


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حل نخواهند  یاقتصاد مقاومت های سیاست یکشور بدون اجرا یاقتصاد مشکالت
 کیشد که دولت  نینخواهد آمد، قرار بر ا به وجود زین یشد و رشد اقتصاد

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

خود را با اقتصاد  یاقتصاد های تالشو  ها فعالیتنسبتِ  دیبا یلتمسئوالن دو
 ،یو برنامه اقتصاد یهرگونه همکار اریکامالً مشخص کنند و مع ،یمقاومت
شده و مورد  میتنظ یخرد جمع بر اساسباشد که  یاقتصاد مقاومت های سیاست

 است. یاقتصاداجماع اکثر کارشناسان و متخصصان 

 ۱۳۹۴/اسفند/  ۲۰ -یسالمرهبر معظم انقالب ا
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 پیشگفتار

 

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

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

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

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

کردن اقتصاد،  ی، مردمها آن نمودن یکه الزمه عمل دهند می لیمصرف ارکان آن را تشک تیریو مد یمنابع ارز تیریمد
 .باشد می بنیان دانش عیبه نفت و استفاده از صنا یکاهش وابستگ
ستاد اقتصاد راستا  نی. در اباشد میاستان  یمقاومتصاد ستاد اقت رخانهیمدون از عملکرد دب یحاضر انعکاس گزارش

 ۲۱4 بیو تصو یدستور جلسه داشته است که با بررس ۷۳، ۱۳۹۷جلسه در سال  ۲۲ یبا برگزار مجموعاًاستان  یمقاومت
 است. کرده ییمصوبه را اجرا ۱8۱مصوبه، تعداد 
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 یمقام معظم رهبر یابالغ های سیاستو  یبخش اول: اسناد باالدست

بر اساس بند  «یاقتصاد مقاومت» یکل های سیاستبا ابالغ  یرهبر معظم انقالب اسالم یا خامنه اهلل یتآ حضرت
 یرویکردند: پ تثکیدشده است،  نییمصلحت نظام تع صیکه پس از مشورت با مجمع تشخ یقانون اساس ۱۱۰اصل  کی

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

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

 

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

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

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

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

بخش از نظام اقتصادی  الهام الگوییگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و  و برون زا به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون
کل ی   ه ای  سیاس ت زم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مص لحت نظ ام،   اسالم را عینیت بخشد. اکنون با مداقه ال
قانون اساسی و با چنین  44کلی اصل  های سیاست خصوصاًگذشته،  های سیاستاقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل 

ت قوای گردد. الزم اس این اهداف عالی است، ابالغ می سوی بهنگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور 
مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه ق وانین و مق ررات الزم و ت دوین نقش ه راه      بندی زماندرنگ و با  کشور بی

آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس  مناسب برای نقش صتهای مختلف، زمینه و فر برای عرصه
ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانی ان ر   اقتصادی   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 های سیاست

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

 :گردد می
 ینیرآفرتوسعه کا منظور بهکشور  یو علم یانسان یها هیو سرما یامکانات و منابع مال هیکل یساز و فعال طیشرا تثمین - ۱

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

 ظ ور من ب ه  ینوآور ینظام مل یکشور و سامانده ینقشه جامع علم یو اجرا یساز ادهیپ ،بنیان دانشاقتصاد  یشتازیپ - ۲
به رتب ه اول   یابیو دست انیبن و صادرات محصوالت و خدمات دانش دیسهم تول شیکشور و افزا یجهان گاهیارتقاء جا

 در منطقه. انیبن اقتصاد دانش
 یریپ ذ  رقاب ت  تِی  ک ار، تقو  یروی  ن یتوانمندس از  د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو یور رشد بهره قرار دادنمحور  -۳

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

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

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

حص والت و  م دی  دادن ب ه تول  تی  و اولو (یدر اقالم واردات   ویژه به) یاساس یها و کاالها نهاده 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 های سیاست یبر اجرا تثکیدمصرف با  تیریمد -8

 .دیدر تول یریپذ و رقابت تیفیارتقاء ک یبرا ریزی برنامه
و  ییبات در اقتصاد مل جادیا ،یاقتصاد مل یازهایبه ن ییکشور با هدف پاسخگو ینظام مال  جانبه همه تیاصالح و تقو -۹

 .یبخش واقع تیدر تقو یشگامیپ
 -: قیمثبت از طر یو با خالص ارزآور افزوده ارزش تناسب بههدفمند از صادرات کاالها و خدمات   جانبه همه تیحما -۱۰

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

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

 هدف. یدر بازارها رانیسهم ا داریاگسترش پ
 د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ یها یانتقال فناور منظور بهکشور  یاقتصاد ژهیتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و -۱۱

 از خارج. یو منابع مال یضرور یازهاین تثمینصادرات کاال و خدمات و 
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و گس ترش   یراهب رد  یون دها یتوس عه پ  -: قی  راقتصاد کشور از ط پذیری آسیبقدرت مقاومت و کاهش  شیافزا -۱۲
از  تی  در جه ت حما  یپلماس  یاس تفاده از د  -. گانیهمس ا  ویژه بهمنطقه و جهان  یو مشارکت با کشورها یهمکار
 .یا قهو منط یالملل نیب یها سازمان های ظرفیتاستفاده از  -. یاقتصاد یها هدف

تن وع در   جادیا -. یراهبرد انیانتخاب مشتر -: قیت و گاز از طردرآمد حاصل از صادرات نف پذیری ضربهمقابله با  -۱۳
 -ص ادرات ب رق.    شیافزا -صادرات گاز.  شیافزا -در فروش.  یمشارکت دادن بخش خصوص -فروش.  های روش
 .ینفت یها صادرات فرآورده شیافزا -. یمیصادرات پتروش شیافزا

ب ر حف ظ و توس عه     تثکیدنفت و گاز و  یدر بازار جهان یایرگذار منظور بهکشور  و گازنفت  یراهبرد ریذخا شیافزا -۱4
 مشترک. نیادیدر م ویژه بهنفت و گاز،  دیتول های ظرفیت

 ن ه یبه یب ازده  یدارا یکاالها دیارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول رهیزنج لیتکم قیاز طر افزوده ارزش شیافزا -۱۵
 تثکیدبا  ینفت یها و فرآورده یمیصادرات برق، محصوالت پتروش( و باال بردن یشاخص شدت مصرف انرژ بر اساس)

 از منابع. یانتیبر برداشت ص
اندازه دولت و حذف  یساز یدر ساختارها، منطق یبر تحول اساس تثکیدکشور با  یعموم یها نهیدر هز جویی صرفه -۱۶

 .زائد یها نهیو هز رضروریو غ یمواز های دستگاه
 .یاتیمال یسهم درآمدها شیلت با افزادو یاصالح نظام درآمد -۱۷
 بودجه به نفت. یاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ یسهم صندوق توسعه مل  ساالنه شیافزا -۱8
 ،یپ ول  یه ا  فس ادزا در ح وزه   یه ا  نهیو زم ها فعالیتاز اقدامات،  یریآن و جلوگ یساز اقتصاد و سالم یساز شفاف -۱۹

 ... .و  یارز ،یتجار
و اش تغال مول د و    گ ذاری  سرمایه ،ینیکارآفر ،یور یروت، بهره دی، تولافزوده ارزش جادیدر ا یفرهنگ جهاد تیتقو -۲۰

 .نهیزم نیخدمات برجسته در ا یبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت یاعطا
آن ب ه   لیو تب د  یا و رس انه  یوزشآم ،یعلم یها طیدر مح ویژه بهآن  یو گفتمان ساز یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب -۲۱

 .یمل جیو را ریگفتمان فراگ
هم ه امکان ات    یای  پو جیو بس سازی هماهنگبا  یاقتصاد مقاومت یکل های سیاستتحقق  یدولت مکلف است برا -۲۲

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

 .یو خارج یداخل یها اختالل
 نظارت بر بازار. یها وهیش یازو روزآمدس یگذار متیو ق عینظام توز سازی روانشفاف و  -۲۳
 آن جیو ترو یمحصوالت داخل هیکل یپوشش استاندارد برا شیافزا -۲4
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 مقاومتی استانستاد اقتصاد مصوب  های پروژهوم: دبخش 

 پروژه داشتند: ۱۳۹۷اجرایی استان که در سامانه نیپا در سال  های دستگاهالف: اسامی 
 

 
 

 لیمرکز اردب یمایکل صدا و س اداره ۱4 لیاردباستان  یسازمان جهاد کشاورز ۱

 لیمحقق اردب دانشگاه ۱۵ لیاستان اردب یعلوم پزشک دانشگاه ۲

 لیاستان اردبزیست  کل حفاظت محیط اداره ۱۶ لیاستان اردب یهای صنعت شهرک شرکت ۳

 لیاستان اردب برق یروین عیتوز شرکت ۱۷ استان یکل فرهنگ و ارشاد اسالم اداره 4

 لیاستان اردب ییآب و فاضالب روستا شرکت ۱8 صنعت، معدن و تجارت استان سازمان ۵

 لیاستان اردب یزیر و برنامه تیریسازمان مد ۱۹ لیاستان اردب یدانشگاه جهاد ۶

 لیاستان اردب یکل راه و شهرساز اداره ۲۰ لیاستان اردبکل استاندارد  اداره ۷

 لیاستان اردب ییو دارا یکل امور اقتصاد اداره ۲۱ لیاستان اردب شرکت غله 8

 لیاستان اردب التیکل ش اداره ۲۲ لیاستان اردب اداره کل بهزیستی ۹

 لیاستان اردب شهریشرکت آب و فاضالب  ۲۳ ای راهداری و حمل و نقل جاده ۱۰

 لیاستان اردبای  آب منطقه شرکت ۲4 لیاستان اردب اداره کل پست ۱۱

 یدستی و گردشگر صنایع ،یفرهنگ راثیکل م اداره ۲۵ لیاستان اردب یراداره کل امور عشا ۱۲

 لیاستان اردب اداره کل منابع طبیعی ۲۶  لیاستان اردب یعلم و فناور پارک ۱۳

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷ - -
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 :۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن ها دستگاهشده  رخانهیدب تائید های پروژه یب: اسام
 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن اردبیل اساان اداره كل اساانداردی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
 ی مشمول استاندارد اجباریها فرآوردهانطباق 

 با استاندارد ملی 
 دبیرخانه تائید اردبیل استان اداره کل استاندارد

 دبیرخانه ئیدتا اردبیل استان اداره کل استاندارد بازرسی های شرکتهمکار و  های آزمایشگاهصالحیت  تائید ۲

 دبیرخانه تائید اردبیلاستان اداره کل استاندارد  ملی استانداردهایتدوین و تجدیدنظر  ۳

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن اداره كل امور اتااادی م دارایی اردبیلی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل ۱

 دبیرخانه تائید استان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی و تعهدات دولت ها بدهیتوسعه و استقرار نظام جامع  ۲

 دبیرخانه تائید استان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی ی خارجیگذار سرمایهجذب  ۳

 دبیرخانه ئیدتا استان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی مولدسازی و مدیریت دارایی دولت 4

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن اداره كل امور عشایر اساان اردبیلی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید اداره کل امور عشایر استان اردبیل آموزشی برای عشایر های دورهاجرای  ۱

 دبیرخانه تائید اداره کل امور عشایر استان اردبیل افزایش تولید شیر ۲

 دبیرخانه تائید ه کل امور عشایر استان اردبیلادار افزایش تولید گوشت قرمز ۳

 دبیرخانه تائید اداره کل امور عشایر استان اردبیل صندوق خرد زنان عشایر و تشکیلایجاد  4

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن دانشگاه محقق اردبیلیی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
 ها و خدمات دانشگاه  الکترونیکی نمودن فعالیت

 در راستای ایجاد دولت الکترونیک
 تائید دبیرخانه دانشگاه محقق اردبیلی

۲ 
ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به  تبدیل خالقیت

 ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محصوالت قابل
 تائید دبیرخانه دانشگاه محقق اردبیلی

 تائید دبیرخانه دانشگاه محقق اردبیلی جذب و استخدام کادر علمی و دانشگاهی ۳

 

javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl06','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl08','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')
javascript:__doPostBack('Dashboard1$Dock_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1$C$Control_13248566_f2c4_476e_9745_5a1f029ff4d1_1$Control0_List$GridViewer$ViewGrid$ctl00$ctl02$ctl02$ctl10','')


 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

7 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن اردبیلی اساان اداره كل بهزیسای ها هپرمژ یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل بهزیستی و سرمایه کار خوداشتغالیتسهیالت  ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل بهزیستی توسعه و ایجاد مراکز غیردولتی ۲

 

 ۱۳۹۷سال  پاین در سامانه لیاداره كل پست اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن وان پرمژهعن ردیف

۱ 
اماکن استعالمات میان دستگاهی  مدیریت نشانی مکان محور و

(GNAF) 
 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل پست

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن اردبیلاساان  اداره كل تعامن، كار م رفاه اجاماعیی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید عیاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتما روستایی )روستا تعاون( های تعاونیتشکیل  ۱

۲ 
سهامی عام منطبق با قانون اجرای  های تعاونیتشکیل 

 قانون اساسی 44اصل  های سیاست
 دبیرخانه تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 دبیرخانه تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی التحصیالن فارغ های تعاونیتشکیل  ۳

4 
اصل  های سیاستگیر ملی منطق با قانون فرا های تعاونیتشکیل 

 قانون اساسی 44
 دبیرخانه تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 دبیرخانه تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه مشاغل خانگی ۵

 انهدبیرخ تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانشگاهی آموختگان دانشطرح کارورزی  ۶

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیاداره كل حفاظت محیط زیست اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
 آموزش دهیاران و شورای اسالمی روستا و شهر 

 در زمینه حفاظت از محیط زیست
 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل حفاظت محیط زیست

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ط زیستاداره کل حفاظت محی در مدارس محیطی زیست سازی فرهنگآموزش و  ۲

۳ 
و جذب مشارکت مردمی و جوامع محلی )زنان  توانمندسازی

 محیطی زیستروستایی( در جهت ارتقاء فرهنگ 
 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل حفاظت محیط زیست

4 

و جذب مشارکت مردمی و جوامع محلی  توانمندسازی
...( در جهت ارتقاء فرهنگ  )کشاورزان، عشایر، شکارچیان و
 محیطی زیست

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل حفاظت محیط زیست
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 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیاداره كل راه م شهرسازی اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی احداث سالن ورزشی ایران آباد اردبیل ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی فیروزآباد -اردبیلدوم  احداث باند ۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی شهر مشکین -اردبیلاحداث باند دوم  ۳

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی احداث خانه محله گل مغان اردبیل 4

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی فیروزآباد-اه اصلی خلخالاحداث ر ۵

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی اعطاء تسهیالت بانکی ۶

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی بیله سوار-آباد پارس-اصالندوز-بهسازی راه اصلی جلفا ۷

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی امیرکندی-بهسازی راه اصلی رضی 8

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی بهسازی راه کریق آرموداق ۹

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی اسالم-بهسازی و بازیافت سرد محور خلخال ۱۰

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی راه گردشگری شال ماجوالن و آسفالتهسازی ب ۱۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی خانوار استانروستایی باالی پنجاه  های راه و آسفالتبهسازی  ۱۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل و شهرسازیاداره کل راه  شهر مشکینتکمیل خانه محله دره حسنعلی  ۱۳

۱4 
معابر و اصالح شبکه برق شهری زیر نهر تراب  روشنایی

 آباد پارس
 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی

۱۵ 
بیله سوار، گرمی، خلخال،  های شهرستان ۲و  ۱مطالعه سطوح 

 سرعین و کویر
 دبیرخانه تائید یلاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیاداره كل شیالت اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل شیالت پرورش ماهیان گرمابی در پن و قفس ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل شیالت توسعه پرورش ماهیان خاویاری ۲

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن م سیمای مركز اردبیلاداره كل صدا ی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید اداره کل صدا و سیمای مرکز اردبیل اقتصاد مقاومتی در خصوصتولید برنامه  ۱
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 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیاساان اردب اداره كل فرهنگ م ارشاد اسالمیی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 ترویج فرهنگ مصرف کاالی ایرانی ۱
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ان اردبیلاست 
 دبیرخانه تائید

 هنر و رسانه ایجاد اشتغال در حوزه فرهنگ، ۲
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 استان اردبیل 
 دبیرخانه تائید

 حمایت از کاالی فرهنگی و هنری ایرانی ۳
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 استان اردبیل 
 دبیرخانه تائید

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیع طبیعی اساان اردباداره كل منابی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل منابع طبیعی آبخیز های در حوزهخاک  و حفاظتاجرای عملیات آبخیزداری  ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل منابع طبیعی مرتعی های رویشگاهاحیای  ۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل اداره کل منابع طبیعی بومی جنگلی های گونهاقتصادی با  کاری جنگل ۳

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیپارک علم م فنامری اطالعات اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 تائید دبیرخانه پارک علم و فناوری اطالعات استان اردبیل افزایش هسته و واحدهای فناور ۱

 تائید دبیرخانه عات استان اردبیلپارک علم و فناوری اطال های فناور حمایت از ایده و طرح ۲

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیجهاد دانشگاهی اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
 احداث مجتمع سالمت با تکنولوژی 

BMS در حوزه سالمت باروری 
 تائید دبیرخانه جهاد دانشگاهی استان اردبیل

۲ 
زمینی با  صنعتی از سیب های نیمه اندازی خط تولید نشاسته راه

 تن در سال ۱۵۰۰ظرفیت 
 تائید دبیرخانه جهاد دانشگاهی استان اردبیل

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیاساان اردب یزیر سازمان مدیریت م برنامهی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
تمام به بخش غیردولتی  های ملی و استانی نیمه واگذاری پروژه
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷موضوع ماده 

 تائید دبیرخانه ریزی استان اردبیل مهسازمان مدیریت و برنا
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 ۱۳۹۷ پایدر سامانه ن لیم گردشگری اردب یدسا عیاداره كل میراث فرهنگی صنای ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 به بانک جهت اخذ تسهیالت شده معرفیی ها طرحتعداد  ۱
 اداره کل میراث فرهنگی 

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع
 دبیرخانه تائید

 موزه اندازی راه ۲
 کل میراث فرهنگی  اداره

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع
 دبیرخانه تائید

 تاریخی های خانهواگذاری  ۳
 اداره کل میراث فرهنگی 

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع
 دبیرخانه تائید

 دستی صنایعآموزش  4
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 هدبیرخان تائید

۵ 
  ها موزهاز  بازدیدکنندهافزایش 

 تاریخی و فرهنگی های محوطهو 

 اداره کل میراث فرهنگی
 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 

 دبیرخانه تائید

 افزایش تعداد ورودی گردشگران خارجی ۶
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 دستی صنایعادرات افزایش ص ۷
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 بوم گردی های اقامتگاهایجاد  8
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 دستی صنایعتولید  های کارگاهایجاد  ۹
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی عصنای 
 دبیرخانه تائید

 دستی صنایعموقت  های بازارچهبرگزاری  ۱۰
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 گردشگری مدت کوتاهآموزشی  های دورهبرگزاری  ۱۱
 اداره کل میراث فرهنگی

 بیلاستان ارد و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 گردشگری رویدادهایبرگزاری  ۱۲
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 شده برداری بهرهتعداد تثسیسات گردشگری  ۱۳
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 خش خصوصیب گذار سرمایهجذب  ۱4
 اداره کل میراث فرهنگی

 استان اردبیل و گردشگری دستی صنایع 
 دبیرخانه تائید

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن شركت آب م فاضالب شهریی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 تائید دبیرخانه شرکت آب و فاضالب شهری خانه فاضالب بیله سوار ایجاد تصفیه ۱

 تائید دبیرخانه ب شهریشرکت آب و فاضال آباد خانه فاضالب پارس ایجاد تصفیه ۲
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 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیدانشگاه علوم پزشکی اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی تهیه تجهیزات پزشکی ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیلدانشگاه علوم پزشکی  خاص های بیماریتهیه داروهای عمومی و  ۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی کی مصرفی دانشگاه علوم پزشکیخرید تجهیزات پزش ۳

 دبیرخانه تائید استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی در مناطق محروم پزشکانماندگاری  4

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیسازمان جهاد كشامرزی اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی آبیاری )استانی(نوین  های سامانهتوسعه  - آبیاری نوین ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی فرعی آبیاری و زهکشی های شبکهاحداث و تکمیل  ۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی ۳و  ۲احیا و اصالح باغات درجه  ۳

4 
 داتکایی محصوالت راهبردیافزایش ضریب خو

 (مرغ تخماساسی )مرغ و  
 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی

۵ 
 افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی

 )شیر و گوشت( اساسی 
 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی

۶ 
 - و کاهش ضایعات در تولید محصوالت ها فرآوردهافزایش 

 استانی(کشاورزی )افزایش جذب ماده خام 
 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی

۷ 
 - و کاهش ضایعات در تولید محصوالت ها فرآوردهافزایش 

 فرآوری گیاهان دارویی )استانی(
 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی یدرقم اسپید ف - برند سازی بذر سورگوم 8

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی ۷۰۶ - ۷۰۵ - ۷۰4 -برند سازی ذرت بذری ۹

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی زمینی سیببرند سازی محصول  ۱۰

 دبیرخانه تائید استان اردبیل رزیسازمان جهاد کشاو برند سازی محصول عدس ۱۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی برند سازی محصول عسل ۱۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی تغییر و ترکیب الگوی کشت ۱۳

 دبیرخانه تائید استان اردبیل سازمان جهاد کشاورزی توسعه کشت نشایی ۱4
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 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن سازمان صنعت، معدن م تجارت اردبیلی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
 واحدهای صنعتی  اندازی افزایش ظرفیت و راه

 روستایی، فراگیر و رونق تولید ...( تسهیالت)
 دبیرخانه تائید سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل

 دبیرخانه تائید معدن و تجارت اردبیل سازمان صنعت، صنعتی تمام نیمه های طرحبرای  برداری بهرهصدور پروانه  ۲

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن اساان اردبیل یا شركت آب منطقهی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  آبگیری سد احمد بیگلو ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  آبگیری سد تازه کند ۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  ها پروانه و تعدیل اصالح ۳

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  افتتاح شبکه احمد بیگلو 4

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  افتتاح شبکه خدآفرین ۵

 دبیرخانه تائید یلاستان اردب ای منطقهشرکت آب  غیرمجاز های چاهو مسلوب المنفعه نمودن  پر ۶

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  گیری اندازهبه ابزار  ها چاهتجهیز  ۷

 دبیرخانه تائید استان اردبیل ای منطقهشرکت آب  مناسب بر روی منابع آب سطحی گیری اندازه ابزارهاینصب  8

 

 ۱۳۹۷سال  اپیدر سامانه ن شركت آب م فاضالب رمسااییی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن پرمژهعنوان  ردیف

 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی به روستای جین قشالقی رسانی آب ۱

 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی روستاهای لرد و زرتشت آباد(بفراجرد )مجتمع  ۲

 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی روستاهای جبارلو و حسنلو(سبالن )مجتمع  ۳

 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی و قره آغاج( تنگ روستاهای سیدجوادلو،ده )باالزامجتمع شهید  4

 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی روستاهای عموقین و بقراباد(کسایی )مجتمع شهید  ۵

۶ 
 قره ،مشتقین مجتمع شهید محمدزاده )روستاهای کریق بزرگ،

 و سوغانلو( اسلوکورعب ،مجیدآباد برق، چهره شیران،
 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی

 دبیرخانه تائید شرکت آب و فاضالب روستایی روستاهای فاراب و هواشانق(کویر )مجتمع  ۷
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 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیشركت توزیع برق اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

۱ 
 شبکه  هوشمند سازی، شروع AMI)اجرای سیستم 

 (یماندی صنعتی و کشاورزیاولویت مشترکین د با
 دبیرخانه تائید استان اردبیل شرکت توزیع برق

۲ 
 به کلیه روستاهای رسانی برقاتمام عملیات 

 دارای ده و بیست خانوار 
 دبیرخانه تائید استان اردبیل شرکت توزیع برق

 دبیرخانه تائید استان اردبیل شرکت توزیع برق کاهش تلفات شبکه توزیع اردبیل ۳

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن صنعای اساان اردبیل یها شركت شهرکی ها پرمژه یاماس

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 دبیرخانه تائید صنعتی استان اردبیل های شهرکشرکت  لیتر بر یانیه ۵به میزان  آباد پارسآب ناحیه صنعتی  تثمین ۱

۲ 
 فاز دو  های خیابانقسمتی از  سازی آماده

 آباد پارسناحیه صنعتی 
 دبیرخانه تائید دبیلصنعتی استان ار های شهرکشرکت 

 دبیرخانه تائید صنعتی استان اردبیل های شهرکشرکت  اجرای خط انتقال پساب فاضالب شهرک صنعتی اردبیل دو ۳

 دبیرخانه تائید صنعتی استان اردبیل های شهرکشرکت  اجرای خط انتقال پساب فاضالب شهرک صنعتی اردبیل یک 4

 دبیرخانه تائید صنعتی استان اردبیل های شهرکشرکت  آموزش()و کار کسب  های خوشهارتقای منابع انسانی  ۵

 دبیرخانه تائید صنعتی استان اردبیل های شهرکشرکت  ایجاد شبکه کسب و کار ۶

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیشركت غله اساان اردبی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 هدبیرخان تائید استان اردبیل شرکت غله روغنی )سویا( های دانهخرید تضمینی  ۱

 دبیرخانه تائید استان اردبیل شرکت غله روغنی )کلزا( های دانهخرید تضمینی  ۲

 دبیرخانه تائید استان اردبیل شرکت غله خرید تضمینی گندم ۳

 

 ۱۳۹۷سال  پایدر سامانه ن لیاساان اردب یا راهداری م حمل م نقل جادهی ها پرمژه یاسام

 مضعیت نام دساگاه پایدر سامانه ن عنوان پرمژه ردیف

 تائید دبیرخانه ی استان اردبیلا راهداری و حمل و نقل جاده رفع و اصالح نقاط پرحادیه ۱

 تائید دبیرخانه ای استان اردبیل راهداری و حمل و نقل جاده های شریانی نگهداری رویه راه ۲
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 1397نمودار تعداد پروژه های دستگاه ها در سامانه نیپا سال 
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 جهاد کشاورزی 1397نمودار درصدپروژه های دستگاه ها در سامانه نیپا سال 
 دانشگاه علوم پزشکی
 شهرک های صنعتی
 فرهنگ و ارشاد اسالمی
 صنعت، معدن و تجارت
 جهاد دانشگاهی
 اداره کل استاندارد
 شرکت غله
 اداره کل بهزیستی
 راهداری و حمل و نقل جاده ای
 اداره کل پست
 اداره کل امور عشایر
 پارک علم و فناوری
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 صدا و سیمای مرکز اردبیل
 دانشگاه محقق اردبیل
 حفاظت محیط زیست
 شرکت توزیع نیروی برق
 شرکت آب و فاضالب روستایی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 اداره کل راه و شهرسازی
 اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
 اداره کل شیالت
 شرکت آب و فاضالب شهری  
 شرکت آب منطقه ای
 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 اداره کل منابع طبیعی
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 مقاومتی استانستاد اقتصاد  های جلسه صورت: سومبخش 

دستور جلسه داشته اس ت ک ه ب ا     ۷۳، ۱۳۹۷جلسه در سال  ۲۲با برگزاری  مجموعاًان مقاومتی استستاد اقتصاد 
 مصوبه را اجرایی کرده است. ۱8۱مصوبه، تعداد  ۲۱4بررسی و تصویب 

 

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

 ۱ ۱ ۳ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۲۲/۲/۱۳۹۷ ۱

 ۶ ۶ ۲ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۱۳۹۷/        ۳/        ۵ ۲

 ۲ ۲ ۵ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۱۳۹۷/        ۵/        ۲ ۳

 ۵ ۵ ۳ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۱۳۹۷/        ۵/        ۱۱ 4

 ۳ ۳ ۳ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۲۰/۵/۱۳۹۷ ۵

 ۳ 4 ۱ شهر مشکینشهرستان  یفرماندار ۳/۶/۱۳۹۷ ۶

 ۲ ۲ ۵ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۱4/۷/۱۳۹۷ ۷

 ۳ ۳ ۳ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۳۰/8/۱۳۹۷ 8

 ۲ ۲ ۶ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۲4/۹/۱۳۹۷ ۹

 ۲ ۲ ۳ اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰

 ۵ ۵ 4 اردبیل، سالن شیخ صفی نداریاستا ۳/۱۱/۱۳۹۷ ۱۱

 ۱۱ ۱4 ۳ ریشهرستان ن یفرماندار ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ۱۲

 ۱۰ ۱۱ ۳ نیشهرستان سرع یفرماندار ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ۱۳

 ۱۲ ۱4 ۳ شهرستان کویر یفرماندار ۱4/۱۱/۱۳۹۷ ۱4

 ۱۶ ۲۲ ۳ شهرستان خلخال یفرماندار ۱4/۱۱/۱۳۹۷ ۱۵

 ۱۷ ۲۱ ۳ سوار لهیشهرستان ب یفرماندار ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ ۱۶

 ۱۰ ۱۳ ۳ آباد پارسشهرستان  یفرماندار ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ ۱۷

 ۱۵ ۱۷ ۳ شهرستان مغان یفرماندار ۱8/۱۱/۱۳۹۷ ۱8

 ۱۷ ۲۱ ۳ شهر مشکینشهرستان  یفرماندار ۱8/۱۱/۱۳۹۷ ۱۹

 ۱4 ۱8 4 لیشهرستان اردب یفرماندار ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ ۲۰

 ۲۳ ۲۶ ۳ نیشهرستان نم یفرماندار ۲۶/۱۱/۱۳۹۷ ۲۱

 ۲ ۲ 4 اردبیل، سالن شیخ صفی استانداری ۱8/۱۲/۱۳۹۷ ۲۲

 ۱۸۱ ۲۱۴ ۷۳ جمع
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 نمودار مصوبات اجرا شده و اجرا نشده ستاد اقتصاد مقاومتی  

 مصوبات اجرا نشده مصوبات اجرا شده

85% 

15% 

 1397نمودار مجموع مصوبات اقتصاد مقاومتی استان اردبیل 

 181مجموع مصوبات اجرا شده 

 33مجموع مصوبات اجرا نشده 
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۲۲/۲/۱۳۹۷تاریخ:

 ۷۱۳۵۱شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه خ دعوتنامهتاری شماره دعوتنامه

و  رئیس سازمان مدیریت اردبیل استاندار ۵/۲/۱۳۹۷ 44۲۷۰
 برنامه ریزی

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -۱
 ۱۳۹۷اجرایی استان برای سال  های دستگاهاقتصاد مقاومتی  های پروژهاحصای  -۲
 سایر موارد -۳

 مان مذاكرات:
با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از کالم  8/۲/۱۳۹۷ظهر روز شنبه مور   ۱۲جلسه در ساعت 

 اهلل مجید شروع گردید.

 خیرمقدماد شعبانیه و عرض استان ضمن تبریک اعی ریزی برنامهشایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و  آقایدر ابتدای جلسه  ✳
سال جاری به نام حمایت از کاالی ایرانی توسط مقام معظم رهبری را  گذاری نامحضور اعضای محترم ستاد اقتصاد مقاومتی استان، 

ت، کشاورزی، صنع های بخشایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد در  ویژه بهاقتصاد مقاومتی  های برنامهفرصتی مغتنم برای تحقق اهداف 
 .پرداختند ۱۳۹۶ذیل آن در سال  های کارگروهستاد اقتصاد مقاومتی استان و  دانستند. وی در ادامه به ارائه گزارش از عملکرد ...

