، یاستاندار  ی با حضور معاون محترم عمران  ی : جلسه ادی و تملک محدوده آن، مقرر گرد  نییو مطالعات و تع  یدر خصوص تپه نادر -5
 و اقدامات الزم مبذول گردد.  لیتشک  یاستان در استاندار ینگفره  راث یاصالندوز، اداره کل م یفرماندار

:  د یبران: مقرر گرد  ی در محدوده سه راه  CNGو    نیپمپ بنز  گاهیاحداث جا  ی مکرر مردم برا  یها و درخواست ها  ازیبا توجه به ن -6
ها مساعدت  و  سو  یاقدامات  از  مجوزهاییاجرا  یدستگاهها  یالزم  نت  ی)در خصوص صدور  و  مبذول  فرماندار   جهی الزم(    ی به 

 شهرستان اصالدوز ارسال گردد.

 ع یصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل مدیمقرر گرد ،یمرکز گردشگر کیمغان( به عنوان  لیبه منظور استفاده از تاالب اصالندوز )سد م -7
 . دیشهرستان اقدام نما یفرماندار ینسبت به مطالعه طرح با همکار یو گردشگر یدست
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۱شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 1۷/10/1398 تاریخ:

 شماره:

 برگزاری جلسهمحل  دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار  
 برنامه ریزی 

شرکت کشت و صنعت 
 پارس

 دساور جلسه: 
 مغان ی هکتار 1۶00 یشهرک گلخانه ا یها  رساختیز نینحوه تام  یبررس -1
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -2

 

 مان مذاکرات: 
اعضا  1۷/10/1398جلسه روز سه شنبه مور    به ر  یبا حضور  با تالوت آ  استیجلسه  از کالم اهلل مج  یاتیاستاندار محترم و    دیچند 

 .دیشروع گرد

استان    یزیو برنامه ر  تیریامور برنامه و بودجه سازمان مد  یزاده معاون محترم هماهنگ  ینقلیحس  یجلسه جناب آقا  ابتدای   در       
مقدم دستورات جلسه را قرائت نمودند.    ریو همراهانش و عرض خ  یمانیشهادت سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سل تیضمن عرض تسل

  ی مغان انجام شده گزارش   یهکتار  1۶00  یشهرک گلخانه ا  یها  رساختیز  نیتام  یکه برا  یاستان  التیدر ادامه از خدمات و تسه   یو
آقا جناب  جلسه  ادامه  در  نمودند.  ارائه  ها  یدیام  یرا  شهرک  شرکت  محترم  برا  یکشاورز  یمشاور  شده  انجام  اقدامات    ن ی تام  یاز 

گزارش  یها  رساختیز پا  ی شهرک  در  نمودند.  آقا  انیارائه  تسل  هندسم  یجناب  عرض  ضمن  محترم  استاندار  شهادت   تیبهنامجو 
خدمات رسان    ینموده و از دستگاه ها  دیشهرک تاک  یها  رساختیز  نیالمهندس،  بر تام  یو ابو مهد  یمانیقدس حاج قاسم سل  دانیشه 

 بعمل آورند.   عیخواستند در ارائه خدمات تسر

 ماوبات: 
)به منظور انتقال برق به شهرک(، مقرر ینقد  یها  دیخر  یبرق برا  یروین  عیشرکت توز  ازیموردن  ینگینقد  نیدر خصوص تام  -1

 ع ی شرکت توز  اریآنها را در اخت  ستیانشعاب برق، ل  دیخر  یبراگذاران    هیسرما  هیضمن توج  یکشاورز   ی: شرکت شهرک هادیگرد
 برق استان قرار دهد.  یروین

تام  -2 ا  ازیآب شرب موردن  نیبه منظور  مختلف مطرح شده در   یها  نهی: شرکت مذکور گزدیمغان، مقرر گرد  یشهرک گلخانه 
مختلف را برآورد و به    یها  ویآلترنات  یها  نهیو هز  بیو معا  ایمطالعه و مزا  ،یچاه، ... ( را بررس  قیآب از طر  نیجلسه )اعم از تام

 . دیاعالم نما یاستاندار

قرارداد فروش)  دیمقرر گرد  -3 انعقاد  به  نسبت  استان  گاز  با شرکت    ازیهزار مترمکعب( گاز موردن  40شرکت  اول  فاز  شهرک در 
 .دیهفته اقدام نما کیظرف مدت  یکشاورز یشهرک ها

  ن ی برق ب  عینسبت به انجام خط انتقال و توز  یقبل  یبرق استان با استناد به توافقات و قراردادها  ی روین  ع یشرکت توز  دیمقرر گرد -4
 .  دیمختلف شهرک در اسرع وقت اقدام نما یفازها

با ا  -5 رابطه  اول)  یشبکه داخل  جادیدر  توافقات    ،ی کشاورز   ی: شرکت شهرک هادی( مقرر گردیهکتار  200برق و گاز فاز  برابر 
 الزم را بعمل آورند.  یهمکار زیبرق و گاز استان ن  یروین عیتوز یگذاران اقدام نموده و شرکت ها هیانجام شده با سرما
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۲شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 12/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 10/11/1398 ۶48۵04
 برنامه ریزی 

 ل یشهرستان اردب یفرماندار

 دساور جلسه: 
 لیدر شهرستان اردب یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 ل ی( شهرستان اردبیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت طرح ها یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 مان مذاکرات: 
چند    ی اتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  12/11/1398صبح روز شنبه مور     30/10جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیاز کالم اهلل مج

دهه   داشت یمقدم و گرام ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقی شا یجلسه جناب آقا ابتدای در     
نمودند. دب را قرائت  ارائه گزارش تحل  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریمبارک فجر، دستورات جلسه  با  اعتبارات  پروژه   یلیاستان  از 

اعتبارات مصوب ساالنه) با توجه به تناسب    عیاظهار داشتند: هرچند در توز  1399آن با سال    سهی و مقا  ریاخ  یاستان در سال ها  یها
از    شیب  ریاستان در سه سال اخ  یتیریمد  میو تالش ت  یبا همدل  یول  م،یرا دار  یکشور  20رتبه    99ها ( در سال  شاخص  ریو سا  یتیجمع

م و چهارصد  هزار  مل  اردیلیدو  اعتبارات  از محل  منابع  ا  یتومان  تزر  نیبه  ارز  قیاستان  در  که  لحاظ جذب    یکشور  یهای ابیشده  از 
استان   ییاجرا  یدستگاه ها  هیاز سخنان خود از کل  یگریدر بخش د  ی. ومی کشور دار  یهااستان  ن یچهارم را در ب  گاهیجا  یاعتبارات مل

است( مرتبا    دهیگرد  پایوارد سامانه ن   ییاجرا  یتوسط دستگاه ها  هاستان)ک  یابالغ  یپروژه اقتصاد مقاومت  1۷  نکهیخواستند: با توجه به ا
مذکور اقدام نموده  یپروژه ها لیدر تکم عینسبت به تسر یمتول یدستگاهها دیفلذا با. ردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیتوسط دب

 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایدر موعد مقرر به سامانه ن زیپروژه ها ن  یکیزیف شرفتیو گزارش پ

خ  لاردبی  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در     عرض  تبر  ریضمن  و  تمام  امیا  کیمقدم  از حضور  فجر،  مبارک  دهه    ی اهلل 
و    نینم  ر،ین  ل،یاردب  یشهرستان ها   فیمحترم مردم شر  ندگانینما  یمیو کر  یمهندس بدر  انیباالخص استاندار محترم و آقا  زانیعز
مشکالت   زیو ن یسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتمصوبات مربوط به جل یعدم اجرا ایو اجرا  نمودهتشکر  یاسالم یدر مجلس شورا نیسرع

و   یدیتول ، یطرح عمران 13۷از  یدر ادامه از بهره بردار نیهمچن ینمودند. و  یشهرستان را بررس د ی جد یدیو تول یرساختیز یپروژه ها
 فجر خبر دادند.  مبارکتومان( در دهه  اردیلیم 498)با اعتبار بالغ بر ی اقتصاد

با    عتیروزها را روز ب  نی اهلل دهه فجر، ا  امیا  داشتیو گرام  کیمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انیر پاد      
به یمر رس  ی امام راحل و شهدا  یآرمان ها افزودند:  انقالب، یمره خون شه   دنیانقالب دانسته و  تداوم  با   دانیو  تنها  بوده و  انقالب 

ب ا  نیمنت، د  یبو    شتریتالش و کوشش  به  م  زانیعز  نیخود  رئمی ادا کن  میتوان  یرا  مقاومت  سی.  اقتصاد  از همدل  یستاد  و   یاستان 
ظالمانه، حرکت شتابان    یمهایوجود تحر  رغمینموده و اظهار داشتند: عل  تیاستان ابراز رضا  ییاجرا  یمحترم دستگاهها  رانیمد  یهمراه

به استان را به فال   یمحترم جمهور  است یر  ر یاعتبارات قابل توجه در سفر اخ  ب یتصواستان  روند رو جلو داشته و    شرفتیتوسعه و پ
 خواهند کرد.  وسیرو، دشمنان را ما شیاستان هم با حضور پرشور در انتخابات پ زیو مردم عز میریگ یم کین
اقتصاد مق  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یاومتمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
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 ماوبات: 
از گردشگریگذار  هیسرما  یپروژه ها  یبرا  یدر صدور پروانه ساختمان  لیو تسه   عیبه منظور تسر  -1 و...( در محدوده و    ی)اعم 

 یار یها و ده  یها، شهردار  ی: بخشداردیروستاها مقرر گرد  یقانون  میمحدوده و حر  زیو ن  یشهر   می خارج از حر  نیو همچن  میحر
تا از  توسط مهندس  ژهپرو  ییاجرا  ینقشه ها  دییها پس  دارا  صالحی مشاور ذ  نیها  و  از سازمان مد  یمربوطه  وبرنامه    تیریرتبه 

 . ندیآنها اقدام نما یساختمان ی)استحکام بنا و..(، نسبت به صدور پروانه هایزیر

و    یزیبرنامه ر  99سال    انیراکد تا پا  یدرصد طرح ها  100  یایسازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اح  دیمقرر گرد -2
 اقدامات الزم را معمول دارد.

به چرخه  ی صنعت  یبازگرداندن واحدها  ی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برادیمقرر گرد -3 بانک ها هستند(  )که در تملک 
 . دینما فیتکل نییاقدام و تع  ندهیماه آ 3حداکثر تا  د،یتول

برا   ییبه منظور شناسا -4 بند  ریشهر ه  یگردشگر  احداث خانه مسافر در منطقه   یو صدور مجوز  صورتجلسه ستاد   نیشانزدهم  2) 
مقاومت مور     یاقتصاد  در  گرد  0۷/0۶/1398استان  مقرر  مدی(  کل  اداره  گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثی:  با    یو  استان 

شهر    یدر منطقه گردشگر  ی موضوع احداث خانه مسافر  ندهیآ  کماهیظرف    حداکثر   ریه  یو شهردار   لیاردب  یفرماندار  یهمکار
 .  ندینما  فیتکل نییرا تع ریه

)از جمله سرقت، طالق و  یو اجتماع  یتیامن  لیدر خصوص مسا  یاستان مباحث  یستاد اقتصاد مقاومت  یدر جلسات آت  دیمقرر گرد  -5
 رد یقرار گ ی از جمله نماز، آموزش قرآن ...( مورد بررس یفرهنگ

درصد   4۵حداقل به    1399را تا آخر سال    لیخانه اردب  هیپروژه تصف  یکیزیف  شرفتیشرکت آب و فاضالب استان پ:  دیمقرر گرد  -6
 برساند. 

به اتمام   1399ماه سال    ید  انیرا حداکثر تا پا  لیآب اردب  نیو تام  یابیاستان، مطالعات آب  ی: شرکت آب منطقه ادیمقرر گرد  -7
 برساند. 

اقدام    1399سرچم در سال  -لیاردب  ریاز مس  لومتریک  2۵استان، نسبت به دو بانده کردن    یشهرساز : اداره کل راه و  دیمقرر گرد -8
 .دینما

 ی : شرکت فرودگاه هادیمقرر گرد  98در سال    لیفرودگاه اردب  ILS  ستمیدرصد اعتبارات س  100  ص یو تخص  نیبه تام تیبا عنا  -9

 . دیاقدام نما 1399در سال   ILS  ستمیو استقرار س دینسبت به خر لیاردب
)منطقه  لیدر شهرستان اردب  دیولت جد  لویک  ۶3پست    2  جادیاستان نسبت به ا  یبرق منطقه ا  یروین  عی: شرکت توزدیمقرر گرد -10

 .دیاقدام نما 1399و جاده خلخال( در سال  یاقتصاد ژهیو

 .دیاقدام نما 1399در سال  یواحد دانشگاه ایو  یکارخانه فناور جادیاستان نسبت به ا ی: پارک علم و فناوردیمقرر گرد -11
درصد   3۵به  1399نجف زاده را در سال   دیشه  مارستانی احداث ب یکیزیف شرفتیپ زانیاستان م ی: دانشگاه علوم پزشک دیمقرر گرد -12

 برساند. 

عنا -13 ر  تیبا  اردب  یگذار  لیبه  ا  یصنعت  ی: شرکت شهرک هادیمقرر گرد  انه،یم-لیراه آهن  ر  جادیاستان،  را    یلیبارانداز  شهرک 
 به اتمام برساند.   1399سال  انیحداکثر تا پا

مناقصه حداکثر ظرف مدت    ی: شرکت آب و فاضالب استان نسبت به انتشار آگه دیفاضالب کلخوران مقرر گرد  یدر خصوص اجرا -14
 . دیهفته اقدام نما کی
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۳شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 13/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 12/11/1398 ۶۵01۷1
 برنامه ریزی 

 نیشهرستان سرع

 دساور جلسه: 
 ن یدر شهرستان سرع یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 نی ( شهرستان سرعیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت واحدها یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 مان مذاکرات: 
چند از کالم   یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  13/11/1398مور     کشنبهیروز    1۵جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیاهلل مج

دهه   داشت یمقدم و گرام ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقی شا یجلسه جناب آقا ابتدای در     
 ی مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومت  یاستان برگزار  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ر یمودند. دبمبارک فجر، دستورات جلسه را قرائت ن

از   شیب  یمهندس بهنامجو دانسته و اعالم کردند: اجرا  یموفق استاندار محترم جناب آقا  یاز برنامه ها  یکیاستان در شهرستان ها را  
استان    یرساختیو رفع مشکالت ز  یگذار  هیامور سرما  لیدر شهرستان ها )که عموما تسه   یمصوبات جلسات اقتصاد مقاومت  یدرصد  9۵
  است یر  ریدر سفر اخ  یالی ر  اردیلیم  ۵0اعتبار    ب یدر ادامه با ذکر تصو  ی باشد. و  یجلسات م  نیا  یو ایرگذار   تیباشند(، نشانه موفق  یم

  است یکامل اعتبارات سفر ر  صیافزودند: با تخص  ن یدر شهرستان سرع  یگردشگر  یرساختهایعه زتوس  یبه استان برا  یمحترم جمهور
 بود.      میشهرستان خواه نیدر ا شیاز پ شیشاهد رشد و توسعه ب یمحترم جمهور

  زان یعز  یاهلل دهه مبارک فجر، از حضور تمام  امیا  کیمقدم و تبر  ر یضمن عرض خ  نسرعی  شهرستان  محترم   فرماندار  ادامه   در     
مشکالت پروژه   زیو ن  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت   یعدم اجرا  ایباالخص استاندار محترم تشکر نموده و اجرا  

توسط   الیر اردیلیم 40ز ا  شیکرد ب نهیدر ادامه با تشکر از هز  نیهمچن ینمودند. و  یرا بررس هرستانش دیجد ید یو تول یرساختیز یها
  یهمدل  نیو همچن  نیدر شهرستان سرع  یجلسه ستاد اقتصاد مقاومت  یکردند: خوشبختانه به لطف برگزار  حیمدرسه ساز تصر  نیریخ

دستگاهها  رانیمد  یوهمفکر ه  ییاجرا  یمحترم  زم  ینحلیمشکل ال  چ یاستان،  ا  یگذار  هیتوسعه سرما  نهیدر  وجود    نیدر  شهرستان 
 ندارد. 

م  رمقدم یبا عرض خ  نیامام جمعه محترم شهرستان سرع  نهمچنی        تبر  زیعز  همانانیحضور  برگزار  امیا  کیو    یاهلل دهه فجر، 
پ  کیبطور متوسط   از  )بعد  اسالم  یروزیانتخابات در هر سال  ا  یانقالب شکوهمند  اجرارانیدر  را،  در    یسطح دموکراس  نی باالتر  ی( 

حکومت   اریتمام ع  یالگو  کیبه    رانیا  لیاز تبد  یریجلوگ  ی امروز استکبار برا  یها  طنتیدانسته و افزودند: همه ش  یالملل  نیسطح ب
در همه   یداشته و با کار جهاد   یجیتفکر بس  یستیبا  یجنگ اقتصاد  نیدتریفائق آمدن بر شد  یبرا   نیباشد. بنابرا  یم  ایدر دن  یاسالم

 .  میق ببخشرا تحق یعرصه ها وعده فتح اله 

با    عتیروزها را روز ب  نیاهلل دهه فجر، ا  امیا  داشتیو گرام  کیمهندس بهنامجو، استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا   انپای   در      
به یمر رس  ی امام راحل و شهدا  یآرمان ها افزودند:  انقالب، یمره خون شه   دنیانقالب دانسته و  تداوم  با   دانیو  تنها  بوده و  انقالب 

ب ب  شتریتالش و کوشش  ا  نیمنت، د  یو  به  م  زانیعز  نیخود  رئمی ادا کن  میتوان  یرا  مقاومت  سی.  اقتصاد  از همدل  یستاد  و   یاستان 
  ظالمانه، حرکت شتابان   یمهایوجود تحر  رغمینموده و اظهار داشتند: عل  تیاستان ابراز رضا  ییاجرا  یمحترم دستگاهها  رانیمد  یهمراه

به استان را به فال   یمحترم جمهور  است یر  ر یاعتبارات قابل توجه در سفر اخ  ب یاستان  روند رو جلو داشته و تصو  شرفتیتوسعه و پ
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 خواهند کرد.  وسیرو، دشمنان را ما شیاستان هم با حضور پرشور در انتخابات پ زیو مردم عز میریگ یم کین
مقاومت  یاجرا  ان،یپا  در اقتصاد  به جلسه قبل ستاد  پا  یمصوبات مربوط  پروژه ها   نیو همچن  شیدر شهرستان   ی مسائل و مشکالت 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
گرد -1 کشاورز:دیمقرر  جهاد  ن  ی سازمان  از  فرورد  مهیاستان  عمل   1398  نیدوم  شروع  به  فشار   یآبرسان  ییاجرا  اتینسبت  کم 

 .دیدرق اقدام نما لهیو ب ندیکرده ده ، وجور ، و یروستاها

  یی : شرکت آب و فاضالب روستادیاسب مرز ، ورگه سران ، الطران وکرده ده مقرر گرد  یروستا  4با توجه به کمبود آب شرب   -2
 .دیمذکور اقدام نما یروستاها یآبرسان اتیعمل یاعتبار و اجرا نینسبت به تام 1399حداکثر تاخرداد ماه سال 

قرار   یاستاندار  یور کار دفتر فندر دست    1399سال    بهشتیاول ارد  یبرا  نیشهر سرع  یطرح جامع گردشگر  نی: تدودیمقررگرد  -3
 الزم معمول گردد. یهایریگیگرفته و پ

 راثی: اداره کل مدیشده، مقرر گرد نییدر محل تع ارانیده  یتوسط تعاون یریبازارچه عشا  تیشدن تحقق فعال  یبا توجه به طوالن  -4
 دیاقدام نما  ینسبت به صدور موافقت اصول ندهیروز آ 1۵استان حداکثر تا  یو گردشگر یدست عی،صنایفرهنگ

حق آبه    یآب بها  ش یاستان از افزا  ی: شرکت آب منطقه ادیخدمات مقرر گرد  شیبر عدم افزا  یمبن  یبا توجه به درخواست عموم -5
برا  یها  یآبدرمان در نظر گرفته شود،    1398ل  سا  متیمصوبه همان ق  متی نموده و ق  ی خوددار  1399سال    یسطح شهرستان 
 به عمل آورد.    یریها جلوگ یآبدرمان طیبل  متیق شیابا نظارت الزم از افز یفرهنگ راثیم نیهمچن

رابطه با    ی: شرکت آب منطقه ادیمقرر گرد  -6  ی(درسطح استان وشهرستانهایگرم معدن   یآب بها )آبها  یساز  کسانیاستان در 
 ی اقتصاد مقاومت  رخانهیرا به دب  جهیو مطالعات الزم اقدام و نت  ی کارشناس  یآنها نسبت به بررس  تیمختلف با در نظر گرفتن موقع

 .دیاعالم نما

محقق   1400آلوارس تا سال  نیجاده سرع یراه ساز اتیاعتبار و اتمام عمل نیتام یاداره کل راه و شهرساز یریگی: با پدیمقرر گرد -7
 گردد.

 ی گردشگر  شگاهیالزم را به منظور شرکت در نما  داتیاستان تمه  یو گردشگر  یدست  عیصنا  ، یفرهنگ  راثی: اداره کل مدیمقررگرد -8
 .دیتهرار برگزار خواهد شد، اتخاذ نما یالملل نیب شگاهیدر محل نما یبهمن سالجار 23که در 

 یریگیاستان نسبت به پ  یاجتماع: اداره کل تعاون، کار و رفاه  دیمقررگرد  یشهرستان و درخواست عموم  یضرور  ازیبه ن  تیبا عنا -9
 .دیاقدام نما نیاستقرار اداره کار شهرستان سرع

  ی عل  نیدر شهرستان سرع  یگذار  هیسرما  انیبه متقاض  یمل  یاراض  یاستان نسبت به واگذار  یعی: اداره کل منابع طبدیمقرر گرد -10
 .  دیدرق اقدام نما لهیکرده ده و ب یالخصوص روستاها

باپ -11 شد  و  یریگیمقرر  واگذار  یشهرسازراه  و  انتقال  وشهرساز  ینهایزم  ی،  راه  تملک  طب  یتحت  منابع  حل   یریگیپ  یعیبه   و 
 مشکل شود. 

در رابطه با    زیبانک تجارت استان ن تیریو مد  نیساختمان قصر شهر سرع  فیتکل  نییبانک تجارت در رابطه با تع  تیریمقررشد مد -12
نت  یریگیسبالن پ  نینگ  یساختمان سحر و آب معدن  فیتکل  نییتع را معمول و و  تع  جهیالزم  به منظور  به    یینها  فیتکل  ن ییرا 

 .دیگزارش نما  نیسرع یو فرماندار یستاندارا یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

 . گردد یریگیپ  لیاردب یتوسط استاندار  ییکمربند طال ییاجرا اتیاعتبار ادامه عمل نیمقرر شد تام -13

موقع -14 به  توجه  تام  ی گردشگر  تیبا  لزوم  و  قب  ه یارا  ی برا  یمال  نیآلوارس  از  مطلوب    ست یپ  یگردشگر  ریمس  ف یتنظ  لیخدمات 
 .ردیمورد اقدام قرار گ یمراحل قانون ی ،  مقرر شد مراتب ط ستیپ ریمس یو سامانده ستیز ط یآلوارس و حفظ مح ی اسک

 . دی، بنمار ، ارجستان و اتشگاه اقدام نما نیاوجور ، سئ یروستاها یمشکل آنتن دهمقرر شد اداره کل ارتباطات نسبت به حل  -15

با پ  دیتول   یگذار برا   هیبه عنوان سرما   یریام  دی حم  یآقا   یمقرر شد مشکل کاربر -16 امور    یمعاونت هماهنگ  یریگیبتن آماده  
 حل شود.  یاستاندار یاقتصاد
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 :ردیمجدد قرار گ یریگیمورد پ لیبه شرح ذ دیکه درجلسات قبل محقق نشده است به عنوان مصوبه جد یمصوبات دیمقررگرد -17
ن  نیزم  نیشهر سرع  یو شورا  یشهردار  یماه آت  کیتا    دی: مقرر گرد  1398/ ۷/۶مصوبه مورخه    11بند    -1۷-1  یبرا  ازیمورد 

 قرار دهند. یگردشگر  و یدست عی، صنا یفرهنگ راثیاداره کل م اریاحداث موزه را در اخت
  ونیلیم 200با توجه به اختصاص اعتبار  یاقامت یواحدها ونیمراکز رزرواس دی: مقرر گرد ۷/۶/1398مصوبه مورخه  12بند  -1۷-2

 شود.  یاتیعمل نیدر شهرستان سرع ندهیتا دو ماه آ یو گردشگر یدست عی، صنا یفرهنگ راثیاداره کل م قی تومان از طر
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۴شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 1۵/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 13/11/1398 ۶۵44۵8
 برنامه ریزی 

 ن یشهرستان نم یفرماندار

 دساور جلسه: 
 نیدر شهرستان نم یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 نی( شهرستان نمیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت واحدها یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    ی اتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر  یبا حضور اعضا  1۵/11/1398روز سه شنبه مور     4۵/1۵جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

  داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ  یقیشا  یجلسه جناب آقا  ابتدای  در       
نمودند. دب را قرائت  برگزار  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریدهه مبارک فجر، دستورات جلسه  اقتصاد    یاستان  مستمر جلسات ستاد 

  ی مهندس بهنامجو دانسته و اعالم کردند: اجرا  یموفق استاندار محترم جناب آقا  یاز برنامه ها  یک یاستان در شهرستان ها را    یمقاومت
و رفع مشکالت    یگذار  ه یامور سرما  لیشهرستان )که عموما تسه   نیدر ا  یمصوبات جلسات قبل اقتصاد مقاومت  یدرصد  90از    شیب
از اعتبارات   الیر  اردیلیم   ۷0ر ادامه با ذکر اختصاص  د  یباشد. و  ی م  ساتجل  نیا  یو ایرگذار  تیباشند(، نشانه موفق یاستان م  یرساختیز

اخ با تخص  نیشهرستان نم  یگردشگر  یرساختهایتوسعه ز  یبرا  یمحترم جمهور  استیر  ریمصوب سفر  اعتبارات    صیافزودند:  کامل 
 بود.      میشهرستان خواه نیدر ا شیاز پ شیشاهد رشد و توسعه ب یمحترم جمهور است یسفر ر

شهادت سردار سپهبد حاج قاسم    تیدهه مبارک فجر و عرض تسل  کیبا عرض تبر  ننمی  شهرستان  محترم   فرماندار  جلسه  ادامه  در    
در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت    یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت  یعدم اجرا  ایاز اجرا    ی، گزارش  یمانیسل

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

مدافع حرم در    دیاهلل دهه فجر، وجود شه   امیا  داشتیو گرام  کی مهندس بهنامجو، استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا   انپای   در       
روزها روز    نیانقالب دانسته و افزودند: ا  یواال  یشهرستان به آرمان ها  نیا  فیمردم شر  یبندیو پا  یتمداریشهرستان را نشانه وال  نیا
هست و تنها با تالش و   دانیو تداوم انقالب، یمره خون پاک شه   دنیانقالب بوده و به یمر رس  یراحل و شهدا   امام  یبا آرمان ها  عتیب

ب ب  شتریکوشش  د  ی و  ا  ن یمنت،  به  م  زان یعز  ن یخود  کن  م یتوان  یرا  رئمی ادا  مقاومت  س ی.  اقتصاد  از همدل  یستاد    ی و همراه  یاستان 
ظالمانه، حرکت شتابان توسعه و    یمهایوجود تحر  رغمینموده و اظهار داشتند: عل  تیرضا  از استان ابر  ییاجرا  یمحترم دستگاهها  رانیمد
  ی م   کیبه استان را به فال ن  یمحترم جمهور  استیر  ریاعتبارات قابل توجه در سفر اخ  بیاستان  روند رو جلو داشته و تصو  شرفتیپ
 خواهند کرد.   وسیدشمنان را ما ، رو شیاستان هم با حضور پرشور در انتخابات پ زیو مردم عز میریگ
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ماوبات: 
ی شهرستان نمین و نهایی شدن مسیر آن  در حوزه  2ی ویژه و شهرک صنعتی شماره  با توجه به اتصال راه آهن اردبیل به منطقه -1

ریل   10تا   مسیر  در  شده  واقع  اراضی  تکلیف  تعیین  در  مقررگردید:   ، آینده  پرداخت روز  و  وحل  کارشناسیگذاری  مالکان  حقوق 
فرماندار  ، احتمالی  منابع طب  ن، ینم  ستانشهر  ی معارض  نمین    ، یعیاداره کل  تثمین شهرستان  اعضای محترم شورای  و  دادستان 

 همکاری الزم را معمول دارند.

ای شهرک صنعتی آرتا پالست و شهرک جدید صنعتی آرتا انرژی متعلق به گروه صنعتی آرتا  زیرساختهای توسعهدرخصوص تثمین  -2
 )فتحی بیطرف( مقررگردید : 

  ی رو ین  ع یسازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت توز  یاعتبار و ابالغ از سو   نیولت با تام  لویک   ۶3(   برای ایجاد پست برقالف
 .  دیاقدام نما ییاجرا اتیای استان نسبت به شروع عملبرق منطقه 

انتقال گاز توسط طرفین اعمال و  (   زمانبندی مورد توافق شرکت گاز و سرمایه ب گذار برای ساخت ایستگاه تقلیل فشار و خط 
 ی و رصد گردد.توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت پیگیر

برای خط انتقال آب مورد نیاز آرتا انرژی توسط شرکت آب و فاضالب شهری برآورد و به سازمان مدیریت و    ازی(   اعتبار موردنج
جهت اجراء به شرکت آب و فاضالب شهری    ندهیآ  کماهی برنامه ریزی اعالم گردد. سپس سازمان بعد از تثمین اعتبار حداکثر ظرف  

 . دیابالغ نما

 تقویم   کمیسیوناعضایگردی آقای فرامرزی در روستای آرپاتپه توسط  ا توجه به تثیید مجدد مبلغ عوارض تغییرکاربری طرح بومب -3
بررسیشهرستان، پس اراضی   به مد  مقررگردید: سرمایه  ازبحث و  برای پرداخت عوارض  اراضی استان مراجعه و    تیریگذار  امور 

 ه حل موضوع اقدام نماید .ب  بتنس یامور اراض تیریمد

ای توسط گروه فنی تعیین شده متشکل از  ستارة آقای گرده  4درصد برای طرح هتل   2۵با توجه به تثیید پیشرفت فیزیکی باالی   -4
فرمانداری ، گردشگری و راه و شهرسازی مقررگردید: اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری نسبت به درخواست  

 نتیجه پیگیری نماید .  لیه گذار اقدام و تا حصوتسهیالت سرما

آبگیری مخزن دوم سد سربند توسط سازمان جهادکشاورزی مقررگردید: ظرف دو ماه طرح مذکور به درخصوص تهیه و ارائة طرح  -5
 گیری گردد .شرکت آب منطقه ای ارائه و در این خصوص تصمیم

شرکت -6 درگردش  سرمایه  تسهیالت  موضوع  چدرخصوص  پوبآریا  با  مقررگردید:  هماهنگ  یریگیآقایی،  اقتصاد  یمعاونت   ی امور 
اقدام    ،یاستاندار پرداخت  به  و نسبت  پیگیری  بانک متبوع مرکزی خود  از  را  به صورت ویژه موضوع  استان  تعاون  بانک توسعة 
 نماید.

در خصوص جادة دسترسی طرح شرکت نورد کاران و دو واحد تولیدی همجوار دارای مشکل مشابه ، مقرر گردید: با حضور دفتر  -7
در فرمانداری شهرستان تا پایان بهمن ماه ای  میدانی جلسه   ای پس از بررسی ل جادهفنی استانداری ، امورآب ، راهداری وحمل ونق

 گردد و در خصوص تسهیالت مورد نیاز نیز سازمان صنعت ، معدن و تجارت اقدام نماید .  مشکلسالجاری تشکیل و موضوع رفع 

تسهیالت -8 درخواست  سرام    20درخصوص  آرتا  شرکت  گردش  در  سرمایه  ریالی  بررسی  میلیارد  و  بحث  از  پس  صادرات  بانک  از 
با حضور سرمایهمقررگردید: طی جلسه بررسی  ای  با نظر مساعد  اقدامات  گذار در سرپرستی بانک موضوع مجدداً  نتیجه جهت  و 

 گردد .استانداری و فرمانداری نمین گزارش  یامور اقتصاد یبعدی به معاونت محترم هماهنگ

، اجتماعیتثمین  گرفتن زمین توسط ادارة کل  انگاه تثمین اجتماعی نمین با توجه به تحویل درخصوص عملیاتی شدن ساختمان درم -9
هفته ادارة مذکور از سازمان متبوع خود دستور شروع عملیات ساختمانی را أخذ و شروع به ساخت نموده و  مقررگردید: طی یک  

 . دینما یریگیکشور پ یاجتماع نیان تامموضوع را شخصا از سازم زیمحترم ن ر: استاندادیمقرر گرد نیهمچن

تمامی   -10 اتمام  به  توجه  مصوببا  طرحهای  مجوز  أخذ  توسعه مراحل  و  و  230ایگردشگری  فندقلو  سوها    12۷0هکتاری  هکتاری 
 یجلسه ا یط یاستاندار یامور اقتصاد ی: معاونت هماهنگدیوآگهی فراخوان سرمایه گذار توسط ادارة کل منابع طبیعی ، مقرر گرد

 طرح اقدام گردد .   یگذار شده و اجرانسبت به جذب سرمایه  ی بررس اتو مقرر نیموضوع را در چارچوب قوان

استانی  -11 بودن  شناور  به  توجه  با  شهرستان  سهم  تسهیالتی  اعتبار  ابالغ  مقررگردیدطرحهایدرخصوص   ، بدون  آن  تثیید  مورد 
 گردند . محترم امور اقتصادی استانداری معرفی معاونت  مربوطه بهمحدودیت جهت أخذ تسهیالت برابر دستورالعملهای 
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با توجه به درخواست شهرک صنعتی شدن مجموعة کیان بهساز مقررگردید: با پیگیری سازمان صنعت ، معدن و تجارت و شرکت   -12
وص تثمین  گردد و در خصشهرکهای صنعتی و نظرمساعدت محیط زیست موضوع دقیقاً طی یک ماه آینده بررسی و اعالم نتیجه 

تو واحد جدید  و  آجرپزی  واحد  نیاز  اقدام و    لیدآب مورد  استانداری  اموراقتصادی  معاونت محترم هماهنگی  از سنگ توسط  کاغذ 
 قبلی را از شرکت کیان بهساز أخذ و نسبت به پاسخ استعالم یبتی اقدام نماید . 100شهرداری نمین نیزمبلغ ماده

مالکیتانتقال برای -13 اسند  ادارة کل ورزش زمین پیست  را سریعاً  سکی مقررگردید:  منابع طبیعی  ادارة کل  اعالمی  و جوانان مدارک 
 تهیه و برای انتقال سند تحویل منابع طبیعی نماید . 