 ای سرمایههای  داراییستاد اقتصاد مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح نحوه توزیع اعتبارهای تملک  دبیر
 ۱۳۹۷، الزامات و ضوابط اجرایی بودجه سال ها پروژهی اجرایی در تعریف ها دستگاهمحترم خواستند ضمن تعامل با استان از فرمانداران 

از تعریف پروژه جدید اجتناب و در اسرع وقت  االمکان حتیکل کشور را رعایت نموده و در جهت مدیریت بهتر اعتبارات شهرستان، 
 اقدام نمایند. ها انشهرست ریزی برنامهنسبت به برگزاری کمیته 
که به ) کشورکل  ۱۳۹۷قانون بودجه سال  های تبصرهو اهم  ها ظرفیتاستان با تشریح کتاب  ریزی برنامهرئیس سازمان مدیریت و 

 مهیضم دو و بخش پنج از حاضر مجموعه همت معاونت هماهنگی برنامه و بودجه استان تهیه و تدوین شده است( تصریح کردند:
 های دارائی تملک یها طرح ،دستگاه اجرایی استان ۵۷( عام) یمل ای سرمایه های دارائی تملک یها طرح شامل، که شده لیتشک

 یاستان ای سرمایه های دارائی تملک یها طرح میلیارد ریال، ۲۹۷۶ بر بالغبا اعتبار  طرح ۲۶ تعداد به لیاردب استان( خاص) یمل ای سرمایه
 محل از ای سرمایه های دارائی تملک یها طرحمیلیارد ریال،  ۶۹۹ بر بالغبا اعتبار  طرح ۲۲ تعداد به( شده یاستان یمل) قانون مصوب ژهیو

در ادامه  نیهمچن. است شده آورده تبصره و بند ۲۵ در کشور کل ۱۳۹۷ سال بودجه قانون های تبصره اهم و متفرقه های ردیف اعتبارات
 تیاولو با( ۲) میتنظ قانون به یمواد الحاق قانون( ۲۳) ماده ونیسیکم مجوز یدارا ای سرمایه یها ییدارا فهرست) ۱۹ شماره جدول
 و یمطالعات یها طرح از طرح ۹) کشور کل ۱۳۹۷ سال بودجه قانون ۲۰ شماره جدول و ((۱8) جدول( ۱۱) فیرد موضوع محروم مناطق
 مطالب نیا از گیری بهره با استان ییاجرا های دستگاه واریمدیام که است شده آورده (استان ۵۵۰۰۰۰-۳۹ شماره فیرد موضوع ییاجرا

  .ندینما جذب و یریگیپ را( ها وزارتخانه در متمرکز) یمل اعتبارات از استان سهم سهولت به بتوانند
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: گفتبا اعالم سفر رئیس محترم جمهور در آینده نزدیک به استان اردبیل  لیاردب استانداردر ادامه جلسه مهندس بهنامجو  ✳
. ایشان همچنین با کنند آماده و یطراح جمهورمحترم  سیرئ یاستان سفر یبرا آفرین تحول های پروژه دیبا یی استاناجرا های دستگاه
خاص، اظهار امیدواری کردند روند  وعام( ) متمرکز اعتبارات حداکثری جذببرای  استان ییاجرا های دستگاه رانیمد بر پیگیری تثکید

 از یگر مطالبه هیروح ی و نیز تقویتدستگاه نیب یهمکار به اشاره با د و در ادامهبرو شیپ یشتریب قدرت و قوت با ها پروژهپیشرفت 
 گسترده های رایزنی با کل کشور، ۱۳۹۷ سال بودجهقانون  در یعمران اعتبارات ریچشمگ کاهش رغمیعل :ندکرد خاطرنشان، ها وزارتخانه

 به ایبات رسیده استان به متعدد مسئوالن سفر با و ریاخ هفته چند در امر نیا و میکن جذب استان یبرا را توجهی قابل اعتبارات میتوان می
 های برنامه و یاصل های اولویت از یکی را استان در اشتغال جادیا به کمک خود سخنان از یگرید بخش درمهندس بهنامجو  .است
جدید از خرد شدن اعتبارات اجتناب  های پروژهاجرایی استان در تعریف  های دستگاه :ندکرد تثکید و نددانست ییاجرا های دستگاه مدون

 باشد. در سال جاری استان در شغل هزار ۲۰ جادیا در جهت تحقق بایستی گیری سمتنموده و 
 

 

 ماوبات:
سه بعدی ستاد بررسی و نهایی اجرایی استان مطابق دستورالعمل احصا و در جل های دستگاهاقتصاد مقاومتی  های پروژهمقرر گردید  -۱

 گردد.
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۵/۳/۱۳۹۷تاریخ:

 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  رئیس سازمان مدیریت اردبیل استاندار ۳/۳/۱۳۹۷ ۱۰۰۱۶۶
 برنامه ریزی

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۶در سال  یاقتصاد مقاومت یها استان از عملکرد برنامه یمحترم ستاد اقتصاد مقاومت یگزارش اعضا -۱
 استان یحترم ستاد اقتصاد مقاومتم یتوسط اعضا ۱۳۹۷در سال  یاقتصاد مقاومت یها ارائه برنامه -۲

 

 مان مذاكرات:
 شروع شد.  یاستاندار یصف خیدر سالن ش دیبا تالوت کالم ا... مج ۱۶:۰۰جلسه رأس ساعت 

از  یگزارش ،ییآمد گو و خوش نیطاعات و عبادات مدعو یقبول یاستان ضمن آرزو یزیر و برنامه تیریسازمان مد سیرئ یقیشا یآقا
 ریمحترم ستاد و سا یاعضا یاستان همکار یستاد اقتصاد مقاومت ریارائه نمودند. دب ۱۳۹۶در سال  یاد مقاومتعملکرد ستاد اقتص

 «پاین»در قالب  ۱۳۹۷سال  یبرا ییاجرا یها دستگاه یها قراردادند و خواستار ارائه برنامه دیرا مورد تثک رخانهیبا دب ییاجرا یها دستگاه
 ارسال شود. رخانهیبه دب
از  ی. برخدیرس نیبه سمع و نظر حاضر یاقتصاد مقاومت یاستان در راستا ییاجرا یها از دستگاه یمه جلسه گزارش اقدامات برخادا در
 استان پرداختند. یاقتصاد مقاومت یها نظران عضو ستاد به ارائه نظرات در مورد الزامات برنامه و پروژه و صاحب رانیمد
 استاندار محترم: داتیتثک
 از آن نهیبا امکان استفاده به یو مولدساز یاموال دولت ییوند شناساادامه ر  
و  یداخل داتیباال بردن تول یداشته باشند و برا یشغل یها فرصت جادیالزم را در ا یهمکار دیبا یو بخش خصوص یدولت رانیمد -
 تالش کنند. یداخل یمصرف کاال قیو تشو جیترو
و  هیاستان در ته ییو اجرا یمراکز علم ریسا یو با همکار یلیان توسط دانشگاه محقق اردباست یاقتصاد مقاومت یها رصد برنامه -
 صورت ماهانه برنامه آن و ارائه گزارش رصد به نیتدو
 ییاجرا یها توسط دستگاه ۱۳۹۷سال  یاستان برا یبرنامه اقتصاد مقاومت تر عیهرچه سر نیتدو -

 .افتیبا نثار صلوات خاتمه  ۱8:۰جلسه در ساعت 
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 ماوبات:
 :دیمقرر گرد

 استان با محور قرار دادن: ی  برنامه اقتصاد مقاومت ۱
ها و  ت( خروج از رکود کارخانه یرنفتیاستان پ( توسعه صادرات غ یدرآمد سرانه و عموم یب( ارتقا داریاشتغال پا جادی( االف

 ،یداخل یکاال دیخر قیو تشو یزسا ث( فرهنگ یداخل یکاال تیفیو ک تیکم شیو افزا یدیتول یواحدها
 گردد. نیو تدو یبند جمع رخانهیتوسط دب ۲گانه مورد اشاره در بند  سه یها کارگروه یهمکار یخردادماه سال جار انیپا تا
و  یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ تیبا مسئول بیبه ترت یو اجتماع یو فرهنگ یو گردشگر ییربنایز ،یاقتصاد یها کارگروه -۲

سازمان  یتخصص ندگانینما یریاستاندار با دب یو اجتماع یتیامن ،یاسیو معاون س یامور عمران یمنابع، معاون هماهنگ توسعه
 شود. نیاستان تدو یتا برنامه اقتصاد مقاومت لیتشک ربطیذ ییاجرا یها ستگاهد تیو با عضو یزیر و برنامه تیریمد
بازار کار و  ازیبا ن یلیرشته تحص یبرنامه جامع سمت ده یو مهارت یآموزشمراکز  ریسا یبا همکار یلیدانشگاه محقق اردب -۳

 .دینما نیتدو یا مشاغل حرفه
را  یافراد یلیدانشگاه محقق اردب گر،یانتخاب دو نفر اقتصاددان د یدکتر حسن زاده در ستاد، برا یآقا تیبه عضو تیبا عنا -4
 .دینما یمحترم ستاد معرف سیبه رئ تیعضو یبرا
 .دیخود در حداقل زمان ممکن اقدام نما تیسا در وب یبرنامه و صورتجلسات ستاد اقتصاد مقاومت یستاد به بارگذار رخانهیدب -۵
 ،یگذار هیپنجره واحد سرما تیبر تقو یاستاندار محترم مبن داتیکسب و کار و تثک طیمح یقانون بهبود فضا ۱4ماده  یدر اجرا-۶

ها،  مقررات، بخشنامه ن،یقوان یمنظور بررس خود را به اریاالخت یابت و تام ندگانینما ربطیذ ییاجرا یها دستگاه رانیروسا و مد
و  یگذار هیشرکت در جلسات پنجره واحد سرما یبرا یادار یها یحذف بروکراس یدر راستا ییاجرا یها هیها و رو دستورالعمل
 .ندینما یمعرف یستاندارا یگذار هیاز سرما تیکسب وکار به دفتر جذب و حما یبهبود فضا

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

22 

 

 
 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۳شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۲/۵/۱۳۹۷تاریخ:

 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  رئیس سازمان مدیریت اردبیل استاندار ۳۱/4/۱۳۹۷ ۲۰8۹4۹
 برنامه ریزی

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱

 ۱۳۹۶از عملکرد سال  یاقتصاد مقاومت یلیتکم گزارش -۲  

 یها و برنامه ۱۳۹۶وص عملکرد سال در خص یا و صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه یجهاد کشاورز یها سازمان گزارش -۳
 ۱۳۹۷سال 

 یدستگاه یها و برش ۱۳۹۷در سال  یاقتصاد مقاومت یها برنامه ارائه -4

 استاندار محترم یاز رهنمود ها استفاده -۵
 
 

 

 مان مذاكرات:
محترم  یاعضا یستان همکارا یستاد اقتصاد مقاومت ریاستان و دب یزیر و برنامه تیریسازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا یدر ابتدا

آهن  راه یاستان اجرا یاساس یها از پروژه یکیقراردادند و اظهار نمودند:  دیرا مورد تثک رخانهیبا دب ییاجرا یها دستگاه ریستاد و سا
سال  انیتا پا بطریذ ییاجرا یها و دستگاه یعال رانیاعتبار شده و با همت مد نیتثم یداخل نانسیکه از محل فا باشد یم انهیم -لیاردب

 .رسد یم یبردار به بهره ۱۳۹۹
 ییو نها ییاجرا یها توسط دستگاه یاقتصاد مقاومت یها برنامه یمهندس بهنامجو استاندار محترم بر ارائه برش استان یادامه آقا در

 نمودند و فرمودند: دیهفته تثک کیشدن آن حداکثر ظرف مدت 
 شتریخواستار تعامل ب شانیشود. ا ییو نها یبررس یمربوطه در استاندار یها معاونت یهمکار با رخانهیارائه شده توسط دب یها برنامه 

 شدند. ۱۳۹۶و ارائه گزارش عملکرد سال  یبند در جمع رخانهیبا دب ییاجرا یها دستگاه
 رخانهی. مسئول دبدیرس نیبه سمع و نظر حاضر یاقتصاد مقاومت یاستان در راستا ییاجرا یها از دستگاه یگزارش اقدامات برخ سپس

 را ارائه کرد. ۱۳۹۶سال  یعملکرد اقتصاد مقاومت یابیستاد، گزارش ارز
 

 اسااندار محارم: داتیتأك
 درست آن لیموارد توسعه و تحل هیمسئول در کل یها دستگاه یاز عملکرد واقع حیارائه آمار و اطالعات صح -
 .دیهمگان ملموس به نظر آ یوز جامعه و مردم ر باشد و براحال و ر تیواقع انگریب ییاجرا یها گزارش دستگاه -
 

 .افتیبا نثار صلوات خاتمه  ۱8:۳۰جلسه در ساعت 
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 ماوبات:
 :دیمقرر گرد

روز شنبه  یوقت ادار انیاند تا پا را داشته ۱۳۹۶در سال  یطرح مصوب اقتصاد مقاومت ای که پروژه ییاجرا یها دستگاه -۱
 رخانهی. دبندیاستان ارسال نما یزیر و برنامه تیریستاد واقع در سازمان مد رخانهیو طرح در ستاد به دب یبند جمع یبرا ۶/۵/۱۳۹۷

 .دیبه ستاد ارائه نما لیو به همراه تحل یبند در اسرع گزارشات را جمع
و  ۱۳۹۷ل در سال و اشتغا دیرونق تول یها خود بر اساس بسته یاقتصاد مقاومت یها ها و طرح پروژه ییاجرا یها دستگاه -۲

 انیتا پا پایکشور( و در قالب فرم ن ی)مصوب ستاد اقتصاد مقاومت یگانه اقتصاد مقاومت دوازده یها را بر اساس برنامه یآت یها سال
در اسرع وقت گزارشات را  رخانهی. دبندیارسال نما رخانهیو طرح در ستاد به دب یبند جمع یبرا ۷/۵/۱۳۹۷ کشنبهیروز  یوقت ادار

 .دیبه ستاد ارائه نما لیو به همراه تحل یبند جمع
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۴شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۱۱/۵/۱۳۹۷تاریخ:

 

 محل برگزاری جلسه سهدبیر جل ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار ۹/۵/۱۳۹۷ تلفنی
 برنامه ریزی

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۶از عملکرد سال  یاقتصاد مقاومت یلیگزارش تکم   -۱

در خصوص عملکرد  یگردشگرو  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیو صنعت، معدن و تجارت و م یجهاد کشاورز یها سازمان گزارش -۲
 ۱۳۹۷سال  یها و برنامه ۱۳۹۶سال 

 استاندار محترم یاز رهنمود ها استفاده -۳
 

 

 مان مذاكرات:
محترم  یاعضا یاستان همکار یستاد اقتصاد مقاومت ریاستان و دب یزیر و برنامه تیریسازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا یدر ابتدا

 یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیدب یاصل فیاز وظا یکیقراردادند و اظهار نمودند:  دیرا مورد تثک رخانهیبا دب ییاجرا یها دستگاه ریستاد و سا
 یها تحقق برنامه زانیم یستیبا زیسال ن انیدر کشور است. در پا ربطیستاد و مراجع ذ سیماهه به رئ در مقاطع سه شاتارائه گزار

 انجام شده است. زیگذشته ن یها امر در سال نیاستان ارائه شود که ا یابیرزا یبرا یکشور رخانهیبه دب یاقتصاد مقاومت
خواستار شدند و  ۱۳۹۶را در سال  یاقتصاد مقاومت یها مهندس بهنامجو استاندار محترم بر ارائه تحقق عملکرد پروژه یادامه آقا در

نحوه  یستیاست که با یاقتصاد مقاومت یدر راستا ود،ش یو در سطح کالن استان انجام م یاقتصاد یها در حوزه ییافزودند: کارها
ستاد  سیانجام شده در استان سازگار باشد. رئ یها تیدر سطوح جامعه با واقع ریتثی انگریب یکه عالوه برا اشدب یا به گونه یگزارش ده

و  رندیها کمک بگ نداران محترم شهرستاناز توان فرما دیبا یمسئول طرح اقتصاد مقاومت ییاظهار داشتند: دستگاه اجرا یاقتصاد مقاومت
 .باشند یمزبور م یها اهبا دستگ یفرمانداران موظف به همکار

را  ۱۳۹۷سال  یها و برنامه ۱۳۹۶خود در سال  یاقتصاد مقاومت یها از عملکرد برنامه یاستان گزارش یادامه سازمان جهاد کشاورز در
و نحوه  یابیارز یها به شاخص ۱۳۹۶سال  یعملکرد اقتصاد مقاومت یابیزارش ارزستاد، ضمن ارائه گ رخانهیارائه نمود. مسئول دب

 اشاره نمود. یمسئول طرح اقتصاد مقاومت ییدستگاه اجرا یگزارش ده
 

 .افتیبا نثار صلوات خاتمه  ۱۶:۳۰جلسه در ساعت 
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 ماوبات:
 :دیمقرر گرد

 یکارشناس آشنا به مسائل اقتصاد کیاز معاونان و  یکی ند،یالم نمااستان اع ییبه دستگاه اجرا یا نامه یستاد ط رخانهیدب -۱
 .ندینما یاستان معرف یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیبا دب یهمکار یخود را برا

 رخانهیستاد به دب سیاستاندار محترم و رئ یو با امضا هیکامل از عملکرد ستاد را ته یلیستاد آخر هر سه گزارش تحل رخانهیدب -۲
 .دیکشور ارسال نما یاقتصاد مقاومتستاد 

 رخانهیدب ی، آن سازمان با همکار۱۳۹۷در سال  یسازمان جهاد کشاورز یبرنامه اقتصاد مقاومت اتیکل دیبا توجه به تائ -۳
 .دینما رخانهیدب لیو تحو هیته پایخود را در قالب ن یها پروژه

خود را ارائه  یها برنامه ییو در هر جلسه حداقل سه دستگاه اجرا دینما ینیب شیستاد پ یجلسه برا کیدر هر هفته  رخانهیدب -4
 .ندینما
اقتصاد  کردیبا رو داریتوسعه پا اتیعمل یبرنامه راهبرد نیتدو یبرا یگرم افتهی به انتخاب شهرستان کمتر توسعه تیبا عنا -۵

 .ردیگ در دستور کار ستاد قرار یموضع در جلسه بعد نیوزارت کشور، ا یاز سو یمقاومت
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب 

 ۵شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۲۰/۵/۱۳۹۷تاریخ:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ نداراستا ۲۰/۵/۱۳۹۷ ۲4۹4۷8
 یزیبرنامه ر

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 معادن استان یها طرحمشکالت  یبررس -۱
 بخش صنعت، معدن و تجارت یاقتصاد مقاومت های پروژه و ها طرحبرنامه،  ارائه -۲

 بخش آب یاقتصاد مقاومت های پروژه و ها طرحبرنامه،  ارائه -۳

 مان مذاكرات:
 لیمعادن در اقتصاد به دل تیو توسعه منابع استاندار اشاره به اهم یامور اقتصاد یزاده معاون هماهنگ نیحس آقایجلسه  یدر ابتدا 
 ،اوزن قزل» گانه سه های پهنهدر انجام مطالعات  یو اقدامات خوب یریگی: پاظهار کردآن،  ادیز افزوده ارزش جادیا

 میفوق تصم های پهنهگزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مشاوران  ارائهبا  صورت گرفته که «سبالن و باغرو داغ یسو قره
 آن گرفته شود. عیتسر یبرا یخوب
و اقدامات  معادن استان تیاهم یادآوریضمن  یاسالم یدر مجلس شورا شهر مشکینمحترم  ندهینما یملک آقایدر ادامه جلسه  

 یدر پهنه معدن درگذشته آنجائی کهنمودند: از  انی، بشهر مشکینو  یگرم های شهرستانر د ویژه به یمعدن های پهنهدر  یافته انجام
و حداقل در دو  میکن دایدست پ یخوب جیمطالعات به نتا نیپراکنده بود، انشاء اهلل با انجام ا صورت بهشده  مانجا یمطالعات شهر مشکین
 .مید آوراستان به وجو یاقدام ماندگار برا کی میبتوان ندهیسال آ

 یمطالعات سه پهنه معدن تیاهم انیبا ب یستاد اقتصاد مقاومت سیو رئ لیمهندس بهنام جو استاندار محترم اردب آقایسپس جناب  
طرح در قالب  نیا لیدل نیو به ا باشد میاستان  یاقتصاد های اولویتجزء  یاستان یمعدن های پهنهمذبور فرمودند: انجام مطالعات 

 استان یمقاومتستاد اقتصاد آن را در  یی. مسائل و روند اجراکنیم می فیتعر یاقتصاد مقاومت
 های کانیاکتشاف و استخراج  یرا برا گذاران سرمایهزمان ممکن  نیبه دست آمد، در کمتر نانیقابل اطم جی. چنانچه نتاکنیم می یریگیپ

 .نماییممزبور دعوت  های پهنهموجود در 
 

 ماوبات:
و  دیآن شهرستان اعالم نما یمشاوران هر پهنه را به فرماندار یاکتشاف اتیمعدن و تجارت استان، نوع اقدام و عمل سازمان صنعت،   ۱

 الزم را به عمل آورد. یهمکار نیمسئول یموظف خواهد بود در سطح شهرستان با هماهنگ یفرماندار
 یحضور بخش خصوص نهیتا زم ان صنعت، معدن و تجارت استانآن به سازم جینتا موقع بهاعالم  یاکتشاف اتیدر ادامه عمل عیتسر   ۲

 مشارکت دعوت شوند. یبرا گذاران سرمایهمحترم جمهور به استان  استیر یدر معادن استان فراهم شود و در سفر آت
تراورتن استان و  تیمعادن مرمر یباال تیقابل لیبه دل فروشان مصالح یصنف هیاتحاد یسازمان صنعت، معدن و تجارت با همکار   ۳

 .دیاقدام نما دائمی شگاهینمودن نما رینسبت به دا
 

 .افتیخاتمه  نثار صلوات با ۱۲:۰ در ساعت جلسه
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 6شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد  
 ۳/۶/۱۳۹۷تاریخ:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۳/۶/۱۳۹۷ ۲۶۷۹4
 یزیبرنامه ر

 شهر مشکین

 دساور جلسه:
 شهر مشکینشهرستان  یمشکالت ده طرح اقتصاد یبررس -۱

 مان مذاكرات:
 تیجلسه، با اشاره به اهم نیبه مدعو ییگو آمد خوشضمن  شهر کینمشفرماندار شهرستان  یصمد آقایجلسه  یدر ابتدا
استان بنا شد؛ مشکالت و  یاستاندار توانمند و ساع یشهرستان، اظهار کرد: با رهنمودها یدر رونق اقتصاد گذاری سرمایه یها طرح

 ورد آن اتخاذ شود.در م یعمل ماتیمطرح و تصم یمقاومت یاقتصاد فرماندهی ستاد جلسات در ها طرح نیا مسائل
و  میقرار دار یجنگ اقتصاد تیگفتند: اکنون در وضع یاسالم یدر مجلس شورا شهر مشکینمحترم  ندهینما یملک آقایادامه جلسه  در

ا جنگ است. لذ نیدر ا مؤیر یاز ابزارها یکی گذاری سرمایهراستا استقبال از  نیتالش خود را انجام دهند. در ا تینها دیدر جنگ همه با
از  یکیجلسه  نیا ماتیشهرستان خواهد شد و تصم گذاری سرمایه های پروژهاستاندار تالشگر باعث حل مشکل  های گیری یپ

 است. یعمل جهاد ینیع ینمودها
منتظر عملکرد  یاستان فرمودند: افکار عموم یمقاومتستاد اقتصاد  سیو رئ لیمهندس بهنام جو استاندار محترم اردب آقایجناب  سپس

 رسانی اطالعهفته  نیخدمت به مردم در ا یتالش خود را در راستا یتمام یستیولت بخصوص در هفته دولت هستند و دولتمردان باد
و فرمانداران هر  باشد می یمختلف اقتصاد های بخشدر  گذاران سرمایهخدمت آنان استقبال از  ترین مهم یت کنونی. در وضعندینما

خود را افزون  یریگ یو پ تیراستان فعال نیدر ا یستیخود را به عهده دارند که با تیتان محل مثموراشتغال شهرس تیشهرستان مسئول
 .ندینما
 خود را مطرح کردند. یها طرح مسائلشهرستان مشکالت و  گذاری سرمایه های طرح انیادامه مجر در
 

 

 ماوبات:
درخواست  ابی نیو چاپ در سامانه به یرب سارا تمات و قوط ،یچندال، تخته LEDالمپ  دیتول یها طرح انیمجر د؛یمقرر گرد   ۱

مزبور در اسرع  انیمجر نیاقدام شود. همچن دیاز محل رونق تول ریاشتغال فراگ التیتا در صورت پادار نبودن تسه ندیخود را یبت نما
 خود های رویهرا طبق  قهیمانده وی یباق زیعامل ن های بانک. ندیعامل خود را ارائه نما های بانکبه  یابیارز یخود را برا قیویا
 پوشش دهند. 
 سرکه چوب و قطران طرح شود. دیاستان موضوع تول یاراض یکاربر رییتغ ۱ماده  ۱جلسه تبصره  نیدر اول دیمقرر گرد   ۲
 جهینت دیگرداست. مقرر  داریهمچنان پا افتهی صیتخص جویی صرفهآب از محل  رأسی ۲۰۰۰ گاوداریطرح  یبرا آنجائی کهاز    ۳

 خود را در اسرع وقت شروع کند. ییاجرا اتیعمل زین یاعالم شود و مجر یآب به مجر صیتخص تهیکم میتصم
 و زیست محیطو با شرکت اداره کل  یفرماندار یدر جلسه با هماهنگ ییقوتور سو درمانی آبمشکل  دیمقرر گرد   4

 حل شود. ای منطقهآب  شرکت
 

 .افتیخاتمه  ار صلواتنث با ۲۱:۳۰ در ساعت جلسه
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۷شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد  
 ۱4/۷/۱۳۹۷تاریخ 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۱/۷/۱۳۹۷ ۳۵۹۲8۲
 یزیبرنامه ر

 یاستاندار یصف خیسالن ش

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱
 ۱۳۹۷استان در سال  یاقتصاد مقاومت های برنامه بندی جمعاستان از  یمقاومتستاد اقتصاد  رخانهیگزارش دب -۲

 کل کشور ۱۳۹۷ه سال ( قانون بودج۱۹تبصره ) ییاجرا نامه آیین های ظرفیت یبررس  -۳

 در مورد سامانه دادور ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یطرح نامه معاون محترم اقتصاد -4

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۵

 

 مان مذاكرات:
الم اهلل چند از ک یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱4/۷/۱۳۹۷روز شنبه مور   ۱۶جلسه در ساعت 

 .دیشروع گرد دیمج

محترم، دستورات جلسه را  یحضور اعضا خیرمقدماستان ضمن عرض  یستاد اقتصاد مقاومت ریدب یقیشا آقایجلسه  ابتدای در ✳
خبر داده و  یاستان در سال جار ییدستگاه اجرا ۲۶ یاقتصاد مقاومت های برنامه بندی جمعاز  ،یبا ارائه گزارش شانیقرائت نمودند. ا

 ینواقصات یدارا ایو  اند نکرده نیرا تدو (۱۳۹۷سال ) یمقاومتاقتصاد  یاتیکه برنامه عمل ییاجرا های دستگاهاز  یکردند: برخ حیتصر
ستاد  یتا در جلسه آت ندیاقدام نما ها آن یاجرا بندی زمانو  ها برنامه نیکردن ا ییهفته نسبت به نها کیحداکثر ظرف مدت  باشد می

 یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ۲۷ماده  یاستان اجرا ریزی برنامهو  تیریمد سازمان سیاجرا ابالغ گردد. رئ یبرا و بیمطرح، تصو
 یبه بخش خصوص یعمران های پروژه یکل کشور )موضوع واگذار ۱۳۹۷قانون بودجه سال  ۱۹تبصره  زی( و ن۲ یالحاقدولت )

 های پروژهپروژه از  ۳۰ بر بالغدانسته و افزودند:  یاقتصاد مقاومت های مؤلفه ترین اصلیاز  یکی(( را خصوصی – ی)مشارکت بخش عموم
شده است و  یینها (B.O.T, B.O.O, R.O.T, R.O.L.T, B.O.L.T قیاز طر) یخصوصبه بخش  یواگذار یاستان برا تمام نیمه
 قیکامل و مشخصات دق عاتمحترم، اطال گذاران مایهسر شتریب اطالع یبرا و ؛باشد می یدر دست بررس تیبا اولو زین ها پروژه یمابق
 خواهد شد. یخواهد شد بارگذار اندازی راه زودی بهکه  لیاستان اردب یستاد اقتصاد مقاومت رسانی اطالع تیدر سا ها پروژه نیا

سامانه  اخیراًو اظهار داشتند:  حیسامانه دادور را تشر اتیکل لیاردب یاستاندار گذاری سرمایهاز  تیدفتر حما مدیرکلزاده  یتق آقای ✳
 یقیاعم از افراد حق انیشده است و متقاض اندازی راه (کسب و کار ی)در صدور مجوزها یبخش خصوص اتیبه شکا یدگیرس یدادور برا
 نیخود را اعالم و در سه مرحله به ا تیند شکاتوان می یقانون یاز مسئوالن در صدور مجوزها تیدر صورت داشتن شکا یو حقوق
 .شود میو پاسخ الزم ارائه  یدگیرس اتیشکا

ستاد اقتصاد  رسانی اطالع تیسا اندازی راهبر  تثکیداستان با  یمحترم ستاد اقتصاد مقاومت سیمهندس بهنامجو رئ آقای جناب ✳
و  و تسهیل یاجرا های هدستگابا تالش  رود میاستان گفتند: انتظار  ریزی برنامهو  تیریاستان در اسرع وقت توسط سازمان مد یمقاومت
و  ها برنامهبا استقبال از  لیواگذار گردد. استاندار اردب یبه بخش خصوص تمام نیمهاستان(  هیسهم) پروژه ۳۰از  شیب ،مؤیر رسانی اطالع
 یخوب گذاری هسرمای های بسته افزودند: یدر سال جار یدر قالب برنامه اقتصاد مقاومت ییاجرا های دستگاه یارائه شده از سو یها طرح
و  نیسرع یستیآماده شده که احداث دو هتل پنج ستاره در شهر تور یمشارکت بخش خصوص یبرا ییاجرا های دستگاه یاز سو
مد نظر قرار  شتریب یستیبا ها حوزه نیدر ا وری بهرهقرار دارد و اصل  ها طرح نیا تیدر اولو یویو گ لیدو مجتمع آبگرم شاب یواگذار

 .ردیگ
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 ماوبات:
 راثیو تجارت، م معدن صنعت، ،یآب و فاضالب شهر مانند ییاجرا های دستگاهاز  یبرخ یاقتصاد مقاومت های برنامه دیمقرر گرد   ۱

 ستاد مطرح گردد. یمجدد قرار گرفته و در جلسه بعد ینیو ... مورد بازب یشهرک صنعت ،ای منطقهآب  ،یو گردشگر یفرهنگ
و اطالعات کامل  اندازی راهاستان  ریزی برنامهو  تیریاستان توسط سازمان مد یمقاومتستاد اقتصاد  یرسان اطالع تیسا دیمقرر گرد   ۲

 شود. یاستان در آن بارگذار یواگذار های پروژه قیو مشخصات دق
 

 .افتیخاتمه  نثار صلوات با ۲۱:۳۰ در ساعت جلسه
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۸شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد  
 ۳۰/8/۱۳۹۷تاریخ 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۲8/8/۱۳۹۷ 4۶۰۵۱۷
 یزیبرنامه ر

 یاستاندار یصف خیسالن ش

 ر جلسه:دساو
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱
شرکت  -یسازمان جهاد کشاورز -توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت یاقتصاد مقاومت های برنامهارائه گزارش از عملکرد  -۲

 اطالعات یاداره کل ارتباطات و فناور -یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع -لیاردب ای منطقهآب 

 موارد ریسا -۳

 مان مذاكرات:
چند از  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۳۰/8/۱۳۹۷روز چهارشنبه مور   ۳۰/۱8در ساعت  جلسه

 .دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

محترم، دستورات جلسه را  یحضور اعضا خیرمقدماستان ضمن عرض  یستاد اقتصاد مقاومت ریدب یقیشا آقایجلسه  ابتدای در ✳
کردند:  تثکید یاستان در سال جار ییدستگاه اجرا یاقتصاد مقاومت های برنامه یینها بندی جمعاز  ،یبا ارائه گزارش شانیند. اقرائت نمود

 یکه برا یاقتصاد مقاومت های برنامهدر تحقق  یستیاستان با ییاجرا یها دستگاه هیکل یات مقام معظم رهبریعمل به منو منظور به
از  یبخش میقانون تنظ ۲۷ماده  یاستان اجرا ریزی برنامهو  تیریسازمان مد سیرئ .ندیتالش نما اند نموده نیو تدو ریزی برنامهامسال 

به بخش  یعمران های پروژه یکل کشور )موضوع واگذار ۱۳۹۷قانون بودجه سال  ۱۹ رهتبص زی( و ن۲ یالحاقدولت ) یمقررات مال
 ییاجرا های دستگاهدانسته و افزودند:  یاقتصاد مقاومت های مؤلفه ترین لیاصاز  یکی(( را خصوصی – ی)مشارکت بخش عموم یخصوص

به  (B.O.T, B.O.O, R.O.T, R.O.L.T B.O.L.T های روش قیاز طر)پروژه را  ۳۰ نیسال ا انیحداکثر تا پا یستیمشمول با
استان به آدرس  یصاد مقاومتمستقل ستاد اقت تیسا جادیو ا یبا اشاره به طراح نیهمچن ی. وندیواگذار نما یبخش خصوص

www.economy.ardabilmpo.ir را  ها پروژهاطالعات  تیسا نیاستان با مراجعه به ا ییاجرا یها دستگاه هیکرد: کل حیتصر
 .ندیوارد نما

خالقانه،  یها دهیو ا ها طرحنخبگان جامعه با  نکه،یاستان با ذکر ا یمحترم ستاد اقتصاد مقاومت سیمهندس بهنامجو رئ آقای جناب ✳
در  یها و مراکز علم دانشگاه تیبا استفاده از ظرف میتوان یبر عهده دارند افزودند: ما م یدر تحقق اقتصاد مقاومت یو اصل ینقش محور

 یدرست و منسجم گذاری هدفو  یزیر برنامه و تحقق شعار سال، یبر محور اقتصاد مقاومت یا توسعه یها و برنامه ها طرحدرست  نییتب
 یمربوط به اقتصاد مقاومت های طرحدر اجرا و یبت  شتازیپ های استانجزو  لیاستان اردب نکهیبا اشاره به ا نیهمچن شانی. امیباش هداشت

در حال پرداخت است  انیمتقاض های طرح یبا بررس یخوب التیتسه روستاییو هم  ریکردند: هم در بخش اشتغال فراگ حیاست تصر
 میها موفق عمل کن در همه حوزه داریاشتغال پا جادیدر ا میمناسب بتوان فیرباز تع کیبا  میدواریکه ام
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 ماوبات:
شرکت آب  ن،یکانال خدآفر یریتا زمان آبگ ۹8-۹۷ یاز سال زراع دیسنبل مقرر گرد لیزیق یدر خصوص رفع مشکل شرکت تعاون   ۱

، از محل کانال دست پایینکشت در  یو اصالح الگو جویی صرفه استان و با یسازمان جهاد کشاورز یبا هماهنگ لیاستان اردب ای منطقه
آب  تثمین ن،یکانال خدآفر یریاست بعد از آبگ یهی. بددیسنبل اقدام نما لیزیشرکت ق یآب اراض تثمین به، نسبت ۶پمپاژ شماره  یبتن

 از آن محل خواهد بود. یاراض نیا ازیموردن
اقتصاد سازمان  یو شورا یمحترم امور اقتصاد مقاومت سیرئ یبرمک نیافش آقای جناب ۲۲/8/۱۳۹۷مور   44۷۶۳۵نامه شماره  -۲

به آدرس  پایبه سامانه ن 8/8/۱۳۹۷ خیاستان حداکثر تا تار ییاجرا های دستگاه هیکل دیبرنامه و بودجه کشور در جلسه مطرح و مقرر گرد

https://nipa.mporg.ir  مکاتبه  یکه ط رمز عبورو  یبا شناسه کاربر)خود را  یاقتصاد مقاومت های پروژهمراجعه و اطالعات
 های پروژهمنشور  دستورالعملمطابق  است( دهیو به آن دستگاه ارسال گرد جادیا رخانهیتوسط دب ۳/۹/۱۳۹۷مور   4۶84۹4شماره 

 .ندی( وارد نماالذکر فوقمکاتبه  وستیپ) استان یمصوب ستاد اقتصاد مقاومت
 لیاستان اردب یبا مراجعه به سامانه ستاد اقتصاد مقاومت یصنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعادارات کل  دیمقرر گرد -۳

رونق  های بسته) لیتسهستاد  بیبه ترت های باکسمطالب و اطالعات  هینسبت به ته (www.ardabilmpo.ir تیسا قی)از طر

مستقر ) استان یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیدر سامانه به دب بارگذاری( جهت CD آن را )در قالب لیو فا اماقد ری( و اشتغال فراگدیتول
 .ندیاستان( ارسال نما ریزی برنامهو  تیریسازمان مد

 
 .افتیخاتمه  نثار صلوات با ۲۱:۳۰ در ساعت جلسه
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۹شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۲4/۹/۱۳۹۷تاریخ 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۲۲/۹/۱۳۹۷ ۵۱۲۷۵۰
 یزیبرنامه ر

 یاستاندار یصف خیسالن ش

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱
 ستاد رخانهیتوسط دب پایاستان در سامانه ن ییاجرا های دستگاهائه گزارش از عملکرد ار -۲

 (۲۷موضوع ماده ) یخصوصاستان به بخش  ییاجرا های دستگاه یعمران های پروژه یواگذار تیوضع نیارائه گزارش از آخر -۳
 ((۲) یالحاق) دولت یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ

 از توسعه صادرات تیحما دیحترم سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص بسته جدم رئیسرائه گزارش توسط ا -4

منابع  های محلاز  یبانک التیپرداخت تسه تیوضع نیاز آخر یمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماع مدیرکلارائه گزارش توسط  -۵
 یریو عشا ییروستا داریو اشتغال پا ریاشتغال فراگ

 محترم استاندار یاستفاده از رهنمودها -۶

 

 مان مذاكرات:
چند از کالم اهلل  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۲4/۹/۱۳۹۷روز شنبه مور   ۱8جلسه در ساعت 

 .دیشروع گرد دیمج

جلسه را  محترم، دستورات یحضور اعضا خیرمقدماستان ضمن عرض  یستاد اقتصاد مقاومت ریدب یقیشا آقایجلسه  ابتدای در ✳
اقتصاد  شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام  پایاستان در سامانه ن ییاجرا های دستگاهاز عملکرد  یبا ارائه گزارش شانیقرائت نمودند. ا

وده و نم رینموده بودند تقد یینها تائیدکامل اطالعات و عملکردشان را وارد کرده و  طور بهکه  ییاجرا های دستگاهاز  یاز برخ (یمقاومت
 پایسامانه ن قیاستان از طر یمقاومتستاد اقتصاد عملکرد  یابیو ارز شیاستان خواستند به لحاظ رصد، پا ییاجرا های دستگاه هیاز بق

استان که در سازمان  یمقاومتستاد اقتصاد  رخانهیو دب ندیاقدام نما ها پروژهکشور، نسبت به یبت اطالعات  دجهتوسط سازمان برنامه و بو
 ی. وباشد می نهیزم نیدر ا ییاجرا های دستگاهکارشناسان  سؤاالتبه  ییاستان مستقر هست آماده پاسخگو ریزی برنامهو  تیریمد

 میقانون تنظ (۲۷ماده  یموضوع اجرا) یخصوصاستان به بخش  ییاجرا های دستگاه یعمران های پروژه یدر خصوص واگذار نیهمچن
 های دستگاهدانسته و خاطرنشان کردند:  یپروژه مصوب کنون ۳۰از  شیاستان را ب تی((، ظرف۲) یالحاق) دولت یاز مقررات مال یبخش
 .ندیتالش نما ها پروژه شتریب یو واگذار یاستان در معرف ییاجرا

 یبانک التیپرداخت تسه تیوضع نیاستان از آخر یمحترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ندهنمای جلسه دستور مطابق ادامه در ✳
 را ارائه نمودند. یدر استان گزارش یریو عشا ییروستا داریو اشتغال پا ریمنابع اشتغال فراگ های محلاز 

از  یبخش میقانون تنظ ۲۷ماده  یبر اجرا تثکیداستان ضمن  یمحترم ستاد اقتصاد مقاومت سیمهندس بهنامجو رئ آقای جناب ✳
مصوبه  نیا قیدق یو اجرا ریزی برنامهبر  یمحترم مبن جمهور رئیس حیبنا به دستور صرکردند:  حی(( تصر۲) یالحاق) دولت یمقررات مال

 یواگذارقابل  های پروژه یدر اسرع وقت نسبت به معرف اند موظف ییاجرا های دستگاه هی، کلها پروژه یذارواگ بندی زمانو ارائه برنامه 
 نیدر ا ییاجرا تعلل دستگاه هرگونهو  ندیاقدام نما ها پروژه یواگذار بندی زمان( و ارائه برنامه لیبرش استان اردب هیعالوه بر سهم)

در خصوص  یافته انجامدر ادامه ضمن اشاره به اقدامات  شانیدستگاه خواهد داشت. ا یابر یمنف ازیامت خصوص قابل قبول نبوده و
 ادیبن یدر سطح کشور از سو لوتیه عنوان پاب یمحروم استان، از انتخاب شهرستان گرم های شهرستان یو توانمندساز یآبادان

 شهرستان فراهم خواهد آورد. نیرا در ا گذاران سرمایهحضور  نهیاقدام زم نیمستضعفان خبر داده و افزودند: ا
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 ماوبات:
 مینظقانون ت ۲۷ماده  یاجرا) یخصوصبه بخش  یعمران های پروژه یواگذار یمحترم برا جمهور رئیس حیدستور صر یدر اجرا   ۱

حداکثر تا روز چهارشنبه ) ندهیآمشمول، ظرف چند روز  ییاجرا های دستگاه هیکل دی((، مقرر گرد۲) یالحاقدولت  یاز مقررات مال یبخش
 شتریب یقابل واگذار های پروژه ینسبت به معرف ،یواگذار یشده برا یمعرف یعمران های پروژه جددم ی( ضمن بررس۲8/۹/۱۳۹۷مور  

 .ندیاقدام نما ها پروژه یواگذار بندی زمان( و ارائه برنامه لیبرش استان اردب هی)عالوه بر سهم
کارشناس دستگاه  یکتب ی( ضمن معرفیپروژه اقتصاد مقاومت یدارا ییاجرا های دستگاه) ییاجرا های دستگاه هیکل دیمقرر گرد -۲

خود را حداکثر تا  یاقتصاد مقاومت های پروژهاطالعات و عملکرد  با شماره تلفن همراه(،) استان یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیمربوطه به دب
 تائیدنموده و  (یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام  پایکامل وارد سامانه ن طور به ۲8/۹/۱۳۹۷روز چهارشنبه مور  

 .ندینما یینها
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۰شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد  
 ۱۲/۱۰/۱۳۹۷تاریخ 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ۵۶۰۹۱4
 یزیبرنامه ر

 یاستاندار یصف خیسالن ش

 اور جلسه:دس
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱
 یبانک مل تیاستان به عامل یمهم اقتصاد یو واحدها ها طرح یبرخ ازیموردن یمنابع مال تثمیننحوه  یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از  یاتیتاندار محترم و با تالوت آاس استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱۲/۱۰/۱۳۹۷مور   چهارشنبهروز  ۳۰/۱۵جلسه در ساعت 

 .دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

جلسه، دستورات جلسه  یحضور اعضا خیرمقدماستان ضمن عرض  یستاد اقتصاد مقاومت ریدب یقیشا آقایجلسه جناب  ابتدای در ✳
 شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام  پاین استان در سامانه ییاجرا های دستگاهاز عملکرد  یبا ارائه گزارش شانیرا قرائت نمودند. ا

 یو شورا یمحترم امور اقتصاد مقاومت سیرئ یدکتر برمک آقایجناب  4/۱۰/۱۳۹۷مور   ۵۳۹۷۵۹نامه شماره  الاز ارس (یاقتصاد مقاومت
، درج اطالعات و یمقاومت اقتصاد های پروژه فیمجدد در تعر ینیجهت بازب ییاجرا یها دستگاهاقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور به 

در اسرع  پایدر سامانه ن الذکر فوقمفاد نامه  ینسبت به اجرا ها دستگاه هیکردند: کل حیو تصر دهخبر دا پایدر سامانه ن ها پروژهعملکرد 
 .ندیوقت اقدام نما

طرف  های پروژهاز  دیو بازد یبررس منظور بهکه  رانیا یمحترم بانک مل مدیرعاملزاده  نیدکتر حس آقای جناب جلسه ادامه در ✳
را به  میتحر یدهایتهد تواند میاست که  یبخش ترین مهم یسفر کرده بودند گفتند: بخش خصوص لیبه استان اردب یقرارداد بانک مل

 .میدور بزنرا  ها تحریم قیطر نیو از ا میکن تیحما اند بودهدور در تجارت موفق  های گذشتهکه از  یاز افراد دیکند و با لیفرصت تبد
 ترین اصلی ها بانکاز  التیتسه یدر گردش و تقاضا هیافزودند: سرما در کشور یدیتول یبا اشاره به مشکالت واحدها نیهمچن یو

 تیمحدود باوجود نیسه برابر شده است و همچن ها تحریمتقاضاها بعد از  نیا نکهیا رغمیو عل باشد می یدیتول یواحدها های درخواست
 .میکشور را فراهم ساز یمنابع موجبات توسعه اقتصاد نهیبه تیریدر تالش هستم که با مد ها کباندر منابع 

کردند و  انیو مشکالت خود را ب ها درخواست یدیو تول ی، کشاورزی، گردشگریصنعت یواحدها رانیاز مد تعدادی جلسه ادامه در ✳
 واحدها قول مساعد دادند. نیا یو اختصاص منابع برا ینسبت به بررس رانیا یبانک مل رعاملیمد

 های تالشاز زحمات و  ژهیو یاستان با قدردان یمحترم ستاد اقتصاد مقاومت سیمهندس بهنامجو رئ آقایجلسه جناب  انپای در ✳
 رانیا یزاده اعالم نمودند: بانک مل نیدکتر حس آقایجناب  رانیا یمحترم بانک مل مدیرعامل باألخص رانیا یمحترم بانک مل رانیمد
اعتبار جهش  نیا قیبا تزر خواهد نمود که گذاری سرمایه الیر اردیلیهزار م ۲۰استان  نیا یو صنعت یدیولت واحدهایاز  تیحما یبرا
اعتبار  تثمیندر  رانیا یبه لحاظ مشارکت بانک مل نیهمچن یخواهد شد. و جادیدر استان ا یشغل های فرصت جادیدر ا یبزرگ اریبس

در سال  لومتریک ۱۷۵طرح به طول  نیا ییاجرا اتیتشکر نموده و افزودند: عمل رانیا یلاز مجموعه بانک م لاردبی – هانیم آهن راهطرح 
طرح  نیا یاجرا ،یبانک مل یاز سو دیجد یمنابع مال قیاست که با تزر یکیزیف شرفتیپ درصد 4۹ یآغاز شده و در حال حاضر دارا 84

 .دیخواهد رس برداری بهرهبه  ۱۳۹۹شتاب گرفته و در دهه فجر سال 
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 ماوبات:
 رانیا یبانک مل دیاستان، مقرر گرد یدیو تول یکشاورز ،یگردشگر ،یصنعت یاز واحدها یپس از طرح مسائل و مشکالت تعداد   ۱

 .دیاقدام نما الیر اردیلیم ۲۰۰۰۰نسبت به رفع مشکالت آن واحدها تا سقف  ها طرح نیا یابیو ارز یبا بررس
روز چهارشنبه  ی(، حداکثر تا آخر وقت اداریپروژه اقتصاد مقاومت یدارا های دستگاهاستان ) ییاجرا های دستگاه هیکل دیگرد مقرر -۲

مور   ۵4۵۰۰۵مکاتبه شماره  وستیو درج اطالعات و عملکرد )مطابق مفاد پ ها پروژه فیدر تعر ینی، ضمن بازب۱۳۹۷/ ۱۰/ ۲۶مور  
در درج اطالعات  تیدر صورت عدم موفق) پاینسامانه  راداتی، اها آن یینها تائیدو  (استان یصاد مقاومتاقت تادس رخانهیدب ۶/۱۰/۱۳۹۷

 سازمان اعالم گردد. نیبه ا یکتب صورت به( ها پروژه
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۱شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلاد اتاااد سا
 ۳/۱۱/۱۳۹۷تاریخ 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۲/۱۱/۱۳۹۷ ۶۰4۷۲۳
 یزیبرنامه ر

 یاستاندار یصف خیسالن ش

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱
 استان یمحترم سازمان جهاد کشاورز سیدر استان توسط رئ یکشاورز یلیتبد عیصنا دیتول رهیارائه گزارش از زنج  -۲

 یاقتصاد مقاومت های پروژهاستان در خصوص اشتغال و عملکرد  یمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماع مدیرکلارائه گزارش توسط  -۳

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از   -4

 مان مذاكرات:
چند از کالم  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۳/۱۱/۱۳۹۷مور   چهارشنبهروز  ۱8جلسه در ساعت 

 .دیشروع گرد دیاهلل مج

جلسه، دستورات جلسه  یحضور اعضا خیرمقدماستان ضمن عرض  یستاد اقتصاد مقاومت ریدب یقیشا آقایجلسه جناب  ابتدای در ✳
 شیو پا شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام  پایاستان در سامانه ن ییاجرا های دستگاهاز عملکرد  یبا ارائه گزارش شانیرا قرائت نمودند. ا

اقتصاد  های پروژهکه تاکنون منشور  هایی دستگاه هیکل پا،یفاز اول سامانه ن ی: با توجه به اتمام زمان اجراکردند حیتصر (یاقتصاد مقاومت
 .ندیاقدام نما پایدر اسرع وقت نسبت به درج اطالعات در سامانه ن اند نکردهیبت  اپیخود را در سامانه ن یمقاومت

 مطابق دستور جلسه به ارائه گزارش پرداختند. یو تعاون، کار و رفاه اجتماع یکل محترم جهاد کشاورز رانمدی جلسه ادامه در ✳

 عیاز صنا لیاردب یاستاندار یو امور اقتصاد ریزی برنامهسرپرست محترم معاونت  یمیعباس کر آقایدر ادامه جلسه جناب  نهمچنی ✳
 دیتول رهیزنج) ها حلقه نیو اتصال ا جادیکرده و افزودند: با ا ادی یبخش کشاورز افزوده ارزش یبه عنوان حلقه مفقوده در ارتقا یلیتبد

 داشت. مییروت را در استان خواه دیش تولی( افزایکشاورز

 یها پروژهاطالعات  لیبر تکم تثکیداستان ضمن  یمحترم ستاد اقتصاد مقاومت سیمهندس بهنامجو رئ آقایجلسه جناب  انپای در ✳
در  یهزار تن محصوالت متنوع کشاورز 8۰۰و  ونیلیم ۳از  شیاظهار کرد: ب ییاجرا های دستگاهتوسط  پایدر سامانه ن یاقتصاد مقاومت

 نیا تیریمد یافزوده خواهد شد. برا تیظرف نیتن به ا ونیلیم کی ن،یفرسد خدآ ابیپروژه پا لیکه با تکم شود می دیاستان تول
 عیصنا غیراشباع های ظرفیت نیو همچن صادرات زانیدر حال احداث، م یآمار واحدها یستیاستان با یموضوع سازمان جهاد کشاورز

 .دیآماده نما گذاران رمایهساستفاده  یو برا هیته یاتیو عمل ییبسته اجرا کی صورت بهاستان را  یکشاورز یلیتبد
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 ماوبات:
مقرر  یمطرح و پس از بحث و بررس یمحترم جهاد کشاورز ریوز یحجت آقایجناب  ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ مور  ۲۱۰4۹/۲۰نامه شماره    ۱

ارت از سازمان صنعت، معدن و تج یمحصوالت کشاورز یلیتبد عیصنا انیمتقاض های پروندههفته تمام  کیحداکثر ظرف مدت  دیگرد
 یلیتبد عیدر خصوص صدور مجوز صنا گیری تصمیمبه بعد هرگونه  نیو از ا افتهیانتقال  ناستا یاستان به سازمان جهاد کشاورز

 استان خواهد بود. یبا سازمان جهاد کشاورز یکشاورز
 یلیتبد عیصنا غیراشباع یها ظرفیت نیو همچن صادرات زانیدر حال احداث، م یآمار واحدها یسازمان جهاد کشاورز دیمقرر گرد -۲

 .دیارائه نما لیاردب یبه استاندار گذاران سرمایهاستفاده  یو برا هیته یاتیو عمل ییبسته اجرا کی صورت بهاستان را  یکشاورز
 یلیتبد عیصنا های ظرفیتباال( و  افزوده ارزشمحصوالت با ) مناسبکشت  یاستان، الگو یسازمان جهاد کشاورز دیمقرر گرد -۳

 .دیاعالم نما زیرا ن یخال های ظرفیتنموده و  هیرا ته نیسد خدآفر ابیپا یاراض یورزکشا
الزم  های بازبینی نیاستان در اسرع وقت آخر ییاجرا های دستگاه هیکل دیمقرر گرد پا،یفاز اول سامانه ن یبا توجه به اتمام زمان اجرا -4

 .ندیاقدام نماخود  های پروژه یینها تائیدرا انجام داده و نسبت به 
استان طرح توسعه  یدرصد از روستاها ۵ یقانون برنامه ششم توسعه کشور برا ۲۷ماده  بر اساسهر سال  نکهیبا توجه به ا -۵

 هیکل دیاستاندار محترم، مقرر گرد تثکیدبا  گردد می هیاستان ته ریزی برنامهو  تیریتوسط سازمان مد ییروستا زایی اشتغالو  یاقتصاد
مذکور را در  یها طرح (ییروستا داریاز محل اشتغال پا) التیتسهجهت اخذ  زایی اشتغال یها طرح یمعرف راستان د ییاجرا ایه دستگاه

 قرار دهند. یمعرف تیاولو
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۲شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلاد سااد اتاا 
 ۱۳/۱۱/۱۳۹۷تاریخ 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ ۳۹۱۷/۱/۱/۱۷۳۷
 یزیبرنامه ر

 ریشهرستان ن یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷در سال  ریشهرستان ن یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱
 ریتوسعه شهرستان ن یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از کالم  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱۳/۱۱/۱۳۹۷صبح روز شنبه مور   ۱۰جلسه در ساعت 

دهه مبارک فجر،  کیو تبر آمد گویی خوشفرماندار محترم شهرستان ضمن  یامام آقایجلسه  ی. در ابتدادیشروع گرد دیاهلل مج
در ادامه  شهرستان را عنوان نمودند. گذاری سرمایهو  زایی اشتغال یها طرحشهرستان،  یمقاومت صاداقت های پروژه تیاز وضع یگزارش
چهل  امیدر ا رانیا یاسالم یاز برکات نظام مقدس جمهور ای شهگو انیضمن ب لیمهندس بهنام جو استاندار محترم اردب آقایجناب 
سال  یاقتصاد مقاومت های پروژهتالش و اهتمام الزم در جهت اتمام  حاضر ضاءاع هیاست، از کل ینظام که نشان از بلوغ و پختگ یسالگ
بخش  گذاران سرمایهشدند. در ادامه جلسه شهرستان را خواستار  داریاشتغال و توسعه پا جادیو ا گذار سرمایهشهرستان، جذب  ۱۳۹۷
 داشتند. انینظرات خود را ب هنقط زین ییاجرا یها دستگاه رانیمشکالت خود پرداخته و مد انیبه ب ،یخصوص

 

 ماوبات:
غالر روز، قرارداد مطالعات طرح جامع بوال ۱۰ظرف مدت  ،یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثی: اداره کل محترم مدیمقرر گرد   ۱

مجموعه بوالغالر  گذاران سرمایه طیمدت شرا نیدر ا نیبه اتمام رساند و همچن آن راروز  4۵انعقاد و مشاور ظرف  صالح ذیرا با مشاور 
 فراهم گردد. ها آن تیفعال روعو مقدمات ش یبررس
 تثمینو نسبت به  بوالغالر را احصاء یمنطقه نمونه گردشگر زیرساختی های نیازمندیتمام  یفرهنگ راثی: اداره کل مدیمقرر گرد   ۲
 .دیاقدام نما ها زیرساخت نیا
مرتبط،  ییاجرا های دستگاه ریسا یبا هماهنگ یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثی: ظرف مدت دو هفته اداره کل ممقرر گردید   ۳

 ای روگذرتلفن،  ،یآب گرم معدن ،یبهداشت آب شرب، آب سرد لیسبالن از قب یمنطقه نمونه گردشگر زیرساختی های نیازمندیتمام 
احصا نموده و به  یآزاد دیشهر آفتاب و مروار نرجه،یآبگرم ق های مجتمعگر الزامات را با در نظر گرفتن یکندرو و د نیو ال زیرگذر

 .ندینما میتقد (ماعتبارات الز صیتخص ی)جهت مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برا یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ
منطقه  یقبل گذار سرمایه یحقوق فیتکل یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیروز اداره کل محترم م 4۵: ظرف مدت دیمقرر گرد   4

اعالم  یامور عمران یرا به معاونت هماهنگ جهیاخذ و نت دیجد گذار سرمایهرا از  بندی زمانرا مشخص، برنامه  یسقزچ ینمونه گردشگر
 .دینما
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 یمقدمات واگذار ،یعباس یو مرمت کاروانسرا یبا انجام بهساز و گردشگری دستی صنایع ،یفرهنگ راثی: اداره کل مدیمقرر گرد   ۵
 .دیرا فراهم نما گذار سرمایهآن به 

توسط آب  آب یشهرک تخصص گذاران سرمایهکه از  یبند ۳۵ تعهدنامهاستان موضوع اخذ  یصنعت های شهرک: شرکت دیمقرر گرد   ۶
 .دیحل و فصل نما یاستاندار یبا معاونت امور عمران یرا با هماهنگ شود میخواسته  ای منطقه

 معدنی آب دیتول یها طرحبه  صیو توسعه تعاون استان جهت تخص یکشاورز ،یمل های بانکاعتبار به  تثمین: موضوع دیمقرر گرد   ۷
و  نینم ر،ین ل،یاردب های شهرستان فیمحترم مردم شر ندگانیمحترم و نما ینداراستا قیاز طر ییروستا داریمصوب از محل اشتغال پا

 گردد. یریگیپ ربطیذ یاز مباد نیسرع
و  ییاجرا اتیعمل چیبدون ه شانیها طرحکه  ییروز قراردادها ۱۰استان ظرف مدت  یصنعت های شهرک: شرکت دیمقرر گرد   8
 گیری تصمیمو  فیتکل نییرا احصاء و جهت تع اند مانده فیبالتکل ریشهرستان ن یصنعت هیآب و ناح یراکد در شهرک تخصص صورت به

 ارسال دارند. ریشهرستان ن یو فرماندار یو توسعه منابع استاندار یقتصادامور ا یمناسب به دفتر معاونت هماهنگ
را  رین یصنعت هیآسفالت ناح ندهیل آو در سا یگاز کش ییاجرا اتیماه عمل کیظرف مدت  یصنعت های شهرک: شرکت دیمقرر گرد   ۹

 .دیشروع نما
 ،یبا حضور سازمان جهاد کشاورز یپناه آقایدواب و عرضه محصوالت مرتبط با دام  دانی: مشکالت طرح مجموعه مدیمقرر گرد   ۱۰

 یجلسه ا یط یمور عمرانا یدر دفتر معاونت هماهنگ ریاستان و فرماندار محترم شهرستان ن ای جادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار
 گردد. یبررس
محترم مردم  ندگانیاستاندار محترم و نما یریگی: با پدیسد سرخاب مقرر گرد ابیپا فشار کم یاریآب ستمیدر خصوص طرح س   ۱۱
 ۱8۰ یبیو ابالغ اعتبار تقر تثمین، اقدامات الزم جهت یاسالم یدر مجلس شورا نیو سرع نینم ر،ین ل،یاردب های شهرستان فیشر
انجام  ربطیذ یدر قالب طرح موافقتنامه حوزه آب ارس از مباد الیر اردیلیم ۵۰۶مبلغ  نیو همچن یعتبارو ا یفن های کمک الیر اردیلیم

 گردد.
 را انجام و اداره ریآسفالت داخل شهر شهرستان ن یاستان، اقدامات الزم برا ای جادهو نقل  و حمل ی: اداره کل راهداردیمقرر گرد   ۱۲

 الزم را داشته باشند. یهمکار رین یشهردار نیاستان و همچن یکل راه و شهرساز
 افتهی انجامآن  یعمران اتیاز عمل یشهر که بخش یشمال یاستان در خصوص کمربند ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد   ۱۳
و آسفالت را با  یرسازیآن از جمله ز یعمران اتی( عملیاستاندار یامور عمران یمعاونت محترم هماهنگ ۹۷ ماه بهمنمطابق مصوبه سفر )

 ادامه و به اتمام برساند. رین یشهردار یهمکار
 یمایصنعت، معدن و تجارت، س ،یجهاد کشاورز ،یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیادارات کل م ی: با همکاردیمقرر گرد   ۱4

 گردد. نیرستان( تدوتوسعه شه ی)بر اساس محورها ۱4۰۰در افق  ریشهرستان ن
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۳شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد  
 ۱۳/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ ۳4۷۹/۱/۱/۱۷۲۳
 یزیبرنامه ر

 نیشهرستان سرع یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷در سال  نیشهرستان سرع یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱
 نیتوسعه شهرستان سرع یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱۳/۱۱/۱۳۹۷بعد از ظهر روز شنبه مور   ۱۶جلسه در ساعت 

 حیدهه مبارک فجر و تشر اهلل ایام کیتبر نیحسن پور فرماندار محترم شهرستان سرع آقای. ابتدا جناب دیشروع گرد دیکالم اهلل مج
 جادیموضوع، ا نیو ا کنند میسفر  نینفر به شهرستان سرع ونیلیافزود: ساالنه حدود هفت م هرستانش یافتتاح های پروژه

 کیاز  شیب گذاری سرمایهو  یبخش خصوص یواقع گذاران سرمایهساخته و حضور  یضرور شدت بهرا  یمناسب گردشگر های زیرساخت
 آقایشده است. در ادامه جناب  یشهرستان عمل نیدر ا یگردشگر قناست که با هدف رو ییها فعالیتاز جمله  یتومان اردیلیهزار م

 ها تفریحگاه جادیا گردشگران، یماندگار زانیم شیافزا یاز جمله اقدامات الزم برا نکهیا انیبا ب لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب
 های شهرستانو  نیدر سرع یگردشگر های جاذبه ترش، افزودند: گسباشد می دستی صنایع یدائم های بازارچه یدارا های تفرجگاهو 
تا  نیبرنامه جامع توسعه شهرستان سرع نیدر ادامه تدو یباشد. و مؤیرمسافران  یتعداد و ماندگار شیدر افزا تواند میبه آن  کینزد

ممتاز  تیظرف نیاز او  نیتدو یحوزه گردشگر تیبا محور دیبا نیرا خواستار و اظهار داشتند: برنامه جامع شهرستان سرع ۱4۰۰
 صورت در توسعه منطقه استفاده شود. نی، به بهتریخداداد

 ماوبات:
 ییجاده مذکور از روستا لی: موضوع تبددیبه ارجستان، مقرر گرد لیبودن جاده اردب خیز حادیهبا توجه به موارد مطروحه در رابطه با    ۱

 و اعالم گردد. یرساستان بر یتوسط اداره کل راه و شهرساز ۲درجه  یبه فرع
توسعه استان مطرح و  ریزی برنامه یشورا یقانون برنامه ششم توسعه، در جلسه آت ۳۶: موضوع بند )ب( ماده دیمقرر گرد   ۲

 شود. گیری تصمیم
 گردد. لیاستان تکم یتوسط اداره کل راه و شهرساز خردادماه انیاوجور تا پا یاسک ستی: جاده پدیمقرر گرد   ۳
 ای منطقهبرق  عیشرکت توز وری بهره برحسباستان  ریزی برنامهو  تیریاوجور، سازمان مد یاسک ستیپ ری: در مسدیردمقرر گ   4

 .دیاقدام نما (تحت عنوان گسترش شبکه) یرسان برقاعتبارات الزم جهت  تثمیناستان، نسبت به 
طرح، ادارات کل  گذار سرمایهبا حضور  ی: جلسه ادیر گردمقر ،یزیابوالفضل عز گذاری سرمایهبا  دیسف نیدلف یدر مورد پارک آب   ۵

 یاستاندار یامور عمران یاستان در معاونت هماهنگ ای جادهو حمل و نقل  یو راهدار یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیمحترم م
 .ردیمجدد قرار گ یبه راهکار مناسب، مورد بررس یابیدست یبرگزار و موضوع برا
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 یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیاداره کل محترم م یریگیبا پ نیواحد سرع ی: هتل اسکول دانشگاه آزاد اسالمدیمقرر گرد   ۶

 شود. برداری بهرهآماده  یسال جار اسفندماهاستان تا 
 ،یگفرهن راثیتوسط اداره کل م گریروز د 4۵تا  ۱4۰۰سال  یبرا نیشهر سرع ی: سند جامع توسعه گردشگردیمقرر گرد   ۷

 گردد. ییو شرکت مشاور نها نیسرع ی، فرماندارنیشهر سرع یبا حضور شهردار یآماده و در جلسه ا یو گردشگر دستی صنایع
محل  یینسبت به شناسا نیسرع ی: شهرداردیمقرر گرد ن،یو ساختمان موزه در شهر سرع دستی صنایع شگاهیدر رابطه با احداث نما   8

 اقدامات الزم را به عمل آورد. یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیاداره کل م یبا هماهنگ یرمراحل ادا یآن جهت ط یو معرف
با حضور شرکت  یجلسه ا یط داریآب پا تثمین منظور به رئیسی آقای گذاری سرمایهواتا به  معدنی آب: مشکل شرکت دیمقرر گرد   ۹

 مطرح و حل و فصل شود. یمعاونت امور عمران طرح در یو مجر یاستان و سازمان جهاد کشاورز ای منطقهآب 
نسبت  یاستاندار یزاده، معاونت عمران یشیک آقای گذاری سرمایهکندو به  یپارک آب ی پروژهاز  یمال تیحما منظور به: دیمقرر گرد   ۱۰
 .دیاقدام نما الیر اردیلیم 4۰۰تا سقف  ییاز محل اعتبار طرح توسعه روستا التیتسه شیافزا یریگیبه پ
 یو نظر مساعد معاونت عمران یریگیبا پ نیسرع یسبز مورد درخواست شهردار یو فضا یورزش نی: موضوع زمدیمقرر گرد   ۱۱

 مربوطه مطرح و حل مشکل گردد. های کمیسیوندر  یاستاندار
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۴شماره  جلسه تصور

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۱4/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ۵۷۵۰/۲/۱/۱۷۲۹
 یزیبرنامه ر

 شهرستان کویر یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷شهرستان کویر در سال  یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱

 توسعه شهرستان کویر یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
 چند از یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱4/۱۱/۱۳۹۷مور   کشنبهیصبح روز  ۳۰/۷جلسه در ساعت 
 یاقتصاد مقاومت های پروژه حیبه تشر خیرمقدم. ابتدا فرماندار محترم شهرستان کویر ضمن عرض دیشروع گرد دیکالم اهلل مج
مهندس بهنام جو استاندار محترم  آقایمبارک فجر شهرستان پرداختند. سپس در ادامه جناب  دهه یافتتاح های پروژهشهرستان و 

 توان میمدرن  صورت به یویآبگرم گ و توسعه یاست و با بازساز یاستعداد گردشگر یکویر داراشهرستان  نکهیضمن اعالم ا لیاردب
 یآن به بخش خصوص یو واگذار یویآب گرم گ فیتکل نییداد افزودند: در مورد تع شیشهرستان افزا نیمسافر و گردشگر را به ا زانیم

 ۳۰۰حدود  نهیبا هز تیاهل یدارا گذاران سرمایهو  شود میاقدام  لیدبار ای منطقهشرکت آب  یو توان الزم با هماهنگ تیصالح یدارا
 هایی هتل ن،یال پیز لیاز قب یگردشگر های کمپ اندازی راهکنند و با  لیتبد یگرید نیمنطقه را به سرع نیند اتوان میتومان،  اردیلیم

 شانی. امیشهرستان باش نیا یل در بخش گردشگراشتغا شیشاهد افزا میتوان می الزم های زیرساخت جادیبا امکانات مناسب و ا
است و  فرد منحصربه نشهرستا نیا «به» وهیاستان دانستند و اظهار داشتند: م یباغدار های قطباز  یکیشهرستان کویر را  نیهمچن
ن، فرماندار شهرستان کویر را استا یمقاومتستاد اقتصاد  سی. رئردیالزم انجام پذ گذاری سرمایه دیبا یلیو تبد یلیتکم عیصنا جادیا یبرا
و  شود می زاربرگ ها شهرستاندر  یروز جلسه اقتصاد مقاومت 4۵کرد و افزود: هر  یحل مشکالت شهرستان معرف یدولت برا ندهینما

 یها پروندهاز  یجلسه تعداد نیمختلف اقدام کنند. در ا های بخشدر  ۱4۰۰برنامه ساالنه تا  ارائهفرمانداران موظف هستند با 
 شد. گیری تصمیمو  یبررس ییاجرا یها دستگاهکل  رانیشهرستان با حضور مد یاقتصاد مقاومت های پروژه گذاری سرمایه

 

 ماوبات:
 گردد. لیروز تشک 4۵ یشهرستان کویر در بازه زمان ی: جلسه اقتصاد مقاومتدیمقرر گرد   ۱
 یمختلف برا های بخش یو با برش ساالنه برا یادارات کل استان یرا با هماهنگ «۱4۰۰ یویگ»کویر  ی: فرمانداردیمقرر گرد   ۲

 .دینما میتوسعه شهرستان تنظ
مربوط به شبکه  یاستان نسبت به انتشار آگه ای منطقهاستان، شرکت آب  ریزی برنامهو  تیریسازمان مد یریگی: با پدیمقرر گرد   ۳
 .ندیاقدام نما یویسد گ ابیپا
 امسال به اتمام برسد. انیاستان تا پا و شهرسازیبه خلخال )محل رانش( توسط اداره کل راه  یویه گجاد ی: بهسازدیمقرر گرد   4
 تیبا محور یوینسبت به احداث مجتمع آبگرم مدرن گ التیو با اخذ تسه گذار سرمایهمربوطه با جذب  های دستگاه: دیمقرر گرد   ۵

 .ندیاستان اقدام نما ای منطقهشرکت آب 
شهرستان از  یموجود در بانک کشاورز های پرونده زیپرورش قارچ و ن ،یدامدار یدیتول یدر گردش واحدها هی: سرمادیمقرر گرد   ۶
 پرداخت گردد. نییبا کارمزد پا یصندوق توسعه مل قیطر
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 یم را براالز یهماهنگ یویگ یو شهردار یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیم ،ی: ادارات کل راه و شهرسازدیمقرر گرد   ۷
 معمول دارند. یو حمام سنگ نیال پیز گذار سرمایه یصدور موافقت اصول

 پرداخت گردد. یمحمد آقایپوشاک  یدیو کارکنان تول انیمتقاض یبرا الیر اردیلیم کی ی: از محل اشتغال خانگدیمقرر گرد   8
توسط سازمان  یکاربر رییاحمدآباد و با تغ یروستا معدنی آب گذار سرمایه فیتکل نییشهرستان کویر با تع ی: فرمانداردیمقرر گرد   ۹

 .دینما یریگیرا پ یدیواحد تول نیا تیو فعال التیاستان، اخذ تسه یجهاد کشاورز
و حمل و نقل  یتوسط اداره کل راهدار ،ی: طرح مجتمع اجالل پور واقع در جاده سرچم با نظر مساعد از نظر فندیمقرر گرد   ۱۰
 .ردیقرار گ یمورد بررس دداًمجاستان  ای جاده
استان برگزار و سازمان  یتوسط اداره کل راه و شهرساز یویگ یو هنر یانجام مناقصه مجتمع فرهنگ اتی: عملدیمقرر گرد   ۱۱
 .دیپروژه اقدام نما لیتکم یاعتبارات الزم برا تثمیناستان نسبت به  ریزی برنامهو  تیریمد
 سال به اتمام برساند. انیرا تا پا یویبه گ گیاحمد ب یجاده ن دیجد انتیاستان، آسفالت وار یشهرساز: اداره کل راه و دیمقرر گرد   ۱۲
هزار قطعه اقدام  ۲۰۰تا سقف  زادهیعل آقای گذار تخممرغ  هیسهم شیاستان نسبت به افزا ی: سازمان جهاد کشاورزدیمقرر گرد   ۱۳
 .دینما
 یبانک کشاورز قیو از طر یریگیپ یاستاندار قینفر از طر 4۵به تعداد  یمشاغل خانگ الزم جهت التیتسه ی: اعطادیمقرر گرد   ۱4

 شده اقدام گردد. یاستان نسبت به عقد قرارداد با افراد معرف
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب 

 ۱۵شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۱4/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ۱۷/۹۱۹۷/۱/۱/۱۷۲۷
 یزیبرنامه ر

 شهرستان خلخال یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷شهرستان خلخال در سال  یمقاومت اقتصاد های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱
 ۱4۰۰توسعه شهرستان خلخال تا سال  یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱4/۱۱/۱۳۹۷مور   کشنبهیظهر روز  ۱۵جلسه در ساعت 