برای  درخصوص -14 درخواست  مورد  بهرهزمین  به  خبازی  واحد  درگردش  سرمایه  تسهیالت  و  چاکر  طرح جدید  آقای  رسیدة  بردرای 
توسط ادارة   التیو تسه  یصنعت یتوسط شرکت شهرک ها نیمقررگردید: موضوع درخواست زم 2شماره عباسی در شهرک صنعتی

 و اقدام نمایند. گیرییکل صنعت ، معدن تجارت استان با نظر مساعد پ

ننه -15 برای تکمیل مطالعات و طراحی سدهای نیارق و  نمین  اعتبار مجدد توسط فرمانداری  به تخصیص  مقررگردید:  کران  با توجه 
 ای در این خصوص تسریع نماید . شرکت آب منطقه 

 آرتا سبز نمین )آقای قاسمی( در روستای اورنج مقررگردید :  درخصوص تثمین زیرساختهای شهرک صنعتی -16
رم گذار محتای اقدام و سرمایهمگاوات توسط شرکت برق منطقه  1روزآینده نسبت به احداث خط انتقال برق تا سقف 12(   طیالف

 نیز، نصب پست برق و کابل آن را در دستورکار قرار دهد .
(   شرکت گاز عملیات خط انتقال گاز را آغاز نماید بطوریکه امکان تثمین گاز صنعتی شهرک ظرف دوماه فراهم گردد. ضمناً بر ب

 در حضور استاندار محترم تثکید گردید . 11/11/98اجرایی شدن صورتجلسه مور 

ایجاد گذاران در شهرستان نمین ، ضرورت  های در دست اقدام توسط سرمایهتسهیل درصدورمجوز سردخانه درخصوص تسریع و   -17
شهرستان انجام و در  مدیریت جهادکشاورزی  آنها با نظر مساعد توسط    مورد تثئید و تثکید و مقررگردید: تشریفات اداریسرخانه  

 گی اموراقتصادی استانداری اقدام نمایند. آنها معاونت محترم هماهن خصوص تسهیالت درخواستی 
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۵شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 1۶/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه جلسهدبیر  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 1۵/11/1398 ۶۶04۶2
 برنامه ریزی 

 ر یشهرستان ن یفرماندار

 دساور جلسه: 
 ریدر شهرستان ن یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 ر ی( شهرستان نیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت واحدها یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  1۶/11/1398روز چهار شنبه مور     30/1۶جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیاز کالم اهلل مج

دهه   داشت یمقدم و گرام ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقی شا یجلسه جناب آقا ابتدای در     
 ی مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومت  یاستان برگزار  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ر یمبارک فجر، دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

از   شیب  یمهندس بهنامجو دانسته و اعالم کردند: اجرا  یموفق استاندار محترم جناب آقا  یاز برنامه ها  یکیاستان در شهرستان ها را  
استان    یرساختیو رفع مشکالت ز  ی گذار  هیامور سرما  لیشهرستان)که عموما تسه  نیدر ا  یمصوبات جلسات اقتصاد مقاومت  یدرصد  90
به استان   یمحترم جمهور  استیر  ریمه با ذکر مصوبات سفر اخدر ادا  یباشد. و  یجلسات م  نیا  یو ایرگذار   تیباشند(، نشانه موفق  یم
شاهد رشد و    یمحترم جمهور  است یکامل اعتبارات سفر ر  صی افزودند: با تخص  ریدر شهرستان ن  یگردشگر  یرساختهایتوسعه ز  یبرا

 بود.      میشهرستان خواه نیدر ا شیاز پ شیتوسعه ب

باالخص    زانیعز  یاهلل دهه مبارک فجر، از حضور تمام  امیا  کی مقدم و تبر  ریضمن عرض خ  رنی  شهرستان  محترم  فرماندار  ادامه       
اجرا   و  نموده  تشکر  محترم  اجرا  ایاستاندار  مقاومت  یعدم  اقتصاد  ستاد  قبل  جلسه  به  مربوط  ن  یمصوبات  ها  زی و  پروژه    یمشکالت 

 نمودند.   یرا بررس   انشهرست دیجد یدیو تول یرساختیز

مد  آقای  ب جنا  ادامه  در       توسعه  محترم  معاون  اجتماع  تیریپناه  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  منابع  تبر  ی و  دهه    امیا  کیضمن  اهلل 
،تشک فجر  تلف  لیمبارک  ها  رانیمد  یقیجلسه  سرما  ییاجرا  یدستگاه  ا  هی و  را،  استان  در  و    دهیگذاران  دانسته  محترم  استاندار  خوب 

  ی تالشها  جهیگذاران در استان نت  هیو سرما  ییاجرا  یدستگاه ها  رانیمد  ن یشده ب  جادیا  یو همکار  یدلسرشار از هم  یافزودند: فضا
استاندار مبتکر و خالق استان م نت  یارزنده  بازد  نیا  جهیباشد و  بود.و جا  یاز پروژه ها  دیتالشها در  ا  استان کامال محسوس    ن ی دارد 

  ه ی استان در سرما  یشیاز نگاه آما  ریاز سخنان خود با تقد  یگریدر بخش د  یکنم. و  ضعر  کیتبر لیرا به مردم داراالرشاد اردب  تیموفق
در جذب    لیدر استان خبر داده و افزودند: استان اردب  98سال    ییروستا  التیتسه   یدرصد  ۷3نقاط استان، از جذب    یاقص  یها  یگذار

 بود.   میخواه التیتسه  نیشاهد ابالغ مرحله پنجم ا  زین یآت  ه در کشور بوده و انشااهلل در هفت شرویپ یاز استان ها التینوع تسه  نیا

با    عتیروزها را روز ب  نیاهلل دهه فجر، ا  امیا  داشتیو گرام  کیمهندس بهنامجو، استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای  در       
به یمر رس  ی و شهدا  امام راحل  یآرمان ها افزودند:  انقالب، یمره خون شه   دنیانقالب دانسته و  تداوم  با   دانیو  تنها  بوده و  انقالب 

 ی استان از سفر جناب آقا  یستاد اقتصاد مقاومت س ی. رئمیادا کن  م یتوان یرا م  زان یعز  نیخود به ا  نی منت، د  یب و   شتریتالش و کوشش ب
وجود   رغمینموده و اظهار داشتند: عل  تیبه استان  ابراز رضا  یو منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  تیریپناه معاون محترم توسعه مد

  ک ی به استان را به فال ن  ریمعاون محترم وز  ژهیاستان  روند رو جلو داشته و نگاه و  شرفتیتوسعه و پ  انظالمانه، حرکت شتاب  یمهایتحر

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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 بود.   میشاهد خواه کینزد ندهیرا در آ یریشهرستان رشد و توسعه چشمگ نیو قطعا با جذب اعتبارات مصوب در ا میریگ یم
مقاومت  یاجرا  ان،یپا  در اقتصاد  به جلسه قبل ستاد  پا  یمصوبات مربوط  پروژه ها   نیو همچن  شیدر شهرستان   ی مسائل و مشکالت 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
استاندار محترم، اعالم بدهدیمقرر گرد  ،یغمیض  یآقا  یمرغ مادر گوشت  یدر خصوص مرغدار -1 به دستور    ی تومان  ونیلیم  33۵  ی : 

مربوطه آن دستگاه طرح و با توجه به ضرورت    ونیسیدر کم  یاجتماع  نیتثم  ی  هیاز ناح  یغم یض  یمرغدار  یکارگر  مهیب  نهیهز
ها    یبده  ریظرف چند ماه اخ  یی اجرا  اتیبودن و آغاز عمل  س یالتثس  دیبودن منطقه، جد  عهکمتر توس  ، ییاشتغالزا  یها  تیادامه فعال

 شود.    یمشمول بخشودگ

تثمدی، مقرر گرد  300  تایو   یآبمعدن   دیدر خصوص شرکت تول  -2 استاندار محترم، مشکالت مربوط به  به دستور  اول  نی :    ر ی غ  ه یمواد 
 حل و فصل گردد. هیبهره مند از سهم گرید یشرکت ها  یبه مثابه  ییمایو ارز ن ارانهیاز  یبهره مند  قیاز طر یا ارانهی

 :  دیچوب آرتا مقرر گرد نیآر نهیروکش مالم  دیدر خصوص شرکت تول -3
انجام شده، تسه   تیجهت حما    -3-1 بانک مل  الیر   اردیلیم  30به مبلغ    یدرخواست  التیاز طرح  از محل    یاز  پرداخت شود؛ و 

 پرداخت گردد. شانیا التیبه تسه   ارانهیدرصد  4 یو اعتبار یفن یکمک ها
مورد قبول   یاز طرف بانک مل  التیتسه   ی  قهیآالت به عنوان وی  نیدرصد ماش  ۵0و    یکنون  تیطرح با وضع  یمحل اجرا    -3-2

 گردد. یبانک منتف ی هیکار طرح از ناح انیواقع شده و مشکل مربوط به درخواست پا

مهمانپذ -4 گرد  ،یصادق  ریدر خصوص  تسه دیمقرر  اخذ  مبلغ    یدرخواست  التی: مشکالت  معاونت    الیر  اردیلیم  10به  به  مراجعه  با 
م  یگذار  هیسرما کل  معرف  یفرهنگ  راث یاداره  سپس  عامل)ترج  ی و  بانک  برا   حاًیبه  تعاون(  و  توسعه  ها  یبانک    ی مجموعه 

 .  ردیمورد مساعدت قرار گ یگردشگر

)در یاجتماعتعاون، کار و رفاه    ر یبنا به اعالم معاون محترم وز  ییروستا  التیمرحله پنجم تسه   ی متقاض  یدر خصوص شرکت ها -5
تسه  پنجم  مرحله  ابالغ  عدم  ها  ییروستا  التیخصوص  ف  یآبمعدن   یشرکت  سالمت  آبمعدن   روزهیگسترش  ،    ینعمت  یآقا  ی، 

و  حصول آن در    ب یبه تصو  تیو ... ( و با عنا  ریتوسعه و عمران ن  ی تعاون  ت(، شرکیگلستان  یچشمه سبالن)آقا  ن یسر  یآبمعدن
زمان وز  یبازه  استماع  به  )که  مدت  اجتماع  ریکوتاه  رفاه  و  کار  تعاون،  رس  زین  یمحترم  گرددیخواهد  مقرر  ابالغ   دی(،  از  پس   :

قرار گرفته    انیباشند در جر  ی م  تیاولو  یداراقرار گرفته و    رشیکه در اداره کل تعاون مورد پذ  ییمرحله پنجم طرح ها  التیتسه 
 پرداخت شود.   التیو تسه 

زاده و    میکر   یآقا  ی ، آبمعدن  یریام  یآقا  ی،آبمعدن  انیرانیتوسعه و تجارت ا  یآبمعدن  ،یآزاد  د ی)مجتمع مروار  مشکالت شرکت ها -6
  ر یکل محترم تعاون استان و معاون محترم وز  ریبنا به اعالم مد  یریو عشا  ییروستا  التیمتمم تسه   رشی...( در خصوص عدم پذ
 الت یامر متمم تسه   فیتکل  ن یی: پس از تعدیباشد، مقرر گرد  یم  ی به صورت مل  در حال حل مسثله  هک  ی تعاون، کار و رفاه اجتماع

 به صاحبان طرح ابالغ شود. یدرخواست
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: مشکالت و  دیمقرر گرد  نرجه، یو آبگرم ق  یآزاد  دیسبالن، مجتمع مروار  یمنطقه نمونه گردشگر  یرساختیز  یها  از یمشکالت و ن -7
منطقه    یرساختیز  یها  ازین گردشگر  یکل  مروار  ینمونه  مجموعه  و  سبالن)آفتاب  ق  یآزاد  دیشهرک  قبنرجهیو  از  آب لی(   :

با    یو گردشگر  یدست  عیصنا  ، یفرهنگ  راثیتوسط اداره کل م  رگذر، یآب گرم، گاز، تلفن، باند کند روگذر و ز  ،یدنیآشام احصا و 
  است یسفر ر  انیاعتبار مصوب در جر  اردیلیم  30از محل    ربطیذ  یاستان و دستگاه ها  یزیو برنامه ر  تیریسازمان مد  یهماهنگ
 اعتبار و اجرا گردد.  نیتثم ،یجمهور

از   تیاخذ پروانه و حما یها نهی و کاهش هز لیتسه  ع،ی تسر ی: در راستادیستاره، مقرر گرد ۵و هتل   یدر خصوص مجتمع آبدرمان  -8
ن  یانجام شده، شهردار  یها  یگذار  هیسرما تث  ریشهرستان  اساس  بر  پروانه  بدون    ینقشه ها  هیدییصدور  و  توسط مشاور  طرح 

شهر  یمحترم شورا  یاعضا  ب یرا معمول دارند. و پس از تصو  نهیزم  نیالزم در ا  یها  اعدترا انجام و مس  یارجاع به نظام مهندس
 به پروانه نامبرده اعطاء گردد. یو کل یاساس فاتیتخف

 3200به مبلغ    التی مشکالت مربوط به اخذ مرحله آخر تسه   یجار  یهفته    ی: طدیمقرر گرد  یکسر  یدر خصوص خدمات رفاه -9
تسه   ونیلیم متمم  مبلغ    التیو  اقتصاد  الیر  ونیلیم  3000به  امور  محترم  معاون  س  یاستاندار  یتوسط  بانک  و    یریگیپ  نایاز 

 پرداخت گردد.

ا  ریدر خصوص شرکت اکس  -10 با توجه به تثدیمقرر گرد  انیران یگنج  اعتبارات سازمان مرکز  هیدیی:   نیا  ،یبانک کشاورز   یمعاونت 
... ( با هماهنگ  سیشنوی پ  هیته   ق،ی)اخذ ویا  التیپرداخت تسه   فیتکل  نییبانک نسبت به تع معاون محترم امور   یعقد قرارداد و 

 .ندیاقدام نما یاستاندار یاقتصاد

 : دیدر خصوص شرکت گلدشت سبالن )آچاک( مقرر گرد -11
  ت ی عدم کفا  لیبه دل  یریو عشا  ییروستا  التیتوسط اداره کل تعاون استان از محل تسه   یارد یلیم  10مصوب    التیتسه   -11-1
  ش یو افزا  رییتغ  یقبل  یصوبه هام  یط  یدرخواست  اردیلیم   40کارخانه به مبلغ    یو راه انداز  هیمواد اول   دیجهت خر  یاقتصاد  هیو توج

 .ابدی
تمل  ییاجرا  اتیعمل  -11-2 برا  کییبت جهت  مناسب  و مهلت  بانک صادرات متوقف  توسط  تقس  فیتکل  ن ییتع  یکارخانه    ط یو 
 داده شود.  شانیبه ا  یبانک دیجد ینامه ها نییکشور و بخشنامه و آ لینامبرده بر اساس مصوبات ستاد تسه  یبده

 .ردیانجام گ یاستاندار ییامور روستا ی( در طرح مورد نظر با همکاریبرکت )علو ادیمشارکت بن یاقدامات الزم برا -11-3

( و  یدنیو نوش  یآب )آبمعدن  یشهرک تخصص  یدیتول  ی مربوط به واحد ها  یدر خصوص مشکالت مربوط به باال بودن حق آبه   -12
 : دیمقرر گرد ر، ین شهرستان ندر شهرک سبال  یمعدن یو آبگرم ها  یگردشگر یمجموعه ها

آبه      -12-1 به هز  یحق  منابع چشمه    ی  نهیمربوط  از  با هماهنگ  ی برداشت آب  امور آب،  ادارات منابع آب، شرکت    یگرگر 
 گردد. لیتعد یاستاندار یمعاون محترم امور اقتصاد یگذاران و پس از بررس هیسرما ،یصنعت یشهرک ها

مربوط به    یحق آبه    ی  نه یمنابع آب در خصوص هز  ی  هیالمال از ناح  تیحفظ ب  یشورا  رخانهیبه دب  ی درخواست ارسال  -12-2
 ی مجموعه ها  یبه مثابه    یصیکاهش مبلغ تخص  ریفرماندار ن  یو با همکار  یریگیپ  یآزاد  دیشهر آفتاب و مروار  یها  یآبدرمان
 .ردیپذ مانجا نیشهر و سرع  نیشهرستان مشگ یآبدرمان

رودخانه آغالغان شهرستان    میحر  شی: مشکل مربوط به افزادیرودخانه آغالغان مقرر گرد  میمشکالت مربوط به حردر خصوص   -13
  ی مناسب برا   طیو بستر رودخانه کاهش و به تبع آن شرا  میحر  یاندازه    یقرار گرفته و با انجام اقدامات مقتض  یمورد بررس  رین

 .   دیآزاد شده به وجود آ یاز محل ها یبهره بردار

  یی روستا  یشرکت تعاون  التی: مشکل پرداخت تسه دیمقرر گرد  ریشهرستان ن  ییروستا  یمعوق شرکت تعاون  التیدر خصوص تسه  -14
ن کشاورز  ریشهرستان  بانک  آ  یبه  اساس  ها  نییبر  تسه   ی بانک  ستمیس  د یجد  ینامه  ستاد  جلسات  مقررات  مورد    یکشور  لیو 
 . ردیقرار گ لیو تعد یبخشودگ

  لیجل  یآقا یمجتمع خدمات می : حل مشکل حردیالقدر مقرر گرد لیجواد جل دیس یحیتفر -یست یو تور یمجتمع خدماتدر خصوص  -15
حمل و نقل    سیبا حضور استاندار محترم، رئ  یجلسه ا  ی ط  ریالحاق آن به مجموعه شهر ن  تاًیو نها  ریشهرستان ن  یالقدر در ورود

مورد نظر در طرح جامع منطقه    یو خدمات  یستی: طرح توردیمقرر گرد  نیهمچنگردد.    مرتفعو مشکل    ل یو نامبرده تشک  یجاده ا
 شود.  یگذاریبوالغالر توسط مشاور طرح جامع جا  ینمونه گردشگر
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فرماندارمحترم    یبا هماهنگ  ی در هفته آت  ی جلسه ا  ی: طدیبوالغالر مقرر گرد  ی حیو تفر  یستیدر خصوص طرح جامع منطقه تور -16
ن ا  ریشهرستان  منطقه  آب  شرکت  طرح،  مشاور  از  دعوت  م  یو  کل  اداره  و  محترم    یفرهنگ  راثیاستان  استاندار  حضور  در  و 

 مشکالت طرح و حل و فصل گردد.

گذاران و    هیبا حضور سرما  یجلسه ا  د؛یمقرر گرد  رین  یدر شهرک صنعت  دیگذاران جد  هیسرما  ازیمورد ن  یها  نیدر خصوص زم -17
برگزار و تخص  یصنعت  یشهرستان و شرکت شهرک ها  یفرماندار  یبا هماهنگ  التیتسه   انیمتقاض  یو معرف  نیزم  صیاستان 

 . ردیانجام گ التیجهت اخذ تسه 

شهرک    یها  نیمانده از زم  یباق  ی: قطعه هادیمقرر گرد  ریآب شهرستان ن  یو تخصص  یصنعت   یشهرک ها  نیدر خصوص زم -18
ن  یتخصص شهرستان  معرف  ریآب  از  اقتصاد  انیمتقاض  یپس  امور  محترم  معاون  تشخ  یاستاندار  یبه  از  پس  به    تیاهل  صیو 

  ن یتملک زم  ،ییاقدامات الزم جهت شناسا  یصنعت  یشهرک ها  کت: شردیمقرر گرد  نیشود. همچن  یواگذار  طیشخص واجد شرا
بند زون  ن  یها  یو  صنعت  ازیمورد  تخصص  یشهرک  شهرک  را    یو  متقاضآب  کثرت  به  توجه  هماهنگ  ایبا  با   ی فرماندار   ین 
 .دیانجام نما  ریشهرستان ن

و    ییشناسا  ی: قرارداد نصب تابلوهادیراه ها مقرر گرد  ی  ه یدر حاش  یصنعت  یشهرک ها  ییشناسا   از یمورد ن  یدر خصوص تابلوها -19
  ی و شرکت شهرک ها یو حمل و نقل جاده ا یتوسط اداره راهدار رین یآب و شهرک صنعت ی محل شهرک تخصص یساز انینما

 اجرا شود.  عاًیمنعقد و سر یصنعت
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲6شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 1۷/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 1۶/11/1398 ۶۶323۷
 برنامه ریزی 

شهرستان پارس   یفرماندار
 آباد

 دساور جلسه: 
 در شهرستان پارس آباد یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 ( شهرستان پارس آبادیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت طرح ها یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  1۷/11/1398صبح روز پنج شنبه مور     9جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

  داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ  یقیشا  یجلسه جناب آقا  ابتدای  در       
از اعتبارات  پروژه    یلیاستان با ارائه گزارش تحل  یصاد مقاومتاقت   ی ستاد فرمانده  ر یدهه مبارک فجر، دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

اعتبارات مصوب ساالنه) با توجه به تناسب    عیاظهار داشتند: هرچند در توز  1399آن با سال    سهی و مقا  ریخا  یاستان در سال ها  یها
از    شیب  ریاستان در سه سال اخ  یتیریمد  میو تالش ت  یبا همدل  یول  م،یرا دار  یکشور  20رتبه    99ها ( در سال  شاخص  ریو سا  یتیجمع

م و چهارصد  هزار  مح  اردیلیدو  از  منابع  مل  لتومان  ا  یاعتبارات  تزر  نیبه  ارز  قیاستان  در  که  لحاظ جذب    یکشور  یهای ابیشده  از 
استان   ییاجرا  یدستگاه ها  هیاز سخنان خود از کل  یگریدر بخش د  ی. ومی کشور دار  یهااستان  ن یچهارم را در ب  گاهیجا  یاعتبارات مل

استان در اندک   ییاجرا  یدستگاه ها   هیگردد کل  یم  یاستان جمعبند  99سال    یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها  نکه یخواستند: با توجه به ا
 فعال داشته باشند.   یستاد همکار  رخانهیبا دب یستیبا ماندهیزمان باق

محترم دستگاه   رانیمد  یو تشکر از حضور تمام  ریمقدم و تقد  رخی  عرض  با  آباد  پارس  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در    
در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت    یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت  یعدم اجرا  ایاز اجرا    یگزارش  ،ییاجرا  یها

 نمودند.   انیرا ب ینو معد یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن  التیتسه  زیشهرستان و ن یپروژه ها

تبر  یزیعز  یجناب آقا  انپای  در       استاندار ضمن  انقالب اسالم  یروزیسالروز پ  کیمعاون محترم  و    یلیگزارش تحل  ،یشکوهمند 
استکبار   یها و توطئه ها طنت یکردند: همه ش  دیتوسعه کشور با قبل از انقالب ارائه داده و تاک  یشاخص ها یاز عملکرد فعل  یا  سهیمقا

پ ا  یها  شرفتیبخاطر  بزرگ  ا  رانیملت  اخ  ن یدر  و عل  ر یچهل سال  ب  رغمیهست  ن  شیرشد  اسقالل    تیجمع  ی برابر  میاز دو  کشور، 
باشد را    ینظام م  نیها که از برکات ا  شرفتیپ  نیهمه ا  نیآنها را بشدت نگران ساخته است بنابرا   یاقتصاد  یکشور در اکثر مولفه ها

 .    میفرست یم حمتانقالب درود و ر یقدر دانسته و به روح امام راحل و شهدا
مقاومت  یاجرا  ان،یپا  در اقتصاد  به جلسه قبل ستاد  پا  یمصوبات مربوط  پروژه ها   نیو همچن  شیدر شهرستان   ی مسائل و مشکالت 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
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 ماوبات: 
پروژه توسط    ییاجرا  اتیادامه عمل  یاعتبارات الزم برا  نکهینظر به ا  ،یکند  لیاسماع  یتحت فشار روستا  یاریدر خصوص پروژه آب -1

روز    ۷ظرف مدت    ی: سازمان جهاد کشاورزدیشده است، مقرر گرد  نیبانک شهرستان( تام  ر ی)مطابق اظهارات مدی بانک کشاورز
  3ظرف مدت    زین  ی شهرستان اقدام و بانک کشاورز  یبه بانک کشاورز   یشرکت تعاون  اربهره برد  یپرونده اعضا  لینسبت به تحو

 الزم را به عمل آورد. داتیروز جهت استعالم و یبت در سامانه تمع

هجوم    دیتشد  ینیب   شیو پ  ی آت  یشهرستان پارس آباد در هفته ها  یو مراتع کشاورز  یملخ به اراض  یه هجوم احتمالبا توجه ب  -2
استان اعتبارات الزم    یزیو برنامه ر  تیری: سازمان مددیاز خسارت وارده، مقرر گرد  یریشگیپ  یو در راستا  یملخ ها در سال آت

 .دینما نیموضوع را اختصاص و تام نیا یبرا

شهرستان،  مقرر    یاهال   یکشاورز  یمغان با اراض  یشرکت کشت و صنعت و دامپرور  یدر ارتباط با حل و فصل تداخل پالک یبت -3
به شرکت کشت و صنعت و   یمکاتبه ا  ی استان جهت مطالعه و اقدام الزم ط  ی اداره کل امور اراض  ی :  پرونده موضوع از سودیگرد
 مغان ارسال گردد. یروردامپ

بوده و جهت    تیآباد در حال فعال  روزیفاز اول گلخانه ف  نیو همچن   یواقع در شهرک گلخانه ا  یتهایسا  یبرخ  نکهیبه ا  تیبا عنا -4
گاز،    ی آباد در زمان قطع  روزیف  ی واحد گلخانه ا  یبرا  یاطیاحت  ی ساز  رهیو ذخ  یمستقر در شهرک گلخانه ا  یسوخت واحدها  نیتثم

گر فرآوردیدمقرر  پخش  شرکت  تثم  ینفت  یها  ده:  به  نسبت  )گازوئ  نیاستان  نلیسوخت  مورد  معرف  ازی(  با  جهاد   یآنها  سازمان 
 . دیاقدام نما یکشاورز

: با مراجعه به  دیمقرر گرد  ،یصنعت  یمغان به دامدار  نیفرز  یذرت خشک کن  یشرکت تعاون  تی موضوع فعال  یکاربر  رییدر جهت تغ -5
و    یاجتماع  نیتام  مهیاز بابت حق ب  یدر خصوص حل مشکل بده  نیاقدام الزم را معمول داشته همچن  یکشاورزسازمان جهاد  

 .دیآن اقدام نما طیماهه نسبت به تقس 3۶در اقساط  یاجتماع ن ی: اداره کل تثمدیجرائم آن مقرر گرد

طرح ها و باتوجه به    نیا  تیآب در حوزه فعال  یندگیآباد و قره قباق، نظر به آال  روزیطرح گلخانه ف  ازیآب مورد ن  نیدر خصوص تثم -6
باشد، مقرر    یطرح م  یحلقه چاه در محل اجرا  کیکن مستلزم احداث    نیریآب ش  قیطرح ها از طر  یاستحصال آب مصرف  نکهیا

 استان اقدامات الزم را به عمل آورد. ی: شرکت آب منطقه ادیگرد

: موسسه عامل  دی( مقرر گرددیام  ینیصندوق کار آفر  تیپوشاک مغان)با عامل  الد یطرح م  یبانک   التیدر جهت حل مشکل تسه  -7
و اقدامات   ی طرح را بررس  یمجر  ی از سو  یشنهادیپ  نی سند زم یبانک  نیجهت تره  قیهفته در خصوص قبول ویا  کیظرف مدت  

 الزم را به عمل آورد.

واقع در    جانیآذربا  یو جمهور  رانیا  یاسالم  یرمشترک جمهو  یبه شهرک صنعت  یو احداث راه ارتباط  لینظر به ضرورت تکم -8
  از یاعتبار مورد ن  نیاستان نسبت به تام  یزیو برنامه ر  تیری: سازمان مددیعربلو مقرر گرد  یمحور روستا  قیاز طر  یبخش مرکز

 .دینما دام( اق  1399پروژه در سال  یاجرا ی)برا

واحدها -9 مقرر گرد  یپرور  یآبز  یدر خصوص حل مشکل  ادیشهرستان  ق  ی : شرکت آب منطقه    ی گذار   متیاستان در خصوص 
اجرا احار  نی زم  یطرح، صرفاً بر رو  یمحل    ی در پرورش ماه  یو آماده ساز  ساتیآب بدون لحاظ تاس  یکانالها  میخام واقع در 
 . دیطرح اقدام نما انیراسرع وقت نسبت به عقد قرارداد با مج  در ینموده و بعد از اخذ نظر کارشناسان رسم یکارشناس

 : دیاتخاذ گرد لیبه شرح  ذ یماتیبانک سپه تصم تیسو با عامل نیشرکت سر  یدر خصوص حل مشکل بده -10
 .ندیاقدام نما ییاجرا اتیبانک عامل نسبت به توقف عمل -10-1
سال تنفس به منظور    ۵سال پس از اعمال    ۵در    یمابق  یبده  طیپرداخت و تقس  شیبه عنوان پ  یاز کل بده  %۵با اخذ    -10-2
 و لحاظ آن در قسط آخر. هیتاد ریو تاخ میجرا یبخشودگ  %۶و اعمال  دیتول ندیو شروع فرآ یبازساز
تسه   -10-3 مانده  تسه   التیخروج  بانک  یجار  ریاز سر فصل غ  التیاز  از خدمات  بتواند  تا شرکت  بانک سپه  مال   یتوسط    ی و 

 .دیاستفاده نما

با حضور   یجلسه ا  لیشهرستان با تشک  ی: فرمانداردیبه لحاظ مبهم بودن موضوع مقرر گرد  رانیخصوص شرکت آرتا دام جدر   -11
 .دیصنعت، معدن و تجارت نسبت به حل و فصل آن اقدام نما ،یدامپزشک  ،یادارات کل جهاد کشاورز
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۷شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 18/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 1۷/11/1398 ۶۶۵۶8۵
 برنامه ریزی 

شهرستان   یفرماندار
 شهر نیمشک

 دساور جلسه: 
 شهر نیدر شهرستان مشک یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 شهر نی( شهرستان مشکیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت طرح ها یبررس -2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از کالم    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  است یجلسه به ر یبا حضور اعضا  18/11/1398روز جمعه مور     4۵/9جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیاهلل مج

دهه   داشت یمقدم و گرام ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقی شا یجلسه جناب آقا ابتدای در     
نمودند. را قرائت  ارائه گزارش تحل  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریدب  مبارک فجر، دستورات جلسه  با  اعتبارات  پروژه   یلیاستان  از 

اعتبارات مصوب ساالنه) با توجه به تناسب    عیاظهار داشتند: هرچند در توز  1399آن با سال    سهی و مقا  ریاخ  یاستان در سال ها  یها
از    شیب  ریاستان در سه سال اخ  یتیریمد  میو تالش ت  یبا همدل  یول  م،یرا دار  یکشور  20رتبه    99ها ( در سال  شاخص  ریو سا  یتیجمع

م و چهارصد  هزار  مل  اردیلیدو  اعتبارات  از محل  منابع  ا  یتومان  تزر  نیبه  ارز  قیاستان  در  که  لحاظ جذب    یکشور  یهای ابیشده  از 
 . می کشور دار یهااستان  نیچهارم را در ب گاهیجا یاعتبارات مل

 یاهلل دهه مبارک فجر، از حضور تمام  امیا  کیمقدم و تبر  ریشهر ضمن عرض خ  نمشکی  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در    
 ا یتشکر نموده و اجرا    یاسالم   یشهر در مجلس شورا  نیشهرستان مشک  فیمحترم مردم شر  ندهیباالخص استاندار محترم و نما زانیعز

اجرا به جلس  یعدم  مقاومت  همصوبات مربوط  اقتصاد  ن  یقبل ستاد  پروژه ها  زیو  تول   یرساختیز  یمشکالت  را    دیجد  یدیو  شهرستان 
 نمودند.    یبررس

با ارائه    ی اسالم  یشهر در مجلس شورا  نیشهرستان مشک  فی محترم مردم شر  ندهینما  یدکتر ملک  یدر ادامه جناب آقا  نهمچنی    
از استاندار    ،یاسالم  یمجلس شورا  قیتلف  ونیسیشهرستان در کم  یپروژه ها  یاجرا  یو اخذ اعتبارات الزم برا  یریگیازروند پ  یگزارش

 کردند.  ریحل مشکالت شهرستان تقد یریگیبابت پ ییاجرا یدستگاهها رانیمد ریمحترم و سا

حقوق    ق یاهلل دهه مبارک فجر از تعو  امیا  کیدر ادامه ضمن تبر  ز یشهر ن  نیباوقار امام جمعه محترم شهرستان مشک  آقای  جناب     
آبفا  ی ها  یکارگران شهردار و شرکت  تسر  یشهرستان  خواستار  و  کرده  انتقاد  ها   عیشهرستان  پروژه  اتمام  شهرستان    یفرهنگ  یدر 

 شدند.   

با    عتیروزها را روز ب  نی اهلل دهه فجر، ا  امیا  داشتیو گرام  کیمهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبر  یجناب آقا  انپای  در      
به یمر رس  ی امام راحل و شهدا  یآرمان ها افزودند:  انقالب، یمره خون شه   دنیانقالب دانسته و  تداوم  با   دانیو  تنها  بوده و  انقالب 

ب ا  نیمنت، د  یبو    شتریتالش و کوشش  به  م  زانیعز  نیخود  رئمی ادا کن  میتوان  یرا  مقاومت  سی.  اقتصاد  از همدل  یستاد  و   یاستان 
ظالمانه، حرکت شتابان    یمهایوجود تحر  رغمینموده و اظهار داشتند: عل  تیاستان ابراز رضا  ییاجرا  یمحترم دستگاهها  رانیمد  یهمراه

به استان را به فال   یمحترم جمهور  است یر  ر یاعتبارات قابل توجه در سفر اخ  ب یتصواستان  روند رو جلو داشته و    شرفتیتوسعه و پ
 خواهند کرد.  وسیرو، دشمنان را ما شیاستان هم با حضور پرشور در انتخابات پ زیو مردم عز میریگ یم کین

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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مقاومت  یاجرا  ان،یپا  در اقتصاد  به جلسه قبل ستاد  پا  یمصوبات مربوط  پروژه ها مسا  نیو همچن  شیدر شهرستان   ی ئل و مشکالت 
به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت

 . دیاتخاذ گرد لیشرح ذ

 

 ماوبات: 
  ن یتوسعه شهرستان مشگ  تیاستان)با محور  یستاد اقتصاد مقاومت  یو اجرا نشده جلسات قبل  ماندهیمصوبات باق  هیکل  دیمقررگرد  -1

 شوند.  ییشهرستان اجرا  نیستاد در ا یتا جلسه بعد ییاجرا یشهر( توسط دستگاهها

ا  تیباعنا  -2 بودجه قرارگرفته    وستیشهر درجداول پ  نی)عج( مشگعصریول  یتختخواب120  مارستانیپروژه توسعه ب  نکهیبه  قانون 
و    یریگی: پدیمنظورشده فلذا مقررگرد  یمحترم جمهور  است یر  روبرکتیم بهداشت ودرمان استان درسفرپرخمه   یوجزو پروژه ها

استان    یوخدمات درمان  یپروژه مذکور توسط دانشگاه علوم پزشک  ییاجرا  اتیعمل  رروندد  عی اعتبار و تسر  نیاقدام الزم جهت تام
 برسد.   یو به بهره بردار لیپروژه تکم نیا ندهیسال آ  2انجام و حداکثر تا 

شماره    1بند  رویپ -3 باعنا  20/11/9۷مورخه    ۶42133صورتجلسه  اهم  تیو  و  ضرورت  مل  تیبه  شهر    نیمشگ  یآبرسان  یطرح 
شهر    ن یخانه مشگ  ه یبه تصف  گلو یاحمدب  پروژه از سد   ییاجرا   اتیاعتبار و شروع عمل  نیو اقدام الزم جهت تام  یریگی: پدیمقررگرد

 و به اتمام برسد.  لیتکم یسالجار انیحداکثر تاپا ییاوچایاز نهرخاتون و خ یفعل الخط انتق  یمعمول و همزمان اصالح و بازساز

 ی اراض  یو زهکش  یاریشبکه آب  یاعتبار الزم برا  نیبه تام   تیو باعنا  20/11/9۷مورخه    ۶42133صورتجلسه شماره    8بند    رویپ  -4
 ی محترم جمهور  است یسفرر  انیبانک توسعه تعاون درجر  قیاز طر  نانس یبصورت فا  الیر  ونیلیم  ۶00  زانیسد سبالن به م  ابیپا

  ل یاستان جهت تکم  یو اقدام الزم توسط آب منطقه ا  یریگی:  پدیمقررگرد  2۷/11/98  خیتارپروژه در    یواگذار  جهینت  ییو بازگشا
 کامل پروژه معمول گردد. یو بهره بردار

 ی از سدها  20از    ش یب  یو بهره بردار  فیتکل  نییو باتوجه به عدم تع  20/11/98مورخه    ۶42133صورتجلسه شماره    9بند  رویپ  -5
و    یتوسط آب منطقه ا  گرید  یاز سدها  ی و بهره بردار  ل ینو و تکم  نچه یسد ا  ی : عالج بخشد یمقررگرد  شهرستان  یتیومعش  یخاک

 . رندیقرارگ یسال آت یبرنامه ها تیاستان دراولو یجهادکشاورز 

شدن پروژه مذکور تا سال  یی اعتبار واجرا  نیو اقدام الزم جهت تام  یریگی: پدیمقررگرد  مانیباتوجه به اتمام مطالعات سد اهل ا  -6
 .ردیاستان انجام گ یتوسط آب منطقه ا ندهیآ

  ر یآن درجلسه اخ  یهکتار  49توسعه    بیو تصو  یرض  یصنعت  هیدرناح  یو اقتصاد  یدیمختلف تول  یطرحها  یبه اجرا  تیباعنا  -7
ر  یشورا مقررگرد  یزیبرنامه  استان  توسعه  تخصصدیو  جلسه  هماهنگ  ی:  معاون  عمران  یباحضور  دفنرفن   یاستاندار  ی امور    ی ، 

ا  یاستاندار منطقه  آب  فرماندار  یتصنع  ی، شرکت شهرکها  ی ،  و  تشک  نیشهرستان مشگ  یاستان  تام  لیشهر  ناح  نیو    ه ی آب 
 . ردیانجام گ یو اقدام عمل یمذکور از سد سبالن بررس یصنعت

ن -8 و اقدامات الزم جهت   یریگی: شرکت آب وفاضالب استان پدیشهر مقررگرد  نیفاضالب مشگ  یماندن پروژه مل  مهیباتوجه به 
 .ندیاز آن معمول نما عیسر یو بهره بردار لیو تکم ازیاعتبار مورد ن نیتام

بازنگر  تیباعنا -9 زاده و    میحمزه سل  دیسبالن   شه   ییروستا  یو توسعه طرح مجتمع آبرسان  ینقشه و مطالعات فن  یبه اصالح و 
خصوص   نیدر ا  الیر  اردیلیم  12۵0بالغ بر    یاعتبار  نی شهرو روستا و تام  204روستا به    ۷8تحت پوشش از    یروستاها  شیافزا

توسط شرکت آب و فاضالب استان و    ندهیو فراخوان تا دو هفته آ  یانتشار همزمان آگه   هتو اقدامات الزم ج   یریگی: پدیمقررگرد
 ز سال بعد معمول گردد. پروژه ا ییاجرا اتیشروع عمل

بند -10 به  قبل  13باتوجه  وز  یصورتجلسه  مساعد  قول  ن  ریو  ر  انیدرجر  رویمحترم  جمهور  استیسفر    ی ادار   یدرشورا  یمحترم 
شهر درسال   نیولت مشگ  لویک  230و پست    ییگرما  نی زم  یاز پروژه ها  ی و بهره بردار  لیبر تکم   ی شهر مبن  ن یشهرستان مشگ

 انجام گردد.  جانی آذربا یبرق استان و برق منطقه ا یرو ین عیشرکت توز قی طرخصوص از  ن یالزم درا یهایریگی: پدیمقررگرد 99
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شهر   اهر و   نی  مشگ  لیپروژه چهاربانده نمودن محور اردب  یمل  فیاعتبار رد  شیبه افزا  تی و باعنا  یصورتجلسه قبل  4بند    رویپ -11
 ۵  ییاجرا  اتیامر وشروع عمل  داتی: نسبت به تمه دیمقررگرد  یمحترم جمهور  استیسفرر  انی در جر  الیر  اردیلیم  330اعتبار    نیتام
 . ردیاستان اقدام الزم انجام گ یتوسط راه وشهرساز ندهیدرسال آ زیشهر به سمت اهر و تبر نیاز مشگ لومتریک

به موئ  نی: مشگ  یگردشگر  یو آسفالت محورها  ی: بهسازدیمقررگرد   یصورتجلسه قبل  ۵بند    رویپ -12 راه    نرجهیو ق  لیشهر  توسط 
شاب  یوشهرساز سمت  به  الهرود  قوتورسو  لی و  راهدار  یی و  ا  ی توسط  جاده  ونقل  ز  یوحمل  بعنوان  الزم    یرساختهایاستان 
 برسد.   یو به بهره بردار لی تکم یسال آت  یبرنامه ها تیشهرستان دراولو یبخش گردشگر یوضرور

زنباتو -13 کلنگ  به  راه   ی جه  سه  محور  کردن  چهاربانده  رض  یادامه  سمت  به  ام  ی صحرا  محترم    است یسفرر  انیدرجر  یرکندیو 
  ی پروژه مل   نیا  عیسر   ی اعتبار و اجرا  نیو اقدام الزم جهت تام  ی ریگی: پدیمقررگرد  یراه و شهرساز  رمحترمیتوسط وز  یجمهور

 .ردی استان انجام گ یتوسط راه وشهرساز

شهر و براساس    نی شهرستان مشگ  یو عرضه مسکن برا  دیتول  یاز طرح اقدام مل  یا  هیسهم  چگونهیبه عدم اختصاص ه  تیباعنا -14
بازد و  و صورتجلسات  زم  یدانیم  یدهایمکاتبات  و  آمده  شهردار  یفرماندار  یشنهادی پ  ینهایبعمل  عاجل  دیمقررگرد  یو  اقدام   :

استان اقدام تا    ۵ماده    ونیسیدرکم  ع یسر  یرکاربریینسبت به تغ  ازیرت نو درصو  نجام استان ا  ی خصوص توسط راه وشهرساز  نیدرا
 طرح بهره مند گردند.  نیا یایاز مزا  زیشهرستان ن نیمردم ا

قبل  10بند    رویپ -15 پ  یصورتجلسه  فرماندار  یهایریگی و  توسط  آمده  بعمل  مشگ   یمکرر  محترم  جمعه  امام  به    نیو  نسبت  شهر 
استان اقدام وباتوجه    یزیوبرنامه ر  تیریشهر توسط سازمان مد  نینمازجمعه مشگ  یمصل  لیدرصد پروژه تکم  ۵0حداقل    صیتخص
الزم    یقانون  فاتیترک تشر  قیپروژه ازطر  یاستان نسبت به واگذار  یوشهرساز  همناقصه سوم پروژه توسط را  یبرگزار  یبه آگه 

 اقدام گردد.