 یها اهم برنامه حیبه تشر خیرمقدمفرماندار محترم شهرستان خلخال پس از عرض  ییبابا آقایابتدا جناب  .دیشروع گرد دیجکالم اهلل م
پرداختند. در ادامه جلسه  یصنعت و معدن و کشاورز یتوسعه شهرستان خلخال در سه بخش گردشگر یورهاو مح یاقتصاد مقاومت

پس از انقالب اعالم  های سالانجام گرفته در طول  های فعالیت حیضمن تشر لیرم اردبمهندس بهنام جو استاندار محت آقایجناب 
 یبرا ییاجرا های دستگاه یتالش تمام یانجام گرفته ول شهرستاندر سطح  یخوب یسال پس از انقالب کارها 4۰داشتند: در طول 

 شانی. اباشد می یاز شهرستان ضرور تیز مهاجرت جمعا یریو جلوگ تیجمع تیاشتغال و تثب جادیدر جهت ا شیخو های برنامه یاجرا
کویر و خلخال در مجلس  های شهرستان فیمحترم مردم شر ندهیمحترم شهرستان خلخال، نما جمعه امامدر ادامه ضمن تشکر از 

در  یستیاستان با تابعه های شهرستان ۱4۰۰ سال انداز چشم: کردند تثکیدفرماندار محترم شهرستان خلخال  نیو همچن یاسالم یشورا
 نامهو بر هیته ها فرمانداریاستان و  مؤیرادارات کل  ی( و با همکاریو کشاورز یمعادن گردشگر ها جادهو  ها زیرساختابعاد مختلف )

 آن ارائه گردد. یاجرا یمشخص برا بندی زمان
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 ماوبات:
منطقه  دستی صنایع یدیمحصوالت تول ینترنتیفروش ا نیشهرستان خلخال و همچن یدائم شگاهینما اندازی راه تیبه اهم تیبا عنا   ۱

 اسفندماه لیساختمان مذکور تا اوا اندازی راهو  لیاستان نسبت به تکم یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیمقرر شد: اداره کل م
داده  های آموزشو  تیهدا با یفروش مجاز قیشهرستان از طر دستی صنایع یدیاز فروش محصوالت تول یزارشاقدام الزم معمول و گ

 .دیشده در جلسه بعد ارائه نما
اواسط تابستان  یشهرستان )پل معلق و هتل سه ستاره ازناو برا یگردشگر های پروژه برداری بهره بندی زمان خی: تارمقرر گردید   ۲
 یبرا یور موافقت نامه اصولبرادران شاد و صد ی، مجموعه گردشگر۹8 وریشهر لیاوا یبرا یاسک ستیو پ لی، تفرجگاه اندب۹8

سه  انداز چشم ینی( در برنامه تدویبوم گرد یها طرحبام خلخال و  یمجموعه گردشگر نیو همچن زنادر ا یلیخانم سارا جل یگردشگر
 استان ارائه گردد. یو گردشگر دستی صنایع یفرهنگ راثیتوسط اداره کل م یساله منظور و در جلسه بعد

و  دستی صنایع ،یفرهنگ راثیمحترم م مدیرکل حاتیامامزاده عبداهلل کلور با توجه به توض یه گردشگردر خصوص منطقه نمون   ۳
 ندهیروز آ ۱۵موضوع تا  فیتکل نییاستان نسبت به تع یو گردشگر دستی صنایع یفرهنگ راثی: اداره کل مدیاستان مقرر گرد یگردشگر

 .ندیالزم را معمول نما یهمکار زیاستان ن یزیر و برنامه تیریسازمان مد یاستان وزبه مج ازیاقدام و در صورت ن
 ۲) ریانجام شده با معاون وز جلسه صورتخلخال طبق  ۲شماره  یشهرک صنعت یآماده ساز یالیر اردیلیم 4اعتبار  تثمینبا توجه به    4
و  یطراح ینظر به اتمام فاز مطالعات نیمچنو ه یاعتبارات استان قیتومان هم از طر اردیلیم ۲وزارتخانه و  قیتومان از طر اردیلیم
شروع  یاستان برا یصنعت های شهرکشرکت  یاقدامات الزم از سو ندهی: تا دو هفته آدی( مقرر گردنیهشتج یصنعت هیناح یسپار مانیپ

 معمول گردد. نیهشتج یصنعت هیناح نیخلخال و همچن ۲شماره  یشهرک صنعت ییاجرا اتیعمل
 ها آن های فعالیت یها شهرستان خلخال به همراه رسته ۱شماره  یراکد و فعال موجود در شهرک صنعت یواحدها : آماردیمقرر گرد   ۵
و ساخته  بالتکلیفواگذار شده  های زمیننسبت به فسخ قرارداد  ضمناًشفاف و کامل احصاء و در جلسه بعد گزارش گردد.  صورت به

 گذاران هیبه سرما مابین فیبر اساس توافقات  زیشده( ن ورشکست) غیرفعالاخته شده س یواحدها نینشده بر اساس قانون اقدام و همچن
 واگذار گردد. دیجد
 ۵۰پرداخت  یاخذ موافقت بانک صنعت و معدن برا نیو همچن یکارخانه نئوپان توسط بخش خصوص تیبا توجه به شروع فعال   ۶
برنامه فاز دوم  یمقرر شد فرماندار ینفر ۳۰۰ یال ۲۰۰اشتغال  جادیو اکارخانه  تیجهت توسعه فعال یبانک التیتومان تسه اردیلیم

شده از  تائیدمصوب و  یبانک التیمربوطه جهت اخذ تسه مجوزهای افتیدر یو اقدامات الزم برا افتیکارخانه را از شرکت نئوپان در
 برسد. یداربر تا فاز دوم هم به بهره ندینما غیرمعمولو  سازی ساختمانبانک صنعت و معدن و 

 هیحاشاراضی  نکهیکارخانه و نظر به ا هیخوراک اول تثمین منظور به یدرختان صنعت کاری نهالکارخانه نئوپان به  ازیبا توجه به ن   ۷
 یاراض یواگذار یالزم را برا یاستان بررس یعیو اداره کل منابع طب یا شرکت آب منطقه د،یمقرر گرد باشند یامر م نیمستعد ا اوزن قزل
 هیماه مطالعات حاش ۳استان ظرف مدت  یعیاداره کل منابع طب نیانجام دهند. همچن ازیحقابه موردن صیو تخص اوزن قزل هیحاش یمل

 را به اتمام برساند. لیکارخانه نئوپان خلخال و اردب یصنعت یدرختکار یرود ارس برا
شهرک به دو  نیزم ی)با توجه به جداساز ۲شماره  یدر شهرک صنعت سیلیکارخانه فروس یطیمح ستیز یابیدر خصوص ارز   8

 صورت بهکارخانه  ازیموردن نیمقدار زم یابیاستان نسبت به ارز زیست محیط: اداره کل حفاظت دیقسمت توسط لوله گاز( مقرر گرد
 .ندیجداگانه اقدام نما

که در حوزه صنعت به استان مراجعه  یگذاران سرمایه اداره کل صنعت، معدن و تجارت به دو مورد از نده،یروز آ 4۵: تا دیمقرر گرد   ۹
صدور جواز  زیاستعالمات مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت و ن هیکل ند،یاتخاذ نما یبیو ترت یشهرستان خلخال را معرف ،کنند می

 .ردی( توسط ادارات شهرستان انجام پذگذاری سرمایهدر امور  لیتسه منظور به) تثسیس
بانک تجارت و  ندهینما حاتی( با توجه به وجود تناقض در توضجانیکارگاه فرش رسام عرب زاده )شرکت فجران آذربا در خصوص   ۱۰
مشکل عدم پرداخت  در خصوصو  یموضوع بررس چندجانبهمذاکره  ی: بعد از جلسه طدیشرکت فجر مقرر گرد ندهینما های گفته
 گردد. یریگیپ یاستاندار قیاز طر زین نایشرکت مذکور توسط بانک س التیتسه
صورت گرفته مقرر  نیکارگاه در هشتج اندازی راه یبرا هیاقدامات اول نکهیفرش آذرخش با توجه به ا یدیدر رابطه با واحد تول -۱۱
را انجام  الزم های پیگیری ندهیکارگاه تا دو هفته آ اندازی راه یجهت رفع مشکالت برا ،یاستاندار ی: اداره کل دفتر امور اقتصاددیگرد

 دهند.
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 یاداره کل صنعت، معدن و تجارت با هماهنگ دیکمر، مقرر گرد یدر محدوده روستا یپهنه معدن یدر رابطه با مطالعه اکتشاف   ۱۲
 در خصوص) ستیز محیطتا روز دوشنبه مکاتبات الزم با سازمان حفاظت  استان زیست محیطو حفاظت  یعیادارات کل منابع طب

 .ندینما میبه استاندار محترم تقد یو جهت انجام اقدامات بعد هیته یکتب صورت به( را موجودو موانع  یاکتشاف مطالعات بندی زمان
خشکبار،  بندی بستهشهرستان در بحث  های قابلیت در خصوص) استان یمحترم پارک علم و فناور سیرئ حاتیبا توجه به توض-۱۳

 یساختمان توسط فرماندار ینیب شیو با توجه به پ (ها حوزه نیشهرستان در ا های ظرفیت ییو شناسا یو گردشگر یمعدن های سنگ
در  یندگینما یانداز استان نسبت به راه یپارک علم و فناور :دیپارک در شهرستان مقرر گرد یندگینما اندازی راه یشهرستان خلخال برا

 .دیاقدام نما ۹8 نیشهرستان تا اواخر فرورد
طرح مذکور توسط  ازیدر گردش موردن هیهفته سرما کی: ظرف مدت دیآتشک، مقرر گرد آقای ینددر خصوص گلخانه رز هل -۱4

 اشتغال استان( پرداخت گردد. ی)مطابق مجوز کارگاه تخصص یریو عشا ییروستا التیو بر اساس درصد تسه یبررس یبانک کشاورز
 یسدها در خصوص) ۱4۰۰شهرستان خلخال را تا سال  یبخش کشاورز انداز چشماستان  ی: سازمان جهاد کشاورزدیمقرر گرد -۱۵
و  هیو ...( را ته ییدارو اهانیپرورش گ های ظرفیتعسل،  یدر کارخانه فرآور گذاری سرمایه د،یجد یشتیمع ی، سدهاکاره نیمه یشتیمع

 .دیدر جلسه بعد گزارش نما
هکتار از  ۵۰۰ یاستان در خصوص واگذار یهاد کشاورزسازمان ج نیو همچن یزداریو آبخ یعی: اداره کل منابع طبدیمقرر گرد -۱۶
اقدامات و روند شروع کار  جهیاقدام و نت یروز آت 4۵)مشتاق صنعت( ظرف  شرکت اسکان گذار سرمایهشده به  یابیاستعداد یمل یاراض

 .ندیگزارش نما ی( در جلسه آتگذاران هیرا )با حضور سرما
 یتلفن همراه تعداد یپوشش ارتباط یبرا ریزی برنامهبر  یطالعات و ارتباطات استان مبنا یفناور رکلیمد حاتیبه توض تیبا عنا-۱۷

اطالعات استان نسبت به پوشش ارتباط تلفن  ی: اداره کل ارتباطات و فناوردیمقرر گرد ۹8خرداد  انیشهرستان تا پا یاز روستاها
 لیشهرستان از قب یماجوالن و مناطق گردشگر-م، شالدرا -سرچم، کلور-روزیف -خلخال) شهرستان یارتباط یرهایهمراه، مس

 .دیاقدام نما ۹8سال  خردادماه انیازناو( تا پا-لیاندب
و حمل و نقل  ی: اداره کل راهداردیدرام مقرر گرد -کلور  ریدر مس راهی بیناحداث دو مجتمع  بیو تصو یریگیبه پ تیبا عنا   ۱8
 یالزم از سو های پیگیریهر دو مورد اقدام و  ییاجرا اتیر مجوز و شروع عملروز نسبت به صدو 4۵استان ظرف مدت  ای جاده

 گردد. جامان زیمحترم شهرستان ن یفرماندار
را  مانکاریدرام و انتخاب پ-کلور ری، مناقصه کارخانه آسفالت در مس۱۳۹۷سال  انیاستان تا پا ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد-۱۹

 .دیانجام نما
 خانه تصفیه زیو ن و خط انتقال سد مذکور ندهیسد بفراجرد را تا دو ماه آ یلیاستان اقدامات تکم ای منطقهشرکت آب  دیگردمقرر  -۲۰
 برساند. برداری بهرهبه  ۹8سال  ورماهیرا تا شهر دیجد
مقرر  یافته جامان یکاربر رییو تغ یمحدوده شهر شیطولش با توجه به افزا ای گلخانهشهرک  یآب برا صیدر خصوص تخص -۲۱
 .دیاقدام نما ای گلخانهشهرک گلخانه  ازیمورد ن مجوزهایاستان نسبت به صدور  ای منطقه: شرکت آب دیگرد
 ۱۰ یتومان اعتبارات اردیلیم ۵تومان جذب نشده و  اردیلیم ۷تومان از  اردیلیم ۵استان  ی: از اعتبارات مشاغل خانگدیمقرر گرد -۲۲
 قیاز طر اردیلیم ۵) یتومان اعتبار مشاغل خانگ اردیلیم ۱۰ سرجمع اند دادهکشور قول  یمحترم بانک مل ملرعایکه مد یتومان اردیلیم

 یبا هماهنگ یاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع یشهرستان خلخال از سو یعامل( برا های بانک ریسا قیاز طر اردیلیم ۵و  یبانک مل
 .ردیمد نظر قرار گ ندهیروز آ 4۵مرتبط ظرف  های دستگاه ریسا
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱6شماره   جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ ۶۲۱۱/۱/۱/۱۷۲۳
 یزیبرنامه ر

 سوار لهیشهرستان ب یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷سوار در سال  لهیشهرستان ب یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس   -۱
 سوار لهیتوسعه شهرستان ب یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از کالم  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱۵/۱۱/۱۳۹۷عصر روز دوشنبه مور   ۱۶جلسه در ساعت 

 کیو تبر هیفاطم امیا تیسوار ضمن عرض تسل لهیفرماندار محترم شهرستان ب یقباد آقایجلسه  ی. در ابتدادیشروع گرد دیاهلل مج
و تشکر نمودند.  ریدر شهرستان تقد یاستان رانیمد ریاز حضور استاندار محترم و سا ،یانقالب اسالم کوهمندش یروزیالگرد پس نیچهلم

شهرستان پرداخته و خدمات ارائه شده به مردم  یدر حال اجرا یو اقتصاد یعمران های طرحو  ها پروژهدر ادامه به ارائه گزارش از  شانیا
ضمن  لیمهندس بهنام جو استاندار محترم اردب آقایعنوان کردند. در ادامه جناب  نیقابل تحس و یرا ستودن ریاخسال  4۰منطقه در طول 

 های پروژه شرفتیپ زانیم یاستان را بررس های شهرستاندر  یجلسات اقتصاد مقاومت یدهه مبارک فجر هدف از برگزار اهلل ایام کیتبر
صورت گرفته  یها ریزی برنامهعنوان نموده و از  گذاری سرمایهو  دیتول وانعو رفع م لیو تسهشهرستان  یدر حال اجرا یاقتصاد مقاومت
اشتغال  جادیرا ا دیو ام ریدغدغه دولت تدب ترین مهم شانیخبر دادند. ا ها فرمانداریروزه( در  4۵ صورت بهجلسات ) یدوره ا یجهت برگزار

. در ادامه صاحبان باشد میامر مهم  نیشدن ا یاتیعمل یراستاعامل در  ترین مهم گذاران سرمایهاز  تیدانستند که لزوم حما داریپا
 لیبه شرح ذ یمحترم مصوبات نیو استماع نقطه نظرات مدعو یمشکالت پرداخته و پس از بررس انیبه ب یدیو تول یاقتصاد های طرح

 .دیاتخاذ گرد

  

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:
)با برش ساالنه( مقرر ۱4۰۰سوار در افق سال  لهیبرنامه توسعه شهرستان ب نیو تدو هیتهبر  یاستاندار مبن حیبه دستور صر تیبا عنا -۱

نسبت  یروز آت 4۵ ی( در بازه زمانییاجرا های دستگاهو  ریزی برنامهو  تیریسازمان مد یبا همکار)سوار  لهیشهرستان ب ی: فرمانداردیگرد
 گزارش گردد. نتیپاورپو صورت بهستاد  یطرح مذکور اقدام و در جلسه بعد هیبه ته

 ازیمورد ن یالزم جهت صدور مجوزها های پیگیری: دیمقرر گرد ،یانسان یرویسوار و کمبود ن لهیساعته شدن گمرک ب ۲4با توجه به  -۲
 معمول گردد. یتوسط استاندار یانسان یرویجذب ن یبرا
 لهیو ب گرمی –سوار  لهیب ریشهرستان )مس یص جاده مواصالتاتخاذ شده در خصو ماتیاستاندار محترم و تصم تثکیداتبه  تیبا عنا   ۳

( نسبت به استقرار کارگاه و مقدمات االنبیا خاتم)قرارگاه  قراردادشرکت طرف  ندهیسال آ بهشتی: تا اول ارددگردی مقرر( آباد پارس –سوار 
 اقدامات الزم را معمول دارند. ییکار اجرا

سبز  یآن از فضا یرکاربرییمطرح و با تغ یمقاومتستاد اقتصاد جعفرآباد در  یلویس تیدر سا مینیز بادام یفرآور عیطرح احداث صنا   4
 .دیموافقت گرد ی( به صنعتمترمربع ۵۰۰۰)به مساحت 

 یامور عمران یسوار توسط معاونت محترم هماهنگ لهیدر گمرک ب یر کسیا زاتیاعتبار الزم جهت نصب تجه تثمین: دیمقرر گرد   ۵
سازمان  یروز پس از اعالم آمادگ ۱۰ظرف مدت  یبرق فشار قو تثمینو  ینور بریو اقدامات الزم جهت نصب ف یریگیپ یراستاندا

 گردد. ولاستان معم ریزی برنامهو  تیریمد
از  یریپروژه و جلوگ یکیزیف شرفتیجعفرآباد( با توجه به پ یسنبل )هزار هکتار لیزیق یآب شرکت تعاون تثمیندر خصوص مشکل    ۶

از  تثمینتا  ۶آب از کانال  تثمینهفته نسبت به  کیدر طول  ،ی: حسب مصوبات قبلدیبه بهره برداران، مقرر گرد یخسارات احتمال هرگونه
استان توسط  یمقاومتستاد اقتصاد مربوطه و ارائه به  جلسه صورت میبرداشت( و تنظ زانی)با مشخص نمودن م خدآفرینسد  ابیمحل پا

 استان اقدام گردد. یاستان و سازمان جهاد کشاورز ای همنطقشرکت آب 
استان و  ای منطقهشرکت آب  مابین( موضوع خدآفرینسد  ابی)پا یو مشکالت تملک کانال اصل مسائل: در خصوص دیمقرر گرد   ۶

 و نسبت به پرداخت خسارت اقدام گردد. یهفته بررس کیاستان مطرح و ظرف مدت  یسازمان جهاد کشاورز
ظرف مدت  یاستاندار یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ یکشت و صنعت پارس با همکار یلیتبد عیمربوط به صنا های طرح: دیمقرر گرد   8

 گردد. فیتکل نییدو هفته تع
 ی: سازمان جهاد کشاورزدی( مقرر گردزادهیعل خیش آقای) یاریخاو انیطرح پرورش ماه یدر خصوص محل مورد درخواست اجرا   ۹

 .دیرا اعالم نما جهیالزم در خصوص محل مورد درخواست معمول و نت های بررسیهفته  کیرف مدت استان ظ
 ۳۰و به مبلغ  %۱۲با نر  سود  ی( از محل صندوق توسعه ملیمعزز آقایطرح کارخانه آسفالت ) ازیمورد ن التی: تسهدیمقرر گرد   ۱۰
 گردد. یریگیپ یاراستاند یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ قیاز طر الیر اردیلیم

 ،یطرح توسط مجر یمحل اجرا یداخل کشی لولهپس از  :دیسعادت زاده، مقرر گرد آقای یبه مرغدار گازرسانیدر خصوص مشکل    ۱۱
 .دیاقدام نما یداخل کشی لولهروز پس از اتمام  ۱۰ظرف مدت  گازرسانیاداره گاز شهرستان نسبت به نصب علمک و 

 لیو تکم قیدق یکشاورز یاجرا ،یمگاوات ۷ یحرارت روگاهیاحداث ن منظور به) داریددکتر  آقای گذاری سرمایه جیدر خصوص پک   ۱۲
 ازیموردن التیاقدامات الزم در خصوص تسه لیاردب ی: استانداردیدو برابر کشور(، مقرر گرد اندازه بهراندمان  شیو افزا یچرخه کشاورز
 .دیاقدام نما ییروستا داریپا تومان از محل اشتغال اردیلیم ۳۰طرح به مبلغ 

استان در خصوص رفع  ی: سازمان جهاد کشاورزدی(، مقرر گردیو سبز یفیس دیبریبذر ه دیبذر مغان )تول ایمیدر خصوص شرکت ک -۱۳
ر مقر نیهمچن .ندیرفع مشکل آب طرح اقدامات الزم را معمول نما یاستان برا ای منطقهشرکت آب  زیطرح و ن ازیموردن نیمشکل زم

اقدام  ییروستا داریتومان از محل اشتغال پا اردیلیم ۱۵طرح به مبلغ  ازیموردن التیالزم در خصوص تسه ماتاقدا لیاردب ی: استانداردیگرد
 .دینما
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ه استان در صدور پروان ی: سازمان جهاد کشاورزدیو مقرر گرد یگوسفندان )خانم دانش مقدم( بررس ییچند قلوزا بنیان دانشطرح    ۱4
 8۰۰۰نامبرده به مبلغ  یدرخواست التیآب، برق و گاز اقدام و تسه امتیازات اءینموده و ادارات مرتبط نسبت به اح عینامبرده تسر تیفعال
 گردد. یریگیپ یاستاندار یامور اقتصاد یتوسط دفتر هماهنگ یریو عشا ییروستا التیمحل تسه از الیر ونیلیم

 التیمتمم طرح مذکور از محل تسه التی: موضوع درخواست تسهدیمطرح و مقرر گرد ییعطا آقای یمشکل مربوط به طرح دامدار   ۱۵
 گردد. یریگیپ یاستاندار یامور اقتصاد یتوسط دفتر هماهنگ یریو عشا ییروستا
 معمول دارند.)خانم راستان( اقدام الزم را  شترمرغبرق و گاز طرح پرورش  تثمین: ادارات برق و گاز نسبت به دیمقرر گرد   ۱۶
استان در اسرع وقت نسبت به صدور  التی: اداره کل شدیمقرر گرد ،یفهم آقای یدر خصوص مشکالت مربوط به طرح پرورش ماه   ۱۷

 نیو همچن یامور آب مغان بررس تیریتوسط مد هیبر یان تریل ۳به  هیبر یان تریل کیحجم آب از  شیمجوز مربوطه اقدام و موضوع افزا
 گردد. یریگیاستاندار پ یامور اقتصاد یتوسط دفتر هماهنگ الیر ونیلیم ۷۰۰۰به مبلغ  التیدرخواست تسه

توسط دفتر  یبانک قهیطرح به عنوان وی یسند محل اجرا رشی: موضوع پذدیمقرر گرد ،یحق آقایپوشاک  دیدر خصوص طرح تول   ۱8
 .ردیقرار گ یریگیمورد پ یاستاندار یامور اقتصاد یهماهنگ

 ی: موضوع توسط سازمان جهاد کشاورزدیمقرر گرد ،یدانشگاه آزاد اسالم یصادرات محصوالت کشاورز انهیخصوص طرح پا در   ۱۹
 آن اعالم گردد. جهیو نت یاستان مورد بررس

با برنامه  یسوار با مشارکت فعال ادارات شهرستان لهیشهرستان ب ی( توسط فرماندار۱4۰۰تا سال )افق توسعه شهرستان  دیمقرر گرد   ۲۰
 گردد. نیتدو ساله یکمقاطع 

توسط گروه  یافته انجام یکشور، سهام بند یسازمان امور اراض ۲۰/8/۹۷مور   ۳48۱8۲/۲۰/۵۳: به استناد مجوز شماره دیمقرر گرد -۲۱
 مدیره تهیئ یاعضا ینفره استان، معرف ۷ هیئت یتوسط شورا طیشرا نیواجد ستیل تائیدو  یشهرستان، بررس شیو پاال قیتحق
 ینفره در خصوص قشالقات ۷ هیئت یشورا ۲۶/8/۹۷مور   ۱8۱استان، مصوبه شماره  ییسازمان تعاون روستا مدیریتتوسط  یشنهادیپ

آب به  صیاستان، نسبت به تخص یصادره از سازمان جهاد کشاورز مجوزو  اند نموده یدرصد بهره برداران آن اعالم آمادگ ۵۰از  شیکه ب
منابع آب آن  ریبه مد یشنهادیپ مدیرعامل ای ندهیشهرستان مربوطه، نما یجهاد کشاورز ریمد یاز سو نامه معرفی ارائهبا  ابیپا یاراض

 .ندیاقدام نما یاریجهت انعقاد قرارداد آب زیر کشتسطح  یاریشهرستان جهت آب
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۷شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد  
 ۱۶/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ ۱۰۳۵۲/۱/۱/۱۷۲۵
 یزیبرنامه ر

 آباد پارسشهرستان  یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷در سال  آباد پارسشهرستان  یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱
 آباد پارستوسعه شهرستان  یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از  یاتیاندار محترم و با تالوت آاست استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱۶/۱۱/۱۳۹۷مور   شنبه سهصبح روز  ۳۰/۷جلسه در ساعت 

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و  امیا تیضمن تسل آباد پارسجلسه فرماندار محترم شهرستان  ی. در ابتدادیشروع گرد دیکالم اهلل مج
شهرستان در  یافتتاح های پروژهو  یاقتصاد مقاومت های پروژه یجلسه، روند اجرا یبه اعضا ییگو خیرمقدمو  فجردهه مبارک  امیا کیتبر

دهه  کیو تبر هیفاطم امیا تیبا عرض تسل لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقاینمودند. در ادامه جناب  حیدهه مبارک فجر را تشر
اشند. دشمن ب یاقتصاد های تحریممردم در برابر بمباران  یاریانقالب، خواستار هوش یسالگ 4۰ راندو تیو با شکرانه تثب فجرمبارک 

سال  یافق توسعه شهرستان برا نی، خواستار تدوها شهرستان یاهداف جلسات اقتصاد مقاومت حیاستان با تشر یمقاومتستاد اقتصاد  سیرئ
 هیمرتبط( شدند و افزودند: کل ییاجرا های دستگاه ریو سا نیمعاون ت،یریسازمان مد یبا همکار) شهرستان یتوسط فرماندار ۱4۰۰
در آن  زیمغان ن پروری دامتوسعه شرکت کشت و صنعت و  یستیبوده و با یتوسعه بخش خصوص تیبا محور ییو اجرا یاتمطالع های پروژه

 نشان داده شود. یو کشاورز یو گردشگر یصنعت ،یاقتصاد های حوزهدر  یو خصوص یشده باشد و سهم بخش دولت دهید

 

 ماوبات:
 ی: فرمانداردیمقرر گرد ۱4۰۰در سال  آباد پارسبرنامه افق توسعه شهرستان  هیو ته نیتدوبر  یاستاندار مبن حیبه دستور صر تیبا عنا   ۱

نقش  قرار دادنو محور  ییو اجرا یدر قالب برش ساالنه و با لحاظ مطالعات ریزی برنامهو  تیریسازمان مد یبا همکار) آباد پارسشهرستان 
 ستاد گزارش گردد. یطرح مذکور اقدام و در جلسه بعد هیروزه نسبت به ته 4۵ یمغان( در بازه زمان پروری دامو صنعت و  کشتشرکت 

مستلزم  دهیبه شهرستان امضاء گرد آهن راهاجرا و اتصال  نهیدر زم جانیآذربا یو جمهور یاستاندار مابین یکه ف یپروتکل نکهینظر به ا   ۲
و اداره کل منابع  یفرماندار تی: موضوع با محوردی، مقرر گردشدبا میپروژه  یاجرا یهکتار برا 4۵۰به مساحت  نیو تملک زم ییشناسا
 گردد. یریگیپ جهیتا حصول نت تاناس یعیطب
 آباد پارس یپروژه جاده مواصالت مانکاریهفته، مطالعات و انتخاب پ کیاستان ظرف مدت  ریزی برنامهو  تیری: سازمان مددیمقرر گرد   ۳
 .ندیو گزارش نما هیسوار را ته لهبی – ادآب پارس ریو مس لاردبی – شهر مشکین –
 های ظرفیترودخانه ارس موجود بوده و جهت استفاده از  هیدر حاش لومترکی 4 – ۲به عرض  نیزم لومتریک 4۰ بر بالغ نکهینظر به ا   4

رود ارس با لحاظ بخش  هیحاشاستان نسبت به انجام مطالعات توسعه  یعی: اداره کل منابع طبدیآن مقرر گرد هیحاش یرودخانه ارس و اراض
 .ندیرا اعالم نما جهیاقدام و نت زیست محیطو  التیش
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بخش  نکهیدر منطقه دره رود اصالندوز، نظر به ا وهیم یکیسبد پالست دیبر احداث طرح تول یمبن یرزاق یعل یدر خصوص تقاضا   ۵
 قیاستان با استعالم موضوع از طر یسازمان جهاد کشاورز: دی، مقرر گردباشد می یشهرک صنعت های زیرساخت هرگونهاصالندوز فاقد 

 الزم را به عمل آورد. یطرح موافقت و همراه یبا درخواست مجر اناست یصنعت های شهرکشرکت 
 رتیبه جهت مغا ای جادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار ینظر به بررس ،یهمت نور آقایدر خصوص طرح احداث هتل و تاالر    ۶

 .دیطرح مخالفت گرد یبا اجرا میلحاظ احارو  یقانون
شرکت  نکهیبر ا یمبن پروری آبزی یواحدها رانیاز مد یجمع گذاری سرمایهنظر به طرح مشکل  ،پروری آبزی واحدهایدر خصوص    ۷

اقدام شده  انیوسط مجرانجام گرفته ت گذاری سرمایهمحل اجرا که به واسطه  یشده برا جادیا افزوده ارزشاستان با توجه به  ای منطقهآب 
با  یدر محل استاندار فرمانداری – التشی اداره – ای منطقهرفع مشکل مذکور جلسه مشترک با حضور شرکت آب  ت: در جهدیمقرر گرد

 اتخاذ گردد. یمقتض میتا تصم لیتشک یاستاندار یاداره کل دفتر امور اقتصاد تیمحور
 یطرح پرورش ماه یبا اجرا زیست محیطبا توجه به مخالفت اداره کل حفاظت  ،یجعفر یردیتارو پروری آبزیدر خصوص طرح    8

 یعیرودخانه ارس که توسط اداره کل منابع طب هی: پس از انجام مطالعه حاشدیطرح مقرر گرد نیحل مشکل ا یبرا ،یجعفر آقای یسردآب
 شود. گیری تصمیماستان در حال انجام است 

احداث  تیفاقد سند مالک یاز واحدها که در اراض ینظر به طرح مشکل تعداد ن،یفاقد زم یدیولت یواحدها مهیدر خصوص مشکل ب   ۹
مقرر  نماید می یخوددار یدیاز تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل در واحد تول یبه استناد بخشنامه داخل یاجتماع تثمینو  اند گردیده
موضوع و اتخاذ  یریگی( نسبت به پیاستاندار یامور اقتصاد ی)دفتر هماهنگ یداراستان با مجموعه استان یاجتماع تثمین: اداره کل دیگرد
 .دیرفع مشکل آنان اقدام نما یالرم برا ریتداب
فعال و با  یاز واحدها یکیپوشاک مغان ) الدیم یشرکت تعاون نکهیبه ا تیپوشاک مغان، با عنا الدیم یدر خصوص شرکت تعاون   ۱۰

 ریدر رقابت با سا ییو عدم توانا ای توسعه های برنامهو عقب ماندن از  یبانک التیاز تسه مندی بهرهجهت عدم باال به  زایی اشتغالسطح 
 التیاز تسه مندی بهرهو  تیفلذا در جهت کمک به بازگشت آن به چرخه فعال دهیگرد لیو تعط غیرفعال یدین واحد تولی( اتولیدکنندگان

امداد و  تهیبا کم جانبه سهجلسه مشترک  یاستاندار یامور اقتصاد ی( دفتر هماهنگ۱۶/۱۱/۹۷  ): در موردیمقرر گرد متیارزان ق یبانک
و اقدام الزم صورت  یامداد بررس تهیاز محل سهم کم زایی اشتغال التیاز تسه مندی بهره یداده و در خصوص چگونگ بیطرح ترت یمجر
 .ردیگ
 الیر اردیلیم ۲۰ نهیشرکت مذکور با صرف هز یکیزیساختمان ف نکهیبا توجه به ا ،ییاصغر رضا رانیدر خصوص شرکت بهدام آرتا ج   ۱۱

به مبلغ  ریاز محل اشتغال فراگ یبانک التیاز تسه مندی بهرهجهت  ۹۶سال  انیو در پا دهیاحداث گرد یدر شهرک صنعت ۹۵در سال 
با توجه به  نیبنابرا دهینگرد آالت ماشینموفق به استقرار  یبانک قیویا تثمینشده و به علت عدم  یمعرف یمل کبه بان الیر ونیلیم ۹۶۰۰

 و اصالح گردد. یبررس مجدداً: طرح مذکور دیمقرر گرد آالت ماشین متیق شیتورم و افزا
مقرر  یبانک کشاورز یاز سو هیکشتارگاه و صدور اجرائ تیبه مشکالت فعال تیدام مغان با عنا یدر خصوص طرح کشتارگاه صنعت   ۱۲
 اقدام گردد. شانیو نسبت به رفع مشکل ا یریگیپ یاستاندار یامور عمران ی: موضوع توسط معاون محترم هماهنگدیگرد
اقدام به احداث طرح خود در  ۹۶سال  انیطرح در جر یمجر نکهیبا توجه به ا ،یجعفر آتش آقای یدر خصوص مجتمع خدمات رفاه   ۱۳

 التیاز تسه مندی بهرهدر  شانیا قینموده و عدم توف ییاجرا اتیاقدام به شروع عمل یشخص نموده و با آورده آباد پارسو  لیاردب حدفاصل
حجم  شیطرح اقدام به افزا ی: مجردیگرد شنهادیانجام گرفته، پ گذاری سرمایهاز  انتیدر جهت ص ریفراگ الاز محل اشتغ یبانک

 .دیاقدام نما یمشارکت صورت به گذاری سرمایهجهت انجام  کیشر کیبا دعوت از  ایو  دینما الیر اردیلیم ۲۰۰تا مبلغ  گذاری سرمایه
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۸شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۱8/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار  
 یزیبرنامه ر

 شهرستان مغان یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷شهرستان مغان در سال  یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱
 توسعه شهرستان مغان یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱8/۱۱/۱۳۹۷صبح روز پنجشنبه مور   ۳۰/۷جلسه در ساعت 
از عملکرد  یمحترم جلسه گزارش یخدمت اعضا رمقدمی. ابتدا فرماندار محترم شهرستان مغان با عرض خدیشروع گرد دیاز کالم اهلل مج

شهرستان در دهه مبارک فجر را ارائه نمودند. در ادامه  یافتتاح های پروژه زیو ن ۱۳۹۷شهرستان در سال  یاقتصاد مقاومت های پروژه
دهه مبارک فجر، خدمات نظام  اهلل ایام کیو تبر هیفاطم امیا تیبا عرض تسل لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقایجناب 

دانستند و  یستودن ،یشهرستان پس از چهل سال تالش و مقاومت در برابر استکبار جهان نیا را در رانیا یاسالم یمقدس جمهور
در  شانی. اشود می بینی پیششهرستان  نیا یبرا یخوب ندهی، آیمنطقه آزاد تجار جادیصورت گرفته و با ا یها گذاری سرمایهافزودند: با 

و با  نیزم ییاظهار داشتند: بعد از تملک نها یگرم یالرلویگ اچهیدر در یشگرطرح گرد یادامه با اعالم انجام مطالعات مربوط به اجرا
 .شود میشروع  ندهیآن از سال آ ییاجرا اتیجذب اعتبارات الزم، عمل

 

 ماوبات:
مقرر  )با برش ساالنه(۱4۰۰در افق سال  یبرنامه توسعه شهرستان گرم نیو تدو هیبر ته یاستاندار مبن حیبه دستور صر تیبا عنا   ۱

 ریو سا یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م ،ریزی برنامهو  تیریسازمان مد یبا همکار) مغانشهرستان  ی: فرمانداردیگرد
 صورت بهستاد ) یو در جلسه بعد هیته یطرح مذکور با تمرکز بر بخش خصوص یروز آت 4۵ ین( در بازه زماییاجرا های دستگاه
 .دی( گزارش نمانتیپاورپو

 جهیو نت یریگیاستان را رصد، پ ییاجرا یها دستگاهمصوبات جلسه توسط  یاجرا ل،یمحترم شهرستان اردب یفرماندار دیگرد مقرر -۲
 .دیستاد گزارش نما یمصوبات را در جلسه بعد یاجرا
 ی: فرماندارگردیدمقرر  ،باشد می ۱۳۹۵نفوس و مسکن سال  یسرشمار یشهرستان، آمار رسم یکارینر  ب یمبنا نکهیبا توجه به ا - ۳

امسال  یرا برا کارانیب زیاعم از کارمندان، کارگران و ...( و ن) نیشاغل قیمرتبط، آمار دق ییاجرا های دستگاه یشهرستان مغان با همکار
( نتیستاد )در قالب پاور پو یو در جلسه بعد نیرا تدو یکاریرفع معضل ب یصورت گرفته برا یها ریزی برنامه زین واحصا  ۹8و سال 
 .دینما ارائه
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دولت برگزار  یسفر وزرا انیشهرستان مغان را که در جر یاستان، مصوبات جلسات اقتصاد مقاومت ییاجرا های دستگاه دیمقرر گرد -4

 .دیحل را از دستور جلسه خارج نما غیرقابلاقدام و موارد  باشد میکه قابل حل  یو در موارد یبررس مجدداًبود  دهیگرد
حل مشکل  منظور بهو  یمنطقه آزاد تجار یمتول ازیموردن نیزم یینها فیتکل نییتع یشهرستان مغان برا یفرماندار دیردمقرر گ -۵

استان، ظرف  یو اداره کل راه و شهرساز یعی، اداره کل منابع طبیخوب و مثبت سازمان جهاد کشاورز یو ... آن، با همکار نیمعارض
اقدامات را قبل از  جهینت یستیمحترم شهرستان با یالبته فرماندار) دینماستاد گزارش  یدر جلسه بعدرا  جهیاقدام و نت یروز آت 4۵مدت 

 ارائه در جلسه ستاد به استحضار استاندار محترم برساند(.
 سه – یگرم سوار و لهیب -یگرم یبر دو بانده نمودن جاده مواصالت یمبن االنبیا خاتمبا قرارگاه  یافته انجامدر خصوص توافقات  -۶ 

 اوالً: دی( مقرر گردیالزم به عنوان طرح مل یصدور مجوزها ییمراحل نها یصحرا، با توجه به اتمام فاز مطالعات طرح )و ط راهی
هست لحاظ  نی)با برش ساالنه( در مرحله تدو ۱4۰۰توسعه شهرستان که با افق  های برنامهرا جزء  ها پروژه نیاشهرستان  یفرماندار

 ها پروژهشروع  یمناقصه پروژه را برگزار و اقدامات الزم برا یسال جار انیاستان حداکثر تا پا یاداره کل راه و شهرساز اًیانی. دینما
 .دیرا معمول نما (۱۳۹8 لماه سا بهشتیارد لی)حداکثر در اوا

شهرستان با  یفرماندار دیمنطقه آزاد و ... سد عمارت، مقرر گرد ،یسهم آب شرب، صنعت، کشاورز فیتکل نییدر خصوص تع -۷
محترم  ندهیاستاندار محترم و نما تائیدالبته پس از ) رامذکور  های حوزهاز  کیسهم هر ربط،یذ ییاجرا های دستگاهو توافق  یهمکار

 .دیستاد گزارش نما یو در جلسه بعد نییتع( یاسالم یشورا لسشهرستان مغان در مج فیمردم شر
با حضور استاندار  یجلسه ا ندهیروز آ 4۵استان ظرف  ای منطقهشرکت آب  دیه سر، مقرر گردسر و کل نهیس یدر خصوص سدها -8

استان و مشاور طرح  ریزی برنامهو  تیری، سازمان مدیاسالم یشهرستان مغان در مجلس شورا فیمحترم مردم شر ندهیمحترم، نما
 .دیاقدام نما ضوعمو فیتکل نییبرگزار و نسبت به تع

 دیمرحمت باالزاده، تازه کند و موران از سد تازه کند، مقرر گرد دیشه رسانی آب های مجتمعو سهم آب  ازیبار مورد ندر خصوص اعت -۹
به  ندهیهفته آ یمدارک و مستندات مربوطه( ط به همراهرا ) ها مجتمعاز  کیآب هر  صیتخص زانیاستان م ای منطقه: شرکت آب اوالً

 اردیلیم ۵۰مبلغ ) ها مجتمع ازیاعتبار موردن تثمین: جهت یانیاً. دیابالغ نما کتباً( رویه به وزارت ن)جهت ارائ نشرکت آب و فاضالب استا
شهرستان و شرکت آب و فاضالب استان مشترکا  یباالزاده( فرماندار دیتومان شه اردیلیم ۲۰تومان موران و  اردیلیم ۳۰تومان تازه کند، 

مستضعفان به استان  ادیمحترم بن سیرئ ایک یدیمهندس سع آقایبا سفر جناب  یفته آت)که ه جلسهرا جهت طرح در  ای نامهتفاهم
 .ندیو آماده نما میخواهد شد( تنظ لیتشک لیاردب
)با برش  ۱4۰۰توسعه شهرستان که با افق  های برنامهرا جزء  یعلو ادیکالن بن های برنامهشهرستان،  یفرماندار دیمقرر گرد -۱۰

 .دیهست لحاظ نما نیوساالنه( در مرحله تد
توسط بانک تجارت پس از عقد  ییاعطا التیتسه یدرصد 8 ارانهی دیمقرر گرد ،یدرخش آقایجناب  یدر خصوص واحد صنعت -۱۱

 زیبه حساب بانک تجارت وار یو اعتبار یفن های کمکاداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و از محل  قیقرارداد با بانک، از طر
برق استان و حق انشعاب و ترانس  یروین عیتوسط شرکت توز یرسان روین دیمقرر گرد پروژه، ازیر خصوص برق موردند نیگردد. همچن

 صاحب طرح انجام گردد. نهیبا هز یداخل
طرح و با  یتعهدات توسط مجر یآب و برق و گاز و عدم اجرا یها نهیدر خصوص گلخانه انگوتالر، به علت عدم پرداخت هز -۱۲

مرتبط نسبت به  های دستگاه یشهرستان مغان با همکار یفرماندار دیمجموعه، مقرر گرد نیا دیخر یبرا ییدرخواستها توجه وجود
 .دینما اماقد یروز آت 4۵آن ظرف  فیتکل نییتع
محترم شرکت  مدیرعامل یبه اتمام فاز صفر مطالعات و سفر آت تیموران و انگوت، با عنا یصنعت یها هیدر خصوص ناح -۱۳
اعم از برق و آب توسط  یصنعت یها هیناح نیا های زیرساخت ندهیظرف دو هفته آ دیکشور به استان، مقرر گرد یصنعت های رکشه

شروع  ۱۳۹8ماه سال  بهشتی)بعد از اتمام کل مطالعات طرح( از اول ارد ییاجرا اتیعمل ریاستان آماده و سا یصنعت های شهرکشرکت 
 گردد.
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 ،یفرهنگ راثیمحترم سازمان م سیمونسان رئ آقایشهرستان مغان که با حضور جناب  یجلسه اقتصاد مقاومتمصوبات  بر اساس -۱4

 ینمونه گردشگر ی منطقهتومان به  اردیلیم 8اختصاص ) بود دهیبرگزار گرد ۵/۵/۱۳۹۷کشور در مور   یو گردشگر دستی صنایع
 ای منطقهشرکت آب  ،یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثی: ادارات کل مدیمشاور(، مقرر گرد سطتو یافته انجامو مطالعات  الرلویگ

و  رو پیاده نگیر ییاجرا اتیفاز اول )با آغاز عمل لینسبت به تکم یروز آت 4۵حداکثر ظرف مدت  ،یگرم یشهردار نیاستان و همچن
 .دیاقدام نما یقبل یها گذاری سرمایه فیتکل نییهتل( و تع

 ۱۰ ی: شرکت مذکور ماهاوالً دیمشکالت شرکت مذکور مقرر گرد یآذر قاپو(، پس از بررس) ایمیکپارس  در خصوص شرکت مغان -۱۵
: یانیاً. دیبرق پرداخت نما یروین عیبه شرکت توز انهیماه صورت به یینها هیو حق انشعاب( را تا تسو یبرق مصرف طیتومان )تقس ونیلیم
شرکت جذب و  نیپاره وقت در ا صورت بهنفر کارشناس  کیو کارکنان در کارخانه،  و سالمت کارگران یمنیموارد ا تیرعا منظور به

 یافتیدر نیموضوع مشکل زم یتیاستان با نگاه حما یصنعت های شهرک: شرکت یالثاً. دیو مرتفع نما یریگیو سالمت را پ یمنیا مسائل
 .دیشرکت را حل و فصل نما نیا

 یصنعت واحدهایو توسعه  قیتوسعه بخش تحق نیو همچن فناور یمرکز رشد واحدها استقرار یشهرستان برا ازیبه لحاظ ن -۱۶
 .دیاستقرار واحد مذکور اقدام نما یساختمان برا تثمینشهرستان نسبت به  یفرماندار دیشهرستان، مقرر گرد

 یبا همکار) یباشمحله قلعه  داریپا یبازآفرینپروژه  ییاجرا اتیاستان، نسبت به آغاز عمل ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد -۱۷ 
ستاد  یرا در جلسه بعد جهیاعتبار پروژه مذکور اقدام و نت یدرصد ۱۰۰ صی( و تخصیگرم یشهردار ،یشرکت آب و فاضالب شهر

 .دیگزارش نما
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۱۹شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۱8/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ 
 یزیبرنامه ر

 شهر مشکینشهرستان  یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷در سال  شهر مشکینشهرستان  یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱

 شهر مشکینتوسعه شهرستان  یمحورها یبررس  -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
م چند از کال یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۱8/۱۱/۱۳۹۷عصر روز پنجشنبه مور   ۱۶جلسه در ساعت 

از عملکرد  یمحترم جلسه گزارش یخدمت اعضا رمقدمیبا عرض خ شهر مشکینابتدا فرماندار محترم شهرستان  .دیشروع گرد دیاهلل مج
شهرستان در دهه مبارک فجر را ارائه نمودند. در ادامه جناب  یافتتاح های پروژه زیو ن ۱۳۹۷شهرستان در سال  یومتاقتصاد مقا های پروژه
 یروزیدهه مبارک فجر، خدمات پس از پ اهلل ایام کیو تبر هیفاطم امیا تیضمن عرض تسل لیامجو استاندار محترم اردبمهندس بهن آقای

 دهیاز پد یریشگیپ یبرا کردند و افزودند: فیرا ارزنده توص شهر مشکیناز جمله  لیاستان اردب ومدر مناطق محر رانیا یانقالب اسالم
راستا شهرستان  نیباشند در ا زین ریمهاجرپذ یگردشگر های شهرستاند عالوه بر مهاجرت معکوس، تالش شو شیاز پ شیب دیمهاجرت با
را نقطه عطف مردم استان و  یدر ادامه وحدت و همدل شانیاست. ا دهش لیاستان تبد یگردشگر های قطباز  یکیبه  شهر مشکین

 یستگیبا شا ها بحران یاز تمام میتوان میسال قبل  4۰چون و وحدت هم یو گفتند: با همدل برشمردند شهر مشکینبخصوص شهرستان 
 تیجذاب لیبه دل لیمسافران استان اردب نکهیبر ا تثکیداستان با  یمقاومتستاد اقتصاد  سی. رئمیعبور کرده و ادامه دهنده راه شهدا باش

 های آبگرماز جمله قله سبالن،  یدادادخ های نعمتداشتند: وجود  انیب کنند میمنطقه سفر  نیبه ا حتماً شهر مشکین یگردشگر
 کرده است. لیتبد یرا به قطب گردشگر شهر مشکینمناسب  میو اقل یخیتار های قله، فرد منحصربه

 ماوبات:
)با برش ساالنه( مقرر ۱4۰۰در افق سال  شهر مشکینبرنامه توسعه شهرستان  نیو تدو هیبر ته یاستاندار مبن حیبه دستور صر تیبا عنا   ۱
نسبت  یروز آت 4۵ ی( در بازه زمانییاجرا های دستگاهو  ریزی برنامهو  تیریسازمان مد یبا همکار) شهر مشکینشهرستان  ی: فرمانداردیردگ

 گزارش گردد. نتیپاورپو صورت بهستاد  یه طرح مذکور اقدام و در جلسه بعدیبه ته
 الیر اردیلیم 4۵ زانیبه م شهر مشکینبه شهر  رسانی آباعتبار مصوب پروژه و  گلویسد احمدب ییاجرا اتیعمل یانیبه مراحل پا تیبا عنا   ۲

انجام و  یشتریبا سرعت ب گلویاز سد احمدب شهر مشکین رسانی آبطرح  دیمقرر گرد سال جاریشده در  یاستان یاز محل اعتبارات مل
 یبخش میقانون تنظ ۱۰از محل ماده  الیر اردیلیم ۲۵ر مصوب با اعتبا یچا اویاز نهر خاتون و خ یخط انتقال فعل یزسازاصالح و با زمان هم

 استان شروع گردد. ای منطقهتوسط شرکت آب  ندهیهفته آ کیدولت حداکثر تا  یاز مقررات مال
 

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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 اتیلعم ۹8: حداکثر تا خرداد دیمقرر گرد گلو،یسد احمدب ابیپا یو فرع یاصل های شبکهدرصد  ۹۰ یباال یکیزیف شرفتیبا توجه به پ   ۳
 برسد. برداری بهرهو به  لیتکم یو جهاد کشاورز ای منطقهآن توسط آب  ابیپا یاراض های شبکهسد و  ییاجرا
سال در  الیر اردیلیم ۱4۰از  شهر مشکین – لیپروژه چهار بانده کردن محور اردب یمل فیاعتبارات رد شیافزا بینی پیشبه  تیبا عنا   4

 فیمحترم مردم شر ندهینما اریاعتبارات در اخت الیر اردیلیم ۱۰۰هم از  الیر اردیلیم 4۰و اختصاص  ۹8 در سال الیر اردیلیم ۲۱۰به  جاری
 برداری بهرهو به  لیتکم یاستان اقدامات الزم برا ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد ،یاسالم یدر مجلس شورا شهر مشکینشهرستان 
 انجام دهد. ۹8سال  انیحداکثر تا پا را ریمس نیا ماندهیباق لومتریک ۳8رساندن 

: در برنامه قرارگاه دگردی مقرر محترم، استاندار مساعد دستور و اهر – شهر مشکین – لیپروژه احداث باند دوم اردب یمل فیبا توجه به رد   ۵
 ضمناً) گنجانده شود. ۹8ر از سال اه طرف به شهر مشکیناز سمت  ریادامه مس ییاجرا اتیاستان، عمل های راه یاجرا یبرا ءاالنبیا خاتم

و نظر اداره کل راه و  یمهم با هماهنگ نیدر جلسه جهت انجام ا زین یولی لیشرکت ا خصوصاًمنطقه  یبوم یمانکاریپ های شرکت
 نمودند( یاستان اعالم آمادگ یشهرساز

( به قوتورسویی – لشابی –، الهرود نرجهقی – لموئی – شهر مشکین): یگردشگر یو آسفالت محورها یبهساز ض،ی: تعردیمقرر گرد   ۶
 برسد. برداری بهرهو به  لیتکم ۹8سال  انیشهرستان تا پا یبخش گردشگر یالزم و ضرور های زیرساختعنوان 

پروژه،  نیمطالعات کامل ا برای محترم استاندار مساعد دستور و آباد پارس – لیاردب آهن راه یو مرحله مقدمات یبه مطالعات قبل تیبا عنا   ۷
 اجرا شود. شهر مشکینممکن به شهر  ریمس ترین نزدیک از آباد پارس – لیاردب آهن راه: دیمقرر گرد

قانون  وستیپ ۲۰در جدول شماره  یتختخواب 8۰ مارستانیو احداث ب شهر مشکین)عج(  عصریول مارستانیبا توجه به قرار گرفتن توسعه ب   8
و  یریگی: پدیاستان، مقرر گرد یو درمان یو خدمات بهداشت یمذکور توسط دانشگاه علوم پزشکپروژه  ییاجرا اتیبودجه و شروع عمل
 .ردیصورت پذ ندهیآ یک ماهنمودن پروژه حداکثر تا  فعالاقدامات الزم جهت 

آن، مقرر  ابیپا یاراض یو زهکش یاریآب های شبکه برداری بهرهو  لیسال گذشته و عدم تکم ۱۰به افتتاح سد سبالن از  تیبا عنا   ۹
 یدر مجلس شورا شهر مشکینشهرستان  فیمحترم مردم شر ندهیمشترک استاندار محترم و نما ینامه با امضا می: ضمن تنظدیگرد

به  شانیا ریسفر اخ انیسازمان برنامه و بودجه کشور در جر سیو رئ جمهور رئیسمعاون محترم  نوبختدکتر  آقایخدمت جناب  ،یاسالم
 استیاستان و ر ای منطقهمحترم شرکت آب  مدیرعاملشهرستان و استان توسط  دار اولویتاز مطالبات مهم و  یکیبه عنوان  لیاستان اردب

 منظور اخذ گردد. نیاعتبار به هم الیر اردیلیم ۲۵۰و ارائه گردد تا حداقل  هیاستان ته ریزی برنامهو  تیریمحترم سازمان مد
سد  ی: عالج بخشدیشهرستان، مقرر گرد یشتیو مع یخاک یمورد از سدها ۲۰از  شیب برداری بهره و فیتکل نییبا توجه به عدم تع   ۱۰
 .ردیاستان قرار گ ای منطقهشرکت آب  های برنامه تیدر اولو خورشیدآباداز سد  برداری بهرهنو و  نجهیا

 یتوسط فرماندار یجلسه ا ندهیهفته آ کیتا  شهر مشکینطرح جامع  یمشکالت مطروحه در بازنگر ای پارهبه لحاظ  دیمقرر گرد   ۱۱
و با  لیشهر تشک یاسالم یاستان، شهردار و شورا یاز جمله: اداره کل راه و شهرساز مرتبط های دستگاهبا حضور  شهر مشکینشهرستان 
 .ردیانجام گ ییو ابالغ نها فیتکل نییتع سریعاً شانیاستاندار محترم و دستورات ا یدانیم دیتوجه به بازد

توسط  شهر مشکیندر شهرستان  یاقتصاد ژهیمنطقه و جادیا نیو همچن یارشق به منطقه آزاد تجار ی: الحاق منطقه مرزدیمقرر گرد   ۱۲
 گردد. یریگیپ یاسالم یدر مجلس شورا شهر مشکینشهرستان  فیمحترم مردم شر ندهینما
فاضالب  خصوصاً) شهر مشکین یشهرک صنعت ازیمورد ن های زیرساخت لیاستان ضمن تکم یصنعت های شهرک: شرکت دیمقرر گرد   ۱۳

 .دیدر الهرود و مرادلو معمول نما دیجد یصنعت هیناح جادیاقدامات الزم جهت ا یرض یصنعت هیشهرک( و ناح
در  یاسالم یدر مجلس شورا شهر مشکینشهرستان  فیمحترم مردم شر ندهیجلسه مشترک استاندار محترم و نما یط دیمقرر گرد   ۱4

 بالتکلیف ریکه چند سال اخ شهر مشکین گرمایی زمینالزم از پروژه  برداری بهرهو  فیتکل نیینو در تهران، نسبت به تع های انرژیسازمان 
 گردد. عمولمانده اقدام الزم م

 های نقشهاخذ مطالعات و استان پس از  ای منطقهشرکت آب  د،یو دستور استاندار محترم، مقرر گرد یقبل بازدیدهایجلسات و  رویپ   ۱۵
استان اجرا و به اتمام  ای منطقهتوسط شرکت آب  ندهیمبتکران حداکثر تا سه ماه آ دیشرکت حد یساز ونیکارخانه کام رسانی آبطرح  یفن

 برسد.
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سه پهنه مهم مطالعه  از یکیبه عنوان  شهر مشکین یو دوست کند ازین یسبالن در روستاها یپهنه معدن امیدبخش جیبا توجه به نتا   ۱۶

الزم  های پیگیری: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دیمنطقه، مقرر گرد نیمعادن استان در ا یشورا ریو جلسه اخ لیشده استان اردب
 انجام دهد. ندهیمعدن مذکور از سال آ ینمودن اکتشاف، استخراج و فرآور یاتیجهت عمل

 های زیرساخت: دیخصوص، مقرر گرد نیدر ا یافته انجامو اقدامات  شهر مشکینشهرستان  یشگرگرد میعظ های ظرفیتبه  تیبا عنا   ۱۷
کهنه  یخیمجموعه تار در،یح خیبقعه ش یشهرستان و مرمت و بازساز نیمصوب دولت در ا یمنطقه نمونه گردشگر ۶ ازیالزم و مورد ن

 یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیم های برنامه تیهقهه در اولوبالغ، قلعه ق یقانل یکاروانسرا ،یریشهر ش یقلعه، منطقه باستان
 استان لحاظ گردد.

 ،یفرهنگ راثیمحترم م مدیرکلتوسط  ندهیحداکثر تا دو هفته آ دریح خیمجموعه ش یها غرفه ی: مشکل واگذاردیمقرر گرد   ۱8
 انجام شود. یاگذار( وندهیآ میو ن یک ماه) یاستان حل و تا جلسه بعد یو گردشگر دستی صنایع
تا آیار  دهیرس برداری بهرهو به  لیتکم یسال آت انیحداکثر تا پا شهر مشکین یاعتبار الزم موزه باستان شناس تثمین: با دیمقرر گرد   ۱۹
 شود. یدر آن نگهدار شهر مشکین نیجام زر خصوصاًمنطقه  نیو ارزشمند ا یخیتار
 نیدر ا دیجد ی: از صدور مجوزهادیمقرر گرد ،یو اقتصاد یفن هیت در منطقه و عدم تقاضا و توجآسفال یها کارخانهبا توجه به اشباع    ۲۰

 گردد. خودداری داًیامر اک یمتول های دستگاهخصوص توسط 
 ندهیو تا هفته دولت سال آ افتهیو مرادلو اختصاص  شهر مشکینگمنام  یگلزار شهدا لیجهت تکم الیر اردیلیم ۲: حداقل دیمقرر گرد   ۲۱
 و به اتمام برسند. لیتکم
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۲۰شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۲۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 زاری جلسهمحل برگ دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۲4/۱۱/۱۳۹۷ ۱۳۰۳۳/۱/۱/۱۷۲۱
 یزیبرنامه ر

 لیشهرستان اردب یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷در سال  لیشهرستان اردب یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱

 لیتوسعه شهرستان اردب یمحورها یبررس -۲

 جناب 4/۱۰/۱۳۹۷مور   ۵۳۹۷۵۹که بر اساس مفاد نامه شماره ) استان یصاد مقاومتاقت های پروژه یینها هیاصالح یبررس -۳
به  پایاقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور اصالح و در سامانه ن یو شورا یمحترم امور اقتصاد مقاومت سیرئ یدکتر برمک آقای

 است( دهییبت رس

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -4

 مان مذاكرات:
چند  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۲۵/۱۱/۱۳۹۷عصر روز پنجشنبه مور   ۳۰/۱۵ه در ساعت جلس

محترم  یخدمت اعضا رمقدمیضمن عرض خ یزنجان آقایجناب  لیشهرستان اردب محترم. ابتدا فرماندار دیشروع گرد دیاز کالم اهلل مج
را ارائه نمودند. سپس جناب  یحاتیشهرستان توض یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیو موانع پ تشکال، مها موفقیتجلسه در خصوص 

 بار یکروز  4۵تابعه در هر  های شهرستاناستان در  یجلسات ستاد اقتصاد مقاومت یپس از قرائت دستورات جلسه از برگزار یقیشا آقای
را در جلسه  جهیمصوبات، نت یو اجرا یریگیپ یاستان ضمن تالش برا ییاجرا های دستگاهخبر دادند و افزودند: فرمانداران محترم و 

سند توسعه  ،یروز آت 4۵خواستند: ظرف  لیاردب یاز فرماندار نیاستان همچن یمقاومتستاد اقتصاد  ریگزارش خواهند داد. دب یبعد
 ریزی برنامهو  تیریبرنامه و بودجه سازمان مد یگهماهن اونتمع یبا هماهنگ را( و برش ساالنه ۱4۰۰)با افق سال  لیشهرستان اردب
 آقای. در ادامه جنابان دی( گزارش نمانتیپاور پو صورت بهستاد ) یو در جلسه بعد نیو تدو هیته ییاجرا های دستگاه رانیاستان و مد

با  یاسالم یدر مجلس شورا نیسرع و نینم ر،ین ل،یاردب های شهرستان فیمحترم مردم شر ندگانینما ،یمیو مهندس کر یضیدکتر ف
 زیو ن یاسالم یمختلف مجلس شورا های کمیسیونو مشکالت شهرستان و استان در  مسائل یریگیاز روند پ یارائه گزارش
ن یاستان در ا ندگانینما یباال تیبوده و از ظرف یمطالبات استان جد یریگیخواستند در پ ییاجرا های دستگاه رانی، از مدها وزارتخانه

 رانیمد های تالشو  ها پیگیریاز  ریضمن تقد لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقایجلسه جناب  انی. در پاندیبهره بجو نهیزم
 یدر مجلس شورا نیو سرع نینم ر،ین ل،یاردب های شهرستان فیمحترم مردم شر ندگانینما خصوصاًاستان  یاجرا های دستگاهمحترم 
 یو افزودند: با اجرا خبر داده یدر سال جار یاقتصاد مقاومت های پروژهرساندن  برداری بهرهاتمام و به  یابر ناستا یاز عزم جد ،یاسالم
مثل چهل سال  عزیزمانبه مردم کاسته و بر آن فائق آمد و مردم  ها تحریم یاز فشارها توان می قطعاً یاقتصاد مقاومت های برنامهکامل 
 هم سربلند خواهند شد. یامتحان اله نیبا صبر و تالش در ا اهلل انشاگذشته 

 ماوبات:
اقتصاد  یو شورا یمحترم امور اقتصاد مقاومت سیرئ یدکتر برمک آقایجناب  4/۱۰/۱۳۹۷مور   ۵۳۹۷۵۹در خصوص نامه شماره  -

استان ارسال  ییاجرا های دستگاهبه  پا،یاستان در سامانه ن یاقتصاد مقاومت های پروژهاصالح  منظور بهسازمان برنامه و بودجه کشور که 
بود.  دهیبه آن اضافه گرد ایاستان حذف و  یاقتصاد مقاومت های پروژهاز  یاصالح و گاها برخ پایدر سامانه ن ها پروژه راداتیبود، ا دهیگرد

با  ،یبحث و بررس ( در جلسه مطرح و پس ازدهیبه یبت رس پایکه در سامانه ن) استان یاقتصاد مقاومت های پروژه یینها هیفلذا اصالح
 .دیرس بیجلسه به تصو یاعضا هیموافقت کل

 

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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 جهیو نت یریگیاستان را رصد، پ ییاجرا یها دستگاهمصوبات جلسه توسط  یاجرا ل،یمحترم شهرستان اردب ی: فرمانداردیمقرر گرد -۲

 .دیستاد گزارش نما یمصوبات را در جلسه بعد یاجرا
با برش ساالنه(  ۱4۰۰در افق سال ) لیاردبسند توسعه شهرستان  نیو تدو هیبر ته یمحترم مبناستاندار  دیبه دستور اک تیبا عنا -۳

 رانیاستان و مد ریزی برنامهو  تیریبرنامه و بودجه سازمان مد یمعاونت هماهنگ یمحترم شهرستان )با هماهنگ ی: فرمانداردیمقرر گرد
 .دی( گزارش نمانتیپاور پو صورت بهستاد ) یجلسه بعدو در  نی( سند توسعه شهرستان را تدوییاجرا یها دستگاه

ستاد  یو در جلسه بعد هیفعال و راکد را ته مهیفعال، ن یصنعت ی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آمار واحدهادیمقرر گرد -4
 .دیگزارش نما

از  گیری بهرهاستان، با  یاه و شهرساز: اداره کل ردگردی مقرر( سرچم – لیاردب) یارتباط ریدر خصوص دوبانده کردن مس -۵
 انجام دهد. (در سال لومتریک ۲۵حداقل ) ریمس نیدو بانده کردن ا یالزم را برا یها ریزی برنامهو  ریاستان، تداب یتیریمد های ظرفیت

صحرا(  راهی سه – لیب( و )اردرهی – لی)اردب یارتباط یرهایمس ییاستان نسبت به روشنا ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد -۶
 .دیاقدام نما

اداره  یبا همکار اوالً، ۱۳۹۷سال  انیاز فاز اول طرح در پا برداری بهره منظور به: دیمقرر گرد ر،یدر خصوص پروژه پل معلق شهر ه -۷
شهرستان و  یفرماندار یریگیبا پ یانیاًگردد.  عیتسر ریشهر ه یبه پروژه مذکور توسط شهردار نیزم یروند واگذار ،یکل راه و شهرساز

 عیو توز ای منطقهگاز، آب  های شرکتخدمات رسان اعم از  های دستگاهاستان،  یو گردشگر دستی صنایع ،یفرهنگ راثیاداره کل م
و  ها رستوران، ها غرفه دیموظف گرد زین گذار سرمایهشرکت  ضمناً. ندیطرح تا آخر سال اقدام نما یرساختیبرق نسبت به رفع مشکالت ز

 .دیمارا آماده ن ازیموردن یخدمات رفاه ریسا
: اداره کل دیفاضالب، مقرر گرد دیاستان در خصوص خر یصنعت های شهرکبا موافقت شرکت  ل،یاردب یدر خصوص شرکت نساج -8

 .دیتوسعه طرح، موافقت نما یاستان با صدور مجوز برا زیست محیطحفاظت 
 ن،یخارج از طرح توسط شرکت آتا ماش قهیوی تثمیندر صورت  دیمقرر گرد ن،یاشدر گردش شرکت آتا م هیدر خصوص مشکل سرما -۹

 .دیاقدام نما یدرخواست التیتسه یبانک تجارت استان نسبت به اعطا
 یاستان اعتبار الزم برا ریزی برنامهو  تیریسازمان مد دیمقرر گرد ،یدیخورش یپنل ها دیتول گذار سرمایهاز  تیحما منظور به -۱۰
 .دینما تثمین یدیخورش یرا جهت استفاده از پنل ها ییاجرا های دستگاه( یدرصد از برق مصرف ۲۰حداقل  تثمین)

شرکت  ۷ فارم نیزم یکاربر رییاستان نسبت به حل مشکل تغ ی: سازمان جهاد کشاورزدیدر خصوص شرکت آرتا جوجه، مقرر گرد -۱۱
 .دیآب اقدام نما تثمین یصدور مجوز برااستان نسبت به  ای منطقهآن شرکت آب  بر اساساقدام و 

استان نسبت  یاتیمکاتبه با اداره کل امور مال یط لیاردب ی: فرمانداردیمقرر گرد ن،یآرو یگردشگر -یحیدر خصوص مجتمع تفر -۱۲
 .باشد میخود  یانباشته قبل بهای اجاره هیشرکت مذکور موظف به تسو ضمناً. دیشرکت مذکور اقدام نما بهای اجاره لیبه تعد
بافت فرسوده نسبت به  فیبا اعمال تخف یخدمات های دستگاه: دیمقرر گرد ار،یشهر یو خدمات یمسکون ،یدر خصوص پروژه تجار -۱۳

 .ندیآب و برق و گاز اقدام نما ازاتیامت یواگذار
توسعه طرح  یبرا نیاستان نسبت به رفع مشکل زم یصنعت های شهرکشرکت  دیصنعت هوشمان، مقرر گرد نیدر خصوص راد -۱4

 .دیاستان اقدام نما ریزی برنامهو  تیریسازمان مد یبا همکار
معاون محترم  ییدکتر ندا آقای: جناب دیمقرر گرد ل،یخط انتقال فاضالب شهر اردب یاجرا یبرا یدر خصوص صدور مجوز حفار -۱۵

 ریشرکت آب و فاضالب استان از مس رعاملیو مد ای دهجاو حمل و نقل  یراهدار رکلیبه همراه مد یاستاندار یامور عمران یهماهنگ
 .ندیرا اتخاذ نما زمال ماتیو تصم دیانتقال بازد

درصد( پس از  ۵۰ فی)با تخف یحفار نهیو هز دهیصادر گرد یشهردار قیبه کلخوران از طر رسانی آب یمجوز حفار دیمقرر گرد -۱۶
 گردد. زیوار لیاردب یبه حساب شهردار یاعتبار توسط شرکت آبفا تثمین
و  خانه تصفیهفاضالب، احداث مدول دوم  خانه تصفیه یطرح ارتقا ازیشرکت آب و فاضالب استان، اعتبارات موردن دیمقرر گرد -۱۷

 .دیاستان ارائه نما ریزی برنامهو  تیریو سازمان مد یرا برآورد و به استاندار لیخط انتقال فاضالب اردب نیهمچن
و  یرا بررس لیدشت اردب یآب برا صیتخص شیافزا زانیاستان، م ای منطقهو شرکت آب  لیاردب یدار: استاندیمقرر گرد -۱8
 .ندیالزم را اتخاذ نما ماتیتصم
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۲۱شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد اتاااد 
 ۲۶/۱۱/۱۳۹۷ریخ جلسه: تا

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار  
 یزیبرنامه ر

 نیشهرستان نم یفرماندار

 دساور جلسه:
 ۱۳۹۷در سال  نیشهرستان نم یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ زانیم یبررس -۱

 نیسعه شهرستان نمتو یمحورها یبررس -۲

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -۳

 مان مذاكرات:
چند از کالم  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا ۲۶/۱۱/۱۳۹۷صبح روز جمعه مور   8جلسه در ساعت 

محترم جلسه در  یخدمت اعضا رمقدمیضمن عرض خ ،یناصر آقایجناب  نیشهرستان نم محترم. ابتدا فرماندار دیشروع گرد دیاهلل مج
 آقایرا ارائه نمودند. سپس جناب  یحاتیشهرستان توض یاقتصاد مقاومت های پروژه شرفتیپ وانع، مشکالت و مها موفقیتخصوص 

خبر  بار یکروز  4۵تابعه در هر  های شهرستاناستان در  یجلسات ستاد اقتصاد مقاومت یپس از قرائت دستورات جلسه، از برگزار یقیشا
 یرا در جلسه بعد جهیمصوبات، نت یو اجرا یریگیپ یاستان ضمن تالش برا ییاجرا های دستگاهدادند و افزودند: فرمانداران محترم و 

سند توسعه  ،یروز آت 4۵خواستند: ظرف  نینم یاز فرماندار نیاستان همچن یمقاومتستاد اقتصاد  ریستاد گزارش خواهند داد. دب
 ریزی برنامهو  تیریبرنامه و بودجه سازمان مد یماهنگمعاونت ه یبا هماهنگ را( و برش ساالنه ۱4۰۰)با افق سال  نینم شهرستان
 آقای. در ادامه جنابان دی( گزارش نمانتیپاور پو صورت بهستاد ) یو در جلسه بعد نیو تدو هیته ییاجرا های دستگاه رانیاستان و مد

با  یاسالم ین در مجلس شورایو سرع نینم ر،ین ل،یاردب های شهرستان فیمحترم مردم شر ندگانیمان ،یمیو مهندس کر یضیدکتر ف
 زیو ن یاسالم یمختلف مجلس شورا های کمیسیونو مشکالت شهرستان و استان در  مسائل یریگیاز روند پ یارائه گزارش
 نیاستان در ا ندگانینما یباال تیبوده و از ظرف یات استان جدمطالب یریگیخواستند در پ ییاجرا های دستگاه رانی، از مدها وزارتخانه

 .ندیبهره بجو نهیزم
و عنبران و  نینم یضمن تشکر از ائمه جمعه محترم شهرها لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقایجلسه جناب  انیپا در

 ییمایخوب شهرستان بابت حضور باشکوه در راهپ از مردم ،یاسالم یاستان در مجلس شورا فیمحترم مردم شر ندگانینما نیهمچن
 هیانیاز ب تیاعالم تبع ،یمقام معظم رهبر هیانیو ب ریاخ ییمایبه حضور باشکوه مردم در راهپ رهبا اشا شانینمودند. ا ریبهمن تقد ۲۲

مقدس  های آرمانو حفظ  تیاز مقام وال تیملت و دولت در تبع یکپارچگیرا نشانه انسجام و  یمحترم جمهور استیمذکور توسط ر
 نظام دانستند.