تعط  تیباعنا -16 استخر   لیبه  تنها  درشهرستان مشگ  شدن  زم  نیموجود  و  استاد  نیشهر  پ  یتخت  ومیچمن  دوسال  و   شیاز  تاکنون 
ورزش  رمحترمیسفروز انیاعتبار الزم درجر نیتام رغمیو... عل یچمن مصنوع متیق شیافزا ل یآمده به دل شیمسائل و مشکالت پ

مشگ به شهرستان  دستور  نیوجوانان  و  شورا  شانیا  مساعدشهر  جلسات  مقررگرد  مانیپ  تهیوکم  یفن  یو  سردیاستان  اقدام    ع ی : 
از آنها به لحاظ   یو بهره بردار   لیو تکم  یسالجار  انیهردو پروژه توسط ورزش وجوانان استان حداکثر تا پا  فیتکل  نییجهت تع
 . ردیدرمنطقه انجام گ یمردم و تبعات سوء اجتماع یعموم یتینارضا

: مرکز    یمازاد ادار  ی: ساختمانهادیبه دستورموکد استاندار محترم درجلسه مقررگرد  تیو باعنا  یو صورتجلسات قبل  رومکاتباتیپ -17
واگذار  نیمشگ  ات یو دخان  ی دست  عیآموزش وصنا مرادلو جهت  واداره پست  آموزش سالمت    ی شهر  ودرمان و    هداشت یبه مرکز 
جلسه   نیدولت دراول  یاز مقررات مال  یبخش  میقانون تنظ  89و  ۶9ماده  مرادلو مطابق    لشهر و یبت احوا  نیمشگ  یجهاددانشگاه

 .ردیالزم انجام گ یو توسعه استان مطرح و اقدامات قانون یزیبرنامه ر یشورا

انجام    ن یشهرستان مشگ  یگردشگر  میعظ  یتهایبه ظرف  تیباعنا -18 اقدامات    ی رساختهای: زدیخصوص مقررگرد  نیدرا  افتهیشهر و 
  ی خ ی، مجموعه تار  دریح  خیش  هیبق  یشهرستان و مرمت و بازساز  نیمصوب دولت درا  یمنطقه نمونه گردشگر  ۶  ازیالزم و مورد ن

  ی دست   عی، صنا  یفرهنگ   راثیم  یبرنامه ها  تیبالغ ، قلعه قهقهه دراولو  یقان  یاروانسرا، ک  یریشهر  یکهنه قلعه ، منطقه باستان
 استان لحاظ گردد. یوگردشگر

تامدیمقررگرد -19 با  برا   نی:  باستان شناس  یاعتبار الزم  آ  نیمشگ  ی موزه  دوهفته  تا  حداکثر  مد  ندهیشهر  م  رکلیتوسط    راث یمحترم 
 انجام شود.  ی( واگذارندهیآ می و ن مکاهی) یاستان حل وتا جلسه بعد یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

براحداث    یاستان وشهرستان مبن  کیتراف  یشهر و مصوبات شورا  نیمشگ  یمکرر فرماندار  یهایریگیو پ  یبه مکاتبات قبل  تیباعنا -20
پل تا سه راه  یپروژه درحدفاصل سه راه  نیا  یابیو مکان    ییشهر و جانما  نیراه درحوزه شهرستان مشگ  سیپاسگاه    ی الهرود 

سبت به احداث استقرار  و کاهش تصادفات ن  یو بهبود عبور و مرور و حمل ونقل جاده ا  یمنی : جهت باالبردن ادیفخرآباد مقررگرد
 .ردیراه استان درمحل مورد نظر اقدام الزم انجام گ سیو پل یراه توسط راهدار سیپل

استان    یسال به اداره فرهنگ وارشاداسالم  10را به مدت    نما یس  یشهر بهره بردار  نیشهر مشگ  یو شورا  ی: شهرداردیمقررگرد -21
 .ندینما لیتحو
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 ریاست جمهوری 

 برنامه م بودجه کشورسازمان 

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲8شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 23/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

سازمان مدیریت و  رئیس  اردبیل استاندار 21/11/1398 ۶۷4233
 برنامه ریزی 

  لهیشهرستان ب یفرماندار
 سوار 

 دساور جلسه: 
 سوار لهیدر شهرستان ب یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 سوار  لهی( شهرستان بیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت طرح ها یبررس-2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها-3

 

 مذاکرات: مان 
چند    یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ  استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  23/11/1398روز چهار شنبه مور     4۵/08جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیاز کالم اهلل مج
آقا  یابتدا  در ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ  یقیشا  یجلسه جناب  برنامه  گرام  ریاستان ضمن عرض خ  یزیو  و  دهه    ت داشیمقدم 

نمودند. دب را قرائت  ارائه گزارش تحل  یاقتصاد مقاومت  یستاد فرمانده  ریمبارک فجر، دستورات جلسه  با  اعتبارات  پروژه   یلیاستان  از 
اعتبارات مصوب ساالنه) با توجه به تناسب    عیاظهار داشتند: هرچند در توز  1399آن با سال    سهی و مقا  ریاخ  یاستان در سال ها  یها

از    شیب  ریاستان در سه سال اخ  یتیریمد  میو تالش ت  یبا همدل  یول  م،یرا دار  یکشور  20رتبه    99ها ( در سال  شاخص  ریو سا  یتیجمع
م و چهارصد  هزار  ا   اردیلیدو  از محل  منابع  ا  یمل  عتباراتتومان  تزر  نیبه  ارز  قیاستان  در  که  لحاظ جذب    یکشور  یهای ابیشده  از 

 . می کشور دار یهااستان  نیدر ب چهارم را گاهیجا یاعتبارات مل

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

 نمودند.   انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه   ز یشهرستان و ن یمشکالت پروژه ها

  نگونه یاهلل دهه مبارک فجر، ا  امیا  داشت یبا گرام  زیسوار ن  لهیو امام جمعه شهرستان ب   هیفق  یمحترم ول  ندهینما  یزیعز  آقای  جناب      
ام و  رحمت  جلسات  را  خبرها  یبرا   دیجلسات  اعالم  افزودند:  و  کرده  عنوان  ها  تام  یشهرستان  خصوص  در    یرساختهایز  نیخوش 

سو از  محتر  یشهرستان  م  دواریام  ماستاندار  و  یکننده  د  یباشد.  بخش  تفر  یگریدر  مکان  و  پارک  نبود  از  خود  سخنان  و   یحیاز 
 موضوع شدند.   نیامر به ا نیسوار انتقاد کرده و خواستار توجه مسئول لهیاستفاده عموم مردم شهر ب یمناسب برا یسرگرم

آقا  انپای  در       با تقد  یجناب  استاندار محترم  بهنامجو  افز  22  ییمایمردم در راهپ  ریاز حضور کم نظ  ریمهندس    ی ودند: اصلبهمن 
  س ی.  رئمیالزم را فراهم نمائ  یرساختهایز  یستیراستان با  نی سالمت هست که در ا  سمیسوار، تور  له یمحور توسعه شهرستان ب   نیتر

 یشده در کشور، پروژه ها   جادیا  یها  تیمحدود  رغمیکردند : عل  حیکشور تصر  یمیتحر  طیاستان با اشاره شرا  یستاد اقتصاد مقاومت
پارس آباد( شروع شده که انشاهلل با بهره    -سوار  لهیسوار و ب  له یب-یگرم  ریدر شهرستان )از جمله: چهاربانده کردن مس  ی خوب  یرساختیز

 بود. میشهرستان خواه  نیو توسعه در ا ییایبزرگراه قفقاز و پو  لیکمشاهد ت ندهیاز آنها در حداکثر دو سال آ یبردار
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یپا  در    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیدر شهرستان پا  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
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 ماوبات: 
با هماهنگدیسالمت، مقرر گرد  یدر خصوص طرح گردشگر -1 دانشگاه  ی شهرستان، دانشگاه علوم پزشک  یفرماندار  ی:   یو جهاد 

برنامه ها  یمطالعات  یاستان طرح ها بزود  یاتیعمل  یو  را  ا  ی و ط  نیتدو  یخود  نما  ی جلسه  ارائه  استاندار محترم  .  دیدر حضور 
 یجهاد دانشگاه یندگیمکان مناسب جهت استقرار نما ن ییاستان نسبت به تع یا دهنقل و جاو حمل و  یاداره کل راهدار نیهمچن

 سوار را معمول دارند.  لهیب یمسافر انهیدر داخل سالن پا

ساختمان ستاد -2 گرد  یدر خصوص  مقرر  درمان شهرستان،  و  بهداشت  با    لیتکم  یها  نهی: هزدیشبکه  بهداشت شهرستان  شبکه 
 گردد.   نیاستان تام یزی و برنامه ر تیریمساعدت سازمان مد

طرح پس از انجام اصالحات الزم در طرح، توسط    ی: مجردیدر جلسه مطرح و مقرر گرد  انیغفار  یآقا  یراس  90  یطرح دامدار -3
 گردد. یفبه بانک عامل معر  التیاخذ تسه  یبرا یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

  ت ی ریو مد  یاستاندار  یامور اقتصاد  ی با حضور معاون هماهنگ  ی: جلسه ادیمقرر گرد  ،یدستمال کاغذ  دیدر خصوص کارگاه تول -4
 گردد.  یو موضوع بررس لیتشک یشعب بانک تجارت در دفتر استاندار

  ی فرماندار  یمورد تقاضا با هماهنگ  نی: زمدیاستان در جلسه مطرح و مقرر گرد  یتوسط جهاد دانشگاه  یداروئ   اهانیگ  دیطرح تول -5
 ی استاندار  یامور اقتصاد  یبه معاونت هماهنگ  یو جهت اقدامات بعد  یاب یاستان مکان    یعیشهرستان و توسط اداره کل منابع طب 

 گردد. یمعرف

مقرر گرد  یبرا -6 پارس حور  مبلغ  دیتوسعه شرکت  م  الیر  اردیلیم  ۵:  پااز  اعتبارات  اداره کل   یریو عشا   ییروستا  داریحل  توسط 
 اقدام گردد. یتعاون، کار و رفاه اجتماع

آقا -7 آسفالت  کارخانه  گرد  یدر خصوص  مقرر  تسه دیمعزز،  معرف  التی: مشکل  با  مذکور  تجارت    یطرح  و  معدن  سازمان صنعت، 
حل و فصل    یاستاندار  یامور اقتصاد  یرم هماهنگو توسط معاونت محت  یمحترم جمهور   است یاستان، از محل اعتبارات سفر ر

 گردد.

تول -8 طرح  خصوص  گرد  دیدر  مقرر  بساط،  تسه دیپوشاک  ن  التی:  پ  از یمورد  هماهنگ   یریگیبا  محترم  اقتصاد  یمعاونت    یامور 
 مربوطه حل و فصل گردد. یبانک مرکز قی و با مذاکره استاندار محترم و از طر یاستاندار

تول -9 مقرر گرد  ایمیک  دیدر خصوص طرح  ا دیبذر مغان،  به تخص  ی: شرکت آب منطقه  نسبت  اقدام   ازیآب موردن  صیاستان  طرح 
 .دینما

در حضور استاندار    یمحترم شهرستان، جلسه ا  یفرماندار  ی : با هماهنگدیارس جعفرآباد، مقرر گرد  لیزیدر خصوص کارخانه آرد ق -10
 گردد.   یم اتخاذ مالز ماتیو نسبت به حل و فصل مشکالت طرح تصم لیمحترم تشک
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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزیبرنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۹شماره  جلسهصورت 

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 23/11/1398 تاریخ:

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و   اردبیل استاندار 21/11/1398 ۶۷432۶
 برنامه ریزی 

 شهرستان مغان  یفرماندار

 دساور جلسه: 
 در شهرستان مغان یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 ( شهرستان مغانیو معدن ی)صنعتید یتول یمشکالت طرح ها یبررس-2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات: 
چند از    ی اتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر  یبا حضور اعضا  23/11/1398روز چهارشنبه مور     1۵/14جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

  داشت یمقدم و گرام  ریاستان ضمن عرض خ  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ  یقیشا  یجلسه جناب آقا  ابتدای  در       
از اعتبارات  پروژه    یلیاستان با ارائه گزارش تحل  یاقتصاد مقاومت  ی ستاد فرمانده  ر یدهه مبارک فجر، دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

االنه) با توجه به تناسب  اعتبارات مصوب س  عیاظهار داشتند: هرچند در توز  1399آن با سال    سهی و مقا  ریخا  یاستان در سال ها  یها
از    شیب  ریاستان در سه سال اخ  یتیریمد  میو تالش ت  یبا همدل  یول  م،یرا دار  یکشور  20رتبه    99ها ( در سال  شاخص  ریو سا  یتیجمع

م و چهارصد  هزار  مح  اردیلیدو  از  منابع  مل  لتومان  ا  یاعتبارات  تزر  نیبه  ارز  قیاستان  در  که  لحاظ جذب    یکشور  یهای ابیشده  از 
 . می کشور دار یهااستان  نیچهارم را در ب گاهیجا یاعتبارات مل

تقد  رخی  عرض  با  مغان  شهرستان  محترم  فرماندار  جلسه  ادامه  در     و  تمام  ریمقدم  از حضور  تشکر  استاندار    زانیعز  یو  باالخص 
آقا شر  ندهینما  رزادهیم  یمحترم، جناب  مردم  شور  فیمحترم  در مجلس  مغان  اجرا    یگزارش   ،ی اسالم  یاشهرستان  اجرا   ایاز    ی عدم 

اقت ستاد  قبل  جلسه  به  مربوط  ها  یمقاومت  صادمصوبات  پروژه  و مشکالت  مسائل  و  ارائه  ن  یدر شهرستان  و    الت یتسه   زیشهرستان 
 نمودند.   انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن

اهلل دهه مبارک   امیا  داشتیبا گرام زین  ، یاسالم  یشهرستان مغان در مجلس شورا  فیمحترم مردم شر  ندهینما  رزادهیم  آقای  جناب      
کنند   ی استان را اداره م  یو با دست خال  یمیتحر  طیکه در شرا  ییاجرا  یدستگاه ها  رانیمویر استاندار محترم و مد  یفجر، از تالشها

کامل   ی از پروژه ها، خواستار اجرا  یکم برخ  شرفتیاز سخنان خود ضمن انتقاد از پ  ی گریدر بخش د  نیهمچن  شانینمودند.   ا  ریتقد
 شدند.  ییاجرا یدستگاه ها یبرگزار شده در شهرستان از سو یمصوبات جلسات اقتصاد مقاومت

کردند: حضور  دیتاک بهمن 22 ییما یمردم در راهپ ریاز حضور کم نظ ریمهندس بهنامجو استاندار محترم با تقد یجناب آقا انپای در     
 م یدر کشور داشت  یتیاستکبار بوده و هر جا موفق  کرهیبر پ  یمحکمتر   یلیبهمن، س  22  ییمایکشورمان در راهپ  رت یمردم با بص  یونیلیم

کردند :   حیکشور تصر یمیتحر طیاستان با اشاره شرا یستاد اقتصاد مقاومت سیاتحاد و انسجام آحاد مردم بوده است. رئ نییمره ا یهمگ
از آنها تا    یدر شهرستان شروع شده که انشاهلل با بهره بردار  ی خوب  یرساختیز  یشده در کشور، پروژه ها  جادیا  یها  تیمحدود  رغمیعل
 بود.  میشهرستان خواه نیو توسعه در ا ییایدولت، شاهد پو نیا انیپا
اقتصاد مقاومت  یاجرا  ان،یدر پا    ی مسائل و مشکالت پروژه ها  نیو همچن  شیشهرستان پادر    یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد 

به    یماتیقرار گرفته و تصم  یمورد بحث و بررس  یو معدن  یصنعت   یدیتول  یواحدها  ازیموردن  التیتسه   زیشهرستان و ن  یاقتصاد مقاومت
 .  دیاتخاذ گرد لیشرح ذ
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 ماوبات: 
 ییاجرا  لومتریک  20:  دی( مقرر گردیشهر گرم  یخروج  یسوار )از ابتدا  لهیبه ب  یچهار خطه گرم  ییاجرا  اتیبه آغاز عمل  تیبا عنا  -1

  ۵0  ایداشته باشد    ی کیزیف  شرفتیدرصد پ  ۵0معادل مجموعاً    ا ی  یسال آت  یفصل کار  انیشهرستان، در پا  ی استحفاظ  یمحدوده  
 برسد.  یآسفالت توسط اداره کل راه و شهرساز  و یرسازیدرصد از کل مجموعه به ز

توسط اداره کل    یدور آن، حداکثر تا سه ماه اول سال آت  ییو روشنا  الرلویگ  اچهیدر  یگردشگر  نگ یر  ییاجرا  اتی: عملدیمقرر گرد -2
 . ابدیاتمام  یو گردشگر یدست عیصنا ، ی فرهنگ راثیاداره کل م یریگیبرق و با پ  عیو شرکت توز یراه و شهرساز

  ی ر یگیپ  یو استاندار  یفرماندار  قی: موضوع از طردیمقرر گرد  جانیآذربا  یو جمهور  یگرم  نیب  یگذر مرز  یدر خصوص راه انداز -3
 گردد.

  ص یبه استان)تخص  یمحترم جمهور  استیخانه سد تازه کند از محل اعتبارات سفر ر  هی تصف  یاعتبار اجرا  نیبه تام  تیبا عنا  -4
(  یتازه کند و گرم  یتابع به عالوه شهرها  یروستا  11۵  ی : به محض اتمام مطالعات مربوطه )برادی( مقرر گرد  الیر  اردیلیم  100

و توسط شرکت آب و فاضالب استان   یشرکت آب منطقه ا  یآن با هماهنگ  ییاجرا  اتی، عملیحداکثر تا اول خرداد ماه سال آت
و آب    یفرهنگ  راثیم  ،یاستاندار  تیو با محور  یجلسه ا  یتازه کند طواقع در مخزن سد    ی خیمحدوده تار  نیآغاز گردد. همچن

 حل و فصل گردد. یاسفندماه سال جار انیو حداکثر تا پا یو آب و فاضالب استان بررس یمنطقه ا

تابستان   انیپروژه را حداکثر تا پا  یفازها  ی: شرکت آب و فاضالب استان تمامدیموران مقرر گرد  یدر خصوص مجتمع آبرسان  -5
بهره بردار  1399سال   با عنا  ی: فاز هادیمقرر گرد  نیبرساند، همچن  یبه   یدرصد  80  یباال  شرفتیبه پ  تیاول و دوم مجتمع 

 برسد.  یبرداربه بهره  یپروژه تا خرداد ماه سال آت

از    نهیطرح در استفاده به گذاران    هیگلخانه آنگوتالر و به لحاظ مشکالت گذشته سرما  یگذار قبل  هیسرما  دیبه خلع    تیبا عنا  -6
گذار    هی، گلخانه مذکور به سرما  یاز جمله سازمان جهاد کشاورز  ربطیذ  یدستگاه ها  ی: با اهتمام جددیموجود، مقرر گرد  تیظرف

 واگذار گردد. یکشاورز نکتوسط با تیتوانمند و با اهل

قرار گ  تیباعنا -7 پا  نیا  ی استحفاظ  یسد عمارت در حوزه    یریبه  و  اجرا  نییشهرستان  از  آب  یبودن سهم شهرستان    ی اریشبکه 
سهم شهرستان    شی نسبت به افزا  یمنطقه، سازمان جهاد کشاورز  ازی: به لحاظ ندیهکتار(، مقرر گرد  830آن )  ابیتحت فشار پا

 .دیمنعکس نما یمربوطه و فرماندار رخانهیدبرا به   جهیاقدامات الزم را معمول و نت

عنا  -8 پ  تیبا  ر  الیر  اردیلیم  30  ینیب  شیبه  سفر  اعتبارات  محل  جمهور  استیاز  سامانده   ی محترم  بالهارود   یحوضه    یبه 
 .دیکرد آن اقدام نما نهینسبت به هز یبه محض شروع فصل کار یاست ، شرکت آب منطقه ا افتهیاختصاص 

:  دیشکراب، مقرر گرد یصنعت هیو ناح یمینظر کر دیشه یشهرک صنعت یدیتول یواحد ها  یکارگران ساختمان مهیدر خصوص ب  -9
کارگران ساختمان   مهیمربوط به ب  یها  نهینسبت به برآورد هز  ،یبا در نظر گرفتن حداقل دستمزد کارگر  یاجتماع  نیاداره کل تام

 . دیآن اقدام نما طیو تقس

انتشار    ،یعلو   ادیبناستان ضمن مذاکره با    ی: سازمان جهاد کشاورزدیآنگوتالر مقرر گرد  یدرخصوص مجتمع دامپرور -10 نسبت به 
 . دیآن اقدام نما ی( جهت واگذارهیپا متی) بر اساس قیآگه 

عنا -11 تول  تیبا  مکان  دیبه  آب  ش  یک یکنتور  کارخانه  گرد  یآقا  سایآو  راالتیدر  مصوب   ، بازد  دیپاشازاده  ضمن  و    دی؛  آب  شرکت 
از کارخانه مذکور    یاستان  ازین  ن یمحصول، نسبت به الزام تثم  نیا  ی فیک  دییکارخانه مذکور و در صورت تا  دات یفاضالب استان از تول

 اقدام گردد.

واحد    نیا  ازیسوخت مورد ن  نیجهت تثم  یعیاز گاز طب  یبهره مند   ازمندیو ن  ید یراکد تول  یمجدد واحد ها  یبه راه انداز  تیبا عنا -12
که از سوخت شرکت نفت در سنوات گذشته    ییواحد ها  یخط انتقال توسط شرکت گاز برا  یاجرا  ی  نهیهز  نکهیها و به لحاظ ا

به    نیباشد و همچن  ی( مالیر  اردیلیم  ۵) تا سقف  گانی باشند را  یاز شرکت مذکور م  ییشناسا  کد  ینموده اند و دارا  یاستفاده م
ا ا  ریواحد ها در سنوات گذشته غ  نیا  نکهیلحاظ  از  بوده و  اند، مقرر گرد  نیفعال  ننموده  استفاده  الزم    یها  یریگی: پ دیسوخت 

 استان معمول گردد. ینفت یواحد ها( از شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده ها نیا ی)در جهت بهره مند  یتوسط استاندار
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تعداد  یصنعت  ی شهرستان، شرکت شهرک ها  ی: فرمانداردیمقرر گرد -13   ی ک صنعتواقع در شهر  یگذاران طرح ها  هیاز سرما  ی و 
را به    جه یموجود اقدام و نت  یها و کمبود ها  ازینسبت به احصاء ن  ، یاستاندار  یبه همراه دفتر فن  ی جلسه ا  ی ط  ،یمینظر کر  دیشه 

شهرک مذکور اقدامات الزم   ییجهت رفع مشکالت مربوط به روشنا  یصنعت  یشهرک ها  کتشر  نی. همچندیاعالم نما  یاستاندار
 را معمول دارد.

مند -14 بهره  سوبس  یدر جهت  ها  التیتسه   دیاز  واحد  کر  دیشه   یدر شهرستان)به خصوص شهرک صنعت  یدیتول  یبه  (  یمینظر 
در    بیشهرستان را با تصو  یدیتول  یبه استان، سهم واحد ها  ییاعطا  ارانهی  نیاول  افتی: سازمان صمت به محض دردیمقرر گرد

 . دیوه مربوطه پرداخت نماکارگر

درصد از کل   3۵  ری فرزانه، با توجه به ساخت ز  ینوآران بهنوش آقا  راالتیکارخانه ش  یکار ساختمان  انیدر خصوص درخواست پا -15
 گردد.  ی استان بررس یصنعت یو شرکت شهرک ها یاستاندار یدفتر فن ق ی: موضوع از طردیمقرر گرد ن،یزم

بلند    یزیبرق ضمن برنامه ر  عی:  شرکت توزدیانگوت، مقرر گرد  یصنعت  ه یبرق بخش انگوت و ناح  نیدر خصوص رفع مشکل تثم -16
کوتاه   ی ولت و در بازه زمان  لویک  20  در یمدت احداث ف  انیم  یو در بازه زمان  ۶3جلسات ماهانه جهت احداث پست    یمدت با برگزار
برق منطقه اقدام    نی ، نسبت به تثم  یمحترم جمهور  استیسفر ر  منابع اعتبارات  قیاز طر  یلومتریک  3خط انتقال    یمدت با اجرا

 . دینما

:  دی)عج( ، مقرر گردعصریدر شهرک ول  ینفر  3000  یشده به احداث سالن ورزش  ی نیب  شیپ  نی زم  ی کیبه مشکالت ژئوتکن تیبا عنا -17
 و واگذار گردد. شنهادیپ یتوسط اداره کل راه و شهرساز نیگزیجا نیزم یهفته آت یاداره کل ورزش و جوانان ط یریگیبا پ

  ی چمن مصنوع  نی و احداث زم  لیمحترم جمهور به استان به تکم  است یاز محل اعتبارات سفر ر  الیر  اریلیم  10  نیبا توجه به تام -18
نسبت به   یا تابستان سال آت:  اداره کل ورزش و جوانان تدیطرح، مقرر گرد یالیر اردیلیم 20و اعتبار مصوب  ثاریا یمجموعه ورزش

 . دیمجموعه اقدام نما نیاز ا یو بهره بردار لیتکم

: شرکت آب و فاضالب استان و  دیمقرر گرد  یشکراب به فاضالب شهر  یصنعت  ه یاتصال فاضالب ناح  یدرخصوص امکان سنج -19
 . دیمنعکس نما یشهرستان و استاندار   یرا به فرماندار  جهیو نت یمشترک موضوع را بررس دیبازد یط یصنعت یشرکت شهرک ها

بار سوم  یو اظماره برا گلویقره خان ب یدر شهر زهرا، روستاها یچمن مصنوع ی ها نیمناقصه احداث زم یبه انتشار آگه  تیبا عنا -20
و جوانان جهت انتخاب    اداره کل ورزش  فاتیترک تشر  قی: از طردیبرآورد شده، مقرر گرد  مت یتر از ق  نیی پا  یها  متیو ارائه ق

 .دیآن اقدام نما ثتوانمند جهت احدا مانکاریپ

پ -21 اقتصاد  یمعاونت محترم هماهنگ  یریگیبا  اجرا  قهیدرخصوص عدم اخذ وی  لیاردب  یاستاندار  یامور  طرح توسط بانک    یمحل 
در    ی علو  ادیبا بن  نا یبه اتمام قرارداد بانک س  تیبا عنا  نیگردد. همچن  فیو تکل  نیی، موضوع تع  الت یتسه   یدر جهت اعطا  نایس

پرونده در دست اقدام که در کارگروه اشتغال مصوب   10از    شی( و تعداد ب30/10/1398)  ییاشتغال زا  التیخصوص پرداخت تسه 
. متحمل شده اند  و .. قهیوی هیو ته  یه یطرح توج هیاز بابت ته  یادی ز یها نهیطرح ها هز انیو به بانک ابالغ شد ه است و کارفرما 

بهمن   انیتا پا  جهی و نت  یریگیپ  یاستاندار  ییامور روستا  فتراداره کل د  ق یمذکور از طر  التیتسه   فیتکل  نییتع  ای  دی، موضوع تمد
 شهرستان اعالم گردد. یماه به فرماندار

به   ۶0به صورت  یعلو ادیو بن یاستاندار نیماب یعقد تفاهم نامه ف ی: طدیمقرر گرد یبیداش د -راه اوماسالن یدر خصوص اجرا -22
 اوماسالن اقدام گردد. - یبیداش د یستیو آسفالت راه تور یرسازینسبت به ز 40

گرد -23 پدیمقرر  تثی  شنهادات،ی:  و  مطالعات  و  ها  هز  راتیراهکار  برآورد  با  منطقه  اشتغال  به  توسعه    یها  نهیمثبت  جهت  مربوطه 
اقدامات الزم جهت   نیمنعکس و همچن  یشاوون( به استاندار  یبوم گرد  ی)مجر  یراکبر منصو  یشهرستان توسط آقا  یگردشگر

 و اقدام گردد.  یریگیپ  یاستاندار  قیاز طر یگرم ستاندر شهر دریپاراگال تیسا  یاخذ مجوز رسم
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 : تحلیل عملکرد استان در بخش اشتغال )پنجره واحد اشتغال( اولبخش 

 به تفکیک ماه -۱۳۹8ی اجرایی اساان در سال هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 تعداد اشاغال محقق شده  ماه

 24۶3 فروردین 

 2314 اردیبهشت 

 2۵30 خرداد

 1۷22 تیر

 19۵۶ مرداد

 1۵11 شهریور

 2۵2۵ مهر 

 1۵92 آبان

 ۷۶۷ آذر 

 440 دی 

 4۷3 بهمن

 2۷۷ اسفند 

 ۱8۵۷۰ جمع 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 به تفکیک جنسیت -۱۳۹8ی اجرایی اساان در سال هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 مرد زن  مجموع

۱8۵۷۰ 6۰۲۲ ۱۲۵۴8 

 سامانه پنجره واحد اشتغال استان: برگرفته از مثخذ

 

 فعالیت اتااادیبه تفکیک  -۱۳۹8ی اجرایی اساان در سال هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 کشامرزی خدمات  صنعت  مجموع

۱8۵۷۰ ۷۱8۳ 6۱8۳ ۵۲۰۴ 
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 ۱۳۹8 در سالی اجرایی اساان هادساگاهتوسط آمارهای اشاغال ثبت شده 

 ی اجرایی اساانهادساگاهبه تفکیک  -
 

 تحقق درصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 ۷۷ 241 310 اداره ورزش و جوانان 

 ۷3 39 ۵3 ایحرفه سازمان فنی و 

 ۵2 34 ۶۵ اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 ۵ اداره کل پست 

 100 1۵ 1۵ دامپزشکی 

 124 ۵43 423 راهداری و حمل و نقل

 0 0 4 حج و زیارت

 8۵ 1۷ 20 یبت احوال

 1۵ 9 ۶0 منابع طبیعی

 ۶9 ۷4 10۶ توزیع نیروی برق 

 9۵ 23 24 جهاد دانشگاهی 

 49 223 4۵1 امور عشایر

 98 12۶ 129 شیالت 

 14۷ 9۶2 ۶۵2 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 ۷۵ ۷9۶0 10۵۶4 صنعت، معدن و تجارت 

 84 1113 131۶ دانشگاه علوم پزشکی 

 93 18۷2 200۵ کمیته امداد

 1۵8 111 ۷0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 ۶۵ 2۵ 38 ایمنطقهآب 

 8۵ 3۷8۵ 4421 جهاد کشاورزی 

 ۵8 ۶۷0 1140 آموزش و پرورش

 ۷8 ۵۵3 ۷04 بهزیستی 

 31 134 42۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 4۵ اداره زندان ها 

 0 41 0 پارک علم و فناوری 

 درصد 80 18۵۷0 2304۶ جمع 

  : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹8ی اجرایی اساان در سال هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 شهرساانبه تفکیک  -

 
کد  

 شهر 
 شهرساان 

 تعهد اشاغال

 مطابق با برنامه اشاغال  

 اشاغال 

 محقق شده  
 تحقق درصد 

 ۵2 ۵9۶0 11488 اردبیل 2401

 120 1۷88 1489 بیله سوار  2402

 181 13۵8 ۷38 خلخال  2403

 83 198۶ 2393 شهرمشکین 2404

 11۶ 182۷ 1۵۷0 گرمی 240۵

 200 3209 1۶03 آباد پارس 240۶

 123 484 392 کویر  240۷

 3۵ 8۵۷ 24۷2 نمین 2408

 103 ۵02 48۶ نیر 2409

 14۷ ۶09 41۵ سرعین 2410

 درصد 8۰ ۱8۵۷۰ ۲۳۰۴6 جمع 
 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹8در سال شهرساان اردبیل ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 
محقق  تعداد شغل 

 شده 
 حقق تدرصد 

 ۶4 201 310 اداره ورزش و جوانان 

 1۵8 19 12 ایحرفه سازمان فنی و 

 ۵2 34 ۶۵ اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 ۵ اداره کل پست 

 12۵ ۵ 4 دامپزشکی 

 8۶ 344 400 راهداری و حمل و نقل

 0 0 2 حج و زیارت

 100 ۶ ۶ یبت احوال

 4 2 42 منابع طبیعی

 24 19 ۷9 نیروی برق توزیع 

 100 20 20 جهاد دانشگاهی 

 0 0 0 امور عشایر

 43 1۶ 3۷ شیالت 

 190 198 104 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 38 298۷ ۷821 صنعت، معدن و تجارت 

 81 4۶1 ۵۶۶ دانشگاه علوم پزشکی 

 101 ۶۵۵ ۶48 کمیته امداد

 88 ۶2 ۷0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 0 ایمنطقهآب 

 102 ۵1۵ ۵03 جهاد کشاورزی 

 ۵0 1۷0 339 آموزش و پرورش

 ۵8 119 202 بهزیستی 

 4۶ 9۶ 208 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 4۵ اداره زندان ها 

 0 41 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۵۲ ۵۹6۰ ۱۱۴88 جمع 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹8در سال شهرساان بیله سوار ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 0 0 اداره ورزش و جوانان 

 40 4 10 ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 33 1 3 دامپزشکی 

 44 8 18 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 0 یبت احوال

 0 0 0 منابع طبیعی

 ۵0 1 2 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 9 11 121 امور عشایر

 0 0 0 شیالت 

 2۷2 49 18 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 1۷2۶ 328 19 صنعت، معدن و تجارت 

 84 ۵8 ۶9 دانشگاه علوم پزشکی 

 10۶ 80 ۷۵ کمیته امداد

 0 0 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 100 10 10 ایمنطقهآب 

 113 113۵ 1004 جهاد کشاورزی 

 ۵3 3۵ ۶۵ آموزش و پرورش

 109 ۶8 ۶2 بهزیستی 

 0 0 13 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 فناوری پارک علم و 

 درصد ۱۲۰ ۱۷88 ۱۴8۹ جمع 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹8در سال  آبادپارسشهرساان ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 حقق ترصد د تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 1۵ 0 اداره ورزش و جوانان 

 100 ۶ ۶ ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 ۶۶ 2 3 دامپزشکی 

 0 44 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 0 یبت احوال

 4۵ ۵ 11 منابع طبیعی

 183 11 ۶ توزیع نیروی برق 

 100 1 1 جهاد دانشگاهی 

 10۵ 1۵8 1۵0 امور عشایر

 200 10 ۵ شیالت 

 180 81 4۵ و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 434۵ 1۵21 3۵ صنعت، معدن و تجارت 

 ۶0 199 329 دانشگاه علوم پزشکی 

 ۵۷ 94 1۶4 کمیته امداد

 0 10 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 10 ایمنطقهآب 

 1۵۵ ۷۵9 488 جهاد کشاورزی 

 83 1۷۷ 211 آموزش و پرورش

 11۶ 114 98 بهزیستی 

 4 2 41 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۲۰۰ ۳۲۰۹ ۱6۰۳ جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹8در سال شهرساان خلخال ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
 

 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 8 0 اداره ورزش و جوانان 

 100 3 3 ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 0 0 0 دامپزشکی 

 0 4۷ 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 2 یبت احوال

 0 0 0 منابع طبیعی

 400 4 1 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 0 0 0 امور عشایر

 0 10 0 شیالت 

 1۶۶ 93 ۵۶ و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 0 ۵28 0 صنعت، معدن و تجارت 

 0 21 0 دانشگاه علوم پزشکی 

 104 348 333 کمیته امداد

 0 3 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 0 ایمنطقهآب 

 89 130 14۶ جهاد کشاورزی 

 118 102 8۶ آموزش و پرورش

 ۷3 48 ۶۵ بهزیستی 

 28 13 4۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۱8۱ ۱۳۵8 ۷۳8 جمع 
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 ۱۳۹8در سال شهرساان سرعین ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 0 0 اداره ورزش و جوانان 

 1۶ 1 ۶ ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 0 0 0 دامپزشکی 

 0 0 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 0 یبت احوال

 0 0 0 منابع طبیعی

 13۵0 2۷ 2 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 0 0 0 امور عشایر

 33 2 ۶ شیالت 

 10۷ 122 114 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 42۷ 23۵ ۵۵ صنعت، معدن و تجارت 

 144 3۶ 2۵ علوم پزشکی دانشگاه 

 31 ۵ 1۶ کمیته امداد

 0 0 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 0 ایمنطقهآب 

 10۷ 133 124 جهاد کشاورزی 

 82 28 34 آموزش و پرورش

 ۵4 18 33 بهزیستی 

 0 2 0 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۱۴۷ 6۰۹ ۴۱۵ جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹8در سال شهرساان کوثر ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 1 0 اداره ورزش و جوانان 

 100 3 3 ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 0 0 1 دامپزشکی 

 ۶20 31 ۵ راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 1۵0 3 2 یبت احوال

 0 2 0 منابع طبیعی

 100 3 3 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 0 0 0 امور عشایر

 44 1۵ 34 شیالت 

 141 1۷ 12 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 3۵۶ 10۷ 30 صنعت، معدن و تجارت 

 130 4۷ 3۶ دانشگاه علوم پزشکی 

 110 ۷3 ۶۶ کمیته امداد

 0 0 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 ۵0 3 ۶ ایمنطقهآب 

 10۶ 140 131 جهاد کشاورزی 

 41 1۵ 3۶ آموزش و پرورش

 94 18 19 بهزیستی 

 ۷۵ ۶ 8 شهید و امور ایثارگران بنیاد 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۱۲۳ ۴8۴ ۳۹۲ جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹8در سال شهرساان گرمی ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 3 0 اداره ورزش و جوانان 

 33 2 ۶ ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 ۵0 1 2 دامپزشکی 

 0 30 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 0 یبت احوال

 0 0 1 منابع طبیعی

 100 3 3 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 ۵4 ۵4 100 امور عشایر

 414 29 ۷ شیالت 

 134 ۶3 4۷ و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 18۷ 844 4۵0 صنعت، معدن و تجارت 

 142 118 83 دانشگاه علوم پزشکی 

 12۷ 2۷2 214 کمیته امداد

 0 0 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 100 ۷ ۷ ایمنطقهآب 

 ۶4 28۵ 440 کشاورزی جهاد 

 ۷3 ۶3 8۶ آموزش و پرورش

 ۶1 ۵1 83 بهزیستی 

 4 2 41 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۱۱6 ۱8۲۷ ۱۵۷۰ جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹8در سال  شهرمشکینشهرساان ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 ۷ 0 اداره ورزش و جوانان 

 0 0 4 ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 ۵00 ۵ 1 دامپزشکی 

 0 0 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 4 یبت احوال

 0 0 ۶ منابع طبیعی

 28 2 ۷ توزیع نیروی برق 

 ۶۶ 2 3 جهاد دانشگاهی 

 0 0 80 امور عشایر

 93 29 31 شیالت 

 188 234 124 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 88 9۵۷ 108۵ صنعت، معدن و تجارت 

 84 10۶ 12۶ دانشگاه علوم پزشکی 

 ۷0 229 32۶ کمیته امداد

 0 32 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 100 ۵ ۵ ایمنطقهآب 

 8۵ 2۶۶ 312 جهاد کشاورزی 

 20 33 1۶1 آموزش و پرورش

 94 ۶8 ۷2 بهزیستی 

 2 1 4۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 فناوری پارک علم و 

 درصد 8۳ ۱۹86 ۲۳۹۳ جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹8در سال شهرساان نمین ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 ۶ 0 اداره ورزش و جوانان 

 33 1 3 ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 0 1 0 دامپزشکی 

 0 19 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 2 حج و زیارت

 200 8 4 یبت احوال

 0 0 0 منابع طبیعی

 100 2 2 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 0 0 0 امور عشایر

 44 4 9 شیالت 

 ۶۶ ۷2 109 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 2۷ 2۷1 993 صنعت، معدن و تجارت 

 8۶ ۵۷ ۶۶ دانشگاه علوم پزشکی 

 ۶۶ 82 124 کمیته امداد

 0 3 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 0 ایمنطقهآب 

 2۵ 2۵8 1020 جهاد کشاورزی 

 4۷ 42 88 آموزش و پرورش

 ۷0 28 40 بهزیستی 

 2۵ 3 12 شهید و امور ایثارگران بنیاد 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۳۵ 8۵۷ ۲۴۷۲ جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹8در سال شهرساان نیر ی اجرایی هادساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حقق تدرصد  تعداد شغل محقق شده  تعداد شغل تعهد شده  دساگاه اجرایی 

 0 0 0 اداره ورزش و جوانان 

 0 0 0 ایحرفه سازمان فنی و 

 0 0 0 اردبیلیدانشگاه محقق 

 0 0 0 اداره کل پست 

 0 0 1 دامپزشکی 

 0 24 0 راهداری و حمل و نقل

 0 0 0 حج و زیارت

 0 0 2 یبت احوال

 0 0 0 منابع طبیعی

 200 2 1 توزیع نیروی برق 

 0 0 0 جهاد دانشگاهی 

 0 0 0 امور عشایر

 0 11 0 شیالت 

 139 32 23 و گردشگری دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 2۵2 192 ۷۶ صنعت، معدن و تجارت 

 ۶2 10 1۶ دانشگاه علوم پزشکی 

 8۷ 34 39 کمیته امداد

 0 1 0 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 0 ایمنطقهآب 

 ۶4 1۶4 2۵3 جهاد کشاورزی 

 14 ۵ 34 آموزش و پرورش

 ۶0 18 30 بهزیستی 

 81 9 11 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 0 0 0 اداره زندان ها 

 0 0 0 پارک علم و فناوری 

 درصد ۱۰۳ ۵۰۲ ۴86 جمع 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 : گزارش مصوبات اشتغال استان دوم بخش

جلس ه(  کی روز ۵/12هر  نیانگی)با م دهیگرد لیاشتغال تشک یجلسه کارگروه تخصص 29تعداد    1398در سال   
از   تی ب ر حما  یکالن کش ور مبن   یهای ابالغباشد که بر اساس سیاستمصوبه می  313جلسات تعداد    نیکه حاصل ا

های استان در ظر قرار دادن اولویتو با مدن  یریو عشا  ییروستا  داریاشتغال پا  التیگذاری و اشتغال و ابالغ تسهسرمایه
مسائل، مشکالت  یریگیاشتغال استان پ  یو اشتغال محور جلسات کارگروه تخصص  دیگذاری، تولاز سرمایه  تیجهت حما
 یدر جهت جذب اعتب ارات ابالغ  یگذاران و اهتمام جدبا حضور خود سرمایه ندهایکاهش فرا یگذاران در راستاسرمایه
، ریها در بخش اشتغال فراگبانک یاعتبارات از منابع داخل  الیر  اردیلیم  1200جلسات جذب    ندیکه حاصل برآ  بودهاستان  
 ی در بخش مشاغل خانگ الیر  اردیلیم  104و عشایری و جذب    ییروستا  داریدر بخش اشتغال پا  الیر  اردیلیم  1۷10جذب  

اشتغال استان حضور مس تمر ش خص   یتخصص  کارگروهاز نقاط قوت جلسات    یکیباشد.  می  شرویهای پکه جزء استان
صدر در جهت حل مس ائل و مش کالت استان و با سعه  تیاز وضع  قیجلسات کارگروه که با درک عم  یاستاندار در تمام

 داشتند. یگذاری و اشتغال به عنوان نفر اول استان اهتمام جدسرمایه د،یحوزه تول
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فراگیر، -1 اشتغال  وضعیت  آخرین  گزارش 

خانگی   مشاغل  و  روستایی  پایدار  اشتغال 

تخصصی   توسط  96سال   کارگروه  دبیر 

 اشتغال استان 

دستگاه-2 سهم  موضوع  اجرایی  طرح  های 

سال   اشتغال  خصوص  در   1398استان 

امور   هماهنگی  محترم  معاون  توسط 

 اقتصادی استانداری 

برنامه-3 تداوم  نحوه  اشتغال  تبیین  های 

سال   در  تصمیم  98فراگیر  در  و  گیری 

 97خصوص پایداری اعتبارات سال 

اشتغال  -4 حوزه  مشکالت  و  مسائل  گزارش 

محترم   فرمانداران  توسط  روستایی  و  فراگیر 

دستگاه کل  مدیران  طرح  و  و  اجرایی  های 

وزارت    5/1/98مورخ    230نامه شماره   وزیر 

کار  خصوص    تعاون،  در  اجتماعی  رفاه  و 

محصوالت   فروش  و  عرضه  بازارچه  تأسیس 

 مشاغل خانگی 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -5

 

 در   ع یتسر   ضمن   عامل   های بانک  د ی گرد  مقرر   محترم   استاندار   تأکید   به   ت یعنا   با -1 7

محل  شده  یمعرف   هایطرح  فیتکل  نییتع  و  یبررس  و   ری فراگ  اشتغال  اعتبارات  از 

که  در   ،ییروستا   داریپا مستندات   مدارک   نتوانند   انیمتقاض  صورتی    ارائه  را  الزم  و 

 و   عودت   مربوطه  ییاجرا   هایدستگاه  و  کارگروه  رخانهیدب   به  هاآن  ستیل  ندینما 

 .گردد پرداخت وقت اسرع  در مصوب و  اقدام دست  در  هایطرح التیتسه

 ی اقتصاد  امور   کل  اداره   ندگان ینما  دی گرد  مقرر  محترم   استاندار   تأکید   به  با عنایت -2

 ی اقتصاد  مشاور  یمیکر   آقای  و  مجوز  صادرکننده  یتخصص  هایدستگاه  ،ییدارا  و

  اقدام  گذاریسرمایه  مجوز  صدور  ندیفرا   کاهش  جهت  در  جلسه  یبرگزار  با  استاندار 

 آورند  عمل به   الزم
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طرح اجرائی  وضعیت  بزرگ  بررسی  های 

در  سرمایه استان  کشاورزی  بخش  گذاری 

افزایش توان تولید و    -راستای ایجاد اشتغال

 افزوده ایجاد ارزش

 

  رأس  هزار  4  شیری  گاو  پرورش  واحد  تأسیس  مجوز  صدور  مشکل  خصوص  در  -1 8

 جدول   و  گذاری سرمایه  شرکت   به   اراضی   تحویل  به   توجه   با   تدبیر،   دام   زرین  شرکت 

  طرح  اهمیت   همچنین   و   مجتمع   از   برداریبهره  برای   شده   ارائه  بندی زمان

  و  تسهیل  منظور به  و   اشتغال  ایجاد  و   تولید  توان  افزایش  راستای  در   گذاری سرمایه

  5  ماده  اجرایی  دستورالعمل  به  استناد  با  شد،  مقرر  گذاری،سرمایه  جذب  در  تسریع

  جواز  صدور   فرایندهای   و   5  و  3  ،1،2  هایتبصره  موضوع   پروری دام  جامع  نظام   قانون 

  سازمان  گذاری، سرمایه  جذب  در   قبلی   اجرایی   سوابق   اساس   بر  همچنین   و   تأسیس

  از   پس  ساعت  48  طی  حداکثر  است،  متعهد  طبیعی  منابع   و  کشاورزی  مهندسینظام

  تعهد  اخذ  و  واحد   پنجره  در   نامثبت  جاری   های  هزینه  دریافت  با   و  جلسهصورت  ابالغ

 تائید بابت   از مهندسینظام  سهم  از درصد 10 پرداخت بر  مبنی گذار سرمایه شرکت  از

صورت    در  گرفته   قرار  وزارت  دام   امور   معاونت  تائید   مورد  که  اجرایی   های نقشه  و  طرح

  به   را   خود   کتبی  گزارش  و  اقدام   تأسیس   جواز  صدور  به  نسبت  طرح   از   برداریبهره

 . نماید اعالم   کشاورزی جهاد سازمان 

  علی  آقای  درخواست  مورد  اراضی  تداخل  و  محیطیزیست  مشکل  خصوص  در  -2

  شرکت  و  رأس   5000  ظرفیت  با  شیری  گاو  پرورش  گذاریسرمایه  مجری   فلکی

  در  رأس   هزار  20  ظرفیت  با  مولد  سبک  دام  گذاریسرمایه  مجری  کوثر  دام  سپیدان

  محیط   کل  اداره  سوی  از  اعالمی  تاالب  با  جیگرکندی  –  خور  پته  -ینگجه  ملی  اراضی

  ایجاد  و  تولید   توان   افزایش   جهت   در  ها طرح  اهمیت   به   توجه   با   شد،   مقرر  زیست 

 گذاری سرمایه  جذب  دفتر  کارشناسان  حضور  با  تخصصی  کمیته  پایدار،  اشتغال

 آب  و  طبیعی  منابع   زیست،   محیط  کل  اداره  کشاورزی،  جهاد  سازمان  استانداری، 

  مساعدت  حداکثر  گرفتن   نظر   در  با  و   میدانی   بازدید  اساس  بر  و   تشکیل  ایمنطقه

 طی   مربوطه   اراضی  در  گذاریسرمایه  مجریان   پالن  سایت   و   ها  نقشه  جانمایی   جهت 

 . نمایند  اعالم استانداری  ریزیبرنامه  معاونت به را  نتیجه  و  اقدام  روز 3 مدت

  سبز  مزرعه   شرکت   قباق   قره   ای  گلخانه   مجتمع  درخواستی  تسهیالت   خصوص   در   -3

  به  توجه   با   گوهری،  آقای  فیروزآباد  گلخانه  مجتمع   و  الهی   فیض  آقای  مدیریت  با 

  و  آب   منابع  از   بهینه   استفاده  راستای   در  ای   گلخانه   متراکم   کشت   توسعه   اولویت

  کردن  اقتصادی  و   افزودهارزش  افزایش   محصوالت،  صادرات   توسعه  همچنین   و   خاک

  مبالغ  تصویب  به  نسبت  آبادپارس  شهرستان   محترم  فرمانداری  شد،  مقرر   تولید

  60  مبلغ   به   گوهری  آقای   و   ریال  میلیارد   25  مبلغ   به   سبز   مزرعه   شرکت   درخواستی 

  کارگروه  طریق  از  و  عشایری  و  روستایی   اشتغال   تسهیالت  محل  از   ریال  میلیارد

 اقتصادی   امور   و   ریزی برنامه  معاونت   به   روز   4  طی   حداکثر  را   نتیجه   و  اقدام   مربوطه 

 . نماید  اعالم استانداری 
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  پنجره  وضعیت   آخرین   پیگیری  و  بررسی-1

  زاییاشتغال  اشتغال   تعهد  و   اشتغال  واحد 

 استان  اجرایی  هایدستگاه سال جاری

  اشتغال  وضعیت  آخرین  پیگیری  و  بررسی-2

 روستایی   پایدار

 محترم  استاندار  رهنمودهای  از  استفاده-3

دستگاه  مقرر  محترم   استاندار  تأکید  به  تیعنا   با-1 5   استان   یاجرائ   هایگردید 

 ،یفرهنگ  راثیم–  تجارت  و  معدن   صنعت،  ،یکشاورز  جهاد  سازمان  بخصوص

خصوص   یگردشگر  و  دستیعیصنا   الزامات  خود   اشتغال  تعهدات   های برنامه  در 

  رونوشت  و  یاستاندار  به  و  لیتکم  یوستیپ  فرمت   طبق  را  شی خو  یاعالم  هایپروژه

 . ندینما ارسال استان اشتغال   کارگروه رخانه یدب 

  اشتغال   نییپا   بر عملکرد  یمبن  استان  اشتغال  کارگروه  رخانهیدب   گزارش  به  توجه  با -2

 عامل  هایبانک  و  استان   یی اجرا  های دستگاه  دی گرد  مقرر  یری عشا  و  ییروستا   داریپا

  ان یمتقاض  توسط  ییروستا   اشتغال  اعتبار  جذب  موضوع  یجار  هفته  ظرف   حداکثر

  الت یتسه  افت یدر   ی برا  یمتقاض  مشکل   صورت  در .  ندینما   ی ریگیپ  را  خود   ی بخش

  محترم فرمانداران یهمکار با  ن یگز یجا  یمعرف به   نسبت سریعا   ربط یذ یی اجرا  دستگاه

 ی ابالغ  التی تسه  سهم  جذب  عدم  صورت  در  که  اقدام  هاشهرستان  یفن  هایکمیته  و

 . شد  خواهد عی توز ی اجرائ  هایدستگاه ر یسا   نیب   یبخش دستگاه توسط
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  پنجره  وضعیت   آخرین   پیگیری  و  بررسی-1

جاری   اشتغال  تعهد   و   اشتغال  واحد    سال 

 استان   اجرایی  هایدستگاه

  اشتغال  وضعیت  آخرین  پیگیری  و  بررسی-2

 روستایی   پایدار

 محترم  استاندار  رهنمودهای  از  استفاده-3

  فرمانداران  و  عامل   های بانک  ند، یفرا   مالک  بعنوان  یی اجرا  های گردید دستگاه  مقرر -1 11

  نظر   مورد  جه ینت  تا حصول  را  اشتغالزا  گذاری سرمایه  های پروژه  ژه یو  و   یجد  صورتبه

 . ندینما یر یگیپ استان شده   تعهد اشتغال جهت در

  د؛یگرد   مقرر   ییروستا   دار یپا   اشتغال  الت ی تسه  موضوع   ت یحساس  به   توجه  با -2

  بخصوص  ییاجرا  نامهآیین ت یرعا  با   یفن هایکمیته و  فرمانداران  ،ییاجرا  هایدستگاه

  التی تسه  انیمتقاض  یبررس  و  رش یپذ   بحث  در   طرح   ییاجرا   هدف   مناطق   و  ها رسته

 . ندینما  اقدام

 تأکید  به   ت یعنا   با   و  استان   ی کشاورز  جهاد   سازمان   س یرئ   درخواست   به   توجه   با -6

جهت  استان  از ین   بر  یمبن  محترم  استاندار   یبرا  استان  یکشاورز  بخش  توسعه  در 

  آبادپارس  شهرستان   به  مربوط   مذکور   هایطرح  پرونده   نیچ  وش  های کمباین  دی خر

  داریپا   اشتغال   اعتبارات  از محل   شد   مقرر   و  دی گرد  بی تصو  دستگاه  چهار (  4)  تعداد   به 

 . گردند یمعرف عامل بانک   به یی روستا

جلوگیری   امور  لیتسه  جهت  در  رمضان،  مبارک  ماه  حلول  به  توجه  با-3   از  و 

  اشتغال  حوزه  در   عامل  هایبانک  دی گرد  مقرر  استان  به  ان یمتقاض  مکرر  مراجعات

  مشکالت  و   مسائل  ی بررس  جهت   در   ها شهرستان  به   ندهینما  اعزام  با   ییروستا   داریپا

 . ندینما   گزارش  را جه ینت  و اقدام فرمانداران تی محور با   شهرستان سطح در  هاطرح

  و  دستی عیصنا   ،یفرهنگ  راثیم)  استان   یبخش  هایدستگاه  د یگرد   مقرر -4

-اطالعات  یفناور  و  ارتباطات-یکشاورز  جهاد  -تجارت  و  معدن  صنعت، -یگردشگر

  مبلغ  به  ی ریعشا   و   یی روستا  دار ی پا  اشتغال   یابالغ  سهم  ت یرعا   با(  جوانان   و  ورزش 

  هیسهم  برابر   2  سقف   تا (  وستیپ)  ی شهرستان   برش   جدول   مطابق  ال یر   ارد یلیم  1230

 . ندینما   اقدام یفن هایکمیته به  مربوطه های طرح ی معرف به   نسبت
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  بزرگ  های طرح  اجرائی  وضعیت   بررسی-

  در  استان   کشاورزی   بخش  گذاری سرمایه

  و  تولید  توان   افزایش   -اشتغال  ایجاد  راستای 

 افزوده ارزش ایجاد

  علی  آقای  درخواست  مورد  اراضی  تداخل  و  محیطیزیست  مشکل  خصوص  در  -1 8

  مساحت  به)   رأس   5000  ظرفیت   با  شیری  گاو  پرورش  گذاریسرمایه  مجری   فلکی

  با  مولد  سبک  دام  گذاریسرمایه  مجری  کوثر  دام   سپیدان   شرکت  و(  هکتار  50

 –  خور   پته  -ینگجه  ملی  اراضی  در(  هکتار  95  مساحت  به)   رأس  هزار  20  ظرفیت

  به  توجه   با  شد،  مقرر  زیست  محیط  کل  اداره  سوی  از  اعالمی  تاالب  با  جیگرکندی

  برای  ها محل  این   تائید   و   تخصصی  کارشناسان   طریق   از   ها طرح  اجرای  محل   جانمایی

  کل   اداره   کشاورزی،  جهاد  سازمان  مجدد  استعالم  با  شد،  مقرر  اجرایی  عملیات  شروع

  شدن  اجرایی  منظور به بالمانع  ارائه  به   نسبت  مساعدت حداکثر با   استان  زیست  محیط

 . نماید اقدام هاطرح

  طرح  مجری  کوثر  دام  سپیدان   شرکت   درخواستی  اراضی  نصاب  حد  خصوص  در  -2

  نصاب   حد  اساس  بر  شد  مقرر  ،(رأس  هزار  20  ظرفیت  با)   مولد  بز  و  گوسفند  پرورش

  الزم   اقدام  اراضی  واگذاری  به  نسبت  اجرایی   عملیات   شروع  راستای   در   اصولی   موافقت 

  دفتر   و  کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور  معاونت  نظر  اعالم  از  پس  تا  بگیرد  صورت

  متقاضی  سوی   از  شده   ارائه  طرح   حدنصاب   خصوص  در   کشور   اراضی  امور  واگذاری 

 .پذیرد صورت  الزم  اقدام   درخواستی هکتار 95 واگذاری به   نسبت

 اهمیت   به  توجه  با  مغان،  ثمر  طال  شرکت  کشیروغن  کارخانه  احداث  خصوص  در  -3

  موافقت  مجوز  صدور  و  مقاومتی  اقتصاد  طرح  اهداف  راستای  در  طرح  شدن  اجرایی

  سازمان   اراضی  امور  مدیریت  شد،  مقرر  کشاورزی،  صنایع  مدیریت  سوی  از  اصولی

  تا  دهند  انجام  را  الزم  اقدام  واگذاری  کمسیون  به  آن  ارجاع  و  پرونده  تکمیل  به  نسبت

  تعهد  شهریور  پایان  تا  طرح  برداریبهره  به  نسبت   متقاضی  اراضی،  واگذاری  از  پس

 . نماید

  و   مغان  ثمر  طال  شرکت  کشیروغن  واحد  احداث  برای  اولیه  مجوز  صدور  توجه  با  -4

 خاتم   قرارگاه  شد،  مقرر  اولیه،  مواد  تأمین  در  مدت  بلند  های  ریزیبرنامه  راستای  در

  از   یکی  که   میوه   فرآوری  طرح  ایجاد   به  نسبت  کشی روغن  کارخانه   احداث  طرح   بجای

. نماید  اقدام  هست  مطلوبی  اقتصادی   و  فنی  توجیه   دارای   و   منطقه  اساسی  نیازهای 

  به  نظر   و   بوده(  جغاتای)  کنگرلو  ملی  اراضی  از  پیشنهادی  اراضی  است،   ذکر  شایان 

 واگذاری   پرونده   تشکیل  و  قانونی   مجوزهای  اخذ   به   نسبت  متقاضی   میدانی  بازدید 

 . نماید اقدام

  شد  مقرر  پارچه،   کیمیا  گذاریسرمایه  شرکت  پیشنهادی  هایطرح  خصوص   در  -7

  آب،  از  اعم  ها  زیرساخت  تأمین  گرفتن  نظر  در  با  شرکت  این  پیشنهادی  هایطرح

 آتی   جلسه  در  و  بررسی  اجرایی  فنی،  اقتصادی،  لحاظ  از  دسترسی  جاده  و  گاز  برق،

 . پذیرد صورت  گیری تصمیم تا مطرح
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  بخش  هایطرح  وضعیت  آخرین  بررسی

  شده  معرفی  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،

  اشتغال  اعتبارات  محل  از  عامل   هایبانک  به

 عشایری  و روستایی   پایدار

 صدور  بر  مبنی  استان  و تجارت   معدن  صنعت،  سازمان   رئیس  توضیحات  به   توجه   با -1 19

مناطق  تأسیس   مجوز   تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  گردید  مقرر  روستایی  در 

مناطق  متقاضیان  تأسیس  جواز  صدور   به  نسبت  وقت  اسرع  در  استان   روستایی   در 

 . نمایند اقدام

  توسعه  بانک  عاملیت  به  زاده  غریب   رضا  آقای(  استیل  مخازن)  ماشین   ساخت  طرح-2

 شکل   بنود   و   متقاضی   سوی  از   مدارک   تکمیل  به   توجه   با   اردبیل   شهرستان  در   تعاون 

  اقدام   مذکور  طرح  تسهیالت  پرداخت  جهت  در   وقت  اسرع  در  بانک  گردید  مقرر   خاص 

 . نمایند

 عاملیت  به  ایمانی  علی  آقای   مدیریت  به  عرفان  پوت  شرکت  زنانه   مانتو  و   لباس-3

  شرکت  سرمایه  ثبتی  افزایش  گردید  مقرر  شهرمشکین  شهرستان  در  بانک  پست

  هفته یک   ظرف تا ارائه بانک  به مثبته موردنیاز  مدارک  و اقدام شرکت  صاحبان توسط

 .گردد  اقدام بانک  توسط

  شهرستان  در   بانک   پست  عاملیت  به  ساواالن  ناب   طالی   خوشه   تعاونی   شرکت-4

 در  اسرع   در  بانک  سوی  از  گردید  مقرر  خاص  مشکل  نبود  به  توجه  با  شهرمشکین

 .گردد اقدام  تسهیالت  پرداخت  جهت

 در  بانک  پست  عاملیت   به  مهربان  سیامک   آقای   دستی  ساک  و   کیف  تولید   طرح-5

  وجود  عدم   بر   مبنی  بانک   پست  مدیر  توضیحات  به   توجه  با  آبادپارس  شهرستان 

  سوی   از  هفته   یک   ظرف  گردید  مقرر   متقاضی  آورده   سهم  تأمین  شرط   به  مشکل

 . گردد تکلیف  تعیین عامل بانک   و متقاضی

خصوص-6  های دستگاه  گردید  مقرر  خانگی  مشاغل  و   خوداشتغالی  های طرح  در 

 مشاغل   مجوز   احراز  با  متقاضیان   فیزیکی   پرونده  تشکیل  فرایند  در  مربوطه   بخشی 

(  تعهد  فرم  قالب  در)  دولتی  بخش  نبودن  شاغل   ،«کارا»  سامانه  در  نامثبت  خانگی

  و  ضمیمه  هاطرح  فیزیکی  پرونده   در  الزم  مستندات   و  مدارک   و  نموده   تسریع

 اجتماعی   کار و رفاه   تعاون  ادارات  به  شهرستان   فنی  کمیته  جلسه   در  طرح   منظور به

 . نمایند  ارائه ها شهرستان
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 کل   اداره   هایطرح  وضعیت   آخرین  بررسی -

  گردشگری   و   دستیصنایع  فرهنگی،  میراث

  از  عامل   هایبانک  به  شده  معرفی  استان

 روستایی   اشتغال اعتبارات محل

  تعاون،  توسعه   بانک  عاملیت  به  احمدی  حسن   آقای  تفریحی  اقامتگاه  طرح-1 15

  مقرر  لذا   شده  معرفی   بانک   به  جدیدا   مذکور  طرح   اینکه   به   توجه  با   خلخال؛  شهرستان 

اسرع در    در   و  اراده   بانک  به   متقاضی   توسط   الزم  مستندات  و   مدارک  وقت   گردید 

 و   مدارک  ارائه   عدم )  اینصورت  غیر  در  و  اقدام   الزم  بررسی  مشکل  وجود  صورت

 .گردد معرفی جایگزین  و  عودت طرح( متقاضی  توسط  مستندات

  شهرستان  در   بانک  پست  عاملیت   به  جهانبخش   آزاده   خانم  گردشگری  کمپ   طرح-2

  به   الزم   اقدام  نیز  بانک  و  مراجعه  بانک  پست  مدیریت  به   متقاضی  گردید  مقرر   گرمی؛

 . آورد عمل

 در   تعاون   توسعه  بانک   عاملیت  به  ابراهیمی  آیدین  آقای  سنتی  هتل  احداث  طرح-3

  مقرر  لذا   شده   معرفی  بانک  به  جدیدا    مذکور   طرح   اینکه   به   توجه   با   نیر؛   شهرستان 

اسرع  در    در   و   ارائه   بانک  به  متقاضی   توسط   الزم  مستندات  و  مدارک   وقت  گردید 

مشکل  صورت  و   مدارک  ارائه   عدم )  اینصورت  غیر  در  و  اقدام   الزم  بررسی  وجود 

 .گردد معرفی جایگزین  و  عودت طرح( متقاضی  توسط  مستندات

  پیمان  آقای  مدیریت  به  آزادی  مروارید  تعاونی  شرکت  گردشگری  خدمات  طرح-4

 اینکه   به   توجه   با   نیر؛   شهرستان  در   تعاون   توسعه  بانک  عاملیت  به   دار  جبه   محمدی 

اسرع  مقرر  لذا  شده  معرفی  بانک  به  جدیدا   مذکور  طرح در   و  مدارک  وقت  گردید 

  الزم  بررسی   وجود مشکل   صورت   در  و   ارائه  بانک   به   متقاضی   توسط   الزم   مستندات

  عودت   طرح (  متقاضی  توسط   مستندات  و  مدارک  ارائه   عدم )  اینصورت   غیر  در   و   اقدام

 .گردد  معرفی جایگزین و

  به   گردشگری   و  دستیعیصنا  فرهنگی،  میراث  حوزه   هایطرح  بیشتر  اینکه  بر   نظر -5

  عنوان  به  اجرایی   دستگاه   اینکه   به  توجه  با  و   باشدمی  تعاون  توسعه  بانک   عاملیت

  لذا  باشندمی  عامل  های بانک  و (  گذار سرمایه)   متقاضیان   بین   واسط   حلقه  فرایند   مالک 

  میراث  مدیرکل   مسئولیت   به   تخصصی  کارشناسی   کمیته  جلسه  گردید؛  مقرر

حضور  و  گردشگری  و  دستیعی صنا  فرهنگی،   جهت  در  تعاون  توسعه  بانک  مدیر  با 

  بندیجمع  و  برگزار  مربوطه  حوزه  شده  معرفی  هایطرح  مشکالت  و  مسائل  بررسی

 .گردد اعالم   کارگروه دبیرخانه  و  استاندار  به را نتیجه و  آمده عمل به   الزم

جهت   گردید؛   مقرر -6   به  نسبت   تضامین  بحث  در   عامل  هایبانک  امور   تسریع   در 

  رعایت  با (  نامه  ضمانت   سفته،   طرح،   اجرای   محل )  ترکیبی  صورت به  وثایق   پذیرش 

 .نمایند اقدام  نامهآیین در  مندرج ضوابط
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  معرفی   های طرح  وضعیت   آخرین  بررسی  -1

  عشایری   و  روستایی  پایدار  اشتغال  شده

 عامل  هایبانک به  استان کشاورزی  جهاد

  گذارسرمایه  بین  واسط  حلقه  و  فرآیند  مالک   عنوان   به   اجرایی  دستگاه  گردید  مقرر-1 3

  تا   عامل   هایبانک  به  شده  معرفی  هایطرح  پیگیری  به  نسبت  عامل  هایبانک  و

 .نمایند پیگیری نتیجه  حصول

 و   روستایی   پایدار  اشتغال  باقیمانده  اعتبارات  درصد  50  ابالغ  تا  گردید  مقرر  -2

  به   نسبت   شهرستانی  سهم  رعایت  بدون  ذیربط  اجرایی  هایدستگاه  استان،  عشایری

 فنی   های کمیته  به  اعتبارات   برابر   دو  سقف   تا  شرایط  واجد   هایطرح  معرفی   و   بررسی

  خصوص  این   در   نمایند که   اقدام  عامل   هایبانک  به   معرفی   و  تصویب   بررسی،   جهت 

 زودتر   که  متقاضیانی  تسهیالت   پرداخت   و  بررسی  و  پذیرش   به  نسبت  عامل  هایبانک

 .نمایند اقدام  اند نموده  مدارک تکمیل
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 تخصصی   های دستگاه  مدیران   گزارش-1

  در   گرفته   صورت   هایپیگیری  پیرامون

  معرفی   هایطرح  نتیجه  حصول  خصوص

  اشتغال  محل   از   عامل   های بانک  به  شده 

 وضعیت   آخرین  اعالم   و  روستایی  پایدار

 مربوطه  بخش  هایطرح

  با  رابطه  در  استان  عامل  های بانک  گزارش-2

  پایدار  اشتغال  هایطرح  وضعیت  آخرین

 بانک   به شده معرفی  روستایی 

 محترم  استاندار  رهنمودهای  از  استفاده-3

  هایپرونده  10  نواقصات  بندیجمع  به  نسبت  استان   کشاورزی  بانک  گردید   مقرر   -1 9

 آقای  گلخانه   طرح  و  ریال   ون یلیم  65000  مبلغ   با  روستایی   پایدار   اشتغال   هایطرح

  وقت  آخر   تا  و  اقدام  ریال  میلیون   60000  مبلغ  با   آبادپارس  شهرستان   رجبی  سعید

  عنوان  به  ریال  میلیون   120000  مبلغ  به   جمعا    12/3/98  مورخ   شنبه   روز   اداری

 . نماید ثبت  کارا  سامانه در پرداخت  حال  در و مصوب

  فقره  6  نواقصات   بندی جمع  به   نسبت   استان  تعاون   توسعه  بانک   گردید   مقرر   -2

  طرح  و  ریال   میلیون  12500  مبلغ   با  روستایی  پایدار  اشتغال  های طرح  های پرونده

 60000  مبلغ  با  نیر  شهرستان  محمدی  پیمان  آقای  آزادی  مروارید  تعاونی  شرکت

  مبلغ  با   زاده  ابراهیم  آیدین   آقای   گردشگری   و   اقامتی  مجتمع   طرح   و  ریال   میلیون

  مورخ  شنبه  روز   اداری   وقت  آخر  تا   و  اقدام   نیر  شهرستان   ریال  میلیون   35000

  پرداخت  حال  در  و  مصوب  عنوان  به  ریال  میلیون  100000  مبلغ  به  جمعا   12/3/98

 . نماید  ثبت کارا سامانه در

  پرونده  فقره   2  نواقصات  بندیجمع  به  نسبت  استان  بانک  پست   گردید  مقرر   -3

 و   آرد  تولید   طرح  و  پوشاک  طرح   ایمانی  علی  آقای  روستایی  پایدار   اشتغال  هایطرح

  شهر مشکین  شهرستان  اقدم  نوعی  فاطمه  خانم  طالیی  خوشه  آرد  شرکت  ماکارونی

  میلیون  100000  مبلغ  به  جمعا   12/3/98  مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت  آخر  تا  و  اقدام

 . نماید  ثبت کارا سامانه در  پرداخت حال در و مصوب  عنوان  به ریال 

  59  نواقصات   بندی جمع  به  نسبت  استان  امید  کارآفرینی  صندوق  گردید  مقرر   -4

  و   اقدام  میلیون   15000  مبلغ   به  جمعا   روستایی  پایدار   اشتغال  های طرح  پرونده  فقره 

  در  پرداخت   حال  در  و   مصوب  عنوان   به  12/3/98  مورخ  شنبه  روز  اداری   وقت   آخر  تا

 . نماید ثبت  کارا سامانه

  توسط  روستایی  پایدار  اشتغال  عامل  هایبانک  استعالمات   پاسخ  اینکه   به  توجه   با -6

  با   بانکی  پرونده  مستندات  و  مدارک  تکمیل  جهت  استان  اجرایی  هایدستگاه  برخی

  عشایری  و  روستایی   پایدار   اشتغال  بانکی  استعالمات  شد  مقرر   گرددمی  ارسال  تاخیر

  در  و  گیرد  انجام  ساعت  24  تا  حداکثر   و  دستی  صورتبه  ذیربط  هایدستگاه  توسط

  تلقی  مثبت  را  استعالم  پاسخ  استان  عامل  هایبانک  استعالم،  پاسخ  در  تاخیر  صورت

 . نماید اقدام  پرونده بعدی  مراحل طی به نسبت   و نموده

  همکاری   و  هماهنگی  با  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  گردید  مقرر-5

  روستایی   پایدار   اشتغال  های طرح  رصد  و  بررسی  به   نسبت   استان   کشاورزی   جهاد 

  و   گذارسرمایه  و  روستایی  مناطق  به   تسهیالت  تا  نماید   اقدام  تسهیالت  از  مند بهره

 . شود پرداخت  واقعی  طرح  مجری
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 ی پرداخت  عملکرد  تیوضع  نی آخر  یبررس-1

  اشتغال  اعتبار  محل  از   استان  عامل   هایبانک

 ی ریعشا  و روستایی   داریپا

  پایدار  اشتغال   ایجاد  و   توسعه  از   حمایت  قانون   اجرائی  دستورالعمل   اصالحیه -1 19

  51489  شماره  نامه  موضوع  با  ملی  توسعه  صندوق  از  استفاده  با   عشایری  و  روستایی

 اجتماعی   کار و رفاه  تعاون  وزارت  و اشتغال  کارآفرینی  توسعه  معاون  20/3/98  مورخ

 عامل   هایبانک  و  ذیربط  اجرائی  هایدستگاه  به  مذکور   نامهشیوه  گردید   مقرر  و  مطرح

  ارسال  استان   اشتغال  کارگروه  دبیرخانه  توسط  اصالحی  موارد   رعایت   و  اجرا   جهت

 .گردد

  هایبانک  به   شده  معرفی  هایطرح  پیگیری  محترم  استاندار  تأکیدات  به  عنایت  با -2

: گردید  مقرر(  موضوع  اصلی  متولی  عنوان   به)  استان  اجرائی   های دستگاه  توسط  عامل

 و  دستگاهی  معاونت  سطح  در  شده  معرفی  هایطرح  مشکالت  و  مسائل  اول  مرحله  در

  و  پیگیری  بانکی  و   دستگاهی  مدیران   تعامل  با   موضوع  غیر اینصورت   در   مطرح   بانکی

حضور   مشکل  حل  عدم   صورت   در  و   ؛گردد  تکلیف  تعیین   الزم  اقدام   استانداری   با 

 . گردد معمول

  اشتغال  تسهیالت  متقاضیان  هایطرح  بحث  در  اجرائی  هایدستگاه  گردید  مقرر-3

  رعایت  با  و  آن  فروش  و  محصول  بازار  در  هاطرح  اهمیت  گرفتن  نظر  در  با   روستایی

  اخذ  شرایط  داشتن  صورت  در  و  نموده  کارشناسی  بررسی   اجرائی  نامهشیوه  شرایط

 . نمایند ارسال   فنی هایکمیته به بانکی  تسهیالت

خصوص  محترم  استاندار   تأکید  به   توجه  با -4   هایطرح  مشکل  تکلیف   تعیین  در 

گردید  بانکی  معوق  بدهی  و  برگشتی  چک  دامداری   مذکور  هایطرح  موضوع  مقرر 

  در  نتیجه   و  مطرح  استان  تسهیل  ستاد   جلسه  در   ذیربط  اجرائی  هایدستگاه  توسط

 برگشتی   چک  و  معوق  بدهی  مشکل  حل  جهت  عامل  هایبانک  به  جلسهصورت  قالب

 .گردد ارسال هاطرح

  مورخ  51483  شماره  نامه  موضوع  1398  سال   خانگی  مشاغل  اعتبارات  ابالغیه-5

اشتغال  کارآفرینی  توسعه  معاونت  20/3/98 رفاه  تعاون  وزارت  و  و   اجتماعی   کار 

  ابالغ   بر   مبنی  پیگیری  به  نسبت   استان  عامل  های بانک  گردید   مقرر   و  مطرح   استان 

  دبیرخانه  و  استانداری   به   را   نتیجه  و   اقدام   مرکزی  مدیریت   سوی   از   مذکور   اعتبارات 

 . نمایند  گزارش استان  اشتغال کارگروه 

  بودجه  و  برنامه  و سازمان  اجتماعی  کار و رفاه  تعاون  وزارت  مابین  فی  نامه تفاهم  -6

خصوص  کشور   با   روستایی   مناطق  در  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  در 

  مقرر   و مطرح 20/2/98 مورخ 17423 شماره  به ملی  توسعه صندوق  منابع  از  استفاده

  دبیرخانه  نامهتفاهم  مفاد   اجرای   و  رعایت   به  نسبت  استان   حمایتی  نهادهای  گردید 

 . نمایند  ارسال استان  اشتغال کارگروه 
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  طرح  ت یوضع  یبررس  و  ح یتشر-1

(  استادشاگردی)  کار  طیمح  در  آموزیمهارت

 ی جار سال   هایبرنامه  و استان در

 محترم استاندار ی رهنمودها از  استفاده -2

  طرح   شمولیت   عدم   بر   مبنی  استان  سطح  صنفی  واحدهای  اعتماد  جلب   منظور به  -1 7

  با  ایحرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  گردید؛  مقرر  اجتماعی  تأمین  و  کار  قانون  با

 و   مسائل   احصاء  به  نسبت  طرح،  اجرای  مراحل   تمامی  در  اصناف  اتاق  همکاری

 .گیرد  انجام طرح با مرتبط ادارات  با  را الزم  های  هماهنگی  و اقدام  احتمالی  مشکالت

  آموزیمهارت  طرح  مزایای  و  اهداف   از   صنفی  واحدهای   صاحبان   آشنایی  منظور به  -2

  بعنوان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  گردید؛   مقرر  کار  واقعی   محیط

  به   نسبت   استان   سیمای   و  صدا   سازمان   همکاری   و   هماهنگی  با   طرح   دبیرخانه 

 .آورد بعمل   را  الزم اقدامات و تلویزیونی  رادیو  برنامه  در قالب طرح  رسانیاطالع

  آموزیمهارت طرح  دبیرخانه  بعنوان   ایحرفه  و  فنی آموزش  کل  اداره  اینکه  بر  نظر   -3

  با  استان   سطح   در   طرح   تعیین  و   صحیح   اجرای   فرایند   مالک  کار   واقعی   محیط

  صورتبه  طرح  عملکرد  شد؛  مقرر  باشدمی  اجرائی  هایدستگاه  سایر  تعامل  و  همکاری

  مورد  اشتغال  کارگروه  جلسات  در  و   گردد  گزارش  اشتغال  کارگروه   دبیرخانه   به  ماهانه

 . گیرد قرار پیگیری

  الزم  های  همکاری  طرح با مرتبط  اجرایی  هایدستگاه محترم  مدیران گردید  مقرر -4

 و  فنی  آموزش  کل  اداره  با  مربوطه  هایدستورالعمل  با  برابر  طرح  صحیح  اجرای  در  را

 . آورند عمل به  آموختگان مهارت و صنفی واحدهای  و ایحرفه
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  توسط  یپرداخت  تی وضع  نی آخر  یبررس-1

  ی معرف  خصوص   در  عامل  موسسات  و   هابانک

  با  یر یعشا   و  ییروستا   داریپا   اشتغال  شدگان

 ی مل توسعه  صندوق  منابع از استفاده

 محترم  استاندار  یرهنمودها  از  استفاده-2

 98/ 7/4  مورخ   پنجشنبه  روز   استان   اشتغال  کارگروه   جلسه   در   گردید  مقرر  -1 11

. گردد  تکلیف  تعیین   متقاضیان   حضور   در   و  عامل  هایبانک  توسط   عودتی   هایطرح

  با  عامل  بانک   عهده   به  جلسه  در   حضور   جهت  عودتی  های طرح  مجریان   از  دعوت

 .بود  خواهد ذیربط  اجرایی  دستگاه  هماهنگی

  مفاد  از   عامل  هایبانک  سوی   از   متفاوت   تفسیرهای  و   ها  برداشت   به   توجه   با   -2

  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه   گردید  مقرر  روستایی  پایدار  اشتغال  اجرایی   دستورالعمل

  از   و   احصاء  کشاورزی  بانک   بخصوص  عامل  های بانک  طریق   از  را  مذکور  موارد   استان 

  و  آورد   بعمل  الزم  پیگیری  و   استعالم   اجتماعی  رفاه  و   کار   تعاون،   وزارت   طریق 

 .شود ارسال  استانداری به   رونوشت

  و  اشتغالی  خود   های طرح  از  حمایت   بر  مبنی  محترم   استاندار   تأکید   به   عنایت  با   -3

  خانگی   مشاغل  و  خوداشتغالی   هایطرح  تسهیالت   گردید   مقرر   استان  خانگی  مشاغل

  صورتبه  روستایی  پایدار   اشتغال   اعتبارات  محل   از (  گلیم  و  فرش )   یدستصنایع

  معرفی  عامل  هایبانک  به  و   مصوب  روستایی  فنی  کمیته   جلسات   در  ثابت  سرمایه 

 .شود  پرداخت ثابت عنوان به   عامل هایبانک سوی  از پرداختی تسهیالت  و گردد

  ریال  میلیارد   30  باالی   های طرح  به   تسهیالت   پرداخت   فرایند  در  تسریع  منظور به  -4