 

 ماوبات:
 جهیو نت یریگیاستان را رصد، پ ییاجرا یها دستگاهمصوبات جلسه توسط  یاجرا ن،یمحترم شهرستان نم ی: فرمانداردیمقرر گرد -

 .دیستاد گزارش نما یمصوبات را در جلسه بعد یاجرا
با برش ساالنه( مقرر  ۱4۰۰در افق سال ) نینمسند توسعه شهرستان  نیو تدو هیتهبر  یاستاندار محترم مبن دیبه دستور اک تیبا عنا -۲

 رانیاستان و مد ریزی برنامهو  تیریبرنامه و بودجه سازمان مد یمعاونت هماهنگ یمحترم شهرستان )با هماهنگ ی: فرمانداردیگرد
 .دی( گزارش نمانتیپاور پو صورت بهستاد ) یو در جلسه بعد نیتوسعه شهرستان را تدو سند( ییاجرا یها دستگاه

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: فرماندارمقرر گردید ،باشد می ۱۳۹۵نفوس و مسکن سال  یسرشمار یشهرستان، آمار رسم یکارینر  ب یمبنا نکهیبا توجه به ا -۳
امسال  یرا برا ارانکیب زیاعم از کارمندان، کارگران و ...( و ن) نیشاغل قیمرتبط، آمار دق ییاجرا های دستگاه یبا همکار نیشهرستان نم

( نتیستاد )در قالب پاور پو یو در جلسه بعد نیرا تدو یکاریرفع معضل ب یصورت گرفته برا یها ریزی برنامه زیاحصا و ن ۹8و سال 
 .دینما ارائه
 ازیوردنمتناسب و م نی: زماوالً دی(، مقرر گردنیکاب   فندقلو )تله رانیح یشرکت گردشگر ی مشکالت طرح و توسعه در خصوص -4

توسعه  ی هیمتقابالً طرح اول زین گذار هیو سرما تثمیناستان  یعیکل منابع طب ی اداره قیاز طر یاستاندار یریگیو پ تیطرح با محور
مقصد  ستگاهیفندقلو به ا تیطرح از سا گازرسانی: یانیاً. ندیآماده نما یسال جار اسفندماه ۲۶هتل( را تا  تثسیسو  یدگر )اقامتگاه بوم

استان با صدور مجوز  یعیکل منابع طب ی اداره نیخواهد بود( انجام و همچن گذار هیبا سرما  انشعاب ی نهیسط شرکت گاز )فقط هزتو
 یباق یدسترس ی آسفالت جاده یاقدامات الزم را برا زیاستان ن یکل راه و شهرساز    و اداره فقت( موایگازرسان  خط انتقال ری)مس یحفار

 معمول دارند. ندهیماه آ کیفندقلو، ظرف  تیل سامانده طرح از مح
 (MDF دیتولو  یآرتا انرژ  ) آرتا یگرو صنعت یدو واحد صنعت  و افتتاح یبهربردار یمحترم برا گذار سرمایهبا توجه به قول مساعد  -۵

برق  عیگاز و توز ،یا آب منطقه یها شرکت زیو ن ای جادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار یاز سو دیمقرر گرد ،یدر تابستان سال آت
اقدامات  جهیگاز و برق انجام و نت ،یآب مصرف ،یشرکت مذکور اعم از جاده دسترس های زیرساخت لیتکم یبرا الزم داتیاستان، تمه
 گزارش گردد. لیاردب یستاد، توسط فرماندار یدر جلسه بعد

 یفرماندار یو هماهنگ تی: با محوردیزاده(، مقرر گرد نیحس آقای یاز سو یتوت فرنگ دی)تول یا شهرک گلخانه جادیدر خصوص ا -۶
 یاز محل اجرا دیاستان پس از بازد یعیمنابع طب ،زیست محیط ،یادارات کل جهادکشاورز ندهیآ ی هفته کیظرف  ن،یشهرستان نم

 .باشد میهکتار  ۵ یضمتقا ازیمورد ن نیزم نکهیا حی. توضدیهکتار اقدام نما ۳۰ احتدر مس یابیطرح، نسبت به مکان 
استان در خصوص  زیست محیطرفع مشکل طرح، اداره کل  یبرا مقرر گردید(، یجهاز آقای) سنگکاغذ از   دیطرح تول در خصوص -۷

 .دیآب، اقدامات الزم را معمول نما  صیتخص شیاستان در خصوص افزا یا آب منطقه شرکت  نیصدور مجوز و همچن
کل  ی : ادارهمقرر گردید یدر جلسه مطرح و پس از بررس انیفارمد پارس دیشرکت ام ییدارو اهانیگ دیو تول یمشکالت طرح فرآور -8

و  یتوسعه دارد با بررس تیطرح از کدام جهت قابل نکهیو ا نیزم یطرح، موضوع واگذار یاز محل اجرا دیاستان ضمن بازد یعیمنابع طب
 .دینما  زارشستاد گ یآت ی در جلسه

استان  ی: سازمان جهاد کشاورزدی(، مقرر گردوبریت ینی)م زمینی سیببذر  دیتول لوتیبعنوان پا نیخاب شهرستان نمدر خصوص انت -۹
 .دیستاد گزارش نما یرا در جلسه بعد جهیاقدام و نت یهیطرح توج هیو ته یموضوع و کار کارشناس ینسبت به بررس

 نیوجود دارد و ا یدسترس ریدر مس یکارگاه نیقطعه زم کی نکهیجه به اده با تو نوجه  یصنعت هیناح یدسترس ی جاده در خصوص -۱۰
 یطور نوجه ده یصنعت ی هیناح ی: نقشه داخلدیرا با مشکل مواجه کرده است، مقرر گرد یدیتول یواحدها یبه برخ یموضوع دسترس

و  دهیگرد سریم یکارگاه یواحدها ریه ساب یدر نظر گرفته شود تا امکان دسترس یراه دسترس جادیا تاصالح شود که قطعه مذکور جه
 .دیمنعکس نما نینم یرا به فرماندار جهیکردن مراتب، نت جلسه صورتو  یریگیاستان ضمن پ یصنعت های شهرکشرکت 

طرح توسط ادارات کل راه و  ازیو آب موردن ی: مشکل جاده دسترسدی(، مقرر گردستالیکر) نینمدر خصوص شرکت آرتا سبز -۱۱
 رفع مشکل گردد. ندهیو تا دو هفته آ یبررس ای منطقهآب  و یشهرساز

 زیو ن یاستاندار یو امور اقتصاد ریزی برنامهمعاونت محترم  یو با هماهنگ نینم یاقتصاد ی ژهیو ی منطقه نةی: با هزدیمقرر گرد -۱۲ 
جذب  یغاتیبنرتبل یعدد تابلو ۲ هیتهاستان نسبت به  یصنعت های شهرکاستان و شرکت  یراه و شهرساز کل ی اداره یبا همکار

 ۲فاز  یو جاده شهرک صنعت یاقتصاد ی ژهیو ی منطقه یو سر تقاطع ورود یاصل ی جهت نصب در جاده ناسبدرابعاد م یگذار هیسرما
 اقدام گردد.

ل ورزش و ک ی اداره ،یفرماندار تی: با محوردیمقرر گرد نیچمن نم یرو یاسک ستیبه توسعة پ نیزم یواگذار در خصوص -۱۳
 یعیورزش و جوانان به منابع طب قیمدارک و مستندات طرح از طر میبا تسل یآت ی هفته کیاستان موضوع ظرف  یعیجوانان و منابع طب

 گردد. گزارش جهیمورد اهتمام قرار گرفته و نت
طرح را  یمطالعات اجرا یجار ماهاسفند ۱۵تا  یکل راه و شهرساز ی : ادارهدیمقرر گرد ن،یشهر نم دیجد یدر مورد احداث ورود -۱4
 .دی( ارائه نمایراهها )مستقر در استاندار یمنیا ونیسیدر کم یو جهت بررس هیته
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را آماده و به  هیمطالعات اول یکل راه و شهرساز یبه جنگل فندقلو اداره  گلویب یشهرآب یگردشگر ی جاده در خصوص: مقرر گردید -۱۵
 .دیارائه نما نینم یفرماندار

 یصنعت های شهرکشرکت  دیو عنبران، مقرر گرد جیلکیو ،یمرکز های بخشدر  یصنعت دیجد ی هیناح ۳در خصوص احداث  -۱۶
 .دیو توسعه استان انجام نما ریزی برنامه یطرح در شورا یو اقدامات الزم را برا یاستان موضوع را بررس

 .دیاعالم نما نینم یرا به فرماندار جهیو نت یموضوع را بررساستان  گمرک کل ی : ادارهدیمقرر گرد نابادیگمرک م درخصوص -۱۷
 :دیمقرر گرد یبالغ یعل یتحت فشار روستا یاریآب ی شبکه در خصوص -۱8
تومان از بابت  ونیلیم 488بحران مبلغ  تیریمد قیاستان حذف و از طر یتوسط بانک کشاورز ییاعطا التیتسه ریسود و تثخ -۱

 ردد.و پرداخت گ تثمیناصل وام 
 های محلاز  ای لیطرح را از محل پسماند فاضالب اردب یبرا ازیآب مورد ن صیامکان تخص مجدداًاستان  ای منطقهشرکت آب  -۲
 .دینما تثمینو  یبررس گرید

 کیسوها ظرف  یگردشگر یهکتار ۱۲۷۰فندقلو و  یهکتار ۲۳۰ یطرح گردشگر یاراض یبه اعالم اخذ مجوز واگذار تیبا عنا -۱۹
 یغاتیتبل زریمجوز، ت یریگیبا پ زمان هم: دیمقرر گرد ،یزداریو آبخ یعیمنابع طب یسازمان جنگلها و مراتع از سو یاز سو یآت هفته

 ارسال گردد. لیمرکز اردب یمایپخش به صدا و س یو برا هیاستان ته یعیطب ابعتوسط من گذار سرمایهجهت جذب 
: پرداخت مقرر گردیددر گردش مطرح و  هیتوسعه و سرما یبرا التیص أخذ تسهدر خصو کام نیریقند ش نیدرخواست شرکت ال -۲۰
استان انجام  یاداره کل صنعت، معدن و تجارت، توسط بانک مل یبا همکار یشرکت از محل صندوق توسعه مل یدرخواست التیتسه
 .ردیگ
در دو  هیاول یطرح امکان سنج نینم یرماندارف دیمقرر گرد نیدر شهرستان نم یگمرک و بازارچه مرز جادیدر خصوص امکان ا -۲۱

امور اقتصاد و توسعه  یالزم به معاونت هماهنگ های پیگیری یخود را برا یشنهادهایانجام داده و پ انبادیو م نیصد آفر ینقطه مرز
 .دیااعالم نم یمنابع استاندار

از طرح که توس مراجع  ییقسمت ها یمابق دیگردعبداله اف مقرر  آقای یاز امکانات طرح سنگ بر برداری بهرهدر خصوص  -۲۲
نشده  فیجهت فعال نمودن آن بخش از طرح که هنوز توق جهیو نت یریگیپ یاز دادستان ینشده باشد توسط فرماندار فیتوق ییقضا

 گزارش گردد. یاست به استاندار
مسائل و مشکالت  دیبه عمل آمد مقرر گرد دیبازد یرسول آقای یاحداث کارگاه کت و شلوار دوز یمورد نظر متقاض نیاز زم -۲۳

راهکار  یدادستان یدر شهرستان با هماهنگ باشد میطرح  یاحصاء وآنچه که مربوط به مشکل حقوق یتوسط فرماندار نیمربوط به زم
 و فرماندار و استاندار محترم مطرح گردد. گذار سرمایه یدر جلسه حضور گرید های بخشالزم ارائه گردد و 

توسعه طرح  یبرا دیبه عمل آمد و مقرر گرد دیپته خور بازد یزاده در روستا نیحس آقای یتوت فرنگ دیتول ای گلخانهطرح از  -۲4
 افتیدر یالزم برا مجوزهایو بعد از اخذ  ردیقرار گ نیکارآفر اریشهرستان در اخت نیمسئول یبا همکار نیهکتار زم ۵مقدار حداقل 

 شوند. یفمعر یا ارانهی التیتسه
روز به  ۱۵و ظرف  هیته سریعاًخود را  ازیمورد ن یها طرحشرکت،  دیگستر مقرر گرد دهیشرکت ا ای توسعه یها طرحدر مورد  -۲۵

موضوع با معاونت  یریگیاست پ یهیصادر گردد. بد سریعاًالزم  یشهرستان ارائه تا مجوزها یاز جمله اداره دامپزشک ربطیدستگاه ذ
 معمول گردد. داریاشتغال پا ۱8تبصره  النیالزم جهت استفاده از تسه یمساعدت ها ضمناًو  ودبخواهد  یفرماندار یاقتصاد

از جمله راه  رساختیز جادیبه ا ازیسلوط واقع شده و ن یروستا یدر جنوب غرب یدیتول یاز واحدها ریتعداد کث نکهیبا توجه به ا -۲۶
 قیاز طر یبخش خصوص گذار سرمایه تیبا اولو یصنعت هیبه ناح لیتبد یر برامحدوده مورد نظ دیمناسب را دارند. مقرر گرد یو دسترس
 شود. یو امکان سنج یمعرف یصنعت های شرکتبه  یفرماندار
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه كشور

اساان  ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاردب

 ۲۲شماره  جلسه صورت

 بیلمقاممای اساان اردسااد اتاااد 
 ۱8/۱۲/۱۳۹۷تاریخ جلسه: 

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

و  تیریسازمان مد سیرئ استاندار ۱۶/۱۲/۱۳۹۷ ۷۰۵۰۱۳
 یزیبرنامه ر

 یاستاندار یصف خیسالن ش

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل یبررس -۱
 ۱۳۹8استان در سال  ییاجرا یها دستگاه یشنهادیپ های پروژه یبررس -۲

( توسط پاییبت شده در سامانه ن های پروژه) یاقتصاد مقاومت های پروژهموانع و مشکالت  شرفت،یپ زانیارائه گزارش از م -۳
 مشمول ییاجرا یها دستگاه

 استاندار محترم رهنمودهایاستفاده از  -4

 مان مذاكرات:
چند  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یضور اعضابا ح ۱8/۱۲/۱۳۹۷عصر روز شنبه مور   ۳۰/۱۶ساعت  رأسجلسه 

و  تیریامور برنامه و بودجه سازمان مد یزاده معاون محترم هماهنگ ینقلیحس آقای. ابتدا جناب دیشروع گرد دیاز کالم اهلل مج
دستورات جلسه را قرائت نموده و افزودند:  ،ییاجرا های دستگاهمحترم  رانیو مد نیحضور اعضا، مدعو زاستان ضمن تشکر ا ریزی برنامه

 باشد می یاقتصاد مقاومت یاختصاص های پروژهدرست  فی، تعرها استان تیفعال ترین مهم یاقتصاد مقاومت یکل های سیاستبر اساس 
 یو هماهنگ یادمعاون محترم امور اقتص یپورمحمد آقایجناب  یاز سو یالغچارچوب اب یستیبا ،ییاجرا یها دستگاه هیکل نیبنابرا

با  یانطباق حداکثر ها پروژه نیا کهیمد نظر قرار دهند، بطور ها پروژه فیکشور را در تعر یمقاومتستاد اقتصاد  ریبرنامه و بودجه و دب
 اقتصاد استان را مورد هدف قرار دهند. یاصل یداشته و چالشها یاسناد باالدست

 یها بحرانمقابله با  م،یتحر طیکسب و کار، مقابله با شرا طیال مولد، بهبود محاشتغ جادیا لیاز قب یدر ادامه موارد نیهمچن یو 
 برشمردند. ۱۳۹8در سال  یاقتصاد مقاومت های پروژه یتهایمبارزه با قاچاق کاال و ارز و... را جزو محورها و اولو ،یطیمح ستیز
، موانع و ها موفقیت زانیاز م یو ... گزارش یجهاد کشاورز ،ای منطقهآب  لیقباستان از  ییاجرا یها دستگاهاز  یادامه جلسه برخ در

 را ارائه نمودند. ربطیدستگاه ذ یاقتصاد مقاومت های پروژهمشکالت 
در استفاده از  قیتوف یحلول ماه مبارک رجب و آرزو کیبا تبر لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقایجلسه جناب  انیپا در
 یمقام معظم رهبر نیعمل به فرام یاستان برا یاجرا های دستگاهمحترم  رانیمد های تالشو  ها پیگیریماه مبارک، از  نیا وضاتیف

اتمام و به  یبرا یعزم جد یستیاستان با ییاجرا یها دستگاهداشتند:  تثکیدنموده و  ریتقد یمقاومت صاداقت یکل های سیاست یدر اجرا
از  توان می یاقتصاد مقاومت های برنامهکامل  یبا اجرا قطعاًداشته باشند و  یدر سال جار یاقتصاد مقاومت های پروژهرساندن  برداری بهره

 آن فائق آمد. ربه مردم کاسته و ب ها تحریم یفشارها

 ماوبات:
چارچوب  بر اساس) خود را یاقتصاد مقاومت های پروژههفته،  کیاستان حداکثر ظرف مدت  ییاجرا یها دستگاه هیکل دیمقرر گرد -۱

 کشور یمقاومتستاد اقتصاد  ریبرنامه و بودجه و دب یو هماهنگ یمعاون محترم امور اقتصاد یپورمحمد آقایجناب  یاز سو یابالغ
 .ندینما شنهادیاستان پ یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیبه دب بی(( احصا و جهت تصو۱ رهشما وستیپ)
 های پروژه یاجرا یو مل یایرات استان ده،ییبت گرد پایدر سامانه ن ها آن یاقتصاد مقاومت ایه پروژهکه  هایی دستگاه دیمقرر گرد -۲ 

 .ندیستاد گزارش نما یو در جلسه بعد لیمذکور را تحل
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 :چهارمبخش 

 اردبیل رپوژه موفق اقتصاد مقاومتی استان ۵ 
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 پروژه موفق اقتصاد مقاومتی استان ۵: چهارم بخش

 كسب و كارتوسعه خوشه . 4-1

 توسعه خوشه كسب م كار )فرش دساباف م پالسایک( عنوان پرمژه ردیف

 صنعتی اردبیل های شهرکشرکت  دستگاه مجری پروژه ۱

 شرح کلی مشخصات ۲

مورد توافق از طریق ترویج و  انداز چشماقناع ذینفعان خوشه جهت حرکت به سمت یک 
ی در بین ذینفعان مختلف خوشه و همکار های شبکهجمعی و تشکیل  های فعالیتتصویب 

 های فعالیتو اجرای  ای شبکهافزایش سرمایه اجتماعی و نهادینه شدن کارهای گروهی و 
 مختلف کسب و کار خوشه های حوزهمشترک در 

۳ 
نحوه  منابع مالی و
 آن تثمین

 آن: منابع داخلی شرکت تثمینمنابع مالی و نحوه 

 اهداف کالن پروژه 4

تازه  های بنگاهامنیت باال برای  تثمیناجتماعی: ایجاد و جذب صنایع مرتبط، *بعد فرهنگی و 
در عرصه  ای شبکهمختلف اجتماعی، رشد کارهای تیمی و  های گروه زایی اشتغال، تثسیس

و روحیه  ها نوآوریبعنوان یک فرهنگ عمومی، افزایش  ها فعالیتتولید و نهادینه کردن این 
و کارایی در امور تولید و  ایربخشیسبب افزایش  رسانی اطالع یها شبکهابداع، فعال نمودن 

 درون خوشه، افزایش سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد های بنگاهمحصوالت و خدمات  ارائه

موجود و بالقوه، تسهیم توسعه تجاری و  های سرمایه*بعد اقتصادی: تسهیم و ذخیره منابع و 
جدید، مدرن و ارزان، قدرت باالی  های تکنولوژیبه  هزینه های عملیاتی، امکان دستیابی باال

در  ها بنگاهکنندگان، فراهم نمودن شرایط، جهت حضور فعال  تثمینداد و ستد با مشتری و 
و ارتقاء توان حضور در بازارهای هدف، ریسک پایین به دلیل همکاری باال  تر بزرگبازارهای 

رسیدن به مقیاس باال، از  ساز زمینه ،ای منطقهو خوشه، موتور متحرکه اقتصاد ملی  های بنگاهبا 
 خدمات و دستیابی به بازارهای جهانی ارائهجمله در تولید محصوالت و 

 اهداف کمی پروژه ۵

اقتصادی، اجتماعی و ساختار خوشه فرش و پالستیک اعم از  های شاخصتغییر و تحول در 
، میزان و ارزش افزوده ارزشار، میزان و اقتصادی و میزان اشتغال پاید های بنگاهافزایش تعداد 

فراگیر و شناسایی واحدهای  های شبکهدر خوشه و ایجاد افزایش  گذار سرمایهصادرات، میزان 
 تثمیندرگیر و اصلی در زنجیره 

۶ 
درصد پیشرفت عملیاتی 

 اهداف کمی پروژه
 ناظر مشاور خوشه تائیدطبق  درصد ۱۰۰

۷ 
اقدامات انجام  ترین مهم

راستای اجرای  شده در
 پروژه

و  ها فرصتقوت ضعف،  نقاطی و بررسی الملل بینانجام مطالعات در سطح استانی و ملی و 
طرح و نقشه  -۲و فروش  بازاریابی -۱زمینه  تهدیدها صنعت فرش و تعیین نقاط فشار در دو

اعی و استراتژی بهبود سرمایه اجتم -۱خوشه  های برنامهو تعیین سه استراتژی برای انجام 
 -۳ی الملل بیناستراتژی توسعه رویکرد بازاریابی داخلی و  -۲خوشه  ذینفعانحساس سازی 

 ها استراتژیبرای اجرایی کردن این  ژی مهندسی مجدد طرح و نقشه استاناسترات

 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

66 

 م دساامردها در حوزه خوشه فرش جیناا ترین مهم

 یابیبازار کردیتوسعه رم یاساراتژ نهیاجرا شده در زم های برنامهالف( 
ش رکت   تی  ( ب ا حما م ورد  ۱۵) کش ور  یسراسر های نمایشگاهفرش دستباف در  یدیواحد تول ۱۰۰از  شیشرکت ب -۱

 لیاستان اردب یصنعت های شهرک
 لیصادرات فرش اردب شگامانیآن با نام پ یو یبت رسم یصادرات ومیکنسرس لیتشک -۲
 ۵۰۰۰ داریاشتغال پا جادیبا هدف ا انیرانیا ییترنج طال یبنام تعاون آن یو یبت رسم ازین تثمین ریشبکه فراگ لیتشک -۳

 بافندگان استان یبرا نفر
 گ ذاری  س رمایه ب ا   یفرش دستباف در استان توسط بخش خصوص شویی قالیمرمت و  یلیتکم اتیعمل BDS جادیا -4

 الیر اردیلیم ۲۰ بر بالغ
 در استان ایتالیفر از تجار کشور ان ۳و حضور  ایتالیاز کشور ا یتجار هیئتدعوت از  -۵
 خوشه استان نفعانیذ نیدر ب شانیواردکنندگان فرش دستباف آلمان و حضور ا هیاتحاد سیدعوت از رئ -۶
 (مورد ۲) یبرتر استان تولیدکنندگاننفر از  ۱۶۵فرش دستباف با حضور  یابیدوره مهارت بازار یبرگزار -۷
 در خوشه کیخوشه فرش استان جهت رواج تجارت الکترون انذینفع یبرا شنیکیو اپل تیسا یطراح -8
 ن ه یو خوش ه ف رش در زم   یش هر  یتعاون هیاستان، اتحاد یپارک علم و فناور نیب جانبه سه یشبکه همکار لیتشک -۹

 فرش دستباف استان سازی تجاریو  یفناور یمرکز نوآور جادیا
 خوشه ذینفعاننفر از  ۲۶۲با حضور  ۲ و ۱درجه  بافی فرش های دوره یبرگزار-۱۰
 (مورد ۶ارشد ) یفرش دستباف در مقطع کارشناس یابیبازار نهیدر زم یدانشگاه های پژوهش تیانجام و هدا-۱۱ 

 

 یم حساس ساز یاجاماع هیبهبود سرما یاساراتژ نهیاجرا شده در زم های برنامه( ب
 یمجاز های شبکهطالعات در و تبادل ا یو مل یخوشه در سطح استان های فعالیت ای رسانهپوشش  -۱
 بازار گرایی یفرش استان در راستا های اتحادیه های روشو  التیجهت بهبود تشک یهمکار -۲
 و انتخاب سرآمدان فرش استان یابیارز های شاخص نینخبگان در تدو یمل ادیبا بن یهمکار -۳
 تهران یمللال بین شگاهیدموتکس آلمان و نما شگاهینما یکاتالوگ مشترک برا هیته -4
 خوشه های فعالیت نییجهت تب لیفرش اردب شگاهیتوسعه خوشه فرش استان در نما میحضور ت -۵
 خوشه فرش استان یآموزش های نیازمندی های برنامه نیتدو -۶

 

 مجدد طرح م نقشه اساان: یمهندس یاساراتژ نهیاجرا شده در زم های برنامه( ج
 لیان اردباست و نقاشانانجمن طراحان  ییبت رسم-۱
 لیکارگروه بهبود طرح و نقشه استان اردب لیتشک-۲
 آن در داخل استان یوتریکامپ یو طراح ییاروپا یمورد پسند بازارها های نقشهطرح و  آوری جمعو  ییشناسا-۳
 طرح و نقشه فرش منطقه قفقاز یبررس تیبا محور جانیتور کشور آذربا یبرگزار-4
 استان یصنعت های شهرکشرکت  تیبا حما لیفرش اردب یتخصص شگاهیر نماشرکت انجمن طراحان و نقاشان د-۵
 طرح و نقشه فرش دستبافت نهیدر زم یدانشگاه های پژوهش تیانجام و هدا -۶
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 مقایسه مضعیت خوشه فرش تبل م بعد از مداخله

 

 پایان سال دمم در بدم مرمد اتااادی خوشه های شاخص

 ۲۲۱ ۱۹۲ ها بنگاهتعداد 

 ۲۳۰۵۰ ۲۱۲۲۵ اشتغالمیزان 

 ۶۹۶۲۳۰ ۶۳۷۶۶۰ میلیون ریال()تناژ و ارزش فروش 

 ۳۵۲۵۰ ۳۱۹4۰ میلیون ریال()و ارزش صادرات  تناژ

 ۵۰۱۲۷۷ ۱/4۱۷۵۶۷ میلیون ریال گذار سرمایهمیزان 

 

 کیخوشه پالسا یاجرا یاتدامات انجام شده در راساا ترین مهم
ص نعت   دهای  و تهد ه ا  فرص ت قوت ض عف،   نقاط یو بررس یالملل بینو  یو مل یمطالعات در سطح استان انجام

م واد   بیدر ترک نییپا وری بهرهو  تثمینمربوط به  یها نهیباال بودن هز -۱ نهیزم در سهنقاط فشار  نییو تع کیپالست
 -۳ یدی  ح د تول و نبود نظم در وا ینابسامان به دلیل دیو امکانات تول زاتیو تجه یانسان یروین نییپا وری بهره -۲ هیاول

با نام و نشان  دیو فروش و ضعف در ارائه و فروش محصوالت جد یابیبازار یدر ساختار و کمبود دانش کاربرد ینابسامان
 و هی  م واد اول  عی  و توز ت ثمین توسعه شبکه مش ترک   -۱خوشه  های برنامهانجام  یبرا یسه استراتژ نییمشخص و تع

 -۳ یکار طیدر مح یاستان یروهاین وری بهره شیبا افزا دیتول ندیفرا یازماندهس -۲ هیمواد اول بیترک نییبا تع شیافزا
 دانش کاربرد بازار شیبا افزا دیارائه محصوالت جد یو کمک برا یبرند ساز

 

 کیم دساامردها خوشه پالسا جیناا ترین مهم
 لیاستان اردب کیپالست یدیتول یواحدها یابی عارضه -۱
و اقدام به اخ ذ ک د    لیاستان اردب یمیپتروش یدست پایین عیصنا هیمواد اول ازین تثمین یتعاونشرکت  یاتمام یبت قانون -۲

 اجرا( در حال) ازین تثمین های تعاونی یسراسر هیدر اتحاد تیبورس و عضو
 هیمواد اول ازین تثمین یشرکت تعاون ییاجرا های برنامهساختار و  نامه مرام نیتدو -۳
 نقاط فشار خوشه یدوره در راستا ۱4از  شیشده ب ریزی برنامه یزشآمو های دوره یبرگزار -4
 کیپالست یو شاد مریپل ایو یبت طرح محصوالت بنام شرکت پا دیمحصوالت جد یدست قالب صنعت ۱4 دیخر -۵
قطع ات   یو برخ   یص نعت  ه ای  قال ب  دی  ( خر۲۰۱8پالس ت   ن ا یچا)جهان  کیپالست شگاهینما نیحضور در بزرگتر -۶

 قیتزر آالت ماشین دیخر نامه تفاهمو عقد  تآال ماشین
 سبالن در تهران کیفروشگاه پالست یانسان یرویو ن یزاتیو توسعه فروشگاه تجه تیتقو -۷
 هیترک اوراسیا یالملل بین شگاهیاستان به نما کیصنعت پالست تولیدکنندگاننفر از  ۲۹اعزام  -8
 یجه ت عرض ه و معرف     ۱۲پالس ت   رانی  ا ش گاه یان از نمااس ت  کیبا نام خوشه صنعت پالس ت  حضور و اخذ غرفه -۹

 لیاستان اردب یکیمحصوالت پالست
 استان محصوالت یصنعت یمراکز طراح جادیجهت ا یبا پارک علم و فناور نامه تفاهممذاکره و عقد -۱۰
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 مقایسه مضعیت خوشه پالسایک تبل م بعد از مداخله

 

 پایان سال دمم در بدم مرمد كالن م ساخااری خوشه های شاخص

 ۷۰ ۷۰ (نفر کارکن ۱۰خرد )زیر  های بنگاهتعداد 

 4۲ 4۲ نفر( 4۹تا  ۱۰بین )کوچک  های بنگاهتعداد 

 ۲ ۲ نفر( ۱4۹ تا ۵۰بین )متوسط  های بنگاهتعداد 

 ۱ ۱ (نفر ۱۵۰باالتر از )بزرگ  ها بنگاهتعداد 

 ۳۰۲۵ ۳۰۰۰ میزان اشتغال

 ۵۹۶ ۳8۰ ارزش فروش )میلیون ریال(

 ۱4۰ ۱۶۱ میلیون ریال()ارزش صادرات 
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 غیرمجاز های چاه نمودن المنفعه مسلوب پر و. 4-2

 

 غیرمجاز های چاهپرم مسلوب المنفعه نمودن  عنوان پرمژه ردیف

 اردبیل ای منطقهشرکت آب  دستگاه مجری پروژه ۱

وجود تعداد  ها آبخوان سامانی و کسری مخزنا توجه به اینکه یکی از علل نابب شرح کلی مشخصات ۲
سوء بر منابع آب زیرزمینی،  تثییرو این امر عالوه بر  باشد می غیرمجازچاه  توجهی قابل

لذا این پروژه با هدف ایجاد  شود میموجب تضعیف حاکمیت قانون توزیع عادالنه آب 
تعادل بین منابع و مصارف منابع آب زیرزمینی و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از 

در قالب طرح تحول در مدیریت منابع آب تعریف و اجرای آن شروع  ۱۳84ال س
گانه طرح احیاء و تعادل  ۱۵ های پروژهبه عنوان یکی از  ۱۳۹۳گردیده است. در سال 

 ؛ ودر مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب لحاظ شده است ها آبخوانبخشی 
وسعه عدالت اجتماعی جزء همچنین در راستای عدالت بنیان کردن اقتصاد و ت

 .اقتصاد مقاومتی مد نظر واقع شده است های پروژه

 استانی ویژه آن تثمین و نحوهمنابع مالی  ۳

و اعمال حاکمیت  غیرمجاز های چاهتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از طریق انسداد  اهداف کالن پروژه 4
در طول مدت اجرای  غیرمجاز حلقه چاه ۱۳۷۷قانون توزیع عادالنه آب با هدف انسداد 

حلقه  ۶۵انسداد تعداد  ۱۳۹۷هدف سال  - -( ۱۳۹۹لغایت  ۱۳84از سال )طرح 
 باشد می

 غیرمجاز های چاهپر و مسلوب المنفعه نمودن  اهداف کمی پروژه ۵

درصد پیشرفت عملیاتی  ۶
 اهداف کمی پروژه

 غیرمجاز های چاهپر و مسلوب المنفعه نمودن  ۱۰۰%

اقدامات انجام شده  نتری مهم ۷
 در راستای اجرای پروژه

قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مصوبات  ۱۱۷در راستای انجام تکالیف مقرر در ماده 
جلسه شورای عالی آب، با تهیه برنامه عملیاتی مستمر ساالنه و تصویب آن در  ۱۵

قدام به با همکاری مقامات قضایی و انتظامی ا استان وشورای حفاظت منابع آب 
حلقه چاه  ۶۵، مطابق سامانه نیپا ۹۷شده است. تکلیف سال  غیرمجاز های چاهانسداد 

 حلقه پر و مسلوب گردید. ۹4 عمالًبوده ولی با تالش مدیریت استان 

در دشت اردبیل و  زیرزمینی، توقف روند افت آب غیرمجاز های چاهاز آیار انسداد  نتایج و دستاوردها ترین مهم 8
مدیریت منابع آب ایران و  تائیدکه این موضوع به  باشد میی از هدر رفت آب جلوگیر

 وزارت نیرو رسیده است.
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 توسعه مشاغل خانگی. 4-3

 

 توسعه مشاغل خانگی عنوان پرمژه ردیف

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل دستگاه مجری پروژه ۱

که  8۶مایت از مشاغل خانگی و کسب وکارهای خرد از سال ساماندهی و ح شرح کلی مشخصات ۲
وزارت متبوع قرار  در دستورمورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفت 

 گرفت

 تثمین و نحوهمنابع مالی  ۳
 آن

وزارت تعاون  نامه تفاهمعامل بر اساس  های بانک الحسنه قرضاز محل منابع 
 کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی

 

 تثمینبا  ها خانوادهکاهش نر  بیکاری و کمک به افزایش سطح درآمدی  داف کالن پروژهاه 4
 تثمینمالی برای  –پولی  های سیاستنیازهای مالی و اعتباری از طریق تعدیل 

 نیازهای مالی مشاغل خانگی

 نفر ۶۱۶ اهداف کمی پروژه ۵

درصد پیشرفت عملیاتی  ۶
 اهداف کمی پروژه

 رصد پیشرفت فیزیکید ۱8۲نفر با  ۱۱۲4

اقدامات انجام  ترین مهم ۷
شده در راستای اجرای 

 پروژه

 اجرایی( و های دستگاه)استان صدی مجموعه مدیریت تعامل کامل و صد در
 عامل های بانک

و ایجاد اشتغال به تعداد  تا کنون ۱۳۹۷افزایش تولیدات استان از ابتدای سال  نتایج و دستاوردها ترین مهم 8
 فرن ۱۱۲4
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 التحصیالن فارغ های تعاونیتشکیل . 4-4

 

 الاحایالن فارغ های تعامنیتشکیل  عنوان پرمژه ردیف

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل دستگاه مجری پروژه ۱

ود سرمایه و نب بازار کاردانشگاهی و نیاز به  التحصیالن فارغاز  قشر انبوهبا توجه به  شرح کلی مشخصات ۲
با ایجاد این نوع مشارکت در قالب تعاونی ضمن ایجاد  گذاری سرمایهکافی جهت 

 اشتغال، از بیکاری اعضا و خانواده آنان کاسته خواهد شد.