  هایبانک  گردید   مقرر  استان  کار  فصل  بودن  محدود  و  اقلیمی  شرایط  به  توجه   با

  پیشرفت  گرفتن   نظر   در   با   اقساطی  تسهیالت   پرداخت   مرحله   هر   در   استان   عامل

اقساط  یک  هر  پرداختی  مبلغ  میزان  به   وثایق  اخذ  به  نسبت  طرح  فیزیکی   از 

 . نماید اقدام تسهیالت

  مناطق  در  گردش  در  سرمایه  صرف  تسهیالت  پرداخت  عدم  موضوع  خصوص  در  -5

  اعتبارات  اداره  نامه  استناد  به  استان  کشاورزی  بانک  توسط   عشایری  و  روستایی

  مشترک  جلسه  در  آمده  بعمل  توافق   طبق  استان  کشاورزی  بانک  گردید  مقرر  مرکزی

  و  اقتصادی  امور   هماهنگی  معاون   زاده  حسین  دکتر  آقای   حضور   در   28/3/98  مورخ 

  در  سرمایه  تسهیالت  پرداخت  و  مذکور  مشکل  حل  به  نسبت   استانداری  منابع  توسعه

 .آورد بعمل الزم   اقدام  روستایی مناطق برای گردش

گردید؛  -6   شهرک  عنوان   تغییر  از  پس  تجارت   و  معدن  صنعت،  سازمان  مقرر 

 دوشنبه   روز   تا  حداکثر  آب،   روستایی  صنعتی  ناحیه  به  نیر  شهرستان  آب  تخصصی

  -1  اقدامات  با   مربوط  هایطرح  فیزیکی  پرونده  بندیجمع  به  نسبت   4/4/98  مورخ

  -3  مربوطه  شهرستان  کارگروه  در  تصویب  و  بررسی  نتیجه  -2  کارا  سامانه  در  ثبت

 فنی   کمیته  جلسه  به  متقاضیان  همراه  به  مذبور  هایطرح  فیزیکی  هایپرونده  ارسال

 . نمایند  اقدام و پیگیری ( استان  اشتغال دبیرخانه ) استانی 
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طرح وضعیت  آخرین  معرفی  بررسی  های 

بانک به  روستایی  پایدار  اشتغال  های  شده 

طرح متقاضیان  حضور  با  مشکل عامل  های 

و   اجرایی  دستگاه  توسط  گزارش  ارائه  دارو 

 های عامل بانک

 استفاده از بیانات استاندار محترم 

 

تصمیم 11 و  مشکالت  مسائل،  برای  بررسی  و    11گیری  روستایی  پایدار  اشتغال  طرح 

های اجرای  های عامل با حضور صاحبان طرح و دستگاهعشایری معرفی شده به بانک

 های عامل و بانک
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  ی معرف  هایطرح  تیوضع  نی آخر  یبررس-1

  هایبانک  به  ییروستا   داری پا  اشتغال  شده

 مشکل   هایطرح  ان یمتقاض  حضور   با   عامل

  و  ییاجرا  دستگاه   توسط   گزارش   ارائه   و   دار

 عامل  هایبانک

خصوص   -1 13   با  شهر مشکین  شهرستان  ایمانی  علی  آقای  پوشاک   تولید  طرح   در 

  هفته  یک  ظرف  حداکثر  نامبرده  شد  مقرر  ریال  میلیون  40000  مبلغ  تسهیالت

  تعاون  ضمانت  صندوق  از  ضمانت  تهیه  و  تعاونی  به   شرکت  عنوان   تغییر  به   نسبت

  طرح  اجرای  محل  سند  مشکل  خصوص  در  ضمنا    نماید  ارائه   بانک  پست  به   و  اقدام

  شرکت  همکاری  با   و  استان   تجارت   و  معدن   صنعت،   سازمان  توسط  موضوع   شد   مقرر

 .گردد حل صنعتی  شهرک

خصوص   -2   شهرستان   اقدم  نوعی  فاطمه   خانم   ماکارونی  آرد  تولید  طرح  در 

  درصد  70  بانک  پست  شد  مقرر  ریال  میلیون  60000  مبلغ  تسهیالت  با  شهرمشکین

  و  قبول   وثیق  عنوان   به   را   طرح   آالت ماشین  و   تجهیزات  و  ساختمان   مالکیت   اسناد

 . گردد ارائه بانک   به و  تهیه آتی روز 10 مهلت ظرف متقاضی  توسط درصد 30  مابقی

خصوص  -3  زاده   غریب  رضا  آقای  سبالن  سازان  استیل  آذین  شرکت  طرح  در 

دلیل  شد   مقرر   ریال  میلیون  2000  مبلغ  تسهیالت   با  اردبیل  شهرستان    انصراف  به 

 .گردد حذف کارا  سامانه از  مذکور طرح تسهیالت، دریافت از متقاضی

  ساواالن  چوب  آیالر  تعاونی  شرکت   پوش  دیوار  و  پوشکف  تولید  طرح  در خصوص   -4

  به  توجه   با   ریال  میلیون  60000  مبلغ   تسهیالت  با   نمین   شهرستان  آقایی   بابک   آقای

  مقرر   مجری  وثایق  با  تسهیالت   کامل  پوشش   عدم   و  طرح   اجرای  محل   بودن   ای  اجاره 

  مجدد  ارزیابی  به  نسبت  16/4/98  مورخ  شنبه  روز  حداکثر   تعاون  توسعه   بانک  شد

  بر  مالیات   مشکل  موضوع  همراه  به  مذکور  گزارش  و  اقدام  طرح  اجرای  محل

  در  بانک   شده   ارائه  مذکور   طرح  تجهیزات  و   آالتماشین  فاکتور  پیش   افزودهارزش

 .گردد گیریتصمیم و  مطرح استانداری  یکشنبه  روز  جلسه
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  با  رابطه   در  گیریتصمیم  و  یبررس-

  ریوز  حضور  با  استان  زاییاشتغال  هایبرنامه

 ی اجتماع رفاه و کار  تعاون، محترم

  دستور   به  و بنا  کوچک  سنتی  دامداری  بخش  در  منطقه  باالی  پتانسیل  به  توجه  با-1 13

 سنتی   دامداری  هایطرح  گردید؛   مقرر  اجتماعی  کار و رفاه  تعاون  محترم  وزیر   صریح

  سازمان  مستقیم  تائید  و  نظارت  و با  دام  کردن  دار  شناسنامه  شرط  به  اردبیل  استان

عشایری   روستایی   پایدار   اشتغال  اعتبارات   محل   از   استان   جهادکشاورزی    برای   و 

 .گردد اقدام  موردنیاز  تسهیالت

  استان  در مرکز  روستایی  اشتغال  واحد  پنجره  جلسات  مطلوب  عملکرد  به  عنایت  با-2

  با  و  تابعه  هایشهرستان  فرمانداران  با مسئولیت  مذکور  جلسات  مشابه  مقرر گردید؛

  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه  عامل،  هایبانک  اجرایی،  هایدستگاه  نمایندگان  حضور

محل  هفتگی  صورتبه  هاشهرستان   دار  مشکل  متقاضیان  از  دعوت  با  فرمانداری  در 

 . گردد برگزار روستایی   اشتغال

%  50  از  درصد  25  گردید؛   مقرر  اجتماعی  کار و رفاه  تعاون   محترم   وزیر  دستور   به -3

  جابجایی  جهت   استاندار   نظر   با   عشایری   و  روستایی   پایدار   اشتغال  اعتبارات   استانی 

 . گردد مدیریت و توزیع مختلف هایبخش  در تسهیالت بخشی  بین

  هیئت  و  محترم  استاندار   اجتماعی،  کار و رفاه  تعاون  محترم  وزیر  بازدید  برنامه  در-4

  رسانی   روز  به  راستای   در  گردید؛   مقرر   مبتکران  جدید  سازی   خودرو  شرکت  از  همراه

  برق–  کاری  فرز   و  تراش   -  صنعتی  برق  هایکارگاه  آموزشی   آالت ماشین  تجهیزات 

  و  تملک  اعتبارات  از  تومان  میلیارد  چهار  مبلغ  هایکارگاه  وسایر   مکانیک   اتو  خودرو

 .یابد تخصیص استان  ایحرفه فنی  آموزش کل اداره به  وزارتخانه دارایی

رفاه   کار   تعاون،  محترم   وزیر   دستور  به  عنایت  با -5   بانک  گردید؛  مقرر  اجتماعی  و 

  میراث  حوزه  واحدهای   و  هاطرح  تسهیالت  پرداخت  و  پذیرش   به  نسبت  کشاورزی

  و  روستایی  پایدار  اشتغال   اعتبارات  محل   از   گردشگری   و  دستی صنایع  فرهنگی،

 . نمایند  اقدام  عشایری

  تعاون  وزیر»  عنوان   با  محترم   استاندار   4/98/ 13  مورخ   16885/1/17  شماره  نامه-6

  پرداخت  سود  نرخ  در خصوص   آمده  پیش   ابهامات  با  رابطه   در  «اجتماعی  کار و رفاه 

محدوده  داخل  واحدهای   و  هاطرح  به   گردش  در  سرمایه   تسهیالت   مناطق  در 

  مورخ  244148  شماره   نامه   استناد  به  گردید؛  مقرر   و   مطرح  عشایری  و  روستایی 

  اجتماعی   کار و رفاه  تعاون  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  محترم  معاون  9/12/97

%  6  نرخ  با   روستایی  مناطق   در   گردش  در  سرمایه   پرداخت  با  رابطه   در  عامل   موسسات

 .نمایند  اقدام % 4 نرخ با   مرزی مناطق در و

و  تعاون  محترم  وزیر   موافقت  به  توجه  با   و  محترم  استاندار  درخواست  به  بنا-7   کار 

  از   خارج   ملی  کارگروه  به  استان  ارسالی  هایطرح  کلیه   گردید؛  مقرر  اجتماعی  رفاه

 .گردد نتیجه  اعالم  و بررسی  نوبت
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محل  عامل  هایبانک  عملکرد  یبررس-   از 

 و عشایری ییروستا  دار ی پا اشتغال اعتبارات
  توسعه   محترم  معاون  منصوری   دکتر  با   محترم  استاندار  تلفنی  مذاکره  به   عنایت  با -1 8

  صنایع  فعالیت   رسته  اصالح   با   اجتماعی،   رفاه  و  کار   تعاون  وزارت   و اشتغال   کارآفرینی

  شدن  اضافه)  یلیتبد   و  غذایی  صنایع   به  کشاورزی   محصوالت   تکمیلی  و  تبدیلی

  اینامه  طی موضوع شد؛ مقرر  و  گردید موافقت ( مذکور  فعالیت رسته به   غذایی صنایع 

 .گردد ابالغ هاشهرستان فرمانداران و  عامل هایبانک  و بخشی هایدستگاه به

  هدف  اجرای   مناطق  با   رابطه  در  ها بانک  از  بعضی  نادرست  تفسیر  به   توجه  با  -2

  قانون  اجرایی  نامه آیین»  راستای   در   گردید؛   مقرر   عشایری   و   روستایی   پایدار   اشتغال 

  هاطرح  کلیه  «عشایری  و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت

  مورد  نفر هزار  10 باالی  و  نفر هزار  10 زیر شهرهای  روستاهای در  مستقر  واحدهای و

 گیرند. قرار  عامل های بانک پذیرش 
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  محل  از  عامل  هایبانک  عملکرد  یبررس-1

 ی ری عشا و  ییروستا داری پا اشتغال  اعتبار

  از  استان  عامل  هایبانک  عملکرد  یبررس  -2

 سال   یخانگ  مشاغل اعتبارات محل

  میراث)  استان   گانه سه  اجرائی  های دستگاه  شد   مقرر   محترم   استاندار   دستور  با -1 14

  به   نسبت   آتی  هفته  ظرف(  جهادکشاورزی  –  تجارت  و  معدن  صنعت   –  فرهنگی

  محل  از   خود  پوشش  تحت  خانگی  مشاغل(  پشتیبان  و  مستقل)  هایطرح  معرفی

 عامل   هایبانک  و  استان  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه  به   خانگی  مشاغل  98  سال  اعتبار

 . نمایند  گزارش آتی جلسه در  و اقدام

  توسط  خانگی  مشاغل  تسهیالت   پرداخت   عدم   مشکل  خصوص  در   شد  مقرر   -2

  حسین  دکتر   آقای   توسط   موضوع   کارگران   رفاه   –  تجارت   –  ملی   –  های ملت بانک

 .گردد پیگیری تهران  از  استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر و زاده

  نو  انرژی  فعالیت   رسته   نمودن   اضافه   موضوع   شد   مقرر   محترم   استاندار  دستور   به   -3

  توسعه  معاون  منصوری  دکتر  آقای   از  روستایی  اشتغال  متقاضیان  برای  کارا   سامانه  در

 . گردد پیگیری اجتماعی رفاه و کار تعاون  وزارت اشتغال و کارآفرینی

  ضمن   شد   مقرر   روستایی  اشتغال   عامل  هایبانک  محترم   استاندار  دستور  به  -4

  و   تصویب  فرایند  در  تسریع  جهت  را   خود  ریال  میلیارد   60  باالی  هایطرح  پیگیری

  مورد  وثایق   و  مدارک  اخذ  و  متقاضیان  پرونده  تکمیل  به  نسبت  تهران  توسط  تائید

 .نماید  اقدام  پرداخت قرارداد انعقاد به نسبت  نهایی   تصویب از  پس تا  اقدام  نیاز
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توسط  -1 پرداختی  وضعیت  آخرین  گزارش 

ها و موسسات عامل در خصوص معرفی  بانک

 شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری

بانک-2 اعتبارات  گزارش  از  عامل  های 

سال   عملکرد  خصوص  در  خانگی  مشاغل 

1398 

شماره  -3 نامه  بررسی  و   111952طرح 

منصوری    10/6/98مورخ   دکتر  آقای  جناب 

رفاه   و  کار  تعاون  وزیر  محترم  معاون 

اجتماعی در خصوص سهم تعیین شده برای  

اشتغال   کشاورزی  بخش  سهم  از  دام  رسته 

 توسعه پایدار روستایی و عشایری. 

فعال  -4 و  تشکیل  موضوع  بررسی  و  طرح 

طرح بر  شهرستانی  نظارت  گروه  های  سازی 

یدار روستایی  مند از تسهیالت اشتغال پا بهره

 و فراگیر توسط فرمانداران محترم.

تکلیف    -5 تعیین  موضوع  بررسی  و  طرح 

دستگاهطرح کارتابل  در  موجود  های  های 

پایدار   توسعه  اعتبارات  از  استان  اجرائی 

اعتبارات   ابالغ  عدم  به  توجه  با  روستایی 

جدید از محل اشتغال فراگیر و توسعه پایدار  

 روستایی 

 

  اشتغال  تخصصی   دبیر کارگروه  توسط  خانگی   مشاغل  عملکرد  گزارش   به  توجه  با -1 12

  مربوطه  اجرایی   های دستگاه  گردید؛  مقرر  استاندار محترم  تأکید  به   عنایت  با   و  استان 

  و  دستیعیصنا   فرهنگی،   میراث  و  و تجارت   معدن   ، صنعت  کشاورزی،  جهاد )  جمله  از

  باال،  درآمدزایی  که  پشتیبان  هایطرح  استان  سازندگی  بسیج  همکاری  با(  گردشگری 

  اسکاج،  تولید  بوقلمون،  پرورش)  جمله  از  را   باشند  داشته  مصرف  بازار  و  فروش

  عامل  های بانک  به   معرفی  و   مجوز  صدور   جهت  و   احصاء  را(  کاری   قلم  و  فرشبافی 

 .نمایند اقدام  هفته  یک ظرف

  هایطرح  کلیه  فرایند  صاحب  عنوان  به  مربوطه  اجرایی   های دستگاه  گردید  مقرر-2

 و   روستایی  پایدار  اشتغال  اعتبارات  محل  از  استان  عامل  هایبانک  به  شده  معرفی

  ویژه،  صورت به  را  ملی   کارگروه   به   شده   ارجاع  های طرح  الخصوص   علی   عشایری 

 .نمایند پیگیری تسهیالت پرداخت مرحله تا روزانه و مستمر

  پایدار   اشتغال   و ایجاد  توسعه  از   حمایت  قوانین  نامه آیین  اجرای   بر  نظارتی  ضوابط -3

  نظر  با   و   مطرح  ملی   توسعه  صندوق  منابع  از   استفاده  با   عشایری   و  روستایی   مناطق

  نظارت   های  هسته  عملیاتی،  نظارت  استانی   کمیته  تشکیل  ضمن   گردید  مقرر  اعضاء

  با   ضمنا  .  گردد  تشکیل  نظارتی  ضوابط  مطابق  استان  نظارت  کمیته  ذیل  شهرستان

  از  گردید  مقرر   میدانی   بازدیدهای  در  عامل  هایبانک  نماینده  حضور  ضرورت  به   توجه

 . آید عمل به   دعوت نظارت بحث  در نیز ها بانک نمایندگان 

  هزینه   گردید؛  مقرر   محترم  استاندار  موافقت  و  کشاورزی  جهاد  سازمان   پیشنهاد  با-4

  محل  از  آبادپارس  شهرستان  در  میرعسگری  آقای  سیلو  احداث  طرح  برق  تأمین

 .گردد اقدام و تأمین استان  بودجه و برنامه  سازمان   توسط زیرساختها اعتبارات
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 ت یوضع   نی آخر  یبررس  و  گزارش-1

  هایدستگاه  و  ها بانک  توسط  یپرداخت

خصوص   ییاجرا    اشتغال  شدگان  ی معرف  در 

 و عشایری  یی روستا  داریپا

  پایدار  اشتغال  حوزه  عامل  هایبانک  گردید  مقرر  محترم  استاندار  تأکید  به  عنایت  با-1 16

  به   را   تسهیالت  دریافت  برای  موردنیاز  ضروری   مدارک  لیست  چک  روستایی

  رابطه  این   در   که   نمایند   ارسال  استاندار  مشاور  عبدالهی  آقای   و  اجرایی   های دستگاه

 . باشدمی عبداللهی  آقای برعهده پیگیری مسئولیت

 عامل   بانک  و  فنی  کمیته  به  طرح  ارسال  از  قبل  اجرایی  هایدستگاه  گردید  مقرر-2

  تهیه  برای   توانمندی  صورت  در  تا  اعالم   متقاضی  به  را   موردنیاز  مدارک  لیست   چک

  معرفی  و   پذیرش  از   اینصورت  غیر  در.  آید  عمل   به   بعدی  اقدامات  موردنیاز   مدارک 

 .نمایند پرهیز طرح

  مدیریت  نامه  استناد  به  استان  کشاورزی  بانک   مدیر  آمادگی  اعالم  به  توجه  با-3

  در  مستقر   معدنیآب  هایطرح  به   تسهیالت  پرداخت  و  پذیرش  بر  مبنی  مرکزی

 و   معدن   صنعت،  سازمان)  ییاجرا  دستگاه  گردید  مقرر  نیر  آب  تخصصی  شهرک

 کمیته   به   ریال  میلیارد  600  سقف  تا   شرایط  واجد   های طرح  ارسال   به   نسبت(  تجارت 

 . نمایند اقدام  بانک   به معرفی  و  بررسی جهت  فنی

  حوزه  پشتیبان  هایطرح  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  محل  از  گردید  مقرر-4

  اقدام  و  پذیرش  مربوطه  تسهیالت   از  مندیبهره  جهت  ثابت  سرمایه  باعنوان  فرشبافی

 .گردد

  مصوب  تسهیالت  مبلغ  با   گوهری  رسول  آقای  گلخانه   احداث   طرح   خصوص  در-5

 و   مدارک  تکمیل  ضمن  کشاورزی  بانک  شد  مقرر  ریال  میلیارد  120  ملی  کارگروه

در    ثبت   و   قرارداد  انعقاد   به  نسبت   جاری   هفته  شنبهسه  روز  تا   موردنیاز  مستندات

 . نمایند  اقدام  کارا سامانه

  مصوب  تسهیالت   کفاف   عدم  بر  مبنی  بخشی  هایدستگاه  درخواست   به   توجه  با -6

افزایش   اقتصادی  رکود  دلیل  به  روستایی  اشتغال    استاندار   دستور   به   بنا   قیمت  و 

  به  نسبت   تعهدات  کاهش   یا  و  افزایش   جای  به  بخشی  هایدستگاه  شد   مقرر  محترم

  متقاضیان  کاری  سطح  طبق   عامل  بانک  و  اقدام   گذاران سرمایه  کاری  سطح   کاهش

 .نمایند اقدام  تسهیالت  پرداخت  به   نسبت

رفاه   تعاون  کل  اداره   فیمابین   منعقده   نامه تفاهم-7 و    مراکز  با  استان   اجتماعی  کار 

  تسهیالت  فرایند   در   راهنمایی   خدمات   واگذاری   در خصوص   استان  کارآفرینی  مشاوره

  راهنمایی   به  نسبت   روستایی  بخشی  هایدستگاه  شد  مقرر  و  مطرح  روستایی  اشتغال

 طبق  استان  کارآفرینی  مراکز   به  روستایی  تسهیالت  گذارانسرمایه  و  متقاضیان 

 . نمایند  اقدام پیوستی مشخصات 
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  توسط  یپرداخت  تی وضع  نی آخر  یبررس-1

خصوص  ییاجرا   هایدستگاه  و  هابانک   در 

 و   ییروستا  داریپا   اشتغال  شدگان  یمعرف

 ی ریعشا

  هایشهرک  و  اشتغال  توسعه   یبررس-2

 احداث  دست در یصنعت

استاندار  به  عنایت  با -1 11 جهت  تأکید    تسهیالت   حوزه  در  بانکی  فرایند  کاهش  در 

  موضوع   گردید  مقرر  عشایری  و   روستایی  پایدار   اشتغال  الخصوص   علی  گذاری سرمایه

  با  و  اقتصادی  امور  در  استاندار  محترم  مشاور  کریمی  عباس  آقای  مسئولیت  به  مذکور

  در   نتیجه   و  اقدام  تخصصی  جلسات  برگزاری  با  عامل  هایبانک  مدیران  همکاری

 . گردد گزارش آتی جلسات 

  هایبرنامه  گذاریسرمایه  هایپروژه  مدیر  7/7/98  مورخ   131259  شماره  نامه-2

خصوص  روستایی  و  فراگیر  اشتغال   تسهیالت  پرداخت  و  پذیرش  بودن  بالمانع  در 

  و  فرهنگ  و  ورزش  بازیافت،  پذیر،  تجدید  و  نو  هایانرژی  اولویت  رسته  با  هایطرح

 بخشی  هایدستگاه  شد  مقرر  و  مطرح  و عشایری  روستایی  پایدار  اعتبار  از محل  غیر

  ها  نامه آیین  چارچوب   در(  استان   برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  و تجارت  معدن  صنعت، )

  « کارا»  سامانه   در  ثبت  و  فیزیکی   پرونده  تشکیل  ضمن  مربوطه  های دستورالعمل  و

 . نمایند اقدام روستایی و  شهرستانی فنی  هایکمیته  در تصویب و تائید  به   نسبت

  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  15/7/98  مورخ  137452  شماره  نامه-3

رفاه   تعاون و  خصوص   اجتماعی   کار    در  دار اولویت  های رسته  اصالح  امکان  عدم  در 

  اصالح   فرایند   طی   لزوم   و   اسالمی   شورای  مجلس  در  تصویب   دلیل  به   « کارا»  سامانه

  در  شد   مقرر   و   مطرح  قانونی  فرایند   و  مجدد   مطالعه   و   استان  اشتغال   دینامیک  مطالعه

  به   کتبا    موضوع  استان  روستایی  هایفعالیت  رسته  به  بخشی  هایدستگاه  نقد  صورت

  عشایری  و  روستایی   پایدار  اشتغال   عالی  ناظر  عنوان   به   استان   بودجه  و  برنامه   سازمان 

 .گردد مکاتبه اجتماعی کار و رفاه  تعاون وزارت با  بندیجمع از  پس  تا ارسال 

  و   توسعه  از   حمایت   قانون  ذیل   کار   نیروی   آموزیمهارت  و   توانمندسازی   راستای   در-4

  استان  مهارت   شورای   گردید   مقرر   عشایری  و  روستایی  مناطق  در  پایدار   اشتغال   ایجاد

  و  فنی   آموزش  کل  اداره   دبیری   و  اجتماعی  رفاه  و   کار  تعاون  کل   اداره  مسئولیت  با

 نماید   فعالیت استان اشتغال  کارگروه ذیل و تشکیل استان  ایحرفه
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گزارش و بررسی آخرین وضعیت عملکرد -1

بانک توسط  و  پرداختی  عامل  های 

خصوص  دستگاه در  اجرائی  معرفی  های 

 شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری

  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  22/7/98  مورخ  143442  شماره  نامه-1 10

در    موجود   های طرح  تکلیف  تعیین  ضرورت   بر  مبنی  اجتماعی  رفاه   و  کار  تعاون،

  هفته  یک  مهلت  ظرف  شد  مقرر  و  مطرح  کارا  سامانه  در  دستگاهی  کارتابل

  ندارند   را   تسهیالت   دریافت  شرایط   و  امکان   که   هایی طرح  استان   اجرایی   های دستگاه

  به  قانونی   شرایط   دارای   هایی طرح  و  نمایند   مختومه   یا  و  عودت   متقاضی  به  سامانه  در

 . گردد رسانی روز  به دستگاهی  کارتابل و ارسال فنی کمیته  در طرح جهت   بعد مرحله 

  معوق  بدهی  دارای   هایطرح  فیلتر  بر   مبنی  کارا   سامانه   جدید   تغییرات  به   توجه  با -2

هدایت  تائید   امکان  عدم  و  برگشتی  چک  و   شد  مقرر  سامانه  در  بعد   مرحله  به  و 

خصوص  استان   کارگروه   دبیرخانه   98/ 17/4  مورخ   71565  شماره   نامه  رعایت   در 

  هایطرح  پذیرش   بودن   بالمانع   بر   مبنی  اجتماعی  کار و رفاه  تعاون  سابق   وزیر  ابالغی 

  در  تسهیالت   مبلغ%  25  تا  برگشتی  چک  و  تسهیالت  مبلغ  سقف  تا  بدهی  دارای

 .نمایند پیگیری اجتماعی کار و رفاه  تعاون وزارت  از  کتبا  را  موضوع کارا سامانه

(  عامل  بانک  ماه   2-  متقاضی  ماه  1)  ماه  3  قانونی   مهلت  شدن   سپری  به  عنایت  با -3

معرفی   مصوب  هایطرح  تکلیف  تعیین  جهت    شد  مقرر   عامل  های بانک  به   شده  و 

  هایبانک  به  تسهیالت  مبلغ  درصد  2  نرخ  التزام   وجه  اعمال  از  جلوگیری  منظوربه

  تعیین  و  بررسی  پذیرش،  قانونی  مهلت  و  زمان  در  هاطرح  ماه،  هر  تاخیر  بابت  از  عامل

 .گردد گزارش  استان  کارگروه دبیرخانه   به   کتبا  و کارا  سامانه  در نتیجه  و تکلیف
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پایدار  -1 اشتغال  وضعیت  آخرین  گزارش 

عشایری، و  و    اشتغال   روستایی  فراگیر 

و  کارگروه  دبیر  توسط  خانگی  مشاغل 

 های عامل بانک

اجرایی  -2 فرایند  مشکالت  و  مسائل  طرح 

اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال  

 فراگیر 

 رهنمودهای استاندار محترم استفاده از  -3

 

  با  رابطه   در   نامهشیوه  ابالغ   عدم  بر  مبنی  ها بانک  نمایندگان   گزارش  به   توجه  با -1 11

جاری  فراگیر  اشتغال  اعتبارات  محل   از  گذاریسرمایه  هایطرح  پذیرش   مقرر  سال 

  امضا  با   ای نامه  استانداری   اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر   مدیرکل   مسئولیت   به   گردید 

  جدید  نامهشیوه  ابالغ   بر   مبنی)  مرکزی  بانک  و  کشور   وزارت   طریق  از   و   تهیه  استاندار 

 .نمایند پیگیری( 96  سال  نامهشیوه اساس  بر  پذیرش یا

 و   آمار  آخرین  با  در رابطه  اجتماعی  کار و رفاه  تعاون  مدیرکل  گزارش  به  توجه  با-2

  پرداخت  و   بررسی  معرفی،   بحث   در   گردید   مقرر  خانگی   مشاغل  تسهیالت   عملکرد

 .گردد  تسریع مستمر و دقیق  نظارت  با   و پشتیبان رویکرد  با مربوطه  تسهیالت

 در   عشایری   و  روستایی  پایدار  اشتغال  توسعه  اول  مرحله  اعتبارات  اینکه  بر  نظر-3

  و  مکاتبه  با  مربوطه   عامل   هایبانک  گردید   مقرر   لذا  باشند می  کامل   جذب   مرحله 

  و  اقدام   دوم   مرحله  اعتبارات  ابالغ  بر   مبنی  مرکزی  مدیریت  طریق  از   مناسب   پیگیری

 .نمایند اعالم   استان اشتغال تخصصی کارگروه دبیرخانه و  استانداری به   را  نتیجه

اشتغال  مسئولیت  اینکه  به  توجه   با -4   اشتغال  واحد  پنجره  موضوع)  استان  رصد 

  کلیه گردید  مقرر  لذا  باشدمی استانداری  در مستقر  عظیمی آقای مسئولیت به (  استان 

  یافتهانجام  اشتغال   تعهد  تحقق  جهت  در  عامل  هایبانک  و  استان  اجرایی  هایدستگاه

 . باشند داشته و تنگاتنگی مناسب  همکاری مذکور ستاد اعضای  با

  با  رابطه  در   استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  کل   اداره  نماینده  گزارش  به  توجه   با -5

  از  استفاده   با   کار  نیروی  آموزیمهارت  توانمندسازی  برای  اجرایی  برنامه  چارچوب

  اجرایی   دستورالعمل   اصالحیه ( »9  شماره  پیوست)  موضوع   ملی   توسعه  صندوق   منابع

  مقرر   «عشایری  و  روستایی   مناطق   پایدار   اشتغال  ایجاد   و  توسعه   از  حمایت  قانون 

  استان  مهارت   شورای   دبیرخانه   عنوان   به   استان  ای حرفه  فنی   آموزش   کل   اداره  گردید 

  هایدستگاه  و  اقدام  مذکور  برنامه  تشریح  راستای  در  استانی  کمیته  تشکیل  به  نسبت

  و  فنی  آموزش  ادارات  با  تنگاتنگی   همکاری  مناسب،  رسانی اطالع  ضمن  نیز  اجرایی

 .باشند داشته ایحرفه
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وضعیت  -1 آخرین  های  برنامهگزارش 

و فراگیر  عشایری    اشتغال  و  روستایی  پایدار 

استان در طول یک سال گذشته توسط دبیر  

دستگاه مدیران  و  کارگروه،  اجرایی  های 

 های عامل بانک

منصوری  -2 دکتر  آقای  بیانات  از  استفاده 

اشتغال   و  کارآفرینی  توسعه  محترم  معاون 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مهندس  -3 آقای  جناب  بیانات  از  استفاده 

 بهنام جو استاندار محترم اردبیل 

 

  سال  اعتبارات  محل  از  خانگی  مشاغل  تسهیالت  وضعیت  آخرین  گزارش  به   توجه  با-1 17

 کامل جذب  جهت   در جدیت   با اجرایی  هایدستگاه و  عامل های بانک گردید  مقرر  98

 .نمایند اقدام  آذرماه پایان تا مذکور  اعتبارات

  ملت  جمله  از  خانگی  مشاغل  حوزه  در  عامل  هایبانک  نمایندگان  اعالم  به  توجه  با-2

  مسئولیت  به  گردید  مقرر   خانگی   مشاغل  اعتبارات  اول  مرحله   ابالغ  بر  مبنی  تجارت  و

  عنوان   با  محترم  استاندار  امضای  با  اینامه  استانداری   اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر

  و   تهیه  مذکور  اعتبارات  کامل  ابالغ  راستای  در  مرکز  در  عامل  هایبانک  مدیران

 .گردد پیگیری

 کارآفرینی   صندوق  و   تعاون  توسعه   بانک   به   شده   معرفی   هایطرح  لیست   شد   مقرر -3

در   دبیرخانه   توسط   عشایری  و   روستایی   پایدار  اشتغال  اعتبار   محل   از  استان   امید

 در  و  احصا   متقاضیان  به  تسهیالت   پرداخت  فرایند  بررسی  در  تاخیر   مشکل  خصوص 

 .گردد گزارش کارگروه  آتی جلسه

  ضمانت  صندوق  با   هماهنگی  جلسه  آتی  هفته  شد  مقرر   محترم  استاندار   دستور   به -4

توسط  تعاون  گذاریسرمایه   علت  بررسی  محوریت  با  زاده  حسین  دکتر  آقای  کشور 

  استان   روستایی   پایدار  اشتغال  های طرح  به   ها  نامه   ضمانت   صدور   فرایند  در  تاخیر

 .گردد برگزار

  توسط  روستایی  به  فراگیر   از  معدنی آب  های طرح  ویرایش  موضوع  شد  مقرر-5

  پس  و   پیگیری  اجتماعی  و رفاه   کار  تعاون،  وزارت  از  استان  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه

تجارت  معدن  صنعت،  سازمان   کارا  سامانه  در  الزم  اصالحات  از   کمیته  در  استان  و 

 .گردد  اقدام  و مطرح  کشاورزی  بانک عاملیت به فیزیکی  پرونده  همراه به استان  فنی

  خوشه  شرکت  گندم   ذخیره   سیلوی  احداث   طرح  برق  شبکه  هزینه  تأمین  مشکل-

  محترم  استاندار  مساعد   قول   به   عنایت  با   و  مطرح   آبادپارس  شهرستان  در   بران   ثمین

  سازمان  طریق   از  استانداری  توسط   مذکور   هزینه   اعتبار  تأمین  موضوع  گردید   مقرر

 . آید عمل به الزم اقدام  و پیگیری بودجه   و برنامه 

  هایطرح  بر   نظارت   موضوع  اهمیت  با  رابطه  در  کارگروه   دبیر   تشریح   به   توجه   با   -6

  استاندار  تأکید  با  عنایت  با  و  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت  از  مندبهره

  در  مربوطه   حوزه   هایطرح  از   بازدید  جهت  استانی  نظارت   کمیته   شد  مقرر  محترم

  از   ذهاب   و  ایاب  های  هزینه  شد   مقرر   خصوص  این  در   که  ؛گردد  فعال  استان  سطح

 تأمین   مربوطه   بخش   در  اجرایی   تخصصی  هایدستگاه  سوی   از   خودرو   تأمین   جمله 

 .گردد
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آخرین  -1 پایدار  گزارش  اشتغال  وضعیت 

و مشاغل خانگی توسط    روستایی و عشایری

 های عامل.دبیر کارگروه و بانک

شماره  -2 نامه  مورخ    188609طرح 

معاون محترم توسعه کارآفرینی و    27/9/98

اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در  

طرح کلیه  مجدد  پاالیش  با  در  رابطه  های 

 حال بررسی موسسات عامل. 

شماره  -3 نامه  مورخ    190230طرح 

معاون محترم توسعه کارآفرینی و    28/9/98

اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در  

با   نظارت  »  ابالغرابطه  راهنمای  و  چارچوب 

طرح بر  بهرهعملیاتی  تسهیالت  های  از  مند 

 اشتغال روستایی« 

شماره  -4 نامه  مورخ    30343/125طرح 

و تجارت در    معدن  سازمان صنعت،   5/9/98

محمدپور   غالمرضا  آقای  استفاده  با  رابطه 

چوبی   مصنوعات  کارگاه  طرح  مجری  باقری 

کمک محل  از  و  گرانقیمت  فنی  های 

 .اعتباری

با    و  خانگی  مشاغل  اعتبارات  وضعیت  آخرین  از  عامل  هایبانک  گزارش  به  عنایت  با-1 8

 کامل  ابالغ   عدم  بر  مبنی  تجارت  و  ملت   های بانک  نمایندگان   توضیحات   به   توجه

  کریمی  آقای  مسئولیت   با  استانداری   طریق   از   موضوع  گردید   مقرر  موردنظر   اعتبارات

  ابالغ  با  رابطه  در  نظر  مورد  هایبانک  مرکزی  مدیریت  از  استاندار  اقتصادی  مشاور

 .نمایند گزارش  را  نتیجه  و اقدام استان  سهمیه کامل

  مشاغل  عملکرد   و  آمار   آخرین  با  رابطه   در   تجارت  بانک  نماینده  گزارش  به  توجه   با -2

 سوی  از   خانگی   مشاغل   سهمیه   درصد  50  ابالغ  بر  مبنی  موضوع  توضیح  و  خانگی

  بانک  دوشنبه  روز  تا  محترم   استاندار  تأکید  به   عنایت  با  گردید   مقرر  مرکزی  مدیریت

  شهرستان  تفکیک   به  شدگان   معرفی   و   مذکور  سهمیه  تکلیف   تعیین  به   نسبت   عامل

 و   استانداری  به  شده  معرفی  متقاضیان  مشکالت  و  مسائل  همراه  به  را   نتیجه  و  اقدام

 .نمایند اعالم  استان  اشتغال   تخصصی کارگروه دبیرخانه 

  توسط   یافته انجام  هایفعالیت  تشریح   بر   مبنی  محترم   استاندار  تأکید  به   عنایت   با -3

 گردید   مقرر نوشتاری  و تصویری صورتبه عامل هایبانک ویژه به  اجرایی  هایدستگاه

  یافتهانجام  های فعالیت  از  گزارش  ارائه   به  نسبت  اجرایی   های دستگاه  و  عامل   هایبانک

حوزه    مجلس  در  استان  نمایندگان   فرمانداران،  برای   گذاریسرمایه  و  اشتغال  در 

و   مطبوعاتی   مصاحبه  چنین  هم  و   هاشهرستان  جماعات  ائمه  و  اسالمی  شورای

 . نمایند  گزارش آتی جلسه در  را و نتیجه  اقدام سیما و صدا  با تصویری

  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  27/9/98  مورخ  188609  شماره  نامه-4

  در  های طرح  کلیه  مجدد  پاالیش  و  بررسی  خصوص   در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،

  عامل  موسسات  تصویب  به  هنوز  که  عامل  موسسات  به  شده  ارسال  یا  و  بررسی  حال

  برای  مذکور  نامه  مفاد  گردید  مقرر  استاندار  دستور  به  توجه  با  و  مطرح  اند  نرسیده

  و نگردیده  رعایت عامل هایبانک  به   شده معرفی و  فنی کمیته مصوب  قبلی  هایطرح

  و  نمایند اقدام  ها طرح تسهیالت  پرداخت  و بررسی مراحل  طی ادامه  به   نسبت   هابانک

  ذیربط،  اجرایی  هایدستگاه  توسط  هاطرح  معرفی  و  تصویب  فرایند  در   بعد  من

 گردد. رعایت  ها شهرستان و استان فنی تهیکم  عامل، هایبانک
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بانک-1 پرداخت  گزارش  روند  از  عامل  های 

 .1398تسهیالت مشاغل خانگی سال 

بانک-2 پرداخت  گزارش  روند  از  عامل  های 

 تسهیالت اشتغال روستایی. 

های اشتغال روستایی  بیان مشکالت طرح-3

اند  که هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده

دستگاه اجرایی  توسط  جهاد  )  مرتبطهای 

تجارت    معدن  صنعت،-کشاورزی میراث  –و 

 فرهنگی و گردشگری( 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -4

  خوشه  تعاونی   شرکت(  سمولینا)   ماکارونی   و   آرد  تولید   طرح   مشکل   در خصوص-1 8

  با   شهرمشکین  شهرستان  اقدام  نوعی  فاطمه  خانم  مدیرعاملی  به  ساواالن  ناب  طالی

 شنبه   روز   تا   شد   مقرر   و   مطرح   بانک   پست   عاملیت   به   ریال  میلیون   150000  مبلغ

  صدور  مشکل  و  شود  امضا  طرفین  توسط  بانک   داخلی  قرارداد  موضوع  آتی  هفته

 ظرف  حداکثر  تعاون  صندوق  استانی  نماینده  پیگیری  ضمن  تعاون  بانکی  نامه  ضمانت 

 .شود  اعالم بعدی مراحل  طی جهت   عامل بانک  به نتیجه آتی هفته یک

خصوص -2  مجتمع  مدیرعامل   امیدی  اله  عین  آقای   هتل  احداث   طرح  مشکل  در 

  عاملیت  با   ریال  میلیون   60000  مبلغ   با   خلخال  شهرستان   ناو   از  تفریحی   گردشگری 

  تضامین  قبول  در   مساعدت  و   تسهیل  ضمت  بانک   پست  شد  مقرر   و   مطرح  بانک  پست

 و   انعقاد  مرحله  به  را   طرح  آتی  هفته  یک  مهلت   ظرف   حداکثر  مذکور  طرح   وثایق

 . برساند  پرداخت

 3200  مبلغ  با  معصومی  اله  سالم  آقای  گوساله  پرواربندی  طرح  مشکل  در خصوص-3

  کشاورزی   بانک  شد   مقرر   و  مطرح  کشاورزی  بانک  عاملیت  به  تسهیالت  ریال  میلیون

در    سرمایه   صرف  تسهیالت  ریال  میلیون  1200  مبلغ   الباقی  پرداخت  به  نسبت

  نامثبت  کارا  سامانه  در  و  اقدام  هفته  یک  مهلت  ظرف  حداکثر  مذکور  طرح  گردش

 . نماید

  به  شده   معرفی  و  مصوب  هایطرح  تسهیالت  پرداخت   در   تاخیر  مشکل  در خصوص-4

 های طرح  ویژهبه  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  محل  از  استان   عامل  هایبانک

  دوم  مرحله   اعتبار  تأمین   موضوع  شد  مقرر   کشاورزی  بانک  به  شده   معرفی  معدنی آب

رفاه  تعاون   کل   اداره  و  استانداری   توسط  روستایی  اشتغال و    استان   اجتماعی  کار 

 .گردد  تسریع تسهیالت پرداخت و هابانک  مالی  منابع تأمین در خصوص تا پیگیری
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بانک-1 پرداخت  گزارش  روند  از  عامل  های 

 .1398تسهیالت مشاغل خانگی سال 

بانک-2 )کشاورزی،  گزارش  عامل  های 

بانک پست  تعاون،  صندوق   توسعه  و 

اشتغال   پرداخت  روند  از  امید(  کارآفرینی 

 روستایی 

اشتغال روستایی  های  بیان مشکالت طرح-3

اند  که هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده

 توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان 

شماره  -4 نامه  مورخ    217726طرح 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال    3/11/98

در   اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت 

خصوص مصوبات اخیر کارگروه ملی اشتغال  

 . پایدار روستایی و عشایری کشور

کسب  -5 وضعیت  آخرین  گزارش  ارائه 

 وکارهای نوپا و استارتاپ های استان 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -6

 

  تا   شد  مقرر  خانگی   مشاغل   اعتبارات   محل   از   عامل   های بانک  گزارش   به  توجه   با -1 16

  اقدام   خود  ابالغی  سهم  کامل  پرداخت  به  نسبت  عامل  هایبانک  ماهبهمن  آخر

 . نمایند  ثبت خانگی  مشاغل سامانه  در وگزارش

  وزارت   و اشتغال  کارآفرینی  توسعه  معاونت  3/11/98  مورخ   217746  شماره  نامه-2

رفاه   تعاون و  خصوص   اجتماعی  کار    اشتغال  ملی   کارگروه  جلسه  اخیر   مصوبات   در 

  به  نسبت  استان  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه  گردید  مقرر  و  مطرح  عشایری  و  روستایی

کمیته  ذیربط،  اجرائی  هایدستگاه  به   مذکور  نامه  ابالغ   و   استانی  فنی  هایاعضاء 

 .نماید   اقدام  عامل هایبانک  و ها شهرستان

  پرداخت  فرایند   در   عامل  های بانک  شد؛   مقرر  محترم   استاندار  دستور   به   توجه  با -3

  بخش  در  امداد  کمیته  ویژهبه  حمایتی  نهادهای  شده  معرفی  هایطرح  به  تسهیالت

  اعتبارات  محل   از   دام   های طرح  به  تسهیالت   پرداختی%  35  سقف   رعایت  بدون   دام،

 . نمایند  اقدام عشایری و روستایی اشتغال حمایتی نهادهای

  هایطرح  تاخیر  بر  مبنی  روستایی   اشتغال  عامل   هایبانک  گزارش  به  توجه   با -4

  و  احصا  به  نسبت  عامل  هایبانک  شد؛  مقرر  بانکی  مدارک  تکمیل  و  مراجعه  جهت

  با   مکاتبه   جهت  استان   اشتغال  کارگروه  دبیرخانه  به   مذکور  های طرح  لیست   ارسال 

و    نماید  اقدام  متقاضیان  طرف  از  موضوع  تکلیف  تعیین  و  ذیربط  اجرایی  هایدستگاه

  کارگروه  دبیرخانه  عامل   بانک  به  روز   10  مهلت  ظرف   متقاضی   مراجعه   عدم   صورت   در

 .نماید  اقدام  هابانک  به جایگزین هایطرح معرفی به نسبت  استان 

خصوص-5  دلیل   به  عامل   های بانک  نزد   که  روستایی  اشتغال   مصوب   های طرح  در 

  از  پس   شد؛   مقرر   مانده   اقدام   بال   و عشایری  روستایی   پایدار   اشتغال   ابالغی  سهم  اتمام 

 نمایند.   پرداخت و بررسی  اولویت با   عامل های بانک جدید  اعتبار  ابالغ
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نامه اجرایی بند الف  تشریح و تبیین آیین-1

سال    18تبصره   بودجه  توسط    1398قانون 

بودجه   و  برنامه  سازمان  محترم  ریاست 

 استان. 

دستگاه-2 برنامهگزارش  از  اجرایی  های  های 

نامه اجرایی بند  حوزه مربوطه مطابق با آیین

 1398قانون بودجه سال  18الف تبصره 

 1398  سال  بودجه  قانون  18  تبصره  الف  بند  موضوع  استان  اشتغال  و  تولید  برنامه-1 2

  استاندار  تأکید  به  عنایت  با  و  تشریح  مربوطه  هایبخش  در  اجرایی  عوامل  توسط

 ظرف   را  خویش  حوزه   اجرای  قابل  هایپروژه  اجرایی  هایدستگاه  گردید  مقرر  محترم

  معاونت)  استانداری  به(  28/11/98  مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان   تا)  ساعت   24

 . نمایند  اعالم( استاندار  منابع توسعه و  اقتصادی امور هماهنگی

  هرگونه  مشکالت،   و   مسائل   احصاء  ضمن   اجرایی  های دستگاه  کلیه   گردید   مقرر -2

 مشخص   و  شفاف  صورتبه  را  استان  اشتغال  و   تولید  برنامه  اصالح  راستای  در  پیشنهاد

  مورخ  یکشنبه   روز   اداری   وقت  پایان  تا )  ساعت  24  ظرف   مستند   مدارک  و   ادله   ارائه  با 

(  استاندار   منابع   توسعه   و  اقتصادی   امور   هماهنگی  معاونت )  استانداری   به (  28/11/98

 . نمایند  اعالم بودجه  برنامه  وسازمان
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گیری در رابطه با لیست  بررسی و تصمیم-1

اولویتطرح دستگاههای  اجرایی  دار  های 

تبصره   الف  بند  بودجه    18موضوع  قانون 

 . 1398سال 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم.-2

  گردید   مقرر   محترم   استاندار   تأکید   به   عنایت  با   دار اولویت  های طرح  با   رابطه   در-1 12

  چنین   هم  و  قبول  مورد  الزم  وثیقه  ارائه  توان  که  هایی طرح  مجریان،  مشاوره  ضمن 

 .گیرند  قرار اولویت در ندارند   بانکی معوق  بدهی  و داشته فروش  بازار

استاندار  به  عنایت  با-3   توسط   آینده  سال  اشتغال  برنامه  گردید  مقرر  محترم  تأکید 

 آتی  جلسه  در   و  تهیه   استان  1400  افق  اشتغال  تعهد   پیگیری  مسئول  عظیمی  آقای

 .گردد ارائه

  استان   اشتغال  و  تولید  برنامه  بحث  در  نوعی  به   که  اجرایی  هایدستگاه  گردید  مقرر-4

  به  نسبت   باشند می  تعهد   دارای   1398  سال   بودجه   قانون   18  تبصره  الف   بند   موضوع 

 .نمایند ارائه  آتی جلسه  در و اقدام  مربوطه حوزه هایبرنامه بندیجمع و احصاء

  گردید  مقرر   محترم   استاندار   تأکید   به   عنایت   با   و  سال   پایان   نزدیکی   به   توجه   با -5

  کشاورزی  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان  الخصوص  علی  اجرایی  هایدستگاه

 راستای   در   توان   تمام  با   گردشگری   و  دستیصنایع  و  فرهنگی   میراث  کل   اداره   و

  ثبت  استان   اشتغال   واحد  پنجره   سامانه   در  و  اقدام   سال جاری  تعهد  اشتغال   تحقق

 . نمایند

  به  نسبت   آینده  سال  اشتغال  تعهد  برنامه  بحث  در  اجرایی  هایدستگاه  گردید  مقرر-6

دادن   نظر  مد  خواهند  اشتغال  بعد  سال   در  که   اجرا   حال  در   هایطرح  اشتغال  قرار 

 . نمایند  اقدام  شده  تکلیف اشتغال تعهد  از  غیر به   نیز  داشت
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سال  -1 اشتغال  برنامه  گزارش   98ارائه 

افق   اشتغال  پیگیری  مسئول  توسط  استان 

 استان توسط آقای عظیمی 1400

دستگاه-2 مشمول گزارش  اجرایی  های 

قانون    18استان در خصوص بند الف تبصره  

 98بودجه سال 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -3

  دبیر  توسط  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  در حوزه  استان  نظارت  هسته  نتایج  -1 9

مقاومتی  جلسه   با  زمان هم  که  استان  اشتغال  تخصصی  کارگروه  اقتصاد    استان  ستاد 

  گردید   مقرر  محترم   استاندار   تأکید   به  عنایت   با  و  ؛ شد  داده  گزارش   بود  شده  تشکیل

  عمل  خویش  تعهدات  به  و  نموده  دریافت  تسهیالت  که  هاییطرح  مجریان  با  رابطه  در

 بند  استناد  به  قانونی  اقدامات   است  شده  کشیده  انحراف  به  طرح  نوعی  به   و  اندنکرده

  پایدار   اشتغال   ایجاد  و  توسعه  از   حمایت   قانون  اجرایی   دستورالعمل   اصالحیه »  12-7

 . آید عمل  به« ملی توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده با عشایری  و روستایی مناطق

  استان   1400  افق   اشتغال  تعهد  پیگیری  مسئول  عظیمی  آقای   گزارش  به  عنایت  با -2

خصوص    سال  برای   اجرایی   های دستگاه  اشتغال  تعهد   موضوع)  اشتغال   ماتریس   در 

  امور  هماهنگی   معاونت   سرپرست   عزیزی   آقای  ریاست  به  ای  جلسه  شد؛   مقرر (  1398

 و  برگزار  تعهد  دارای  اجرایی  هایدستگاه  حضور  با  و  استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی

 . گردد اقدام  نهایی بندی جمع

  الف  بند  اعتبارات  محل  از  نوعی  به   که  نیز  اجرایی   هایدستگاه  کلیه  گردید  مقرر-3

  و  احصا   به   نسبت   باشند می  برنامه   دارای  1398  سال  بودجه   قانون   18  تبصره

  ارائه  استانداری  به  و   اقدام  آینده   روز   دو  ظرف  مربوطه   حوزه   هایبرنامه  بندی جمع

 . نمایند

خصوص   کارگروه  دبیر  گزارش   به   توجه  با -4   اشتغال   اعتبارات  وضعیت   آخرین   در 

گردید؛  عشایری  و  روستایی  پایدار   با   عامل   هایبانک  و  اجرایی  هایدستگاه  مقرر 

  رعایت ویژه  صورتبه  را مختلف های بخش  اعتبارات سهم  کارگروه  دبیرخانه  هماهنگی

 . نمایند پیگیری و

 

 



 

 
 فصل سوم: 

 
 عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی  

 ی هب بخش خصوص طرح اه   یرد  واگذار 
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 های شناسایی شده جهت واگذاریبخش اول: پروژه 

ب ه بخ ش  یاهیسرما یها ییتملک دارا  یهاطرح  یواگذار  ،  1398اردبیل در سال    استان  یستاد اقتصاد مقاومت
( و 2دول ت )  یاز مق ررات م ال  یبخش   میمواد به قانون تنظ  یقانون الحاق برخ  2۷ماده    یاجرای را در راستای  خصوص
 در دستور کار خود قرار داد. کل کشور 1398قانون بودجه سال  19تبصره 

واگذاری به بخش خصوصی نمود ک ه در ای ن راس تا این ستاد در فاز نخست اقدام به شناسایی پروژه های قابل  
 شناسایی شده اند. 1398  پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال 43تعداد 

 

 ۱۳۹8ی به بخش خاوصی در سال جهت ماگذار   اساان اردبیل  شده  یی شناسا یهاپرمژه 

 عنوان پرمژه  عنوان طرح  دیفر
مضعیت  

 پرمژه

محل اعابار  

 پرمژه
 اجرایی دساگاه  

1 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرستان اردبیل 

 بهسازی سالن ورزشی 
 محله گلمغان 

در حال  
 برداریبهره

 وزارت ورزش و جوانان  استانی 

2 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی

 شهرستان اردبیل  

 احداث سالن 
 چند منظوره طبقاتی  

در حال  
 برداریبهره

 وزارت ورزش و جوانان  ملی

3 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین 

 بهسازی 
 شهراستخر سبالن مشکین 

در حال  
 برداریبهره

 وزارت ورزش و جوانان  استانی 

4 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی  

 آباد شهرستان پارس 
 آباد بهسازی سالن تختی پارس 

در حال  
 برداریبهره

 وزارت ورزش و جوانان  استانی 

۵ 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی  

 آباد شهرستان پارس 
 بهسازی سالن فاطمه الزهراء 

در حال  
 برداریبهره

 وزارت ورزش و جوانان  استانی 

۶ 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی

 آباد شهرستان پارس  

 بهسازی سالن تخصصی
 آباد رزمی پارس  

در حال  
 برداریبهره

 وزارت ورزش و جوانان  استانی 

 بهسازی استخر فجر خلخال  تکمیل استخر سرپوشیده خلخال  ۷
در حال  

 برداریبهره
 وزارت ورزش و جوانان  استانی 

 ساختمان آبیاری و زهکشی سبالن 8
 ساختمان آبیاری  

 زهکشی سبالن و 
 تمامنیمه

ملی استانی  
 شده 

 وزارت نیرو 
 )مدیریت منابع آب(  

 ساختمان آبیاری وزهکشی گیوی  9
 ساختمان آبیاری  

 زهکشی گیوی و 
 تمامنیمه

ملی استانی  
 شده 

 وزارت نیرو  
 )مدیریت منابع آب( 

 ساختمان آبیاری وزهکشی عمارت  10
 ساختمان آبیاری 

 زهکشی عمارت  و  
 تمامنیمه

ملی استانی  
 شده 

 وزارت نیرو  
 )مدیریت منابع آب( 

11 
مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری  

 وزهکشی مغان 

مرمت و بازسازی اساسی شبکه  
 زهکشی مغان  آبیاری و 

 تمامنیمه
ملی استانی  

 شده 

 وزارت نیرو  
 )مدیریت منابع آب( 

12 
انتقال قسمتی از آب چشمه گورگوربه  

 اردبیل 

انتقال قسمتی از آب چشمه  
 گورگوربه اردبیل 

 جدید
ملی استانی  

 شده 

 وزارت نیرو  
 )مدیریت منابع آب( 

13 
آب سد شهریار به مرکز  انتقال قسمتی از 

 استان اردبیل 

انتقال قسمتی از آب سد شهریار  
 به مرکز استان اردبیل 

 جدید
ملی استانی  

 شده 

 وزارت نیرو 
 )مدیریت منابع آب(  

 ایجاد تثسیسات فاضالب شهر اردبیل  14
 ایجاد تثسیسات فاضالب 

 شهر اردبیل  
 استانی -ملی  تمامنیمه

شرک آب و فاضالب  
 استان اردبیل شهری 

 ایجاد تثسیسات فاضالب شهر نمین  1۵
 ایجاد تثسیسات فاضالب 

 شهر نمین 
 استانی -ملی  جدید

شرک آب و فاضالب  
 شهری استان اردبیل 
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 عنوان پرمژه  عنوان طرح  دیفر
مضعیت  

 پرمژه

محل اعابار  

 پرمژه
 اجرایی دساگاه  

 وزارت جهاد کشاورزی  استانی  تمامنیمه سد خاکی سواره  های کوچک تثمین آب  طرح 1۶

 وزارت جهاد کشاورزی  استانی  تمامنیمه سد خاکی مازافا  های کوچک تثمین آب  طرح 1۷

 وزارت جهاد کشاورزی  استانی  تمامنیمه سد خاکی علمدار  های کوچک تثمین آب  طرح 18

 وزارت جهاد کشاورزی  استانی  تمامنیمه سد مخزنی رضی  های کوچک تثمین آب  طرح 19

 وزارت جهاد کشاورزی  استانی  تمامنیمه سد خاکی گیوی زاویه هشتچین  های کوچک تثمین آب  طرح 20

 وزارت جهاد کشاورزی  ملی -استانی تمامنیمه ای خلخال گلخانه  ایهای شهرک گلخانه ایجاد زیرساخت  21

 وزارت جهاد کشاورزی  ملی -استانی تمامنیمه پروری بیله سوار دام  پروریهای شهرک دام ایجاد زیرساخت  22

 وزارت جهاد کشاورزی  ملی -استانی تمامنیمه ای نیرگلخانه  ایهای شهرک گلخانه زیرساخت ایجاد   23

 ایهای شهرک گلخانه ایجاد زیرساخت  24
ای بیله سوار  شهرک گلخانه 

 اراضی کشت و صنعت مغان 
 وزارت جهاد کشاورزی  ملی -استانی تمامنیمه

 احداث مجتمع فرهنگی هنری اردبیل  2۵
 احداث مجتمع 

 هنری اردبیل  و  فرهنگی 
 تمامنیمه

ملی استانی  
 شده 

 وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی  

2۶ 
 های فرهنگی و هنریاحداث مجتمع 
 در سطح استان  

 احداث مجتمع فرهنگی  
 ولی عصر() یگرمو هنری 

 استانی  تمامنیمه
 وزارت فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی  

 میراث فرهنگی  ملی تمامنیمه اوچ دکان حمام  حفظ، مرمت و احیاء حمام اوچ دکان  2۷

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه حمام پیرزرگر  احیاء حمام پیرزرگر  حفظ و  28

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه خانه آصف  و احیاء خانه آصف  مرمت حفظ، 29

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه خانه شریعت  و احیاء خانه شریعت مرمت حفظ، 30

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه خانه مبشری و احیاء خانه مبشری مرمت حفظ، 31

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه خانه وهاب زاده  و احیاء خانه وهاب زاده  مرمت حفظ، 32

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه خانه خادم باشی  و احیاء خانه خادم باشی  مرمت حفظ، 33

34 
 و احیاء کاروانسرای   مرمت حفظ،

 قانلی بالغ 
 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه کاروانسرای قانلی بالغ 

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه قلعه کهنه و احیاء قلعه کهنه  مرمت حفظ، 3۵

 میراث فرهنگی  استانی  تمامنیمه کاروانسرای شاه عباسی  مرمت و احیاء کاروانسرای شاه عباسی  3۶

 میراث فرهنگی  ملی -استانی تمامنیمه حمام حور  مرمت و احیاء حمام حور  3۷

 تمامنیمه کمپ بیله سوار  کمپ بیله سوار  38
ملی استانی  

 شده 
 میراث فرهنگی 

 میراث فرهنگی  ملی تمامنیمه کمپ کلور  کمپ کلور  39

 میراث فرهنگی  ملی تمامنیمه کمپ شابیل  شابیل کمپ  40

41 
 احداث پروژه تجاری و خدماتی 

 عرش قاضیلر 
 استانی  تمامنیمه عرش قاضیلر   تجاری خدماتی

 اداره کل اوقاف 
 امور خیریه  و  

42 
   احداث پروژه تجاری و خدماتی

 میدان پلیس 
 استانی  تمامنیمه میدان پلیس 

 اداره کل اوقاف 
 خیریه امور  و  

43 
ع(  ابوالقاسم )زائرسرای امامزاده سید 
 سرعین 

 استانی  تمامنیمه احسان سرعین   زائر سرای
 اداره کل اوقاف 

 امور خیریه  و  
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 1398به بخش خصوصی در سال   های واگذار شدهبخش دوم: پروژه 

پ روژه   32  یاقدام به واگذار  یقانون  یها  تیبا استفاده از ظرف  1398ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  
 نموده است. یبه بخش خصوص

 

 ۱۳۹8در سال ی به بخش خاوصهای ماگذار شده در اساان اردبیل پرمژه
 عنوان پرمژه  عنوان طرح  ردیف 

مضعیت  

 پرمژه

عنوان دساگاه  

 اجرایی
 رمش ماگذاری 

ظرفیت  

 تانونی

1 
ورزشی  تعمیر تجهیز اماکن 

 شهرمشکین

بهسازی سالن ورزشی  
شهر استاد شهریار مشکین 

با عنوان طرح احداث  
 بولینگ و پینت بال

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

BOT / ROT   ساخت یا(
 برداری و انتقال( بازسازی، بهره

قانون  2۷ماده 
 (2الحاق )

2 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 سرعین
 سالن فجر

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 جاره( برداری با پرداخت ا بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

3 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرمشکین
 سالن الهرود 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

4 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 گرمی
 ژیمناستیک 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۵ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 کویر 
 سالن شهدای کویر 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۶ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 کویر 
 سالن تختی کویر

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۷ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 کویر 
 سالن شهید عزتی کویر 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

 سالن مرنی سالن چند منظوره احداث 8
برداری به بهره

 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

9 
تجهیز اماکن ورزشی  تعمیر 

 خلخال 
 سالن هفت تیر 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم
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 عنوان پرمژه  عنوان طرح  ردیف 
مضعیت  

 پرمژه

عنوان دساگاه  

 اجرایی
 رمش ماگذاری 

ظرفیت  

 تانونی

10 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 خلخال 
 شهدای برندق 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

)مدیریت نگهداری و اجاره 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

11 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 خلخال 
 شهدای لرد

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

12 
ورزشی  تعمیر تجهیز اماکن 
 خلخال 

 سالن حجاب
برداری به بهره

 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

13 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 بیله سوار 
 سالن شهید رجائی

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

14 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 بیله سوار 
 فجر  نفری 1200

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

1۵ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 بیله سوار 
 استخر بیله سوار 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

1۶ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 بیله سوار 
 استخر جعفرآباد 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

1۷ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرستان اردبیل 

سالن ورزشی تخصصی  
 نیار

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

18 
ورزشی  تعمیر تجهیز اماکن 
 شهرشهرستان مشکین

 سالن حجاب

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

ی و اجاره )مدیریت نگهدار
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

19 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن آلنی 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 اجاره( برداری با پرداخت بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

20 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن قصابه

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 اجاره(  برداری با پرداختبهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

21 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن مرادلو

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 ت اجاره( برداری با پرداخ بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم
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 عنوان پرمژه  عنوان طرح  ردیف 
مضعیت  

 پرمژه

عنوان دساگاه  

 اجرایی
 رمش ماگذاری 

ظرفیت  

 تانونی

22 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 نفری  2000سالن 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 داخت اجاره( برداری با پربهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

23 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن شهید بنی هاشم 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

24 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 استخر سبالن 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

2۵ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن قوشه 

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

2۶ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن نصراباد

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

2۷ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن احمداباد

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

28 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 استاد شهریار

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

)مدیریت نگهداری و اجاره 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

29 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن فخر آباد

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

30 
تجهیز اماکن ورزشی  تعمیر 

 شهرشهرستان مشکین
 سالن ارجق

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

31 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن انار

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 جوانان و 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

32 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی  

 شهرشهرستان مشکین
 سالن رضی

برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش  
 و جوانان 

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم
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 فصل چهارم: 

 
   یعملکرد ستاد اقتصاد مقاومت 

 ی و بخش خصوص  دیرد بخش رونق تول  
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 1398سال در دی و رفع موانع تول لی عملکرد كارگروه ستاد تسهبخش اول: 

واحد  ۵02جلسه برگزار گردیده و در مجموع به مشکالت   4۷تعداد    1398ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال  
درص د  ۶2مصوبه در راستای حمایت از این واحد ها داش ته اس ت ک ه  ۷9۵فعال در بخش خصوصی استان رسیدگی و 

 .درصد آن نیز در حال اجرا میباشد 38مصوبات اجرا گردیده و 
 

 تعداد جلسه  تعداد ماحدهای تولیدی مطرح شده  تعداد ماوبات 

۷۹۵ 6۳۱ ۴۷ 

 
 

 عنوان تعداد درصد

 مصوبات اجرا شده  4۶2 ۶2

 مصوبات در حال اجرا 293 38

 مصوبات اجرا نشده  - -

 جتمتع ۷۵۵ ۱۰۰

 

 
 

مصوبات

اجرا شده

62%

مصوبات

در حال اجرا

38%
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 دساگاه های اجراییبه تفکیک  ۱۳۹8سال در دیم رفع موانع تول لیعملکرد کارگرمه سااد تسه

 

 مربوط به  ماوبات تعداد شده  اجراتعداد  اجرا تعداد در حال 

 صنعتی  هایشهرک ۷9 ۶9 10

 مالیاتی امور 8 ۷ 1

 اجتماعی تثمین 11 9 2

 زیستمحیط 1۵ 14 1

 برق  2۵ 2۵ -

 گاز 19 19 -

 منابع طبیعی ۶ ۶ -

 آب و فاضالب 8 8 -

 ی( جهاد کشاورزی )امور اراض 9 8 1

 کار و رفاه اجتماعی تعاون 22 20 2

 سایر موارد 2۶۶ 240 2۶

 جمع  ۴68 ۴۲۵ ۴۳
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 در حوزه بانکی ۱۳۹8سال در دیم رفع موانع تول لیعملکرد کارگرمه سااد تسه
 

 مربوط به  ماوبات تعداد شده  اجراتعداد  اجرا تعداد در حال 

 بانک ملی 34 13 31

 بانک تجارت  18 12 ۶

 معدن بانک صنعت و  8 3 ۵

 بانک رفاه و کارگران  9 4 ۵

 بانک سپه  2۶ 14 12

 کشاورزی بانک  41 1۶ 2۵

 بانک ملت ۷ 2 ۵

 بانک توسعه تعاون  ۶ 3 3

 بانک صادرات 9 4 ۵

 بانک توسعه صادرات 4 2 2

 پست بانک 3 2 1

 ها بانک سایر  10 4 ۶

 جمع 1۷۵ ۷9 9۶
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 رونق تولید  در جهتبخش دوم: گزارش تسهیالت ارائه شده 

 تسهیالت ارائه شده برای رونق تولید در قالب سه نوع تسهیالت به متقاضیان ارائه گردیده که شامل:
ب ه میلیون ری ال ک ه    121۶44۶به مجموع    1398  در سال  لیاستان اردب  د«ی»رونق تول  قالبارائه شده در    التیتسه.  1

توسط بانک های عامل دازی مجدد و تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط موجود در استان، منظور راه ان
 متقاضی این تسهیالت ارائه گردید. 29به 

 

 به تفکیک بانک های عامل ۱۳۹8نمودار میزان تسهیالت ارائه شده در جهت رمنق تولید سال 

 
 

با هدف حمایت از   میلیون ریال  ۷۵00به مجموع    1398در سال    «ییروستا  التیارائه شده در بخش »تسه  التیتسه.  2
 3۵در ب ین  توسط بانک های عام ل  رونق تولید و اشتغال روستایی عمدتا در زمینه قالی بافی و تولید فرش دستباف  

 طرح روستایی متقاضی تسهیالت ارائه گردید.
 

 به تفکیک بانک های عامل ۱۳۹8سال  بخش رمسااییئه شده در نمودار میزان تسهیالت ارا

 

۵۷6۰۰۰؛ تجارت

۵۳۷۰۰۰؛ صنعت م معدن ۳۳۰۰۰؛ ملت

۲۹8۰۰؛ سپه

۱۹۴۴6؛ رفاه

۱۲۲۰۰؛ ملی

۹۰۰۰؛ آینده

بانک توسعه 

۲۹۱۰؛ تعامن

صندمق 

؛ کارآفرینی امید

۲۴۰۰

؛ بانک کشامرزی

۷۰۰

؛ پست بانک

۱۴۹۰



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

150 

در قالب تسهیالت جه ت ریال  801229به مجموع  1398در سال  ر«یفراگ التیارائه شده در بخش »تسه  التیتسه.  3
تاسیس واحد تولیدی جدید، توسعه واحد تولیدی و همچنین تامین سرمایه در گ ردش واح د ه ای تولی دی موج ود،  

 متقاضی این تسهیالت ارائه گردید. ۵3توسط بانک های عامل در بین 
 

 ملبه تفکیک بانک های عا ۱۳۹8 بخش تسهیالت فراگیرنمودار میزان تسهیالت ارائه شده در 

 
 

 
میلی ون ری ال در   2,02۵,1۷۵جمعا به مبل غ    دیارائه شده در جهت رونق تول  التیتسه  1398بطور کلی در سال  

 واحد تولیدی قرار گرفته است. 11۷بانک عامل، در اختیار  10نوع تسهیالت یاد شده، توسط  3قالب 

 

 یک بانک های عاملبه تفک ۱۳۹8در جهت رمنق تولید سال تسهیالت ارائه شده  تعدادنمودار 

بانک ملی؛

۴۴6۱۰۰

بانک تجارت؛

۱6۵۵6۷ رفاه کارگران؛ 

۹۳۲۵8 بانک صادرات؛
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 1398 استان اردبیل  «دی رونق تول» قالبتسهیالت ارائه شده در : بخش اول

 
 بانک عامل ارتام به میلیون ریال( )  یپرداخا مبلغ  نام ماحدهای دریافت کننده تسهیالت  ردیف

 سپه  ۷000 حسن عباسی اندزقی  1

 سپه  2000 ذکری زارنجی شکور  2

 صنعت و معدن  ۷۷000 رویای هفت آسمان  3

 صنعت و معدن  ۵0000 پاک آب سبالن  4

 ملی 1200 احمد احمدی ناطور  ۵

 ملی 3000 چاپ و نشر شیران نگار  ۶

 صنعت و معدن  1۵0000 آرتاپالست )روکش مالمینه( ۷

 رفاه  990 رامین بیگناه  8

 ملی 3000 سبالن درب آریا  9

 صنعت و معدن  10000 آکام فلز سوله  10

 صنعت و معدن  100000 آرتاویل تایر  11

 ملت 8000 میر مالک موسوی کردکندی  12

 تجارت  1۶000 سوله و پروفیل آرتاویل  13

 ملت 1۵000 مهر آب بهشت 14

 تجارت  20000 الکترونیک پردازش سبالن  1۵

 سپه  9800 رنگ و رزین پیروزی 1۶

 ملت 3000 قهرمان روزگار جمشید  1۷

 ملت 3000 اصغر میر سمیعی 18

 ملت 4000 امین نصیری 19

 تجارت  440000 آرتا پالست  20

 ملی ۵000 ورشان سبالن  21

 صنعت و معدن  1۵0000 فوالد سپهر سبالن 22

 آینده 9000 امین گوهر اردبیل  23

 رفاه  ۷000 آرتا بتن شرق  24

 تجارت  100000 آرتا پان  2۵

 رفاه  10000 آرتا سان پالست 2۶

 سپه  ۵000 فراهم خاکپور ساربان 2۷

 رفاه  14۵۶ میر موسی ابراهیمی بلوس  28

 سپه  ۶000 احمد فریدیان 29

  ۱۲۱6۴۴6 جمع کل  
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 1398در سال  «ییروستا  التیتسه »ارائه شده در بخش   التیتسهبخش دوم: 

 

 بانک عامل نوع طرح  عنوان طرح  تسهیالت نام ماحد دریافت کننده  ردیف 
 مبلغ پرداخای 

 )میلیون ریال( 

 2400 صندوق کارآفرینی امید  جدید قالیبافی رفیقه شیری مهره  1

 رضا غریب زاده  2
آالت صنایع تولید و ساخت ماشین

 غذایی و تبدیلی کشاورزی 
 2000 بانک توسعه تعاون سرمایه در گردش 

 ۵۶0 بانک توسعه تعاون سرمایه در گردش  مبلمان و صنایع چوبیتولید  عباس جعفر پور  3

 100 بانک کشاورزی  جدید قالیبافی قاسم علیزاده  4

 100 بانک کشاورزی  جدید قالیبافی و فرشبافی شفیقه مجندهی جبه دار  ۵

 100 بانک کشاورزی  جدید قالیبافی امینه میرزایی ۶

 100 پست بانک  جدید دستباف تولید فرش  یریا فرضی جناقرد  ۷

 100 بانک کشاورزی  سرمایه در گردش  قالیبافی رقیه فیروزمند  8

 100 بانک کشاورزی  سرمایه در گردش  قالیبافی پروین قهرمانی آراللوی بزرگ  9

 100 پست بانک  جدید قالیبافی معصومه بدلی طالب قشالقی 10

 100 کشاورزی بانک   جدید قالیبافی رقیه نوبخت آخازلو  11

 100 بانک کشاورزی  جدید قالیبافی فهیمه نوروزنسب قوجه بیگلو  12

 100 پست بانک  جدید قالیبافی سولماز زیادی جبه دار  13

 ۷0 بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت نسرین امانی اناری  14

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت فاطمه محبی کرکرق 1۵

 ۷0 بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت سعید سیمرغ  1۶

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت نورسته غریب زاده  1۷

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت رخساره بابایی یانی  18

 ۷0 بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت یاسر محمدی  19

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت بهروز نصیری کرکرق 20

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت معصومه شعاعی کرکرق  21

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت بهروز اسکندرپور قوسنول کندی 22

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت زری ایمان زاده  23

 ۷0 پست بانک  جدید دستبافتتولید فرش  لیال بابایی یانی  24

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت عزیزه عبدی 2۵

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت سارا نعمتی 2۶

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت معصومه جوادی  2۷

 ۷0 پست بانک  جدید دستبافت شتولید فر مهدی نادری  28

 ۷0 پست بانک  جدید دستبافتتولید فرش  آرزو متخصصی  29

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت سیما صفری فر  30

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت افسانه هاشمی  31

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت فاطمه شعاعی  32

 ۷0 پست بانک  جدید تولید فرش دستبافت اطلس کاظمی  33

 ۷0 بانک توسعه تعاون جدید فرش دستبافتتولید  محمد داداشی  34

 ۷0 بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت اعظم خیراندیش  3۵

 ۷۵۰۰ جمع 
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 1398در سال  «ریفراگ  التیتسه »ارائه شده در بخش   التیتسهبخش سوم: 

 

 بانک عامل نوع طرح  مدیرعامل نام ماحد دریافت کننده تسهیالت  ردیف 
 مبلغ پرداخای 

 )میلیون ریال( 

 300 بانک کشاورزی  جدید  امین هادیپور  گرده افشانان خلخال  1

 400000 بانک ملی  ای توسعه علیرضا انصاری  مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 2

 96563 بانک تجارت  ای توسعه سید ناصر رئیسی  آبهای معدنی پاک آب سبالن  3

 30000 بانک تجارت  گردشسرمایه در   علی هدایتی نگین زرین چوب آرتاویل  4

 29208 بانک تجارت  جدید  گل خانم دشتی شرکت آکام فلز سوله  5

 27000 بانک رفاه کارگران  جدید  یوسف کهنی نگاران تصویر نسل جدید  6

 25000 بانک صادرات جدید  محمد امیری  شرکت آکام فلز سوله   7

 23549 بانک صادرات سرمایه در گردش هوشیار جعفری نمین  شرکت آرتا سویول  8

 22500 بانک ملی  جدید  صادق عبدلی  توسعه تجارت آتیه ایرانیان  9

 22400 بانک رفاه کارگران  سرمایه در گردش کمال فتحی بیطرف  آرتاپالست  10

 20000 بانک رفاه کارگران  سرمایه در گردش ناصر کهنی الکترونیک پردازش سبالن  11

12 
 شرکت رادیس صنعت 

 هوشمان آرتاویل  
 19000 بانک سپه  جدید  رضا میکاییلی

 16758 بانک رفاه کارگران  سرمایه در گردش کاوه فتحی بیطرف  آرتا پان  13

 11200 بانک توسعه تعاون  سرمایه در گردش کامبیز فتحی بیطرف شرکت آرتاپالست  14

 9600 بانک ملی  سرمایه در گردش پروانه اخوان  آران صنعت پارس مدار  15

 6416 بانک تجارت  سرمایه در گردش رضا شیرپور  رضا شیرپور  16

 5000 بانک کشاورزی  سرمایه در گردش صادق صادقیلر علمداری  صادق صادقیلر علمداری  17

 3500 بانک ملی  ای توسعه حسن صادقی  شرکت مغان درب صادق  18

 2500 بانک کشاورزی  جدید  عوض آذرشب  عوض آذرشب  19

 2400 بانک رفاه کارگران  سرمایه در گردش منوچهر انصاری فرد  فوالد سپهر سبالن  20

 2400 بانک تجارت  سرمایه در گردش خسرو صریحی خسرو صریحی 21

 2300 بانک ملی  ای توسعه علی شفیعی علی شفیعی 22

 2000 بانک توسعه تعاون  ای توسعه مهدی سلطانیان  تعاونی آیالر پخت  23

24 
بندی  تعاونی تولید و بستهشرکت  

 آبمیوه مغان سو 
 2000 بانک ملی  سرمایه در گردش علی کارگر

 2000 بانک کشاورزی  ای توسعه محمد تقی محمود وند براق  گلشن نبات مغان 25

 1800 بانک توسعه تعاون  ای توسعه منیره روحی منیره روحی 26

 1450 بانک رفاه کارگران  جدید  خانقاه سید وحید معافی   سید وحید معافی خانقاه  27
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 بانک عامل نوع طرح  مدیرعامل نام ماحد دریافت کننده تسهیالت  ردیف 
 مبلغ پرداخای 

 )میلیون ریال( 

 1070 بانک کشاورزی  ای توسعه فاطمه قضائی نیری  فاطمه قضائی نیری  28

 980 بانک تجارت  ای توسعه شهاب ناعمی نیری  شهاب ناعمی نیری  29

 950 بانک رفاه کارگران  جدید  سیاوش مجیدزاده پته خور  سیاوش مجیدزاده پته خور  30

31 
تعاونی تولیدی پوشاک  شرکت  

 ملیساپوش نمین 
 925 بانک توسعه تعاون  ای توسعه مهروزه قدرتی

 900 بانک رفاه کارگران  جدید  سپیده رسول زاده آبی بیگلو  سپیده رسول زاده آبی بیگلو  32