 و نحوهمنابع مالی  ۳
 آن تثمین

 بدون منبع مالی

مختلف و تشکیل اشتغال در مناطق  های مزیتایجاد اشتغال پایدار با توجه به  اهداف کالن پروژه 4
 های فعالیتکه به  بنیان دانش های تعاونی اندازی راهو  التحصیالن فارغ های تعاونی

 دانشگاهی اقدام خواهد شد. التحصیالن فارغتولیدی و صنعتی توسط 
 

 تعاونی ۱۵ اهداف کمی پروژه ۵

درصد پیشرفت عملیاتی  ۶
 اهداف کمی پروژه

 درصد پیشرفت ۱۱۳تعاونی با  ۱۷

اقدامات  ترین مهم ۷
انجام شده در راستای 

 اجرای پروژه

جهت تشکیل شرکت تعاونی، شناسایی  التحصیالن فارغو ترغیب  سازی فرهنگ
جهت عضویت  گذاران سرمایهاولیه، شناسایی  مؤسسینبرای تعیین  مند عالقهافراد 

 التحصیالن فارغ های تعاونی های طرحدر  گذاری سرمایهو یا 

و  نتایج ترین مهم 8
 دستاوردها

ایجاد روحیه مشارکت و همکاری  -جهت کارآفرینی التحصیالن فارغتشویق 
 افزایش سطح عمومی اشتغال -دانشگاهی  التحصیالن فارغعمومی در بین 

 

 

 

 

 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

72 

 افزایش ظرفیت جذب ماده خام كشاورزی. 4-۵

 

 كشامرزی خام ماده جذب ظرفیت افزایش عنوان پرمژه ردیف

 سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل روژهدستگاه مجری پ ۱

 های راه، یکی از ها آنبا توجه به عدم ماندگاری محصوالت خام کشاورزی و فسادپذیری باالی  شرح کلی مشخصات ۲
عاملی که برای تبدیل در صنایع مرتبط کشاورزی است.  ها آن، جذب ها آنجلوگیری از فساد 

را زیاد کند و  ها آن افزوده ارزشرا کاهش دهد و  محصوالت کشاورزی پذیری آسیب تواند می
محصوالت کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار  .از منابع را افزایش دهد وری بهره
 ترین باکیفیتو به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصوالت کشاورزی بهترین و  گیرند می

مناسب نگهداری این محصوالت،  ای مکانهو  ها سردخانهایجاد محصول را تولید کنیم باید با 
ایجاد صنایع تبدیلی و  زمان ماندگاری این محصوالت را به بیشترین زمان ممکن ارتقا دهیم.
عمده تولید  های قطبتکمیلی بخش کشاورزی دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی در 

 در جهتداران بخش بر و مشارکت هرچه بیشتر بهره یمحصوالت کشاورزی با رویکرد صادرات
 است. ایجاد این صنایع یکی از محورهای  ها آنمحصوالت کشاورزی به  افزوده ارزشبازگشت 

مشارکتی بخش خصوصی  گذاری سرمایه تثمینمالی تسهیالت بانکی و نحوه  تثمینمنابع  آن تثمین و نحوهمنابع مالی  ۳
 باشد می

 رونق بخشی به تولید گیری از خام فروشیو جلو اشتغال پایدارکاهش سطح بیکاری و ایجاد - اهداف کالن پروژه 4

 یالملل نیب یاقتصاد یها میتحر و ها بحران برابر در یمنیا جادیا-

 یمل از تولید تیحماو  کشور یاقتصاد نظام ییکارا شیافزا -

 عدم وابستگی به بیگانگان-

 امنیت غذایی تثمین-

 افزوده ارزشایجاد -

 کشاورزی کاهش ضایعات محصوالت-

 کشاورزان منطقه درامدو  وری بهرهافزایش کارایی و -

 هزار تن ۶۰ اهداف کمی پروژه ۵

درصد پیشرفت عملیاتی  ۶
 اهداف کمی پروژه

 درصد پیشرفت فیزیکی ۱۹۵هزار تن با  ۱۱۷

اقدامات انجام شده  ترین مهم ۷
 در راستای اجرای پروژه

در خصوص  رسانی اطالعیالت با نر  بهره کم، تسه تثمینبرای انجام پروژه،  ریزی برنامه
هر منطقه برای ایجاد صنایع تبدیلی، جذب سرمایه گذران باتجربه در صنایع  های پتانسیل
روز دنیا در افزایش زمان ماندگاری محصوالت،  های تکنولوژیایجاد آگاهی در مورد  تبدیلی،

 پروژه بندی زمانبرنامه 

 یرقابت یها تیقابل ارتقاءبه افزایش تولیدات صنایع تبدیلی،  توان میاز نتایج این پروژه  نتایج و دستاوردها ترین مهم 8
، جلوگیری از خام فروشی محصوالت کشاورزی، افزایش توان صادراتی خدمات و محصوالت
 اقتصاد خواهد شد. سازی مقاوم باعث قطعاًمحصوالت کشاورزی اشاره کرد که  منشثکاالهایی با 
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 : نجمپ بخش 

 لی رپوژه فرش دستباف استان اردب  ندی شرح فرآ

 کشور( یمقاومت ستاد اقتصاد موفق  ی)الگو 
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  لیپروژه فرش دستباف استان اردب ندی: شرح فرآپنجمبخش 

 كشور( یمقاومتستاد اقتصاد موفق  ی)الگو

 

 اساان بافانیتعداد تال

 یاج را  نیفرش دستباف استان همچن   اندرکاران ستو د ها اتحادیه نیتعامل ب جادیاز اقدامات اداره فرش، ا یکی
ب ودن   یاس تان  . احت رام متقاب ل و  باش د  م ی  فرش دس تباف  های و تشکل رانیفرش ا یمرکز مل های دستورالعمل قیدق

 یاس تان  ه ای  ساختار اتحادی ه  کند میرا کم  یو تخلفات مال ضیضد و نق و آمارهای نشاز ت یریامکان جلوگ ها اتحادیه
 و عملکرده ای نظ رات متف اوت    و از عملکرد خود در سطح استان باشند یپاسخگو مدیره هیئت یاعضا ندک می جابیا

 هیاتحاد های بنام یستانا هیسه اتحاد لیحاضر در استان اردب در حال. شود می یریجلوگ یشهرستان های اتحادیهخودسرانه 
فرش دستباف  یشهر یتعاون های شرکت هی، اتحادییروستا یتعاون های شرکت هیو بافندگان، اتحاد دکنندگانیصنف تول

 ه ای  ش رکت  و اتحادی ه فروش ان   هی  اول و موادفرش  هیبنام اتحاد در مرکز استان یشهرستان هیدارند و دو اتحاد تیفعال
انجم ن   نی. همچن  دهند میرا انجام  انیمتقاض هیاول یادار یکارها و همهدارند  تیالفع لیشهرستان اردب یشهر یتعاون
و  تی  مش غول فعال  یاس تان  ط ور  ب ه  دکنن دگان یتول های و نقشهبروز کردن طرح  یفرش دستباف برا و نقاشانحان طرا

 و روس تاهای  ش هرها نفر بافنده در  هزار پنجاهاز  شیب ییفرش استان شناسا های اتحادیهتالش  جهیهستند. نت همکاری
معتبر مشغول  ای حرفه یفن و گواهی ییکارت شناسا یدارانفر  ۲۳8۷۱ تعدادموجود  قیتابعه استان بوده که طبق آمار دق

 فرش دستباف هستند. دیدر امر تول روزی شبانهکار 

 
 

 ها اتحادیه اراتیاخا

صدور  ندیخدمات از جمله کاهش فرا لیتسه یراهکار الزم برا و ارائهمحوله  فیبه وظا ها اتحادیه یتسلط اعضا
و اس تان موج ب ارتب اط دوطرف ه      ی ی اجرا ه ای  و دس تگاه  رانیفرش ا یملاداره فرش از مرکز  های پیگیری مجوزها و
 فرش دستباف را دارد. و صنعتگرانهنرمندان  یتمندیرضا درنهایتو  با اداره فرش شده ها تشکل صمیمانه
 ضیتف و  ها اتحادیهبه  رجوع اربابمرتبط با  فیاکثر وظا یزائد ادار یاز بروکراس یریجلوگ یبرا لیاستان اردب در

فقط ب ه مک ان مش خص     و دولتی ییاجرا های دستگاه ریمراجعه به سا یبجا و تولیدکنندهزحمتکش بافنده  و قشر شده
 یو اخ ذ گ واه   یب انک  التیتس ه  نام یبت مثال در خصوص یبرا کنند میمراجعه  (فرش و ادارهمربوطه  هی)محل اتحاد
، اداره استاد ن ادری با  لیاستان اردب و تجارتصنعت معدن  سازمان نیب که ای  نامه تفاهم، تعامل و ای حرفه یمهارت فن

 مق رر گردی ده  ش ده   میفرش اس تان تنظ    های اتحادیهو  یاجتماع و رفاه، اداره کل تعاون کار ای حرفه یکل آموزش فن
زائد  یها نهیهز و ازپرونده دهند  لیفرش تشک هیمذکور فقط در داخل اتحاد یگواه اخذ آزمون و یبرا کنندگان مراجعه
 هی  هرماه با مراجع ه ب ه اتحاد   ای حرفه یشود بلکه آزمونگران فن یریمردم به سازمان وادارات کل جلوگ ای و آمدهرفت 

که  دهد میانجام  هیرا در محل اتحاد کنندگان و مراجعهمردم  یرادا یکارها و اتحادیه ندینسبت به اخذ آزمون اقدام نما
از  من دی  به ره  یبرا رجوع اربابیبت  در و ؛دیفصل نما مشکالت بافندگان را حل واز  یلیتوانسته خ تنهایی بهعمل  نیا

 باشد. مؤیر و بسیار دیمف بهره کم و تسهیالت بافانیقال مهیب مزایای
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 گذار سرمایهافراد  ییشناسا

 یاف راد توانمن د ب را    ییف رش جه ت شناس ا    هی  اتحاد ک ارگیری  بهاز اقدامات مهم اداره فرش سازمان در  یکی
خ ود   داتیستند تولتوان میامروز ن بازارهایدر  تا حدودیبافندگان مستقل بوده که  قرار دادنپوشش  ریوز گذاری سرمایه

مستقل  دیبافنده بودن امکان تول به خاطر صرفاً نداشتند و هیمواد اول دیخر یبرا الزم را هیماسر ایو  به بفروش برسانند را
 هرک دام  غیرمتمرک ز  و تولیدکنن ده  گ ذار  س رمایه  صورت بهنفر  ۲۵۰از  شیحاضر ب نداشتند بوده است. در حال فرش را
 موق ع  ب ه آن پرداخ ت   ج ه یک ه نت  اند کرده تینفر بافنده را تحت پوشش قرار داده و مشغول فعال ۳۰۰تا  ۳۰ نیحداقل ب

 بافندگان بوده است.دغدغه فروش  و حذفشده  یریفرش سفارش پذ دیتول اشتغال مناسب، جادیدستمزد به بافنده، ا

 
 یاجاماع تأمین شده بیمه بافانیتال

که با  یبوده که اداره فرش سازمان با همکار بافانیقال مهیاز بافندگان بحث ب تیحما یبرا گرید مؤیراز اقدامات 
ش ده ب ه   اع الم   یابالغ   هیس هم  تیداشته توانسته دو برابر ظرف یبافیقال های کارگاهاز  یفرش استان در بازرس هیاتحاد
 است. برخوردار کرده یاجتماع تثمین مهیکامل ب یاینفر را از مزا ۱۲۰۶۷ و تعداد دیو عقد قرار نما یمعرف یجتماعا تثمین

س ال   نیاز بافن دگان چن د   تی  حما یلیتکم مهیفرش استان ب های اتحادیهبا همت  بافانیقال مهیادامه بحث ب در
 یو دارا نظیر بینقاط کشور  ریسا و درمطرح بوده  لیفقط در استان اردب تیفعال و این شود میاست در سطح استان اجرا 

توجه به اشتغال بافن دگان و   تیاهم دهنده نشانکه  استکرده  جادیبافندگان ا یاجتماع و منزلتدر شثن  یادیز تیاهم
 .باشد میموجود  های پتانسیلحفظ 

 

 یکبان التیكننده تسه افتیدر م تعداد یمشاغل خانگ یمجوزها
ب ه   ه ای  فرصتاز  نهیفرش دستباف، استفاده به و تولیدکنندگان از بافندگان تیبحث حما دیگر درموضوع مهم 

مربوط ه اس ت ک ه     اعالم شده های رشتهاز  و حمایت یسامانده یبرا یقانون مشاغل خانگ قیدق یآمده در اجرا دست
 ص ورت  ب ه صادر کرده و  یمجوز مشاغل خانگ فقره ۱4۹۳۲ تعداد ۹۷سال  تا پایان ۹۰از سال  لیفرش استان اردب دارها

 یفن   ه ای  رشته ریو سا بافانیقال ییمربوطه در شناسا های اتحادیهاز توان  التیتسه یافراد متقاض یمنظم در سامانده
در  کارگروه اشتغال اس تان  دبیرخانهازجمله  ییاجرا های دستگاه ریاس یکرده و با همکار گیری بهرهمورد تقاضا  ای حرفه

 شده است. الیر اردیلیم ۳۷۰به مبلغ  عامل های بانکنفر از  هزار ۱۲از  شیتعداد ب یبرا یمشاغل خانگ التیجذب تسه

 

 هنر صنعت فرش دساباف یآموزش تخاا های دمره
، یکش ور  یتخصص   ه ای  آم وزش  یاج را  در هنر صنعت فرش دستباف بح ث  مؤیر مناسب و های همکاریاز 

موج ود   و امکان ات  ییفرش استان بس ته ب ه توان ا    های اتحادیه یافته انجام های راهنماییکه با  بوده و استانی ای منطقه
 ه ر نف ر   یبه ازا) نفر ۵۷۵۷ یریبا فراگ دوره آموزش ۱۷۳ یدر اجرا یمناسب یمربوطه همکار های دوره یبعنوان مجر

و هنرمن دان   و آش نایی باف ت   تی  فیک یک ه در ارتق ا   ان د  داشته (نفر ساعت ۱۳8۱۶8مقدار  ساعت آموزش ۲4حداقل 
 واقع شده است. مؤیر اریروز بس و تجارب دیفرش دستباف با فنون جد صنعتگران
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 ها برتریناز  لیتجل م جشنوارهفرش دساباف  یتخاا شگاهیمانامب نما یبرگزار
و فرش  دیکاران هنر صنعت فرش دستباف جهت رقابت سالم در تولردست اند بیترغ مهم و یاز راهکارها یکی

 ه ای  و جش نواره  در اس تان فرش دستباف  یتوانمند شگاهیمرتب ومتناوب نما یموجود، برگزار و اشتغالبافندگان  حفظ
 شگاهینما ۱۲فرش استاان تابحال تعداد  های اتحادیه یهنر صنعت فرش دستباف بوده که با همکار یهایاز برترن لیتجل
فرش دستباف اس تان توانس ته ان د ب ه      و صنعتگراناز بافندگان  یعدادخصوص ت نیده است. در اگزارشجشنواره بر 8 و

 .اند شده لیتجل رانیفرش ا یمرکز مل نیجشنواره گره زر و در افتهیهم دست  یکشور نیعناو

 

 

 (فرش اساان اهی)كم اساان ییاجرا های دساگاه ریبا سا م همکاریتعامل 
ف رش   تهیدوره جلسه کم ۱۰4از  شیب یدر برگزار یاجرا های دستگاه ریاداره فرش با سا که یبه تعامل تیبا عنا

از  تیبحث حما یافته انجاممناسب  های همکاریاستان را جلب کرده و با  ینظر مساعد مقامات عال استان داشته توانسته
ک ه   یت  یب ه اهم  تی  است. در حال حاضر با عنا قرار داده نیفرش دستباف را دغدغه مسئول و صنعتگران دکنندگانیتول

 انیعامل به هنر صنعت فرش دستباف قائ ل هس تند متقاض     های بانکو  ییاجرا های دستگاه و مدیراناستاندار محترم 
و طب ق دس تور    .ان د  ش ده  مند بهرهمربوطه  التیاز تسه طیشرا ترین آسانبا  وارهدر وسع اعتبار ابالغ شده هم التیتسه
 یدس تباف در مجتم ع تج ار    ش هر ف رش   ییبرپ ا  ز گمرکات اس تان و ا میصادرات مستق های راهاستاندار محترم  تثکید

شده ک ه   اندازی راه گانیرا طور بهفرش  دارانیبه خر مربوطه یجانب و خدمات فروشندگان فرش دستباف یشوراسنتر برا
اس طه  و ب دون و  میمس تق  ط ور  ب ه ک رده و   افتیمغازه در گانیرا طور به دکنندگانیاز تول نفر ۳۰از  شیدر حال حاضر ب

مجتم ع   و رون ق ف رش   دکنندگانیتول بیترغ و یعمل موجب حفظ بازار داخل نیا رسانند میبه فروش  خود را داتیتول
 شوراسنتر شده است. یتجار
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 لیجهت رونق هنر صنعت فرش دستباف استان اردب یریگیموضوعات قابل پ. ۵-1

 

 یاجاماع تأمین مهیبه ب یمعرف یبرا بافیتال دیجد انماقاضی درخواست
 یره ا یگیپ رانی  ف رش ا  یفرش دستباف ضرورت دارد مرکز مل   صنعتاشتغال هنر  یباال تیبه ظرف تیبا عنا 
اعتبار الزم  تثمینمحترم با  و دولت دیرا فراهم نما یاجتماع تثمینبه شعبات  یمجدد امکان معرف یبرقرار را جهتالزم 
 یمعرف   ریبا باز شدن مس یشغل تیامن و ایجاد فنعت فرش دستبااز اشتغال موجود در هنر ص خود را های حمایتبتواند 
سازمان  نیا شنهادیطبق پ المقدور حتی ای و ؛ندیمسدود شده است فراهم نما ۹۳سال  وریکه از شهر بافانیقال مهیمجدد ب

ق انون رانن دگان   طبق  ندیخود اقدام نما مهیحق ب زیدر موعد مقرر نسبت به وار اند نتوانسته که شدگانی بیمه در خصوص
 اران ه یح ذف   ای   دیرکرد ینقد مهیاخذ جر و باکرده  یخوددار مهیب میاز قطع مستق یاجتماع تثمینشعبات  شهری برون

 نگردد. ضایعتا حق بافندگان  ندیپرداخت را معمول نما
 

 یمجوز مشاغل خانگ انیماقاض یبرا یاتیاظهارنامه مال لیاز تکم تیمعاف یریگیپ
هن ر   التیتس ه  انیمربوطه، اکث ر متقاض    های رشته نیمخاطب و طیف یقانون مشاغل خانگ یابه اجر تیعنا با

ندارن د ل ذا    اتی  اظهارنامه مال لیتکم و قوانیناز مقررات  یاطالع هیچ بوده و سواد کم ای سواد بیصنعت فرش دستباف 
 اظهارنام ه  لیتکم یشهر یبرورانندگان  نطبق قانو یمشاغل خانگ یمجوزها انیمتقاض در خصوص گردد می شنهادیپ

 نباشند. یاتیاظهارنامه مال لیعدم تکم مهیندانسته متحمل جر سواد بی و سواد و کم فیباشد تا مردم ضع یاریاخت
 

 یمشاغل خانگ التیتسه یریگیپ
اش تغال اس تان ب ه     ک ارگروه  الزم است یمشاغل خانگ انیمتقاض یبرا افتهیمقدار اعتبار اختصاص  در خصوص

در بخش  یتینارضا شاهد التیتسه یتا از بابت تقاضا ندیاعتبار الزم اقدام نما تثمینکننده نسبت به  نام یبتفراد تعداد ا
 تیم ردم از لح اظ مح دود    هی  فرش س ازمان ص رف توج   و اداره ها اتحادیه یانرژ شتریدر حال حاضر ب میمربوطه نباش

 گردد. تجدیدنظرعتبار مربوطه ا تثمیندر  الزم استکه  گردد می افتهیاعتبارات اختصاص 
 

 مرتبط با فرش دساباف های اتحادیه م ها تشکل عیتجم
م وازی  از  یریجل وگ  یب را  ه ا  اساس نامه ح اکم در   و قوانینفرش استان  و اتحادیه ها تشکلبه تعدد  تیبا عنا 
جهت کاهش تعدد  د راخوتالش  تینها رانیفرش ا یمرکز مل گردد می شنهادیبافندگان پ و سردرگمیموجود  های کاری

مربوط ه بهت ر از    و خ دمات  یافت ه  انج ام  یاکاره تیفیتا ک ندیمربوطه معمول نما های دستورالعمل و تصحیح ها اتحادیه
 شود. یریفرش دستباف جلوگ و صنعتگران و هنرمنداناتالف وقت بافندگان  از و ؛گذشته باشد
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 نیجشنواره گره زر برگزاریم فرش دساباف  غاتیتبل یاعابار برا تأمیندرخواست 
موجود ض رورت دارد از   لیمردم از موارد اشتغال و پتانس سازی و آگاهفرش دستباف  غاتیبه ضرورت تبل تیعنا با
گ ره   ه ای  و جشنواره شگاهینما یبرگزار نیهمچن و کشوری یاستان و تبلیغات یتخصص های آموزش یبرا یمنابع استان

و  دیتول تیفیک و ارتقایاشتغال موجود  تا عملکرد استان در حفظ ندیمساعدت نما فروش فرش دستباف و جشنواره نیزر
 باشد. مؤیراشتغال مربوطه  حفظ

 
 

 قاتیجهت آموزش، پژمهش م تحق یفیاعابار تکل صیتخا

 ه ای  آم وزش  در توسعه و ملی یاز منابع استان الزم است فرش دستباف ای منطقهموضوعات مهم  در خصوص 
الزم معم ول گ ردد ت ا     های مساعدتموضوعات مهم هنر صنعت فرش دستباف  و تحقیقات، پژوهش جیترو یالزم برا

و  رانی  ف رش ا  یلذا مرکز مل   فتدیعقب ن دیصاحب سبک تول های استانرا بروز کرده از  تیفعال های زمینهاستان بتواند 
 .ندیزم را معمول فرماال های مساعدتاعتبار الزم  تثمین شنهادیو بودجه استان در خصوص پ برنامه

 



 

 

 :دومفصل 

 

 مقاومتی ستاد اقتصاد عملکرد 

 رد بخش اشتغالاردبیل استان 
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 : تحلیل عملکرد استان در بخش اشتغال )پنجره واحد اشتغال(اولبخش 

 به تفکیک ماه -۱۳۹۷ی اجرایی اساان در سال ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 هتعداد اشاغال محقق شد ماه

 ۲4۶۳ فروردین

 ۲۳۱4 اردیبهشت

 ۲۵۳۰ خرداد

 ۱۷۲۲ تیر

 ۱۹۵۶ مرداد

 ۱۵۱۱ شهریور

 ۲۵۲۵ مهر

 ۱۵۹۲ آبان

 ۷۶۷ آذر

 44۰ دی

 4۷۳ بهمن

 ۲۷۷ اسفند

 ۱۸۵۷۰ جمع

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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بته تفکیتک    -۱۳۹۷ستال   ی اجرایتی استاان در  هتا  دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 جنسیت
 

 مرد زن مجموع

۱۸۵۷۰ 6۰۲۲ ۱۲۵۴۸ 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ

 

فعالیتت  بته تفکیتک    -۱۳۹۷ی اجرایتی استاان در ستال    ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 اتااادی
 

 كشامرزی خدمات صنعت مجموع

۱۸۵۷۰ ۷۱۸۳ 6۱۸۳ ۵۲۰۴ 
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 ۱۳۹۷ در سالی اجرایی اساان ها دساگاهتوسط اشاغال ثبت شده  آمارهای

 ی اجرایی اساانها دساگاهبه تفکیک  -
 

 تحققدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۷۷ ۲4۱ ۳۱۰ اداره ورزش و جوانان

 ۷۳ ۳۹ ۵۳ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۵۲ ۳4 ۶۵ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۵ کل پستاداره 

 ۱۰۰ ۱۵ ۱۵ دامپزشکی

 ۱۲4 ۵4۳ 4۲۳ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ 4 حج و زیارت

 8۵ ۱۷ ۲۰ یبت احوال

 ۱۵ ۹ ۶۰ منابع طبیعی

 ۶۹ ۷4 ۱۰۶ توزیع نیروی برق

 ۹۵ ۲۳ ۲4 جهاد دانشگاهی

 4۹ ۲۲۳ 4۵۱ امور عشایر

 ۹۷ ۱۲۶ ۱۲۹ شیالت

 ۱4۷ ۹۶۲ ۶۵۲ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۷۵ ۷۹۶۰ ۱۰۵۶4 صنعت، معدن و تجارت

 84 ۱۱۱۳ ۱۳۱۶ دانشگاه علوم پزشکی

 ۹۳ ۱8۷۲ ۲۰۰۵ کمیته امداد

 ۱۵8 ۱۱۱ ۷۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۶۵ ۲۵ ۳8 ای منطقهآب 

 8۵ ۳۷8۵ 44۲۱ جهاد کشاورزی

 ۵8 ۶۷۰ ۱۱4۰ آموزش و پرورش

 ۷8 ۵۵۳ ۷۰4 بهزیستی

 ۳۱ ۱۳4 4۲۶ رانبنیاد شهید و امور ایثارگ

 ۰ ۰ 4۵ اداره زندان ها

 ۰ 4۱ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد 8۰ ۱8۵۷۰ ۲۳۰4۶ جمع

  : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

83 

 ۱۳۹۷ی اجرایی اساان در سال ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 شهرساانبه تفکیک  -

 
كد 

 شهر
 شهرساان

 تعهد اشاغال

 با برنامه اشاغال مطابق 

 اشاغال

 محقق شده 
 تحققدرصد 

 ۵۲ ۵۹۶۰ ۱۱488 اردبیل ۲4۰۱

 ۱۲۰ ۱۷88 ۱48۹ بیله سوار ۲4۰۲

 ۱8۱ ۱۳۵8 ۷۳8 خلخال ۲4۰۳

 8۳ ۱۹۷۶ ۲۳۹۳ شهر مشکین ۲4۰4

 ۱۱۶ ۱8۲۷ ۱۵۷۰ گرمی ۲4۰۵

 ۲۰۰ ۳۲۰۹ ۱۶۰۳ آباد پارس ۲4۰۶

 ۱۲۳ 484 ۳۹۲ کویر ۲4۰۷

 ۳۵ 8۵۷ ۲4۷۲ نمین ۲4۰8

 ۱۰۳ ۵۰۲ 48۶ نیر ۲4۰۹

 ۱4۷ ۶۰۹ 4۱۵ سرعین ۲4۱۰

 درصد ۸۰ ۱۸۵۷۰ ۲۳۰۴6 جمع
 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان اردبیل ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی
تعداد شغل محقق 

 شده
 حققت درصد

 ۶4 ۲۰۱ ۳۱۰ اداره ورزش و جوانان

 ۱۵8 ۱۹ ۱۲ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۵۲ ۳4 ۶۵ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۵ اداره کل پست

 ۱۲۵ ۵ 4 دامپزشکی

 8۶ ۳44 4۰۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۲ حج و زیارت

 ۱۰۰ ۶ ۶ یبت احوال

 4 ۲ 4۲ منابع طبیعی

 ۲4 ۱۹ ۷۹ توزیع نیروی برق

 ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ هاد دانشگاهیج

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 4۳ ۱۶ ۳۷ شیالت

 ۱۹۰ ۱۹8 ۱۰4 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۳8 ۲۹۷۷ ۷8۲۱ صنعت، معدن و تجارت

 8۱ 4۶۱ ۵۶۶ دانشگاه علوم پزشکی

 ۱۰۱ ۶۵۵ ۶48 کمیته امداد

 88 ۶۲ ۷۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 ۱۰۲ ۵۱۵ ۵۰۳ یجهاد کشاورز

 ۵۰ ۱۷۰ ۳۳۹ آموزش و پرورش

 ۵8 ۱۱۹ ۲۰۲ بهزیستی

 4۶ ۹۶ ۲۰8 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ 4۵ اداره زندان ها

 ۰ 4۱ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۵۲ ۵۹6۰ ۱۱۴۸۸ جمع

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان بیله سوار ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۰ ۰ اداره ورزش و جوانان

 4۰ 4 ۱۰ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۳۳ ۱ ۳ دامپزشکی

 44 8 ۱8 راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 ۵۰ ۱ ۲ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۹ ۱۱ ۱۲۱ امور عشایر

 ۰ ۰ ۰ شیالت

 ۲۷۲ 4۹ ۱8 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۱۷۲۶ ۳۲8 ۱۹ صنعت، معدن و تجارت

 84 ۵8 ۶۹ دانشگاه علوم پزشکی

 ۱۰۶ 8۰ ۷۵ کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۱۰۰ ۱۰ ۱۰ ای منطقهآب 

 ۱۱۳ ۱۱۳۵ ۱۰۰4 جهاد کشاورزی

 ۵۳ ۳۵ ۶۵ آموزش و پرورش

 ۱۰۹ ۶8 ۶۲ بهزیستی

 ۰ ۰ ۱۳ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۲۰ ۱۷۸۸ ۱۴۸۹ جمع

 مانه پنجره واحد اشتغال استان: برگرفته از سامثخذ
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 ۱۳۹۷در سال  آباد پارسشهرساان ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 حققترصد د تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۱۵ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۱۰۰ ۶ ۶ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۶۶ ۲ ۳ دامپزشکی

 ۰ 44 ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 4۵ ۵ ۱۱ منابع طبیعی

 ۱8۳ ۱۱ ۶ توزیع نیروی برق

 ۱۰۰ ۱ ۱ جهاد دانشگاهی

 ۱۰۵ ۱۵8 ۱۵۰ امور عشایر

 ۲۰۰ ۱۰ ۵ شیالت

 ۱8۰ 8۱ 4۵ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 4۳4۵ ۱۵۲۱ ۳۵ صنعت، معدن و تجارت

 ۶۰ ۱۹۹ ۳۲۹ دانشگاه علوم پزشکی

 ۵۷ ۹4 ۱۶4 کمیته امداد

 ۰ ۱۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۱۰ ای منطقهآب 

 ۱۵۵ ۷۵۹ 488 جهاد کشاورزی

 8۳ ۱۷۷ ۲۱۱ آموزش و پرورش

 ۱۱۶ ۱۱4 ۹8 بهزیستی

 4 ۲ 4۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ هااداره زندان 

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۲۰۰ ۳۲۰۹ ۱6۰۳ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان خلخال ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
 

 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ 8 ۰ و جواناناداره ورزش 

 ۱۰۰ ۳ ۳ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ ۰ دامپزشکی

 ۰ 4۷ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۲ یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 4۰۰ 4 ۱ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 ۰ ۱۰ ۰ شیالت

 ۱۶۶ ۹۳ ۵۶ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۰ ۵۲8 ۰ صنعت، معدن و تجارت

 ۰ ۲۱ ۰ دانشگاه علوم پزشکی

 ۱۰4 ۳48 ۳۳۳ کمیته امداد

 ۰ ۳ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 8۹ ۱۳۰ ۱4۶ جهاد کشاورزی

 ۱۱8 ۱۰۲ 8۶ آموزش و پرورش

 ۷۳ 48 ۶۵ بهزیستی

 ۲8 ۱۳ 4۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۸۱ ۱۳۵۸ ۷۳۸ جمع
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان سرعین ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده عهد شدهتعداد شغل ت دساگاه اجرایی

 ۰ ۰ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۱۶ ۱ ۶ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ ۰ دامپزشکی

 ۰ ۰ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 ۱۳۵۰ ۲۷ ۲ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 ۳۳ ۲ ۶ شیالت

 ۱۰۷ ۱۲۲ ۱۱4 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 4۲۷ ۲۳۵ ۵۵ صنعت، معدن و تجارت

 ۱44 ۳۶ ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی

 ۳۱ ۵ ۱۶ کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 ۱۰۷ ۱۳۳ ۱۲4 جهاد کشاورزی

 8۲ ۲8 ۳4 آموزش و پرورش

 ۵4 ۱8 ۳۳ بهزیستی

 ۰ ۲ ۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۴۷ 6۰۹ ۴۱۵ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۷در سال ان كوثر شهرسای اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۱ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۱۰۰ ۳ ۳ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ ۱ دامپزشکی