 شوکت حیدری طالشمیکاییل 33
شوکت حیدری  

 طالشمیکاییل 
 850 بانک رفاه کارگران  جدید 

 550 بانک رفاه کارگران  سرمایه در گردش محمد محمودی  محمودی محمد   34

 510 بانک کشاورزی  جدید  نعمت بیگ زاده ساربانالر  نعمت بیگ زاده ساربانالر  35

 500 بانک ملی  ای توسعه بهنام وقار  بهنام وقار  36

 500 بانک ملی  جدید  سوسن لشگری طالشمکائیل  سوسن لشگری طالشمکائیل  37

 حمیده ملک زاده طالشمیکائیل 38
حمیده ملک زاده  

 طالشمیکائیل 
 500 بانک ملی  جدید 

 500 بانک سپه  ای توسعه منصور شکوهی  منصور شکوهی  39

 500 بانک ملی  جدید  محمد میرزائی آبی بیگلو  محمد میرزائی آبی بیگلو  40

 500 بانک ملی  جدید  زهره سیار کلستان  شرکت تعاونی پرده پرنیان سبز خلخال  41

 500 بانک ملی  سرمایه در گردش نیک روز فریدی  نیک روز فریدی  42

 500 بانک ملی  جدید  رحیم قره خانی  رحیم قره خانی  43

 500 بانک ملی  سرمایه در گردش زهرا پایدار  زهرا پایدار  44

 500 بانک ملی  جدید  میثم مسرت میثم مسرت 45

 500 بانک ملی  جدید  بهروز بوداقی  بهروز بوداقی  46

 400 بانک کشاورزی  ای توسعه بی تا امامی  بی تا امامی  47

 400 بانک ملی  جدید  سکینه خوشوقت  سکینه خوشوقت  48

 400 بانک ملی  جدید  رویا دروگر  رویا دروگر  49

 300 بانک کشاورزی  جدید  بابک دولت پورآبی بگلو  بابک دولت پورآبی بگلو  50

 300 بانک ملی  جدید  فتح اله نظر زاده  زاده فتح اله نظر   51

 250 بانک سپه  جدید  حمیده زینالی  حمیده زینالی  52

 100 بانک ملی  سرمایه در گردش داور محمدی  داور محمدی  53

 801229 جمع
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 1398در سال   «ل یستاد تسه»  طرح های زیر نظرو مصوبات  مشخصات ستیل بخش چهارم: 

 

 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

 پانل خورشیدی شرکت نیروگاه خورشیدی آرتا سوالر  1
 فنی و اعتباری  هایکمک

 برق  فیدر تثمینجهت  

معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

 * 

2 
 شرکت آدنا مال  

 و مجتمع مسکونی آروین
  * شرکت توزیع نیروی برق  برق  تثمین خدماتی 

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر  چند الیه چوبی  احمد فریدیان  آقای 3

  * بانک سپه تسهیالت  چند الیه چوبی  احمد فریدیان  آقای 4

۵ 
 شرکت تعاونی خوشه 

 طالی ناب سبالن  
 برق  تثمین آرد گندم

امور معاونت هماهنگی  
 اقتصادی استانداری

*  

  * بانک سپه ارائه طرح توجیهی  گاو شیری مهر  1۷ شرکت تعاونی کشاورزی ۶

  * بانک سپه تسهیالت  شیری گاو مهر  1۷ شرکت تعاونی کشاورزی ۷

 تشکیل جلسه  کامینونسازی  شرکت حدید مبتکران  8
 دفتر هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری 
*  

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر  المپ های ال ای دی  اندزقی حسن عباسی  9

  * بانک سپه تسهیالت  المپ های ال ای دی  حسن عباسی اندزقی  10

 *  بانک توسعه تعاون  نقدینگی چوبی  روکش ساواالن چوب آقایی  11

  * نیروی برق شرکت توزیع  برق  تثمین باتری شرکت اشجع باتری  12

  * شرکت گاز  تحویل گاز  باتری شرکت اشجع باتری  13

  * بانک کشاورزی تکمیل مدارک  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  14

  * بانک کشاورزی تسهیالت  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  1۵

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  افزایش حق آبه  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  1۶

  * بانک ملی ارائه مجوز الزم از معاونت محترم بهداشت  غذایی آماده  شرکت بهدام آرتا جیران  1۷

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تکمیل فرم در دفترچه قرارداد  غذایی آماده  شرکت بهدام آرتا جیران  18

 *  بانک ملی تسهیالت  غذایی آماده  شرکت بهدام آرتا جیران  19

  * بانک سپه تسهیالت  بخش شرکت ایلین مهر  20

 *  زیست محیط زیست محیط بالمانع  شن و ماسه افشین ترحم  21

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  و طرح توسعه  هازیرساخت ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 22

  * بانک ملی تحویل اجاره نامه  شیراالت بهداشتی  طرح شیرآالت آیهان  23

  * بانک ملی تسهیالت  شیراالت بهداشتی  طرح شیرآالت آیهان  24

  * بانک صنعت و معدن  افزایش تسهیالت سرمایه یابت  تایر رادیال  شرکت آرتاویل تایر 2۵

  * ورزش و جوانان  فروش محصوالت  انواع توپ  شرکت طنین پیک سبالن 2۶

معاونت هماهنگی امور   انواع توپ  شرکت طنین پیک سبالن 2۷
 استانداریاقتصادی 

*  
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * صنعت و معدن و تجارت  جدید برداریبهرهپروانه  اصالح و صدور انواع توپ  شرکت طنین پیک سبالن 28

 خارجی  آالتماشینسفارش  اسباب بازی  سامان میالد  تثمینشرکت   29
 اتاق بازرگانی، صنایع 
 و معادن و کشاورزی

*  

 تخصیص ارز مورد نیاز  اسباب بازی  سامان میالد  تثمینشرکت   30
 اتاق بازرگانی، صنایع

 و معادن و کشاورزی 
*  

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تجمیع زمین ها  پخت سوم کاشی  شرکت آرتا سرام قائم 31

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  واگذاری زمین پخت سوم کاشی  شرکت آرتا سرام قائم 32

  * شرکت توزیع نیروی برق  بدهی پخت سوم کاشی  شرکت آرتا سرام قائم 33

 خارجی  آالتماشینسفارش  شیراالت صنعتی  شرکت شیر آالت صنعتی  34
 اتاق بازرگانی، صنایع 
 و معادن و کشاورزی

*  

 تخصیص ارز مورد نیاز  شیراالت صنعتی  شرکت شیر آالت صنعتی  3۵
 اتاق بازرگانی، صنایع

 و معادن و کشاورزی 
*  

  * شرکت گاز  اولویت خرید از محصوالت تولید شده شیراالت صنعتی  صنعتی شرکت شیر آالت  3۶

 ریزی برنامهاخذ سوابق از سازمان مدیریت  قطعات برق  شرکت قوی ساز نیرو 3۷
معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

*  

  * شرکت توزیع نیروی برق  اولویت خرید از محصوالت  قطعات برق  شرکت قوی ساز نیرو 38

  * بانک تجارت  تسهیالت  قطعات برق  شرکت قوی ساز نیرو 39

 چوبی  روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 40
 الحاق محل اجرای شرکت 

 به شهرک صنعتی  
 *  صنعتی  هایشهرکشرکت 

 چوبی  روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 41
 دعوت از سایر واحدهای ذینفع  

 مدیره هیئتو طرح در  
 *  صنعتی  هایشهرکشرکت 

  * شرکت گاز  گاز  تثمین چوبی  روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 42

  * بانک ملت  تسهیالت  چوبی  روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 43

  * معاونت عمرانی استانداری  نیازهای شرکت  تثمین ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 44

  * امور اراضی جهاد کشاورزی طرح توسعه و افزایش زمین  ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 4۵

  * بانک صادرات  تسهیالت  ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 4۶

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  موضوع صدور سند زمین  ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 4۷

  * نیروی برق شرکت توزیع  احیای برق مصرفی  ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 48

 تحویل درخواست  الکل صنعتی  شرکت الکل طب آذربایجان 49
   معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی 

*  

 الکل صنعتی  شرکت الکل طب آذربایجان ۵0
 اولویت نسبت به بررسی  
 صدور مجوزهای الزم 

   معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی 

*  

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه مساعدت تمهیدات کارورزی و جذب نیرو الکل صنعتی  آذربایجانشرکت الکل طب  ۵1

 تشکیل جلسه مشترک الکل صنعتی  شرکت الکل طب آذربایجان ۵2
 دفتر هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری 
*  

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  صدور پایان کار ساختمانی سنگین آالتماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵3

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  اعمال بخشودگی الزم  سنگین آالتماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵4
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * صنعت و معدن و تجارت  برداری بهرهصدور پروانه  سنگین آالتماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵۵

  * بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش  سنگین آالتماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵۶

  * صنعت و معدن و تجارت  بنام مالک اصلی  برداریبهرهصدور پروانه  کاغذ بندیبسته حسین عزتی  ۵۷

 *  بانک ملی تسهیالت  کاغذ بندیبسته حسین عزتی  ۵8

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر  انواع آجر نسوز  شرکت انیکس سفال بام ۵9

  * امور مالیاتی  بررسی مجدد و نحوه محاسبه مالیات  انواع آجر سفال شرکت انیکس سفال  ۶0

 انواع آجر سفال شرکت انیکس سفال  ۶1
 اعمال بخشودگی کامل جرائم 

 و تقسیط بدهی
  * اجتماعی  تثمین

 انواع آجر سفال شرکت انیکس سفال  ۶2
 دریافت تسهیالت  نامیبت
 رونق تولید  از منابع 

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه

 انواع آبمعدنی  شرکت امید فارمد پارسیان  ۶3
   معرفی محل مورد نظر

 جهت انتقال خاک مجموعه 
  * فرمانداری نیر 

 انواع آبمعدنی  شرکت امید فارمد پارسیان  ۶4
 برق موقت جهت تسریع

 در عملیات ساخت و ساز  
  * شرکت توزیع نیروی برق 

 *  بانک انصار  پذیرش و بررسی پرداخت تسهیالت  انواع آبمعدنی  شرکت امید فارمد پارسیان  ۶۵

  * شرکت توزیع نیروی برق  برق موقت  ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش ۶۶

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت فراگیر  ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش ۶۷

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه معرفی به بانک  ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش ۶8

۶9 
شرکت آبمعدنی طبیعی حیات  

 کوهستان 
  * پست بانک تسهیالت  آبمعدنی

  * پست بانک تسهیالت  آبمعدنی شرکت نیر آب چشمه سبالن  ۷0

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  نقل و انتقال سند زمین بنام شرکت آبمعدنی گوارا چشمه آسا شرکت  ۷1

 آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۷2
 همراه حق آبه  نامه

 در زمان غیر کشاورزی به بانک  
  * صنعتی  هایشهرکشرکت 

  * کشاورزیبانک  درخواست افزایش میزان تسهیالت یابت  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۷3

  * بانک ملی تسهیالت  آبمعدنی شرکت توسعه تجارت ایرانیان ۷4

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  جهت افزایش زمین و توسعه واحد  آبمعدنی شرکت مهرآب بهشت  ۷۵

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  سایت پالن و درخواست زمین  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  ۷۶

 *  امور اراضی جهاد کشاورزی هکتار   20واگذاری زمین به میزان  گیاهان دارویی فارمد پارسیان شرکت امید  ۷۷

 *  منابع طبیعی  هکتار   20واگذاری زمین به میزان  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  ۷8

  * شرکت توزیع نیروی برق  انشعاب برق  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  ۷9

  * شرکت گاز  انشعاب گاز  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  80

 *  بانک انصار  تسهیالت  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  81

  * شرکت توزیع نیروی برق  تحویل برق موقت  ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش 82

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت فراگیر  نامیبت ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش 83
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه معرفی به بانک عامل ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش 84

8۵ 
 شرکت آبمعدنی 

 طبیعی حیات کوهستان  
  * پست بانک تسهیالت  آبمعدنی

  * بانکپست  تسهیالت  آبمعدنی شرکت نیر آب چشمه سبالن  8۶

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  نقل و انتقال سند زمین  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  8۷

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  ارائه نامه حق آبه  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  88

  * بانک کشاورزی تسهیالت  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  89

  * بانک کشاورزی بررسی و پرداخت تسهیالت به  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  90

  * بانک ملی تسهیالت  آبمعدنی شرکت توسعه تجارت ایرانیان 91

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  افزایش زمین و توسعه واحد  آبمعدنی شرکت مهرآب بهشت  92

  * صنعتی  هایشهرکشرکت   گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  93

  * امور اراضی جهاد کشاورزی واگذاری زمین گیاهان دارویی فارمد پارسیان شرکت امید  94

  * ایمنطقهشرکت آب  مشکل آب گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  9۵

  * شرکت توزیع نیروی برق  تحویل انشعاب برق  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  9۶

  * شرکت گاز  انشعاب گاز  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  98

  * بانک انصار  تسهیالت  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان  98

  * بانک ملی استمهال بدهی  مبلمان فلزی شرکت آرتا ورشو  99

  * بانک ملی استمهال بدهی  انواع بستنی  دایی بستنی  100

  * بانک رفاه کارگران  استمهال بدهی  انواع بستنی  دایی بستنی  101

 اتوبوس  شرکت خودرو سازی مایوان  102
 خودداری یکسال از هر اقدام قانونی  

 و صدور اجرائیه 
  * بانک انصار 

 با عنایت به ماهیت حقوقی  سنگبری  سنگبری زاگرس  103
 کمیته حمایت قضائی  

 گذاری سرمایهاز 
*  

 آموزشی  صدرا ایحرفهمجتمع فنی و  104
 نامه جهت توقف صدور اجرائیه ارائه 

 به بانک سامان 

 دفتر هماهنگی  
 امور اقتصادی استانداری

*  

 نانوایی قنادی  آالتماشین ماشین سازی محاسنی  10۵
 اخذ تعهد کتبی از متقاضی  

 عدم مزاحمت   در خصوص
  * زیست محیط

 مشکل زیست محیطی  شن و ماسه افشین ترنم 10۶
  گذاریسرمایهحمایت از 

 استانداری 
 * 

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تعویض زمین  بازیافت الستیک فرسوده  شرکت بهسان تکاپو تدبیر  10۷

  * بانک سپه درصد از بدهی  ۵پرداخت  ایزوگام شرکت ایزوگام یاغمور  108

  * بانک سپه بدهی ایزوگام شرکت ایزوگام یاغمور  109

 صفحه های کابینت  آرتا شرکت پارسیان چوب  110
 اخذ تعهد کتبی از متقاضی 

 عدم مزاحمت   در خصوص 
  * زیست محیط

 *  بانک کشاورزی توقف صدور اجرائیه  کشتارگاه دام  کشتارگاه دام صنعتی مغان  111
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

 با عنایت به ماهیت حقوقی   شرکت باغداری عسل مغان  112
 کمیته حمایت قضائی 

 گذاری سرمایهاز  
*  

 پرواربندی گوساله  الهی پرواربندی گوساله یاور فضل 113
 اعمال بخشودگی  تسویه بدهیهای با

 سود و جرائم 
  * بانک کشاورزی

 پرورش مرغ گوشتی  راد پرورش مرغ گوشتی عوض حسینی 114
 به متقاضی  واگذاری واحد

 اجاره به شرط تملیک  صورتبه
  * بانک تجارت 

  * بانک کشاورزی تمدید و تعیین تکلیف بدهی  مرغ گوشتی پرورش  1033شرکت تعاونی  11۵

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تقلیل سود تسهیالت  پرواربندی گوساله  شرکت تعاونی دشت دامیاران  11۶

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت فراگیر  گاو شیری زاده پرورش گاو شیری غفور حسن 11۷

  * بهبود تولیدات دامی  تعدیل هزینه های ساختمانی گاو شیری زاده غفور حسنپرورش گاو شیری  118

  * اجتماعی  تثمین   شرکت مهین بانوی سبالن 119

 با عنایت به ماهیت حقوقی   شرکت مهین بانوی سبالن 120
 کمیته حمایت قضائی 

 گذاری سرمایهاز  
*  

 *  بانک پاسارگاد صدور اجرائیه به توقف  مرغداری مرغداری اسفندیار آقازاده  121

 مرغداری مرغداری اسفندیار آقازاده  122
 استمهال و تعیین تکلیف  
 و پرداخت کل بدهی 

 *  بانک پاسارگاد

 دفتر هماهنگی   گاو شیری پرورش گاو شیری حسن قلیپور  123
 امور اقتصادی استانداری 

*  

  * بانک کشاورزی توسعه روستایی محل  گاو شیری پرورش گاو شیری حسن قلیپور  124

  * بانک کشاورزی درصد  20تعیین تکلیف بدهی با دریافت  گاو شیری پرورش گاو شیری حسن قلیپور  12۵

  گذاریسرمایهحمایت از   انبار  زمینی مقصود غفاریانبار فنی سیب 12۶
 استانداری 

*  

  * بانک توسعه تعاون  میلیون ریال از بدهی  200حداقل  پرداخت مرغ گوشتی  مرغ گوشتی شرکت فریک خلخال 12۷

  * بانک توسعه تعاون  ماه  3۶تجمیع و تقسیط مانده بدهیها بمدت  مرغ گوشتی  مرغ گوشتی شرکت فریک خلخال 128

  * صنعت و معدن و تجارت  برداری بهرهصدور پروانه  پوشاک تولیدی پوشاک مائده 129

  * امور روستایی استانداری  تسهیالت سرمایه در گردش  پوشاک تولیدی پوشاک مائده 130

 پوشاک تولیدی پوشاک نظام بخشی پور 131
 استعالم جهت  بالمانع

 برداری بهرهصدور پروانه 
  * زیست محیط

  * شرکت گاز  اجرایی نمودن مصوبات استانداری لبنی  هایفرآورده شرکت تارا سبالن 132

  * شرکت توزیع نیروی برق  اجرایی نمودن مصوبات استانداری لبنی  هایفرآورده شرکت تارا سبالن 133

  * اجتماعی  تثمین تعیین تکلیف بدهی  لبنی  هایفرآورده شرکت تارا سبالن 134

  * اجتماعی  تثمین اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط آن لبنی  هایفرآورده شرکت تارا سبالن 13۵

 لبنی  هایفرآورده شرکت تارا سبالن 13۶
 درصد از بدهی مالیات  20اخذ 

 ماهه  24و تقسیط  
  * امور مالیاتی 

 اکسیژن  شرکت توسعه نصر شمالغرب  13۷
   از بدهی میلیون ریال ۵00مبلغ 

 روز  10ظرف مدت 
  * شرکت توزیع نیروی برق 
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

 *  توزیع نیروی برق شرکت   برق مصرفی  مساعدت ارتقاءتوان اکسیژن  شرکت توسعه نصر شمالغرب  138

 با عنایت به ماهیت حقوقی  پمپ بنزین پمپ بنزین بعثت  139
 کمیته حمایت قضائی 

 گذاری سرمایهاز  
*  

 تولید زغال  تولید زغال از ضایعات منابع سلولزی  140
 خرید انشعاب برق با پرداخت  

 درصد از کل قیمت  20
  * شرکت توزیع نیروی برق 

  * شرکت توزیع نیروی برق  مساعدت نسبت به تحویل انشعاب برق  تولید زغال  ضایعات منابع سلولزی تولید زغال از  13۷

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه رسته تولیدی مرغ تخمکگذار  محمد واهبی مرغ تخمکگذار  138

  * جهاد کشاورزی  جهت دریافت تسهیالت   نامهمعرفی مرغ تخمکگذار  محمد واهبی مرغ تخمکگذار  139

 عایق رطوبتی  شرکت عایق بند روز به گستر آرتاویل 140
 تا دو ماه آینده نسبت به پرداخت 

 درصد از بدهی  20
  * بانک سپه

  * بانک سپه تعیین تکلیف بدهی بعد از اتمام مهلت  عایق رطوبتی  شرکت عایق بند روز به گستر آرتاویل 141

 المپ های ال ای دی  شرکت پارس نور گستر  142
 تحویل طرح توجیهی جدید به همراه 

 آالت ماشینفاکتور و کاتالوگ  
  * بانک سپه

  * بانک سپه بررسی مجدد پرونده با نظر مساعدت  المپ های ال ای دی  شرکت پارس نور گستر  143

  * امور اراضی جهاد کشاورزی مقررات جاری  واگذاری زمین طبق قوانین قطعات بتنی  خانم سمیه فکری 144

  * بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش  زمینی سیب هایفرآورده شرکت نورد گستر  14۵

  * شرکت توزیع نیروی برق  واگذاری برق مصرفی  زمینی سیب هایفرآورده شرکت نورد گستر  14۶

  * معاون امور صنایع وزارت  پرداخت مطالبات  بردهای الکترونیکی خودرو  شرکت الکترونیک پردازش  14۷

  * بانک رفاه کارگران  پرداخت تسهیالت یابت  قطعات الکترونیکی خودرو  شرکت نگار تصویر نسل جدید 148

 توپ ورزشی  شرکت طنین پیک  149
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 

 مواد اولیه  تثمینبرای  
  * معاون امور صنایع وزارت 

 اسباب بازی  سامان میالد آسیا  تثمینشرکت   1۵0
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 

 مواد اولیه  تثمینبرای  
  * معاون امور صنایع وزارت 

 انواع شیر آالت صنعتی  شرکت شیر آالت صنعتی  1۵1
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 

 مواد اولیه  تثمینبرای  
  * معاون امور صنایع وزارت 

 انواع ام دی اف  شرکت آرتاپان  1۵2
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی  

 آالت ماشینبرای انتقال 
  * معاون امور صنایع وزارت 

 انواع فیلم چند الیه  شرکت آرتا پالست  1۵3
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 

 آالت ماشینبرای انتقال  
  * معاون امور صنایع وزارت 

 خسارات وارده نوسانات برق  انواع فیلم چند الیه  شرکت آرتا پالست  1۵4
معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

*  

 متانول شرکت آرتا انرژی 1۵۵
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی  

 آالت ماشینبرای انتقال 
  * معاون امور صنایع وزارت 

  * صنایع وزارت معاون امور  تخصیص ارز توسط بانک مرکزی  انواع الستیک رادیال شرکت آرتاویل تایر 1۵۶

 انواع الستیک رادیال شرکت آرتاویل تایر 1۵۷
 اخذ تعهدات الزم نسبت به 

 پرداخت تسهیالت  
  * بانک ملی

  * معاون امور صنایع وزارت  تخصیص ارز توسط بانک مرکزی  آبمعدنی شرکت پاک آب سبالن  1۵8

 لبنی  هایفرآوردهانواع  شرکت تارا سبالن 1۵9
 یکسال تنفس ارائه فرصت 

 در خصوص پرداخت تسهیالت  
  * بانک ملی
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * معاون امور صنایع وزارت  تخصیص ارز توسط بانک مرکزی  روکش های پی وی سی  شرکت زرین چوب آرتاویل 1۶0

 کشتارگاه صنعتی  شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل  1۶1
 مشکالت واردات دام زنده 

 از طریق فرودگاه اردبیل  
  * اداره گمرکات 

  * معاون امور صنایع وزارت  افزایش تعداد دستگاه  انواع اتوبوس  شرکت سبالن خودرو مایوان  1۶2

 بلوک های ای ای سی  شرکت آذر ساروج سبالن  1۶3
 تسهیالت سرمایه در گردش 

 درصد وییقه  10با ارائه  
  * بانک صنعت و معدن 

  * بانک صنعت و معدن  پرداخت تسهیالت از منابع رونق تولید  بلوک های ای ای سی  ساروج سبالن شرکت آذر  1۶4

  * معاون امور صنایع وزارت  تخصیص ارز توسط بانک مرکزی  انواع بطری  شرکت شیر دستگاه  1۶۵

  * وزارت معاون امور صنایع  مواد اولیه  تثمینمشکالت  مقاطع فوالدی شرکت فوالد انصار سبالن 1۶۶

 شرکت تیوا ماشین آریا 1۶۷
صنایع بازیافت و  آالتماشین

 برق 

 خط تولید برق از زباله  اندازیراه
 محروم  هایشهرستاندر  

 معاونت محترم 
 طرح و برنامه وزارت  

*  

 عسل شرکت سبالن شهد  1۶8
 قسط  ۶0قسیط مطالبات بانکی به ت

 بدون پیش پرداخت  
  * بانک صنعت و معدن 

  * بانک ملی پذیرش و تکمیل پرونده تسهیالت انواع آجر نسوز  شرکت مبین سرام آرتاویل 1۶9

 انواع آجر نسوز  شرکت مبین سرام آرتاویل 1۷0
 پی گیری پرداخت تسهیالت 

 از صندوق توسعه ملی  
  * معاون امور صنایع وزارت 

 داروهای کیاهی و آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان  1۷1
 تسهیالت شرکت مذکور و ارسال آن  

 به صندوق توسعه ملی 
  * بانک انصار 

 داروهای کیاهی و آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان  1۷2
 پی گیری پرداخت تسهیالت  

 از صندوق توسعه ملی 
  * معاون امور صنایع وزارت 

  * امور صنایع وزارت معاون  مشکالت صادرات سیمان  انواع سیمان  شرکت آرتا سیمان اردبیل 1۷3

     انواع کامیون  شرکت حدید مبتکران  1۷4

1۷۵ 
 شرکت رادیس صنعت  

 هوشمان آرتاویل
  * بانک سپه تسهیالت  صنعتی  آالتماشین

1۷۶ 
 شرکت رادیس صنعت 

 هوشمان آرتاویل 
 صنعتی  آالتماشین

 موضوع طرح توسعه و افزایش زمین 
 و اعمال تخفیفات  

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت 

1۷۷ 
کاسپین تجارت روز  هایشرکت

 نماینده
  * صنعتی  هایشهرکشرکت  زمین   موضوع تخفیفات مواد غذایی 

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  زمین   موضوع تخفیفات مواد غذایی  شرکت زیگورات انرژی پاسارگاد  1۷8

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  زمین   موضوع تخفیفات مواد غذایی  تثمین شرکت به آفرین  1۷9

 انواع گیاهان دارویی  شرکت امید فارمد پارسیان  180
شهرک خصوصی   تثسیسصدور جواز 

 تخصصی دارو 
  * صنعتی  هایشهرکشرکت 

 انواع گیاهان دارویی  شرکت امید فارمد پارسیان  181
 استعالمات مربوط 

 صنعتی  هایشهرکبه شرکت 
  * امور اقتصادی و دارایی 

  * امور اراضی جهاد کشاورزی مساعدت صدور سند زمین صنعتی  آالتماشین تیوا ماشین آریاشرکت   182

  * امور اراضی جهاد کشاورزی مساعدت واگذاری زمین  صنعتی  آالتماشین شرکت تیوا ماشین آریا 183

 لبنی  هایفرآورده شرکت جیران سوت  184
   در قبال بدهی کامل ملک تملک

 مساعدت همکاری و 
  * صنعتی  هایشهرکشرکت 

 چرم مصنوعی  شرکت آرتا چرم  18۵
 اعمال تخفیف الزم در جرائم 

 و پرداخت اصل طلب 
  * صنعتی  هایشهرکشرکت 
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 نشده  اجرا 

 نئوپان شرکت نئوپان اردبیل  18۶
 بخشودگی اصل سود و جرائم  

 و تسهیالت دریافتی 
  * بانک سپه

  * بانک سپه گیری پرداخت تسهیالت پی  انواع باطری شرکت اشجع باطری  18۷

 تفویض اختیارات نظارتی تسهیالت  انواع باطری شرکت اشجع باطری  188
 دفتر هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری 
*  

 انواع باطری شرکت اشجع باطری  189
 انشعاب گاز  برقراری

 آالت ماشینقیل از نصب  
  * شرکت گاز 

  * بانک مهر اقتصاد  بدهی تخمکگذار مرغ  شفیق خطیبی  محمدعلی 190

  * بانک مهر اقتصاد  تسهیالت  مرغ تخمکگذار  شفیق خطیبی  محمدعلی 191

  * بانک کشاورزی  گوساله  پرواربندی صابر محبی زاده  192

  * بانک کشاورزی  گوساله  پرواربندی شرکت تعاونی دشت دامیاران  193

  * بانک کشاورزی توقف صدور اجرائیه  بوقلمونپرورش  شرکت نیک پویان شریف  194

 بره  پرواربندی لطیف فتحی  19۵
 توقف صدور اجرائیه  

 درصد  20در صورت پرداخت 
  * بانک کشاورزی

  * بانک کشاورزی  بره  پرواربندی نعمت قدرتی  19۶

  * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی  گوساله  پرواربندی قارداشعلی محبی  198

  * بانک کشاورزی تسهیالت  شیری پرورش گاو لطف اله طهماسبی  198

  * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی  میوه خشک  بندیبسته شرکت تعاونی میثم سبالن  199

  * بانک کشاورزی تسهیالت  گوساله  پرواربندی شرکت تعاونی آذر چناق بیله سوار  200

  * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی  داروییگیاهان  شرکت تعاونی برگ سبز نمین  201

  * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی  گوساله  پرواربندی پرویز آدمیت  202

  * جهاد کشاورزی  افزایش اجاره بهاء زمین  گردشگری  پروژه گردشگری الماس سرعین 203

  * مالیاتی امور  افزایش اجاره بهاء زمین  گردشگری  پروژه گردشگری الماس سرعین 204

  * شرکت توزیع نیروی برق  رفع قطعی برق و نوسانات آن آبمعدنی و ماالشعیر  تسنیم نوش 20۵

  * بانک صادرات  تسهیالت سرمایه در گردش  آبمعدنی و ماالشعیر  تسنیم نوش 20۶

  * بانک رفاه کارگران  تسهیالت  برق سی اچ پی  شرکت نماد گنج ایرانیان  20۷

  * استانداری اردبیل مواد اولیه  تثمینمشکالت  بردهای الکترونیکی  الکترونیک پردازش شرکت   208

  * بانک رفاه کارگران  تسهیالت  رله های الکترونیکی  شرکت نگاران تصویر نسل جدید  209

 *  بانک ملت  تسهیالت  نیروگاه خورشیدی شرکت گروه تولیدی آریا 210

 شمش فوالدی پاسارگاد شرکت فراورفوالد  211
 زیرساخت برای انتقال برق  تثمین

 تا درب کارخانه  
  * شرکت توزیع نیروی برق 

 شمش فوالدی شرکت فراورفوالد پاسارگاد  212
 زیرساخت برای انتقال برق   تثمین

 تا درب کارخانه 
  * صنعتی  هایشهرکشرکت 

 *  بانک ملی تسهیالت  شمش فوالدی شرکت فراورفوالد پاسارگاد  213

  * شرکت توزیع نیروی برق  برق  تثمینموضوع  انواع کاشی تزئینی  شرکت آرتا نوین سرام قائم 214
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  برق  تثمینموضوع  انواع کاشی تزئینی  شرکت آرتا نوین سرام قائم 21۵

  * بانک تجارت  تسهیالت  سوله و اسکلت فلزی  شرکت تولیدی زرین ورق  21۶

21۷ 
 شرکت نورد گستر  
 سخت کوشان اردبیل 

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت فراگیر  انواع چراغ های سقفی 

218 
 شرکت نورد گستر 

 سخت کوشان اردبیل 
 *  بانک تجارت  تسهیالت  انواع چراغ های سقفی 

 *  بانک ملی مشکالت دریافت سند عسل شرکت عسل باران باغرو  219

 با توجه به ماهیت حقوقی  عسل باران باغرو شرکت عسل  220
 کمیته حمایت قضائی 

 گذاری سرمایهاز  
 * 

 *  بانک ملی تسهیالت  غذای آماده  شرکت بهدام آرتا جیران  221

 *  بانک ملی تسهیالت  شمش آهن شرکت اختر تابناک سبالن 222

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  صدور سند  بیل و کلنگ  یعقوب عابدی 223

 *  بانک سپه تعیین تکلیف بدهی  بیل و کلنگ  یعقوب عابدی 224

  * بانک سپه تسهیالت  صنعتی  آالتماشین شرکت رادیس صنعت هوشمان 22۵

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  موضوع تخفیف زمین طرح توسعه  صنعتی  آالتماشین شرکت رادیس صنعت هوشمان 22۶

 *  بانک ملی تسهیالت  اتصاالت لوله و  شرکت پرتو پالست سبالن 22۷

 *  بانک توسعه تعاون  تعیین تکلیف بدهی  سیم و کابل  شرکت تعاونی سیم و کابل اتابک  228

 *  اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی  سیم و کابل  شرکت تعاونی سیم و کابل اتابک  229

  * توسعه تعاون بانک  تعیین تکلیف بدهی  پوشاک 93۵شرکت تعاونی  230

  * بانک ملت  تعیین تکلیف بدهی  پوشاک 93۵شرکت تعاونی  231

  * شرکت توزیع نیروی برق  تقسیط بدهی  اسباب بازی  سامان میالد آسیا  تثمینشرکت   232

  * بانک تجارت  تسهیالت  اسباب بازی  سامان میالد آسیا  تثمینشرکت   233

  * معاونت عمرانی استانداری  جهت پرداخت بخشی از مطالبات  بتنی قطعات  شرکت صنایع تولیدی آراکس  234

 قطعات بتنی  شرکت صنایع تولیدی آراکس  23۵
 ارائه گزارش کامل از افت ولتاژ 

 و راهکار اصالح آن  
  * شرکت توزیع نیروی برق 

  * شرکت مخابرات  رفع مشکل قطع تلفن یابت قطعات بتنی  شرکت صنایع تولیدی آراکس  23۶

 آبمعدنی واتا( سبالن )شرکت آبمعدنی پاک آب  23۷
 ارائه گزارش کامل از افت ولتاژ  

 و راهکار اصالح آن 
  * شرکت توزیع نیروی برق 

  * بانک تجارت  تسهیالت  آبمعدنی واتا( سبالن )شرکت آبمعدنی پاک آب  238

 آبمعدنی واتا( سبالن )شرکت آبمعدنی پاک آب  239
 آب   تثمینبررسی مشکالت 

 جهت اجرای طرح توسعه 
 *  فرمانداری سرعین 

  * بانک ملت  ماهه  9ایجاد فرصت  کیک و کلوچه  شرکت شیرین گندم سبالن 240

  * بانک ملت  ایجاد فرصت جهت پرداخت بدهی  تابلو برق صنعتی  میرتوحید حیدریان 241

  * بانک ملت  انتقال جدید  روکش چوبی  شرکت ساواالن چوب آقایی 242

  * بانک ملت  نشد اقدامات قانونی برداریبهره تاپایان آذر روکش چوبی  شرکت ساواالن چوب آقایی 243
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 نشده  اجرا 

 انواع جوراب  شرکت تولیدی جوراب سبالن  244
 بررسی و موافقت با اجرای طرح 

 در محل مورد نظر  
  * زیست محیط

  * شهرداری اردبیل   انواع واشر  رقیه ناظری مهربانی  24۵

  * بانک سرمایه استمهال بدهی  درب و پنجره یو پی وی سی جوادی آقای 24۶

  * بنیاد مسکن پرداخت مطالبات  درب و پنجره یو پی وی سی جوادی آقای 24۷

  * بانک ملی توقف صدور اجرائیه  مرمریت  شرکت فاتح سنگ اردبیل 248

 قیر  شرکت آرتا قیرسازان صنعت  249
 ارائه کامل گزارش از 

 آخرین وضعیت میزان بدهی  
  * بانک سپه

  * یبت اسناد  بخشودگی وجه الزام  قیر  شرکت آرتا قیرسازان صنعت  2۵0

 تجاری و رفاهی  مجتمع تجاری و تفریحی کورال 2۵1
 صدور مجوز احداث 

 مجموعه تجاری و رفاهی 
  * شهرداری خلخال 

  * بانک صادرات  تسهیالت  استخر  رجایی استخر مجموعه ورزشی شهید  2۵2

  * بانک صادرات  گزارش از آخرین وضعیت طرح  هتل  هتل آرتا سبالن  2۵3

 گزارش از آخرین وضعیت طرح  هتل  هتل آرتا سبالن  2۵4
 میراث فرهنگی 

 و گردشگری دستیصنایع  
*  

 انواع پنیر  لبنی مهیار  هایفرآوردهشرکت  2۵۵
تصفیه فاضالب مطابق با  مذکور طرح

 فاضالب شهرک صنعتی  استاندارد ورودی به
 *  زیست محیط

 انواع پنیر  لبنی مهیار  هایفرآوردهشرکت  2۵۶
 پیگیری مسائل حقوقی جهت 

 رفع مشکالت زیست محیطی  

 دفتر هماهنگی 
 امور اقتصادی استانداری 

*  

 *  بانک تجارت  تسهیالت  انواع کفش طبی  خسرو صریحی 2۵۷

 فراوری فوالد  شرکت فوالد پاسارگاد  2۵8
 برآورد هزینه انتقال برق  
 تا درب ورودی کارخانه 

  * شرکت توزیع نیروی برق 

 *  بانک ملی بررسی و پرداخت تسهیالت یابت  فراوری فوالد  شرکت فوالد پاسارگاد  2۵9

 هزینه انتقال  تثمین فراوری فوالد  شرکت فوالد پاسارگاد  2۶0
هماهنگی امور معاونت 

 اقتصادی استانداری
 * 

 *  بانک ملی پذیرش محل اجرای طرح  غذای آماده  شرکت بهدام آرتا جیران  2۶1

 *  بانک ملی تسهیالت  غذای آماده  شرکت بهدام آرتا جیران  2۶2

  * بانک ملی منابع تسهیالت فراگیر  قطعات چدنی و فوالد  شرکت استیل ریزان سبالن 2۶3

 قطعات جارو و چر  گوشت  پوراندخت جویانی  2۶4
پرداخت تسهیالت با ارزیابی مجدد محل 

 اجرای طرح و ویایق در رهن 
 *  بانک ملی

  * امور اراضی جهاد کشاورزی افزایش اجاره بها  گردشگری  وحید آروین آقایطرح گردشگری  2۶۵

  * شرکت گاز  گاز مصرفی  تثمین گردشگری  طرح گردشگری حیران  2۶۶

  * شرکت آب و فاضالب روستایی اقالم مورد نیاز  تثمین لوله های پلی اتیلن  شرکت آران پلیمر آوند سوالر پایپ  2۶۷

 لوله های پلی اتیلن  شرکت آران پلیمر آوند سوالر پایپ  2۶8
پیگیری موضوع خرید اقالم مورد نیاز  

 عمرانی   هایپروژه
  * امور اقتصادی و دارایی 

 روکش یو وی کامپوزیت ساز آلوارس شرکت   2۶9
 پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 

 از منابع تسهیالت فراگیر  
  * بانک تجارت 

  * صنعت و معدن و تجارت  مواد اولیه  تثمینبرای  معرفی وتخصیص ارز روکش یو وی شرکت کامپوزیت ساز آلوارس  2۷0
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 نشده  اجرا 

 درب های ضد سرقت  شرکت نایس درب آرتا  2۷1
 تسهیالت سرمایه در گردش پرداخت 
 از منابع تسهیالت فراگیر  

  * بانک ملی

  * زیست محیط صدور بالمانع  شوینده های نساجی شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر  2۷2

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه بررسی و صدور جوابیه استعالم  شوینده های نساجی شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر  2۷3

 بررسی و صدور جوابیه استعالم مساعدت  شوینده های نساجی تکمیل منسوج آرمان گستر شرکت   2۷4
 معاونت بهداشت دانشگاه  

 علوم پزشکی 
*  

 *  بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش  یراق آالت و نرده آلومینیومی  جمال دباغ اویسی 2۷۵

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  بدهی و پایان کار ساختمانی تعیین تکلیف  درب و پنجره یو پی وی سی شرکت آبان آژند  2۷۶

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  برگشتی  تعویض چکهای درب و پنجره یو پی وی سی شرکت آبان آژند  2۷۷

 انواع ساعت  ناصر پیرانی  آقای 2۷8
 موافقت با اجرای طرح در محل مورد نظر  

 با اخذ جریمه 
  * صنعتی  هایشهرکشرکت 

 *  بانک ملی تسهیالت  ای جادهادوات حمل و نقل  دوران کوشا صنعت آریاناشرکت  2۷9

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  صدور پایان کار ساختمانی برای فاز اول معدنیآب بندیبسته شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان 280

  * بانک ملی تسهیالت  معدنیآب بندیبسته شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان 281

 خدماتی  خودرو  نمایندگی ایران 282
توقف صدور اجرائیه نسبت به ایجاد فرصت  

 پرداخت بدهی 
 *  بانک ملی

 *  بانک ملی سال ۷تجمیع بدهی و استمهال آن بمدت  گردشگری  هتل فلور خلخال 283

 معدنیآب بندیبسته طبیعت حیات کوهستان 284
 خارج از طرح   ویایق اخذ

 پرداخت تسهیالت نسبت به 
 *  بانک توسعه تعاون 

  * شرکت گاز  تقسیط بدهی  آجر سفال شرکت قزل تپراق  28۵

  * بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش  زمینی سیب هایفرآورده شرکت نورد گستر  28۶

 زمینی سیب هایفرآورده شرکت نورد گستر  28۷
 استمهال یک قسط معوق 

 بدون دریافت پیش پرداخت  
  * بانک سپه

 زمینی سیب هایفرآورده شرکت نورد گستر  288
 درصد سود  8اعمال بخشودگی  

 تسهیالت پرداختی 

معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

*  

 برش ورق  شرکت پوالد کاران آرتا ورق  289
تسهیالت سرمایه در گردش از منابع 

 تسهیالت فراگیر 
  * تجارت بانک 

 انواع بتن سبک  شرکت ساروج بتن  290
 پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 

 با ارزیابی مجدد 
  * بانک صنعت و معدن 

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  انواع بتن سبک  شرکت ساروج بتن  291

 *  بانک ملی ارائه گزارش از بدهی معوق شرکت  محصوالت پالستیکی  شرکت پرتو پالست  292

 محصوالت پالستیکی  شرکت پرتو پالست  293
 اعمال معافیتهای مالیاتی  
 برای طرح توسعه شرکت 

 *  امور اقتصادی و دارایی 

  * اجتماعی  تثمین جرائم و تقسیط آن اعمال بخشودکی محصوالت پالستیکی  شرکت پرتو پالست  294

   کشاورزیبانک  صدور اجرائیه  پرورش گاوشیری  خانم عالیه ایرانی  29۵

  * بانک کشاورزی تقسیط بدهی  دامداری  حسین قلی زاده  29۶

 ظروف کریستالی  شرکت آرتا نمین سبز  298
 تکمیل و آماده سازی راه دسترسی  
 به منطقه ویژه اقتصادی نمین

  * راه و شهرسازی 
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 نشده  اجرا 

 ظروف کریستالی  شرکت آرتا نمین سبز  298
 میلیارد ریال  4تخصیص 

 فنی و اعتباری  هایکمکاز  
  * معاونت عمرانی استانداری 

  * شرکت گاز  TBS  احداث تعلیق فشار ظروف کریستالی  شرکت آرتا نمین سبز  299

 ظروف کریستالی  شرکت آرتا نمین سبز  300
 واگذاری حق انشعاب 

 آب شرب مورد نیازکارگری  
  * ایمنطقهشرکت آب 

 *  بانک توسعه صادرات  تسهیالت  کریستالی ظروف  شرکت آرتا نمین سبز  301

 دربهای ضد سرقت شرکت آذین چوب  302
   افزایش ظرفیت گاز مورد نیاز

 آالت ماشینبرای مصرف 
  * شرکت گاز 

 دربهای ضد سرقت شرکت آذین چوب  303
 بررسی و پذیرش طرح توسعه 

 و پرداخت تسهیالت یابت  
  * بانک توسعه صادرات 

  * معاونت عمرانی استانداری  تعیین راهکارهای الزم  آجر سفال بهساز شرکت کیان  304

  * معاونت عمرانی استانداری  مصرف این محصوالت  آجر سفال شرکت انیکس سفال  30۵

  * شرکت گاز  چک های برگشت شده  آجر سفال شرکت انیکس سفال  30۶

  * بانک رفاه کارگران  یکسال دیگرتمدید تسهیالت بمدت  عسل بندیبسته رامین بیگناه  30۷

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  ابقاء زمین  انواع کابین و لوازم آسانسور  شرکت واحه کار  308

  * شرکت توزیع نیروی برق  برق  تثمینمشکالت  پخت سوم کاشی  شرکت آرتا نوین سرام قائم 309

  * بانک کشاورزی توقف صدور اجرائیه  انواع دوغ  شرکت تعاونی سحرسبز  310

  * بانک کشاورزی درصد  ۵پرداخت  انواع دوغ  شرکت تعاونی سحرسبز  311

  * بانک تجارت  تسهیالت را استمهال   شرکت سازین دشت آرتا  312

  *   انواع الستیک  شرکت آرتاویل تایر 313

  * بانک ملی تسهیالت را استمهال  نایلون و نایلکس  داود شهبازی  314

  * بانک ملی توقف صدور اجرائیه  انواع مخازن پلی اتیلن  شرکت طه پلیمر مغان  31۵

  * بانک ملت  اجرای مصوبه  کیک و کلوچه  شرکت شیرین گندم سبالن 31۶

  * بانک کشاورزی تسهیالت  آبمعدنی شرکت تعاونی آبهای معدنی سیراب  31۷

  * بانک صادرات  توقف صدور اجرائیه  ماندگاربلوک های عایق  شرکت سازه گستر بنای آی ماه  318

  * بانک توسعه صادرات  اخذ ارز  ظروف کریستال شرکت آرتا نمین سبز  319

 صدور مجوز الکل اتیلک  شرکت الکل طب آذربایجان 320
دانشگاه   معاونت غذا و دارو
 علوم پزشکی 

*  

  * صنعت و معدن و تجارت  برداری بهرهصدور پروانه  الکل اتیلک  شرکت الکل طب آذربایجان 321

  * بانک ملی تسهیالت  اسکلت سوله سازی  شرکت آالر صنعت سبالن  322

  * بانک کشاورزی آزاد سازی ملک  گوساله  پرواربندی سیاوش عقلمند 323

  * بانک کشاورزی تسهیالت  مرغداری تخمکگذار  نقی رحمت زاده  324

  * بانک کشاورزی تسهیالت  مرغداری تخمکگذار  جهانگیریحسن  32۵

  * بانک کشاورزی تسهیالت  مرغداری تخمکگذار  حسن گلمحمدی 32۶
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 نشده  اجرا 

  * اجتماعی  تثمین تقسیط بدهی  بره  پرواربندی شهرام عزت پور  32۷

  * بانک سپه تقسیط بدهی  سردخانه  ابراهیم زارعیان 328

 *  بانک سپه آزاد سازی وییقه  گاو شیری مهر  1۷تعاونی تولیدی کشاورزی  329

  * شیالت  پرورش ماهی خاویاری  شمسعلی فیروزی  330

 روزوین گروه صنعتی 331
   UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکی و 
  * امور اراضی جهاد کشاورزی تمدید اجاره نامه 

 روزوین گروه صنعتی 332
   UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکی و 
  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی 

 روزوین گروه صنعتی 333
   UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکی  و
  * شرکت گاز  تحویل انشعاب گاز 

 روزوین گروه صنعتی 334
   UPVCپروفیل 

 و محصوالت پالستیکی 
  * شرکت توزیع نیروی برق  تحویل انشعاب برق 

 روزوین صنعتیگروه  33۵
   UPVCپروفیل 

 و محصوالت پالستیکی 
 *  شرکت آب و فاضالب روستایی تحویل انشعاب آب 

 روزوین گروه صنعتی 33۶
   UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکی و 
 *  پست بانک تسهیالت 

 شرکت شیرین عسل 33۷
 زمینی سیب هایفرآورده

 و محصوالت غذایی  
  * اجتماعی   رفاهتعاون کار و  تسهیالت روستایی 

 شرکت شیرین عسل 338
 زمینی سیب هایفرآورده

 و محصوالت غذایی  
  * بانک کشاورزی پذیرش طرح 

  * منابع طبیعی  بالمانع استعالم اکتشاف معدن  معدن ایمیدرو 339

  * ایمنطقهشرکت آب  بالمانع استعالم اکتشاف معدن  معدن ایمیدرو 340

 بالمانع استعالم اکتشاف معدن  معدن ایمیدرو 341
 میراث فرهنگی 

 و گردشگری دستیصنایع  
*  

  * زیست محیط بالمانع استعالم اکتشاف معدن  معدن ایمیدرو 342

343 
 شرکت تعاونی آبهای معدنی  

 سیراب سبالن 
  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی  آبمعدنی

  * شرکت گاز  تحویل انشعاب گاز  انواع باطری شرکت اشجع باطری  344

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  رسانی برقمساعدت جهت اتمام  انواع باطری شرکت اشجع باطری  34۵

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تفکیک زمین  انواع پیستون  شرکت پیستون یدک آرتا  34۶

  * جهاد کشاورزی  سفید معرفی به دریافت نفت  انواع پنبه پاک کنی  پنبه پاک کنی سبالن بذر 34۷

 تحویل نفت سفید انواع پنبه پاک کنی  پنبه پاک کنی سبالن بذر 348
 شرکت پخش 

 نفتی  هایفرآورده 
*  

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  بالمانع نقل و انتقال با توجه به سند مالکیت  سنگ ساختمانی تزئینی  رحیم بدری مقدم 349

  * اجتماعی  تثمین فرش دستبافت معافیت بیمه   برادران آذرخش  3۵0

 *  بانک صادرات  تسهیالت سرمایه در گردش  انواع سرم سازی شرکت آرتا سرم  3۵1

 انواع سرم سازی شرکت آرتا سرم  3۵2
 بنیاد برکت  جلسه با مسئولین

 جهت رفع نقدینگی  
  * استانداری اردبیل
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * شرکت توزیع نیروی برق  برق افزایش توان  شمش فوالدی شرکت ریخته گری دقیق آرتا  3۵3

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تحویل زمین برای ایجاد طرح جدید شمش فوالدی شرکت ریخته گری دقیق آرتا  3۵4

  * شرکت توزیع نیروی برق  تحویل برق برای واحد جدید شمش فوالدی شرکت ریخته گری دقیق آرتا  3۵۵

  * بانک تجارت  معافیت ارائه صورتهای مالی  دستباف فرش  شرکت فرش فجران آذربایجان  3۵۶

  * بانک تجارت  استثنا از احراز شرط حداق نسبت مالکانه  فرش دستباف  شرکت فرش فجران آذربایجان  3۵۷

  * بانک تجارت  ماهه  ۶اخذ تعهد کتبی فرجه زمانی  فرش دستباف  شرکت فرش فجران آذربایجان  3۵8

  * بانک تجارت  بازدید از واحد شن و ماسه توران شرکت آسفالت آران   3۵9

  * بانک تجارت  تسهیالت  شن و ماسه شرکت آسفالت آران توران  3۶0

  * بانک تجارت  بخشودگی جرائم شن و ماسه شرکت آسفالت آران توران  3۶1

  * بانک ملی آزاد سازی وییقه  لوازم پزشکی  خسرو صریحی 3۶2

  * بانک پارسیان تعیین تکلیف بدهی  ظروف عسل شرکت آذر وطن 3۶3

  * بانک سپه استمهال بدهی  بستنی  دایی بستنی  3۶4

  * بانک مهر اقتصاد  استمهال بدهی  بستنی  دایی بستنی  3۶۵

  * بانک رفاه و کارگران  استمهال بدهی  بستنی  دایی بستنی  3۶۶

 *  امور مالیاتی  مالیات سیم و کابل  سیم و کابل اس بی کو 3۶۷

  * بانک صادرات  استمهال بدهی  سیم و کابل  سیم و کابل اس بی کو 3۶8

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  ابقاء قرارداد زمین  آبمعدنی کوههای سبز سرعین  3۶9

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  یک ماه پرداخت بدهی ظرف  آبمعدنی کوههای سبز سرعین  3۷0

  * دادگستری اردبیل  تجدیدنظر درخواست  بستنی  عزت و ساسان طالئی 3۷1

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  اجرایی نمودن دستور  بستنی  عزت و ساسان طالئی 3۷2

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  بالمانع نقل و انتقال  پروفیل ام دی اف  نوید فصیحی 3۷3

  *   پوشاک شرکت نساجی هفت آسمان  3۷4

  * بانک توسعه تعاون  ارزیابی محل اجرای طرح  سیم و کابل  سیم و کابل اتابک 3۷۵

  * بانک توسعه تعاون  استمهال بدهی  سیم و کابل  سیم و کابل اتابک 3۷۶

  * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی  تسهیالت روستایی  سیم و کابل  سیم و کابل اتابک 3۷۷

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  الستیک  آرتاویل تایر 3۷8

 *  بانک صنعت و معدن  تعیین تکلیف بدهی  نوشیدنی شرکت تسنیم نوش 3۷9

 *  امور اراضی جهاد کشاورزی براورد و اخذ اجاره بها  اتوبوس شهری  سبالن خودرو مایوان  380

 *  امور اراضی جهاد کشاورزی انتقال سند زمین اتوبوس شهری  سبالن خودرو مایوان  381

  * اجتماعی  تثمین تقسیط بدهی  کود کشاورزی خلخالشرکت کود وطن سبز  382

 *  بانک توسعه تعاون  بخشودگی جرائم فرش دستبافت  تعاونی زرین بافان آرتاویل 383
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

 *  اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی  تسهیالت روستایی  فرش دستبافت  تعاونی زرین بافان آرتاویل 384

  * بانک صادرات  توقف صدور اجرائیه  انواع سرم شرکت داروسازی آرتا سرم  38۵

 ارائه برنامه عملیاتی  انواع سرم شرکت داروسازی آرتا سرم  38۶
 دبیرخانه ستاد تسهیل 
 و رفع موانع تولید 

*  

 *  بنیاد برکت  سرمایه در گردش  تثمین انواع سرم شرکت داروسازی آرتا سرم  38۷

  * زیست محیط مشکالت کمبود زمین و محوطه  آسفالت شرکت عمران بردیا تابان مهر 388

  * بانک ملی توقف صدور اجرائیه  میوه خشک و سبزیجات  شرکت تعاونی نازگل سبالن  389

  * بانک ملی آزاد سازی ویایق میوه خشک و سبزیجات  شرکت تعاونی نازگل سبالن  390

  * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی  سرمایه در گردش تسهیالت  میوه خشک و سبزیجات  شرکت تعاونی نازگل سبالن  391

  * کمیته امداد  نیرو  تثمین دسته مبل  اصغر میر سمیعی  392

  * بانک ملت  تسهیالت  دسته مبل  اصغر میر سمیعی  393

  * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی  تسهیالت سرمایه در گردش  دسته مبل  اصغر میر سمیعی  394

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت سرمایه در گردش  فیلم پالستیکی  آرتاسان پالست شرکت  39۵

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت سرمایه یابت  فیلم پالستیکی  شرکت آرتاسان پالست  39۶

  * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی  معرفی به تسهیالت  بلوک سبک گازی  سعد اله عباس نژاد  398

  * بانک سپه تسهیالت سرمایه یابت  بلوک سبک گازی  اله عباس نژاد سعد  398

  * بانک تجارت  تسهیالت  اسکلت فلزی و ریخته گری  شرکت آکام فلز سوله  399

  * معاونت استانداری تخصیص ارز  اسکلت فلزی و ریخته گری  شرکت آکام فلز سوله  400

  * بانک ملت  حسابرسی شده صورت های مالی  آبمعدنی شرکت مهراب بهشت  401

  * بانک ملت  تسهیالت سرمایه در گردش  آبمعدنی شرکت مهراب بهشت  402

 *    نوشیدنی تسنیم نوش 403

  * بانک تجارت  تسهیالت  رله الکترونیکی  برد و الکترونیک پردازش  404

 *  بانک تجارت  تسهیالت  قابهای مهتابی شرکت نور گستر سخت کوشان  40۵

  * بانک تجارت  تسهیالت  باطری آرتا باطری  40۶

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت سرمایه در گردش  فیلم پالستیکی  شرکت آرتاسان پالست  40۷

  * بانک توسعه تعاون  تمدید تسهیالت سرمایه در گردش  بلوکهای سیمانی شرکت نوین سبک ساز  408

  * بانک سپه تسهیالت  رنگ  رنگ و رزین پیروزی  409

  * بانک ملی تسهیالت  مبل شرکت نسیم خواب  410

  * بانک ملی تسهیالت  چاپ و نشر شرکت چاپ و نشر شیران نگار  411

  * بانک ملی تسهیالت  لبنیات  شرکت تارا سبالن 412

  * بانک ملی توقف صدور اجرائیه  درب پالستیکی  شرکت مغان پارس کیمیا 413

 *  بانک تجارت  تسهیالت  آچار انواع  شرکت آتا ماشین  414
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * بانک تجارت  تسهیالت  برش ورق  آرتاویل ساخت 41۵

  * بانک ملی توقف صدور اجرائیه   شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور 41۶

  * استانداری اردبیل تولید قیر  تثسیساخذ مجوز   آسفالت و شن و ماسه شرکت عمران ائل یولی 41۷

 *  بانک صنعت و معدن  تسهیالت  میوه به روش انجماد سریع  آسمانشرکت رویای هفت  418

 *  بانک صنعت و معدن  میلیون یورو  10پرداخت  میوه به روش انجماد سریع  شرکت رویای هفت آسمان 419

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  فیلم چند الیه  آرتا پالست  420

  * بانک صنعت و معدن  میلیون یورو  10پرداخت  متانول آرتا انرژی  421

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  الستیک  آرتاویل تایر 422

   بانک صنعت و معدن  تسهیالت بازسازی و نوسازی الستیک  آرتاویل تایر 423

  * بانک صنعت و معدن  استمهال بدهی   شرکت آذر ساروج سبالن  424

  * معدن بانک صنعت و  تسهیالت   شرکت آذر ساروج سبالن  42۵

  * بانک صنعت و معدن  ارائه اسناد یبتی سهامداران   شرکت آذر ساروج سبالن  42۶

  * بانک انصار  تعیین تکلیف بدهی  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  42۷

  * بانک انصار  تسهیالت  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  428

  * بانک صنعت و معدن  ماه  ۶0بمدت تجمیع بدهی و استمهال آن  عسل شرکت سبالن شهد  429

  * بانک صنعت و معدن  بخشودگی جرائم قطعات تراکتور  قوای محرکه تندک تیز  430

 *  صنعت و معدن و تجارت  برنامه اجرایی و عملی باز پرداخت بدهی  قطعات ریخته گری  شرکت آریانا صنعت فرد سبالن  431

 *  بانک صنعت و معدن  تسهیالت  قطعات ریخته گری  آریانا صنعت فرد سبالن شرکت  432

  * بانک صنعت و معدن  استمهال بدهی  قیر  آرتا قیرسازان  433

 *  بانک صنعت و معدن  ارائه آخرین تغییرات سهامداران  نوشیدنی تسنیم نوش 434

 نوشیدنی تسنیم نوش 43۵
تبدیل تسهیالت از قالب مشارکت مدنی به  

 فروش اقساطی 
 *  بانک صنعت و معدن 

 *  بانک صنعت و معدن  تسهیالت  نوشیدنی تسنیم نوش 43۶

  * بانک صنعت و معدن  تسویه کامل بدهی  فراورده بتنی  نصیر امیری تپه  43۷

  * بانک صنعت و معدن  بخشودگی جرائم فراورده بتنی  نصیر امیری تپه  438

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  قند شرکت قند گلفام 439

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  شمش فوالدی شرکت فوالد انصار  440

 *  بانک صنعت و معدن  تسهیالت  فروسیلیم صنعت ذوب و نسوز ایرانیان  441

442 
شرکت گروه فنی شایسته سازان  

 پارس
 *  بانک صنعت و معدن  تسهیالت  کاغذ از آهک 

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  گاز  تثمین المپ ال ای دی سبالنشرکت آذر عرش  443

  * شرکت گاز  گاز  تثمین المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 444

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  انشعاب برق  المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 44۵
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 اداره مربوطه  مشکالت طرح جهت بررسی  تولید موضوع  نام ماحد  ردیف 
 اجرای ماوبات 

 نشده  اجرا 

  * برق شرکت توزیع نیروی  انشعاب برق  المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 44۶

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  انتقال سند اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  44۷

 *  امور اراضی جهاد کشاورزی انتقال سند اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  448

 *  منابع طبیعی  انتقال سند اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  449

  * راه و شهرسازی  راه دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی  ظروف کریستال شرکت آرتا نمین سبز  4۵0

  * معاونت عمرانی استانداری  تخصیص اعتبار  ظروف کریستال شرکت آرتا نمین سبز  4۵1

  * امور مالیاتی  ارائه اسناد و مدارک پیراهن  پوشاک  93۵شرکت تعاونی  4۵2

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه فعالیت  هایسالو اعالم  تائید پیراهن  پوشاک  93۵شرکت تعاونی  4۵3

  * امور مالیاتی  بررسی مجدد عملکرد واحد  پیراهن  پوشاک  93۵شرکت تعاونی  4۵4

  * اجتماعی  تثمین تقسیط بدهی  پیراهن  پوشاک  93۵شرکت تعاونی  4۵۵

  * بانک سینا تسهیالت  پالت پالستیکی  آرتا سویل 4۵۶

 اعزام کارشناس الکل اتیلک  طبی آذربایجانشرکت الکل  4۵۷
   معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی 

*  

  * معاونت استانداری تفویض اختیار به استان ها  الکل اتیلک  شرکت الکل طبی آذربایجان 4۵8

  * بانک ملی تسهیالت  ریخته گری  استیل سازان سبالن  4۵9

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت  بتن آماده شرکت آرتا بتن شرق  4۶0

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تقسیط بدهی  درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶1

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  نامه بالمانع به شرکت گاز  درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶2

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  عودت چک برگشتی  درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶3

   صنعتی  هایشهرکشرکت  دریافت پایان کار  درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶4

  * استانداری اردبیل تسهیالت  شیر آالت بهداشتی  آویسا نامی  4۶۵

  * معاونت عمرانی استانداری   شیر آالت بهداشتی  آویسا نامی  4۶۶

  * صندوق کار آفرین  ارائه کد اقتصادی شیر آالت بهداشتی  آب گرمی آذر  4۶۷

  * صندوق کار آفرین  تسهیالت  شیر آالت بهداشتی  آذر آب گرمی  4۶8

  * بانک سپه تسهیالت  شیر آالت بهداشتی  شرکت نور آوران  4۶9

 اعزام کارشناس داروهای گیاهی  شرکت دارو برگ شرق  4۷0
دانشگاه   معاونت غذا و دارو
 علوم پزشکی 

*  

  * معاونت استانداری تفویض اختیار به استان ها  داروهای گیاهی  شرکت دارو برگ شرق  4۷1

  * معاونت اقتصادی استانداری  ارائه طرح توجیهی فنی و مالی  داروهای گیاهی  شرکت دارو برگ شرق  4۷2

 *  طبیعی منابع  زمین  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  4۷3

 *  منابع طبیعی  اعالم نظر واگذاری زمین  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  4۷4

  * شرکت گاز  گاز  الستیک  آرتاویل تایر 4۷۵
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  * بانک سپه تسهیالت  انواع باطری شرکت اشجع باطری  4۷۶

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تقسیط بدهی   شرکت فرایند پیشرفت آینده ایرانیان  4۷۷

 *  منابع طبیعی  اعالم نظر واگذاری زمین  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  4۷8

 *  یبت اسناد  اعالم نظر واگذاری زمین  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  4۷9

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  اعالم نظر واگذاری زمین  اتوبوس شهری  شرکت سبالن خودرو مایوان  480

  * وزارت صمت  تخصیص مواد اولیه  انواع توپ  شرکت طنین پیک سبالن 481

  * وزارت صمت  مواد اولیه  تثمین برش ورق و نبشی شرکت فوالد کاران آرتا ورق  482

  * وزارت صمت  مواد اولیه  تثمین برش ورق و نبشی شرکت آرتا ورق  483

  * بانک تجارت  تسهیالت سرمایه در گردش  رله الکترونیکی  شرکت الکترونیک پردازش  484

  * وزارت صمت  افزایش سقف پرداخت تسهیالت  رله الکترونیکی  شرکت الکترونیک پردازش  48۵

  * وزارت صمت  تخصیص ارز  الستیک  آرتاویل تایر 48۶

  * بانک ملی تسهیالت  انواع سرم آرتا قلب بهساز طب  48۷

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  کاهش قیمت زمین  انواع سرم آرتا قلب بهساز طب  488

  * بانک تجارت  تسهیالت  آبمعدنی شرکت آبهای معدنی پاک آب سبالن  489

  * حمل و نقل و پایانه ها کرایه حمل و نقل  آبمعدنی شرکت آبهای معدنی پاک آب سبالن  490

  * تجارت صنعت و معدن و  ارائه طرح توجیهی  نساجی شرکت بازرگانی هفت آسمان 491

   بانک کشاورزی تسهیالت  نساجی شرکت بازرگانی هفت آسمان 492

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  کاهش قیمت زمین  صنعتی  آالتماشین شرکت رادیس صنعت هوشمان 493

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  اجرایی نمودن مصوبات قبلی  درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 494

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  صدور پروانه پایان کار مشروط  درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 49۵

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  تهاتر با زمین طرح توسعه  فراوری شیشه  سلمانزاده  49۶

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت  قطعات آسانسور  شرکت آرتا پیشرو آرش فراز  498

  * بانک ملی تسهیالت  لبنیات  تارا سبالنشرکت   498

  * بانک ملی تسهیالت  متانول آرتا انرژی  499

  * بانک ملی تسهیالت  فیلم چند الیه  آرتا پالست  ۵00

  * بانک ملی صدور حواله ارزی  شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر  ۵01

  * بانک ملی تسهیالت  فراوری ضایعات  شرکت فراوری فوالد پاسارگاد  ۵02

  * بانک ملی تسهیالت  انواع نخ شرکت نساجی اردبیل  ۵03

  * بانک ملی تسهیالت  نساجی شرکت نساجی ستاره  ۵04

  * بانک ملی تسهیالت  انواع سرم آرتا قلب بهساز طب  ۵0۵

  * بانک ملی تسهیالت  انواع میلگرد  شرکت ذوب آهن مهیار  ۵0۶
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   بانک ملی تسهیالت  فروسیلیس  شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان  ۵0۷

  * بانک ملی تسهیالت  درب های ضد سرقت  شرکت آذین چوب  ۵08

   بانک ملی تسهیالت  کاغذ از آهک  کیان بهساز ۵09

   بانک ملی تسهیالت  فراوریهای ذرت  شرکت کشت و صنعت لر آوا اروند ۵10

  * بانک ملی تسهیالت  آبمعدنی پاک آب سبالن ۵11

  * بانک ملی تسهیالت  تولید کاغذ حرارتی  صادقی ۵12

  * بانک ملی تسهیالت  دربهای پالستیکی  کیمیا پارس مغان  ۵13

  * بانک ملی بدهی معوق   شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور ۵14

  * بانک صنعت و معدن  تسهیالت  شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر  ۵1۵

  * اجتماعی  تثمین بدهی معوق  اف پروفیل چوبی ام دی  نوید فصیحی ۵1۶

  * شرکت توزیع نیروی برق  احیاء برق  پروفیل چوبی ام دی اف  نوید فصیحی ۵1۷

  * شرکت توزیع نیروی برق  افزایش برق  مقوایی  مرغتخمشانه  شرکت شانه سیمرغ سبالن  ۵18

  * دادستانی استان   عسل بندیبسته آرتاویل کنسرو سبالن ۵19

  * شرکت گاز  گاز  عسل بندیبسته آرتاویل کنسرو سبالن ۵20

  * بانک آینده تسهیالت  قند شرکت امین گهر اردبیل  ۵21

   بانک تجارت  تعیین تکلیف بدهی  آهک ماشینی  آهک ماشینی آذربایجان ۵22

  * بانک تجارت  تسهیالت  کفش طبی  خسرو صریحی ۵23

  * بانک تجارت  بدهی استمهال  آسفالت سازین دشت آرتا  ۵24

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  انعقاد قرارداد زمین  محصوالت غذایی  کاسپین تجارت روز  ۵2۵

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  زیرساخت  تثمین محصوالت غذایی  کاسپین تجارت روز  ۵2۶

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  ابقاء قرارداد زمین  لبنیات  کوههای سبز سرعین  ۵2۷

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  استرداد دعوی و رفع مشکل  لبنیات  کوههای سبز سرعین  ۵28

  * بانک سپه درصد بدهی  20واریزی  رب  ساراتمات  ۵29

  * بانک سپه تسهیالت  رب  ساراتمات  ۵30

  * شرکت توزیع نیروی برق  اصالح طرح ابالغی  انواع باطری بازرگانی اشجع باطری  ۵31

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی  انواع باطری اشجع باطری بازرگانی  ۵32

  * استانداری اردبیل نحوه خرید محصوالت  لوله های پلی اتیلن  شرکت سوالر پایپ  ۵33

  * آب و فاضالب روستایی پرداخت بدهی  لوله های پلی اتیلن  شرکت سوالر پایپ  ۵34

  * بانک سپه تسهیالت  انواع رنگ  پیروزی رنگ و رزین  ۵3۵

  * بانک سپه ارائه طرح توجیهی اقتصادی  ظروف پالستیکی  شرکت آرمان پالست  ۵3۶

  * بانک سپه تسهیالت  ظروف پالستیکی  شرکت آرمان پالست  ۵3۷
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  * شرکت امور آب  برقراری انشعاب  اوراق فشرده چوبی  ساواالن چوب آقایی  ۵38

  * امور مالیاتی  بررسی مجدد پرونده  لوله های پلی اتیلن  کشاورزی سبز دشت شرکت   ۵39

  * بانک تجارت  تسهیالت  فوم پلی اتیلن  شرکت یاران فوم  ۵40

  * بانک تجارت  اقاله  انواع سیم فوالدی  شرکت آهن تاب سالم  ۵41

  * بانک تجارت  تسهیالت  انواع سیم فوالدی  شرکت آهن تاب سالم  ۵42

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  ارائه گزارش از زون بندی انواع نبشی  شرکت آتیه سازان اردبیل ۵43

  * زیست محیط بالمانع استعالم انواع نبشی  شرکت آتیه سازان اردبیل ۵44

  * شرکت گاز  انشعاب گاز  انواع نبشی  شرکت آتیه سازان اردبیل ۵4۵

  * بانک ملت  تسهیالت  آبمعدنی پاک آب سبالن ۵4۶

 *  زیست محیط اخذ مجوزهای الزم  معدن پوزوالن  معدن آغ گونی  ۵4۷

   زیست محیط تولید و عدم آالیندگی  بازیافت سرب  بابک قنبری ۵48

  * استانداری اردبیل تشکیل جلسه  انواع مبل اسد ملک زاده  ۵49

 *  بانک اقتصاد نوین بدهی معوق  انواع فوم پالستفوم آی ماه ۵۵0

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت  عسل بندیبسته رامین بیگناه  ۵۵1

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت  قطعات آسانسور  شرکت آرتا پیشرو آرش فراز  ۵۵2

  * بانک ملی تسهیالت  گرانول و خرطوم پلی اتیلن  سروی ۵۵3

 *  بانک ملی تسهیالت  مواد غذایی  بندیبسته سبالن  بندیبستهصنایع  ۵۵4

  * بانک ملی تسهیالت  مصنوعات چوبی  احمد احمدی ناطور  ۵۵۵

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت  قالی قالی بافی شکیبا  ۵۵۶

  * بانک ملی تقسیط بدهی  قالی قالی بافی شکیبا  ۵۵۷

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  انتقال سند سبد میوه  محمد محمد جعفری ۵۵8

  * بانک سپه تسهیالت  سبد میوه  محمد محمد جعفری ۵۵9

  * اجتماعی   تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۵۶0

  * بانک کشاورزی تسهیالت  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۵۶1

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  برق  تثمین آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۵۶2

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  معارض محلی  آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۵۶3

  * امور مالیاتی  تعیین تکلیف بدهی  چاپ و نشر شرکت شیران نگار  ۵۶4

 *  بانک ملی گزارش از آخرین اقدامات  خدماتی  بیت اله خدایاری ۵۶۵

 *  بانک پارسیان گزارش از آخرین اقدامات  خدماتی  بیت اله خدایاری ۵۶۶

 *  بانک سامان  گزارش از آخرین اقدامات  خدماتی  خدایاریبیت اله   ۵۶۷

  * استانداری اردبیل برق و زیر ساخت  تثمین انواع شمش  شرکت فوالد سپهر انصار  ۵۶8
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  *   الستیک  آرتاویل تایر ۵۶9

  *   انواع تلویزیون  شرکت هیوا تجارت  ۵۷0

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  زمینانتقال سند  انواع سنگ تزئینی  شرکت سنگ دیاموند ۵۷1

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  انتقال سند زمین مصنوعات فلزی  ناصر پیرانی  ۵۷2

  * اجتماعی  تثمین تقسیط بدهی  نبات پزی سلطانی ۵۷3

 *  بانک صنعت و معدن  استمهال بدهی  فوم پلی استایرن  آذر شتاب آذرباد  ۵۷4

   زیست محیط بررسی مجدد موضوع  معدن مرمریت  حمید ناظم السادات  ۵۷۵

  * بانک تجارت  استمهال بدهی  آبمیوه  شرکت ژاله نوش  ۵۷۶

  * بانک تجارت  آزاد سازی سند  آبمیوه  شرکت ژاله نوش  ۵۷۷

  * بانک توسعه تعاون  استمهال بدهی  سیم و کابل  شرکت سیم و کابل اتابک  ۵۷8

  * بانک توسعه تعاون  صدور اجرائیه توقف  سیم و کابل  شرکت سیم و کابل اتابک  ۵۷9

  * بانک تجارت  تمدید مانده تسهیالت پارکت  شرکت آرتا پالست  ۵80

  * زیست محیط بالمانع استعالم انواع چینی  گوزل چینی اردبیل ۵81

  * بانک سپه تسهیالت  قطعات بتنی  اقبال یعقوبی  ۵82

۵83 
 شرکت تعاونی خوشه 

 طالی ناب سبالن  
  * شرکت توزیع نیروی برق  برق  تثمینبراورد هزینه  آرد گندم و ماکارونی 

۵84 
 شرکت تعاونی خوشه  
 طالی ناب سبالن 

  * ریزیبرنامهمدیریت و  تسهیالت  آرد گندم و ماکارونی 

  * بانک تجارت  تخصیص ارز  تریکو بافی  پور محمد ۵8۵

 *  بانک صنعت و معدن  تعیین تکلیف بدهی  بتنی  هایفرآورده وحید امیری تپه  ۵8۶
   بانک صادرات  درصد بدهی  ۵واریزی  بیسکوویت و ویفر گل بن سام  ۵8۷
   بانک صادرات  توقف صدور اجرائیه  بیسکوویت و ویفر گل بن سام  ۵88

  * بانک کشاورزی تمدید تسهیالت شن و ماسه شهرام کاظمی شیران ۵89

  * بانک رفاه و کارگران  تمدید تسهیالت قطعات خودرو  مهدی نظری  ۵90

  * بانک صادرات  تسویه بدهی  قالب ماندگار فرهاد فتحی  ۵91

  * بانک ملی بخشودگی جرائم نان صنعتی  شرکت گل گندم سبالن ۵92

  * بانک رفاه و کارگران  بدهی معوق  بتن آماده شرکت آرتا بتن شرق  ۵93

  * بانک رفاه و کارگران  تجمیع بدهی و استمهال آن  بتن آماده آرتا بتن شرق شرکت  ۵94

  * بانک ملی تسهیالت  پوشاک حسین ملکی  ۵9۵

  * بانک توسعه تعاون  بدهی معوق  پوشاک شهال خدایاری ۵9۶

  * بانک توسعه تعاون  تسهیالت  پوشاک شهال خدایاری ۵98

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  زمین  تثمین آبمعدنی مهدی حاتمی ۵98

   شهرداری اردبیل  درصد تسهیالت بانک شهر  ۵پرداخت   شرکت راه سازان و ساختمان هنزا ۵99
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   بانک شهر تمدید تسهیالت  شرکت راه سازان و ساختمان هنزا ۶00

  * ریزیبرنامهسازمان مدیریت و  فنی و اعتباری  هایکمک شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر انصار  ۶01

  * بانک ملی تسهیالت  انواع نخ شرکت نساجی اردبیل  ۶02

 تسهیالت  آچار و قطعات خودرو شرکت آتا ماشین  ۶03
 کمیته حمایت قضائی 

 گذاری سرمایهاز  
 * 

 *  بانک ملی تسهیالت  آچار و قطعات خودرو شرکت آتا ماشین  ۶04

 *  صنعتی  هایشهرکشرکت  نقل و انتقال کارخانه به محل جدید  قطعات خودروآچار و  شرکت آتا ماشین  ۶0۵

  * صنعت و معدن و تجارت  شکر مورد نیاز  تثمین آبمیوه  شرکت شایان شهد ۶0۶

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت  آبمیوه  شرکت شایان شهد ۶0۷

  * بانک ملی تسهیالت  اسکلت فلزی  شرکت ساواالن سوله  ۶08

  * گمرک آالت ماشینترخیص  پخت سوم کاشی  آرتا نوین سرام قائم ۶09

  * بانک انصار  تخصیص ارز  پخت سوم کاشی  آرتا نوین سرام قائم ۶10

  * بانک توسعه تعاون  تسهیالت  پخت سوم کاشی  آرتا نوین سرام قائم ۶11

  * بانک رفاه و کارگران  تسهیالت  انواع تینر  شرکت سبالن الک ۶12

   بانک سپه تسهیالت  بطری پالستیکی  مهدی اصالنیان  ۶13
   صنعتی  هایشهرکشرکت  بخشودگی جرائم آبمعدنی کوههای سبز سرعین  ۶14
   بانک پارسیان توقف صدور اجرائیه  طراح و نصب آسانسور  شرکت آروین تک سبالن ۶1۵

  * استانداری اردبیل زیر ساخت  تثمین آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا  ۶1۶

  * بانک تجارت  توقف صدور اجرائیه  انواع شنو ماسه  آسفالت آران توران زمین  ۶1۷

  * بانک ملی تمدید بدهی صنایع چوب صنایع چوبی اوجی  ۶18

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  نامه جانشینی  انواع تخته چند الیه  احمد فریدیان  ۶19

  * بانک سپه تسهیالت  چند الیه انواع تخته  احمد فریدیان  ۶20

  * بانک توسعه صادرات  تسهیالت  چاپ  آالتماشین شرکت آذر سایان ماشین ۶21

  * بانک ملی تسهیالت  اسکلت فلزی  فرزاد همرنگ  ۶22

  * صنعتی  هایشهرکشرکت  آسفالت شمش شرکت آکام فلز سوله  ۶23

  * بانک تجارت  تسهیالت  رویه مالمینه  نگین زرین چوب آرتا ۶24

  * شرکت توزیع نیروی برق  انشعاب برق  آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان  ۶2۵

  * بانک صنعت و معدن  بخشودگی جرائم پیستون  شرکت پیستون یدک آرتا  ۶2۶

  * بانک اقتصاد نوین اجرایی نمودن مصوبات قبلی  پالستفوم شرکت پالستفوم آی ماه  ۶2۷

 *  پست بانک تسهیالت  پانل های خورشیدی بازرگانی طالیی آریان شرکت  ۶28
   بانک ملی ایران  تسهیالت  قطعات پالستیکی  خانم جویانی ۶29
   بانک ملی توقف صدور اجرائیه  قطعات پالستیکی  خانم جویانی ۶30
   بانک صادرات  توقف صدور اجرائیه  اجر سفال  ابو الحسن عباسپور  ۶31



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

178 

 