 ۶۲۰ ۳۱ ۵ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۱۵۰ ۳ ۲ احوال یبت

 ۰ ۲ ۰ منابع طبیعی

 ۱۰۰ ۳ ۳ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 44 ۱۵ ۳4 شیالت

 ۱4۱ ۱۷ ۱۲ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۳۵۶ ۱۰۷ ۳۰ صنعت، معدن و تجارت

 ۱۳۰ 4۷ ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی

 ۱۱۰ ۷۳ ۶۶ کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ اد اسالمیفرهنگ و ارش

 ۵۰ ۳ ۶ ای منطقهآب 

 ۱۰۶ ۱4۰ ۱۳۱ جهاد کشاورزی

 4۱ ۱۵ ۳۶ آموزش و پرورش

 ۹4 ۱8 ۱۹ بهزیستی

 ۷۵ ۶ 8 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۲۳ ۴۸۴ ۳۹۲ جمع

 نمثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استا
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان گرمی ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۳ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۳۳ ۲ ۶ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۵۰ ۱ ۲ دامپزشکی

 ۰ ۳۰ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 ۰ ۰ ۱ منابع طبیعی

 ۱۰۰ ۳ ۳ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۵4 ۵4 ۱۰۰ امور عشایر

 4۱4 ۲۹ ۷ شیالت

 ۱۳4 ۶۳ 4۷ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۱8۷ 844 4۵۰ صنعت، معدن و تجارت

 ۱4۲ ۱۱8 8۳ لوم پزشکیدانشگاه ع

 ۱۲۷ ۲۷۲ ۲۱4 کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۱۰۰ ۷ ۷ ای منطقهآب 

 ۶4 ۲8۵ 44۰ جهاد کشاورزی

 ۷۳ ۶۳ 8۶ آموزش و پرورش

 ۶۱ ۵۱ 8۳ بهزیستی

 4 ۲ 4۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۱6 ۱۸۲۷ ۱۵۷۰ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۷در سال  شهر مشکینشهرساان ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۷ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۰ ۰ 4 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۵۰۰ ۵ ۱ دامپزشکی

 ۰ ۰ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ 4 یبت احوال

 ۰ ۰ ۶ منابع طبیعی

 ۲8 ۲ ۷ توزیع نیروی برق

 ۶۶ ۲ ۳ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ 8۰ امور عشایر

 ۹۳ ۲۹ ۳۱ شیالت

 ۱88 ۲۳4 ۱۲4 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 88 ۹۵۷ ۱۰8۵ صنعت، معدن و تجارت

 84 ۱۰۶ ۱۲۶ دانشگاه علوم پزشکی

 ۷۰ ۲۲۹ ۳۲۶ کمیته امداد

 ۰ ۳۲ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۱۰۰ ۵ ۵ ای منطقهآب 

 8۵ ۲۶۶ ۳۱۲ جهاد کشاورزی

 ۲۰ ۳۳ ۱۶۱ آموزش و پرورش

 ۹4 ۶8 ۷۲ بهزیستی

 ۲ ۱ 4۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۸۳ ۱۹۷6 ۲۳۹۳ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان نمین ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققت درصد تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۶ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۳۳ ۱ ۳ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۱ ۰ دامپزشکی

 ۰ ۱۹ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۲ حج و زیارت

 ۲۰۰ 8 4 یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 ۱۰۰ ۲ ۲ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 44 4 ۹ شیالت

 ۶۶ ۷۲ ۱۰۹ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۲۷ ۲۷۱ ۹۹۳ صنعت، معدن و تجارت

 8۶ ۵۷ ۶۶ دانشگاه علوم پزشکی

 ۶۶ 8۲ ۱۲4 کمیته امداد

 ۰ ۳ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 ۲۵ ۲۵8 ۱۰۲۰ جهاد کشاورزی

 4۷ 4۲ 88 آموزش و پرورش

 ۷۰ ۲8 4۰ بهزیستی

 ۲۵ ۳ ۱۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۳۵ ۸۵۷ ۲۴۷۲ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۷در سال شهرساان نیر ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده جراییدساگاه ا

 ۰ ۰ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۰ ۰ ۰ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ ۱ دامپزشکی

 ۰ ۲4 ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۲ یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 ۲۰۰ ۲ ۱ توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 ۰ ۱۱ ۰ شیالت

 ۱۳۹ ۳۲ ۲۳ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۲۵۲ ۱۹۲ ۷۶ صنعت، معدن و تجارت

 ۶۲ ۱۰ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی

 8۷ ۳4 ۳۹ کمیته امداد

 ۰ ۱ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 ۶4 ۱۶4 ۲۵۳ د کشاورزیجها

 ۱4 ۵ ۳4 آموزش و پرورش

 ۶۰ ۱8 ۳۰ بهزیستی

 8۱ ۹ ۱۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۰۳ ۵۰۲ ۴۸6 جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 : گزارش مصوبات اشتغال استاندوم بخش

جلس ه(   کی روز ۵/۱۲هر  نیانگی)با م دهیگرد لیاشتغال تشک یجلسه کارگروه تخصص ۲۹تعداد  ۱۳۹۷ر سال د 
از  تی  ب ر حما  یکالن کش ور مبن    یهای ابالغ باشد که بر اساس سیاست مصوبه می ۳۱۳جلسات تعداد  نیکه حاصل ا

های استان در  و با مدنظر قرار دادن اولویت یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا التیگذاری و اشتغال و ابالغ تسه سرمایه
مسائل، مشکالت  یریگیاشتغال استان پ یو اشتغال محور جلسات کارگروه تخصص دیگذاری، تول از سرمایه تیجهت حما
 یدر جهت جذب اعتب ارات ابالغ    یگذاران و اهتمام جد با حضور خود سرمایه ندهایکاهش فرا یگذاران در راستا سرمایه
، ریها در بخش اشتغال فراگ بانک یاعتبارات از منابع داخل الیر اردیلیم ۱۲۰۰جلسات جذب  ندیکه حاصل برآ دهبواستان 
 یدر بخش مشاغل خانگ الیر اردیلیم ۱۰4و عشایری و جذب  ییروستا داریدر بخش اشتغال پا الیر اردیلیم ۱۷۱۰جذب 

اشتغال استان حضور مس تمر ش خص    یتخصص کارگروهاز نقاط قوت جلسات  یکیباشد.  می شرویهای پ که 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 جد سرمایه د،یحوزه تول
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گزارش آخرین وضعیت اشتغال فراگیر، -1

اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی 

دبیر کارگروه تخصصی  توسط 96سال 

 اشتغال استان

های اجرایی  طرح موضوع سهم دستگاه-2

 1397استان در خصوص اشتغال سال 

توسط معاون محترم هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

های اشتغال  تبیین نحوه تداوم برنامه-3

گیری در  و تصمیم 97فراگیر در سال 

 96خصوص پایداری اعتبارات سال 

گزارش مسائل و مشکالت حوزه اشتغال -4

فراگیر و روستایی توسط فرمانداران محترم 

طرح  های اجرایی و و مدیران کل دستگاه

وزیر وزارت  5/1/97مورخ  230نامه شماره 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 

تأسیس بازارچه عرضه و فروش محصوالت 

 مشاغل خانگی

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم-5

 

 در عیتسر ضمن عامل های بانک دیگرد مقرر محترم استاندار تأکید به تیعنا با-1 7

 و ریفراگ اشتغال اعتبارات از محل شده یمعرف های طرح فیتکل نییتع و یبررس

 ارائه را الزم و مستندات مدارک نتوانند انیمتقاض صورتی که در ،ییروستا داریپا

 و عودت مربوطه ییاجرا های دستگاه و کارگروه رخانهیدب به ها آن ستیل ندینما

 .دگرد پرداخت وقت اسرع در مصوب و اقدام دست در های طرح التیتسه

 یاقتصاد امور کل اداره ندگانینما دیگرد مقرر محترم استاندار تأکید به با عنایت-2

 یاقتصاد مشاور یمیکر آقای و مجوز صادرکننده یتخصص های دستگاه ،ییدارا و

 اقدام گذاری سرمایه مجوز صدور ندیفرا کاهش جهت در جلسه یبرگزار با استاندار

 آورند عمل به الزم
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های بزرگ  سی وضعیت اجرائی طرحبرر

گذاری بخش کشاورزی استان در  سرمایه

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

 دولج و گذاری سرمایه شرکت به اراضی تحویل به توجه با تدبیر، دام زرین شرکت

 طرح اهمیت همچنین و مجتمع از برداری بهره 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 های تبصره 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 مهندسی نظام

 تعهد اخذ و واحد پنجره در نام ثبت جاری های هزینه دریافت با و جلسه صورت ابالغ

 تائید بابت از مهندسی نظام سهم از درصد 10 پرداخت بر مبنی گذار سرمایه کتشر 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 برداری بهره

 .نماید اعالم کشاورزی جهاد سازمان

 علی آقای درخواست مورد اراضی تداخل و محیطی زیست مشکل خصوص در -2

 شرکت و رأس 5000 ظرفیت با شیری گاو پرورش گذاری سرمایه مجری فلکی

 در رأس هزار 20 ظرفیت با مولد سبک دام گذاری سرمایه مجری کوثر دام سپیدان

 محیط کل رهادا 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 ای منطقه

 طی مربوطه اراضی در گذاری سرمایه مجریان پالن سایت و ها نقشه جانمایی جهت

 .نمایند اعالم استانداری ریزی برنامه 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 قایآ مدیریت با

 و آب منابع از بهینه استفاده راستای در ای گلخانه متراکم کشت توسعه اولویت

 کردن اقتصادی و افزوده ارزش افزایش محصوالت، صادرات توسعه همچنین و خاک

 مبالغ تصویب به نسبت آباد پارس 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

 زایی اشتغال اشتغال تعهد و اشتغال واحد

 استان اجرایی های دستگاه سال جاری

 اشتغال وضعیت آخرین پیگیری و بررسی-2

 روستایی پایدار

 محترم استاندار رهنمودهای از استفاده-3

 استان یاجرائ های دستگاهگردید  مقرر محترم استاندار تأکید به تیعنا با-1 5

 ،یفرهنگ راثیم– تجارت و معدن صنعت، ،یکشاورز جهاد سازمان بخصوص

 الزامات خود اشتغال تعهدات های برنامه در خصوص یگردشگر و دستی عیصنا

 رونوشت و یاستاندار به و لیتکم یوستیپ فرمت طبق را شیخو یاعالم های پروژه

 .ندینما لارسا استان اشتغال کارگروه رخانهیدب

 اشتغال نییپا بر عملکرد یمبن استان اشتغال کارگروه رخانهیدب گزارش به توجه با-2

 عامل های بانک و استان ییاجرا های دستگاه دیگرد مقرر یریعشا و ییروستا داریپا

 انیمتقاض توسط ییروستا اشتغال اعتبار جذب موضوع یجار هفته ظرف حداکثر

 التیتسه افتیدر یبرا یمتقاض مشکل صورت در. ندینما یریگیپ را خود یبخش

 محترم فرمانداران یهمکار با نیگزیجا یمعرف به نسبت سریعاً ربطیذ ییاجرا دستگاه

 یابالغ التیتسه سهم جذب عدم صورت در که اقدام ها شهرستان یفن های کمیته و

 .شد خواهد عیتوز یاجرائ های دستگاه ریسا نیب یبخش دستگاه توسط
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 پنجره وضعیت آخرین پیگیری و بررسی-1

 سال جاری اشتغال تعهد و اشتغال واحد

 استان اجرایی های دستگاه

 اشتغال وضعیت آخرین پیگیری و بررسی-2

 روستایی پایدار

 محترم استاندار رهنمودهای از استفاده-3

 فرمانداران و عامل های بانک ند،یفرا مالک بعنوان ییاجرا های گردید دستگاه مقرر-1 11

 نظر مورد جهینت تا حصول را اشتغالزا گذاری سرمایه های پروژه ژهیو و یجد صورت به

 .ندینما یریگیپ استان شده تعهد اشتغال جهت در

 د؛یگرد مقرر ییروستا داریپا اشتغال التیتسه موضوع تیحساس به توجه با-2

 بخصوص ییاجرا نامه یینآ تیرعا با یفن های کمیته و فرمانداران ،ییاجرا های دستگاه

 التیتسه انیمتقاض یبررس و رشیپذ بحث در طرح ییاجرا هدف مناطق و ها رسته

 .ندینما اقدام

 تأکید به تیعنا با و استان یکشاورز جهاد سازمان سیرئ درخواست به توجه با-6

 یبرا استان یکشاورز بخش توسعه در جهت استان ازین بر یمبن محترم استاندار

 آباد پارس شهرستان به مربوط مذکور های طرح پرونده نیچ وش های ینکمبا دیخر

 داریپا اشتغال اعتبارات از محل شد مقرر و دیگرد بیتصو دستگاه چهار( 4) تعداد به

 .گردند یمعرف عامل بانک به ییروستا

 از و جلوگیری امور لیتسه جهت در رمضان، مبارک ماه حلول به توجه با-3

 اشتغال حوزه در عامل های بانک دیگرد مقرر استان به انیضمتقا مکرر مراجعات

 مشکالت و مسائل یبررس جهت در ها شهرستان به ندهینما اعزام با ییروستا داریپا

 .ندینما گزارش را جهینت و اقدام فرمانداران تیمحور با شهرستان سطح در ها طرح

 و دستی عیصنا ،یفرهنگ راثیم) استان یبخش های دستگاه دیگرد مقرر-4

-اطالعات یفناور و ارتباطات-یکشاورز جهاد -تجارت و معدن صنعت،-یگردشگر

 مبلغ به یریعشا و ییروستا داریپا اشتغال یابالغ سهم تیرعا با( جوانان و ورزش

 هیسهم برابر 2 سقف تا( وستیپ) یشهرستان برش جدول مطابق الیر اردیلیم 1230

 .ندینما اقدام یفن های تهکمی به مربوطه های طرح یمعرف 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 محیطی زیست مشکل خصوص در -1 8

 مساحت به) رأس 5000 ظرفیت با شیری گاو پرورش گذاری سرمایه مجری فلکی

 با مولد سبک دام گذاری سرمایه 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 ها طرح

 طرح مجری کوثر دام سپیدان شرکت رخواستید 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 کشی روغن 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 برداری بهره به نسبت متقاضی اراضی، واگذاری از پس

 .نماید

 و مغان ثمر طال شرکت کشی روغن واحد احداث برای ولیها مجوز صدور توجه با -4

 خاتم قرارگاه شد، مقرر اولیه، مواد تأمین در مدت بلند های ریزی برنامه راستای در

 از یکی که میوه فرآوری طرح ایجاد به نسبت کشی روغن کارخانه احداث طرح بجای

. نماید اقدام سته 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 گذاری سرمایه شرکت پیشنهادی های طرح خصوص در -7

 آب، از اعم ها زیرساخت تأمین گرفتن نظر در با شرکت این پیشنهادی های طرح

 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 های طرح وضعیت آخرین بررسی

 شده معرفی استان تجارت و معدن صنعت،

 اشتغال اعتبارات محل از عامل های بانک به

 عشایری و روستایی پایدار

 صدور بر مبنی استان و تجارت معدن صنعت، سازمان رئیس توضیحات به توجه با-1 19

 تجارت و معدن صنعت، سازمان گردید مقرر روستایی در مناطق تأسیس مجوز

 روستایی در مناطق متقاضیان تأسیس جواز صدور به نسبت وقت اسرع در استان

 .ایندنم 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 شهر مشکین شهرستان در بانک پست

 یک ظرف تا ارائه بانک به مثبته موردنیاز مدارک و اقدام شرکت صاحبان توسط

 .گردد اقدام بانک توسط هفته

 شهرستان در انکب پست عاملیت به ساواالن ناب طالی خوشه تعاونی شرکت-4

 در اسرع در بانک سوی از گردید مقرر خاص مشکل نبود به توجه با شهر مشکین

 .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 آباد پارس شهرستان

 سوی از هفته یک ظرف گردید مقرر متقاضی آورده سهم تأمین شرط هب مشکل

 .گردد تکلیف تعیین عامل بانک و متقاضی

 های دستگاه گردید مقرر خانگی مشاغل و خوداشتغالی های طرح در خصوص-6

 مشاغل مجوز احراز با متقاضیان فیزیکی پرونده تشکیل فرایند در مربوطه بخشی

( تعهد فرم قالب در) دولتی بخش نبودن شاغل ،«کارا» سامانه در نام ثبت خانگی

 و ضمیمه ها طرح 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 هادار های طرح وضعیت آخرین بررسی-

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث

 از عامل های بانک 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 جدیداً مذکور طرح اینکه به توجه با خلخال؛ شهرستان

 در و اراده بانک به متقاضی توسط الزم مستندات و مدارک وقت اسرع گردید در

 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 قررم گرمی؛

 .آورد عمل

 در تعاون توسعه بانک عاملیت به ابراهیمی آیدین آقای سنتی هتل احداث طرح-3

 مقرر لذا شده معرفی بانک به جدیداً مذکور طرح اینکه به توجه با نیر؛ شهرستان

 در و ارائه بانک به متقاضی توسط الزم مستندات و مدارک وقت گردید در اسرع

 و مدارک ارائه عدم) اینصورت غیر در و اقدام الزم بررسی وجود مشکل صورت

 .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 عهتوس بانک عاملیت به دار جبه محمدی

 و مدارک وقت گردید در اسرع مقرر لذا شده معرفی بانک به جدیداً مذکور طرح

 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 دستی عیصنا فرهنگی، میراث حوزه های طرح بیشتر اینکه بر نظر-5

 عنوان به اجرایی دستگاه اینکه به توجه با و باشد می تعاون توسعه بانک عاملیت

 لذا باشند می عامل های بانک و( گذار سرمایه) متقاضیان بین واسط حلقه فرایند مالک

 میراث مدیرکل مسئولیت به تخصصی کارشناسی کمیته جلسه گردید؛ مقرر

 جهت در تعاون توسعه بانک مدیر با حضور و گردشگری و دستی عیصنا فرهنگی،

 بندی جمع و برگزار مربوطه حوزه شده معرفی های طرح مشکالت و مسائل بررسی

 .گردد اعالم کارگروه دبیرخانه و استاندار به را نتیجه و آمده عمل به الزم

 به نسبت تضامین بحث در عامل های بانک امور تسریع در جهت گردید؛ مقرر-6

 رعایت با( نامه ضمانت سفته، طرح، اجرای محل) ترکیبی صورت به وثایق پذیرش

 .نمایند اقدام نامه آیین در مندرج ضوابط
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 معرفی های طرح وضعیت آخرین بررسی -1

 ریعشای و روستایی پایدار اشتغال شده

 عامل های بانک به استان کشاورزی جهاد

 گذار سرمایه بین واسط حلقه و فرآیند مالک عنوان به اجرایی دستگاه گردید مقرر-1 3

 تا عامل های بانک به شده معرفی های طرح پیگیری به نسبت عامل های بانک و

 .نمایند پیگیری نتیجه حصول

 و روستایی پایدار اشتغال ماندهباقی اعتبارات درصد 50 ابالغ تا گردید مقرر -2

 به نسبت شهرستانی سهم رعایت بدون ذیربط اجرایی های دستگاه استان، عشایری

 فنی های کمیته به اعتبارات برابر دو سقف تا شرایط واجد های طرح معرفی و بررسی

 خصوص این در نمایند که اقدام عامل های بانک به معرفی و تصویب بررسی، جهت

 زودتر که متقاضیانی تسهیالت پرداخت و بررسی و پذیرش به نسبت ملعا های بانک

 .نمایند اقدام اند نموده مدارک تکمیل
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 تخصصی های دستگاه مدیران گزارش-1

 در گرفته صورت های پیگیری پیرامون

 معرفی های طرح نتیجه حصول خصوص

 اشتغال محل از عامل های بانک به شده

 وضعیت آخرین اعالم و روستایی پایدار

 مربوطه بخش های طرح

 رابطه در استان عامل های بانک گزارش-2

 پایدار اشتغال های طرح وضعیت آخرین با

 بانک به شده معرفی روستایی

 محترم استاندار رهنمودهای از استفاده-3

 های پرونده 10 نواقصات بندی جمع به نسبت استان کشاورزی بانک گردید مقرر -1 9

 آقای گلخانه طرح و ریال ونیلیم 65000 مبلغ با روستایی پایدار اشتغال های طرح

 وقت آخر تا و اقدام ریال میلیون 60000 مبلغ با آباد پارس شهرستان رجبی سعید

 عنوان به ریال میلیون 120000 مبلغ به جمعاً 12/3/97 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 یآقا 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 جمعاً 12/3/97

 .نماید ثبت کارا سامانه در

 پرونده فقره 2 نواقصات بندی جمع به نسبت استان بانک پست گردید مقرر -3

 و آرد تولید طرح و پوشاک طرح ایمانی علی آقای روستایی پایدار اشتغال های طرح

 شهر مشکین شهرستان اقدم نوعی فاطمه خانم طالیی خوشه آرد شرکت ماکارونی

 میلیون 100000 مبلغ به جمعاً 12/3/97 مورخ شنبه روز اداری وقت آخر تا و اقدام

 .نماید ثبت کارا سامانه در ختپردا 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 جمعاً روستایی پایدار اشتغال های طرح پرونده فقره

 در پرداخت حال در و مصوب عنوان به 12/3/97 مورخ شنبه روز اداری وقت آخر تا

 .نماید ثبت راکا سامانه

 توسط روستایی پایدار اشتغال عامل های بانک استعالمات پاسخ اینکه به توجه با-6

 با بانکی پرونده مستندات و مدارک تکمیل جهت استان اجرایی های دستگاه برخی

 عشایری و روستایی پایدار اشتغال بانکی استعالمات شد مقرر گردد می ارسال تاخیر

 در و گیرد انجام ساعت 24 تا حداکثر و دستی صورت به ذیربط های دستگاه توسط

 تلقی مثبت را استعالم پاسخ استان عامل های بانک 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 یکشاورز جهاد

 و گذار سرمایه و روستایی مناطق به تسهیالت تا نماید اقدام تسهیالت از مند بهره

 .شود پرداخت واقعی طرح مجری
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 یپرداخت عملکرد تیوضع نیآخر یبررس-1

 اشتغال اعتبار محل از استان عامل های بانک

 یریعشا 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 20/3/97 مورخ

 عامل های بانک و ذیربط اجرائی های دستگاه به مذکور نامه شیوه دگردی مقرر و مطرح

 ارسال استان اشتغال کارگروه دبیرخانه توسط اصالحی موارد رعایت و اجرا جهت

 .گردد

 های بانک به شده معرفی های طرح 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 های طرح مشکالت و مسائل اول مرحله در

 و پیگیری بانکی و دستگاهی مدیران تعامل با موضوع غیر اینصورت در مطرح بانکی

 الزم اقدام استانداری با حضور مشکل حل عدم صورت در و ؛گردد تکلیف تعیین

 .گردد معمول

 اشتغال تسهیالت متقاضیان های طرح بحث در اجرائی های دستگاه گردید مقرر-3

 رعایت با و آن فروش و محصول بازار در ها طرح اهمیت گرفتن نظر در با روستایی

 اخذ شرایط داشتن صورت در و نموده کارشناسی بررسی اجرائی نامه شیوه شرایط

 .نمایند ارسال فنی های کمیته به بانکی تسهیالت

 های طرح مشکل تکلیف تعیین در خصوص محترم استاندار تأکید به توجه با-4

 مذکور های طرح موضوع مقرر گردید بانکی معوق بدهی و برگشتی چک دامداری

 در نتیجه و مطرح استان تسهیل ستاد جلسه در ذیربط اجرائی های دستگاه توسط

 برگشتی چک و قمعو بدهی مشکل حل جهت عامل های بانک به جلسه صورت قالب

 .گردد ارسال ها طرح

 مورخ 51483 شماره نامه موضوع 1397 سال خانگی مشاغل اعتبارات ابالغیه-5

 اجتماعی کار و رفاه تعاون وزارت و اشتغال کارآفرینی توسعه معاونت 20/3/97

 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 کورمذ اعتبارات

 .نمایند گزارش استان اشتغال کارگروه

 بودجه و برنامه و سازمان اجتماعی کار و رفاه تعاون وزارت مابین فی نامه تفاهم -6

 با روستایی مناطق در اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون در خصوص کشور

 مقرر و مطرح 20/2/97 مورخ 17423 شماره به ملی توسعه صندوق منابع زا استفاده

 دبیرخانه نامه تفاهم مفاد اجرای و رعایت به نسبت استان حمایتی نهادهای گردید

 .نمایند ارسال استان اشتغال کارگروه
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 طرح تیوضع یبررس و حیتشر-1

( استادشاگردی) کار طیمح در آموزی مهارت

 یجار سال های برنامه و اناست در

 محترم استاندار یرهنمودها از استفاده -2

 طرح شمولیت عدم بر مبنی استان سطح صنفی واحدهای اعتماد جلب منظور به -1 7

 با ای حرفه 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

 آموزی مهارت طرح مزایای و اهداف از صنفی واحدهای صاحبان آشنایی منظور به -2

 بعنوان استان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره گردید؛ مقرر کار واقعی محیط

 به نسبت استان سیمای و صدا سازمان همکاری و اهنگیهم با طرح دبیرخانه

 .آورد بعمل را الزم اقدامات و تلویزیونی رادیو برنامه در قالب طرح رسانی اطالع

 آموزی مهارت طرح دبیرخانه بعنوان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره اینکه بر نظر -3

 با استان حسط در طرح تعیین و صحیح اجرای فرایند مالک کار واقعی محیط

 صورت به طرح عملکرد شد؛ مقرر باشد می اجرائی های دستگاه 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 های دستگاه محترم مدیران گردید مقرر -4

 و فنی آموزش کل اداره با مربوطه های دستورالعمل با برابر طرح صحیح اجرای در را

 .آورند عمل به آموختگان مهارت و صنفی واحدهای و ای حرفه
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 توسط یپرداخت تیوضع نیآخر یبررس-1

 یمعرف خصوص در عامل موسسات و ها بانک

 یریعشا و ییروستا داریپا اشتغال شدگان

 یمل توسعه صندوق منابع از استفاده با

 محترم استاندار یرهنمودها از استفاده-2

 7/4/97 مورخ پنجشنبه روز استان اشتغال کارگروه جلسه در گردید مقرر -1 11

. گردد تکلیف تعیین متقاضیان حضور در و عامل های بانک توسط عودتی های طرح

 با عامل بانک عهده به جلسه در حضور جهت عودتی های طرح مجریان از دعوت

 .بود خواهد ذیربط اجرایی دستگاه هماهنگی

 مفاد از عامل های بانک سوی از متفاوت تفسیرهای و ها برداشت به توجه با -2

 اشتغال کارگروه دبیرخانه گردید مقرر روستایی پایدار اشتغال اجرایی دستورالعمل

 از و احصاء ورزیکشا 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 های طرح تسهیالت گردید مقرر استان خانگی مشاغل

 صورت به روستایی پایدار اشتغال اعتبارات محل از( گلیم و فرش) یدست صنایع

 معرفی عامل های بانک به و مصوب روستایی فنی کمیته جلسات در ثابت سرمایه

 .شود پرداخت ثابت عنوان به عامل های بانک سوی از پرداختی تسهیالت و گردد

 ریال میلیارد 30 باالی های طرح به تتسهیال پرداخت فرایند در تسریع منظور به -4

 های بانک 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

 از اقساط یک هر پرداختی مبلغ میزان به وثایق اخذ به نسبت طرح فیزیکی

 .مایدن 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 نمعاو زاده حسین دکتر آقای حضور در 28/3/97 مورخ

 در سرمایه تسهیالت پرداخت و مذکور مشکل حل به نسبت استانداری منابع توسعه

 .آورد بعمل الزم اقدام روستایی مناطق برای گردش

 شهرک عنوان تغییر از پس تجارت و معدن صنعت، سازمان مقرر گردید؛ -6

 دوشنبه روز تا اکثرحد آب، روستایی صنعتی ناحیه به نیر شهرستان آب تخصصی

 -1 اقدامات با مربوط های طرح فیزیکی پرونده بندی جمع به نسبت 4/4/97 مورخ

 -3 مربوطه شهرستان کارگروه در تصویب و بررسی نتیجه -2 کارا سامانه در ثبت

 فنی کمیته جلسه به متقاضیان همراه به مذبور های طرح فیزیکی های پرونده ارسال

 .نمایند اقدام و پیگیری( استان الاشتغ دبیرخانه) استانی

 

13 

97
.4

.1
2

 

های معرفی  بررسی آخرین وضعیت طرح

های  شده اشتغال پایدار روستایی به بانک

های مشکل  عامل با حضور متقاضیان طرح

دارو ارائه گزارش توسط دستگاه اجرایی و 

 های عامل بانک

 استفاده از بیانات استاندار محترم

 

طرح اشتغال پایدار روستایی و  11گیری برای  الت و تصمیمبررسی مسائل، مشک 11

های اجرای  های عامل با حضور صاحبان طرح و دستگاه عشایری معرفی شده به بانک

 های عامل و بانک
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 یمعرف های طرح تیوضع نیآخر یبررس-1

 های بانک به ییروستا داریپا اشتغال شده

 شکلم های طرح انیمتقاض حضور با عامل

 و ییاجرا دستگاه توسط گزارش ارائه و دار

 عامل های بانک

 با شهر مشکین شهرستان ایمانی علی آقای پوشاک تولید طرح در خصوص -1 13

 هفته یک ظرف حداکثر نامبرده شد مقرر ریال میلیون 40000 مبلغ تسهیالت

 ونتعا ضمانت صندوق از ضمانت تهیه و تعاونی به شرکت عنوان تغییر به نسبت

 طرح اجرای محل سند مشکل خصوص در ضمناً 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

 شهرستان اقدم نوعی فاطمه خانم ماکارونی آرد تولید طرح در خصوص -2

 درصد 70 بانک پست شد مقرر ریال یلیونم 60000 مبلغ تسهیالت با شهر مشکین

 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

 زاده غریب رضا آقای سبالن سازان استیل آذین شرکت طرح در خصوص -3

 انصراف به دلیل شد مقرر ریال میلیون 2000 مبلغ تسهیالت با لاردبی شهرستان

 .گردد حذف کارا سامانه از مذکور طرح تسهیالت، دریافت از متقاضی

 ساواالن چوب آیالر تعاونی شرکت پوش دیوار و پوش کف تولید طرح در خصوص -4

 به وجهت 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 16/4/97 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 آالت ماشین فاکتور پیش افزوده ارزش

 .گردد گیری تصمیم و مطرح استانداری یکشنبه روز جلسه
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 با رابطه در گیری تصمیم و یبررس-

 ریوز حضور با استان زایی اشتغال های برنامه

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، محترم

 دستور به و بنا ککوچ سنتی دامداری بخش در منطقه باالی پتانسیل به توجه با-1 13

 سنتی دامداری های طرح 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

 برای و عشایری روستایی پایدار اشتغال اعتبارات محل از استان جهادکشاورزی

 .گردد اماقد موردنیاز تسهیالت

 استان در مرکز روستایی اشتغال واحد پنجره جلسات مطلوب عملکرد به عنایت با-2

 با و تابعه های شهرستان فرمانداران با مسئولیت مذکور جلسات مشابه مقرر گردید؛

 اشتغال کارگروه دبیرخانه عامل، های بانک اجرایی، های دستگاه نمایندگان حضور

 دار مشکل متقاضیان از دعوت با فرمانداری ر محلد هفتگی صورت به ها شهرستان

 .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 های بخش 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 های کارگاه آموزشی آالت ماشین تجهیزات

 و تملک اعتبارات از تومان میلیارد چهار مبلغ های کارگاه وسایر یکمکان اتو خودرو

 .یابد تخصیص استان ای حرفه فنی آموزش کل اداره به وزارتخانه دارایی

 بانک گردید؛ مقرر اجتماعی و رفاه کار تعاون، محترم وزیر دستور به عنایت با-5

 میراث حوزه یواحدها و ها طرح 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 13/4/97 مورخ 16885/1/17 شماره نامه-6

 پرداخت سود نرخ در خصوص آمده پیش ابهامات با رابطه در «اجتماعی کار و رفاه

 مناطق در محدوده داخل واحدهای و ها طرح به گردش در سرمایه تسهیالت

 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 9/12/96

 %6 نرخ با روستایی مناطق در گردش در سرمایه پرداخت با رابطه در عامل موسسات

 .نمایند اقدام %4 نرخ با مرزی مناطق در و

کار و  تعاون محترم وزیر موافقت به توجه با و محترم استاندار درخواست به بنا-7

 از خارج ملی کارگروه به استان ارسالی های طرح کلیه گردید؛ مقرر اجتماعی رفاه

 .گردد نتیجه اعالم و بررسی نوبت
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 از محل عامل های بانک عملکرد یبررس-

 و عشایری ییروستا داریپا 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

 ای نامه طی موضوع شد؛ مقرر و گردید موافقت( مذکور فعالیت رسته به غذایی صنایع

 .گردد ابالغ ها شهرستان فرمانداران و عامل های بانک و بخشی های دستگاه 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 الاشتغ

 ها طرح 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 های بانک عملکرد یبررس-1

 یریعشا و ییروستا داریپا اشتغال اعتبار

 از استان عامل های بانک 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 – رتتجا و معدن صنعت – فرهنگی

 محل از خود پوشش تحت خانگی مشاغل( پشتیبان و مستقل) های طرح معرفی

 عامل های بانک و استان اشتغال کارگروه دبیرخانه به خانگی مشاغل 97 سال اعتبار

 .نمایند گزارش آتی جلسه در و اقدام

 توسط خانگی شاغلم 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 الاشتغ متقاضیان برای کارا سامانه در

 .گردد پیگیری اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت اشتغال و کارآفرینی

 ضمن شد مقرر روستایی اشتغال عامل های بانک محترم استاندار دستور به -4

 و تصویب فرایند در تسریع جهت را خود ریال میلیارد 60 باالی های طرح 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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گزارش آخرین وضعیت پرداختی توسط -1

ها و موسسات عامل در خصوص معرفی  بانک

 شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری

های عامل از اعتبارات  گزارش بانک-2

مشاغل خانگی در خصوص عملکرد سال 

1397 

 111952طرح و بررسی نامه شماره -3

جناب آقای دکتر منصوری  10/6/97مورخ 

معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه 

اجتماعی در خصوص سهم تعیین شده برای 

رسته دام از سهم بخش کشاورزی اشتغال 

 وستایی و عشایری.توسعه پایدار ر

طرح و بررسی موضوع تشکیل و فعال -4

های  سازی گروه نظارت شهرستانی بر طرح

مند از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی  بهره

 و فراگیر توسط فرمانداران محترم.

طرح و بررسی موضوع تعیین تکلیف  -5

های  های موجود در کارتابل دستگاه طرح

سعه پایدار اجرائی استان از اعتبارات تو

روستایی با توجه به عدم ابالغ اعتبارات 

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 دستی عیصنا فرهنگی، میراث و و تجارت معدن ،صنعت کشاورزی، جهاد) جمله از

 باال، درآمدزایی که پشتیبان های طرح استان سازندگی بسیج همکاری با( گردشگری

 اسکاج، تولید بوقلمون، پرورش) جمله از را باشند داشته مصرف بازار و فروش

 عامل های بانک به رفیمع و مجوز صدور جهت و احصاء را( کاری قلم و فرشبافی

 .نمایند اقدام هفته یک ظرف

 های طرح کلیه فرایند صاحب عنوان به مربوطه اجرایی های دستگاه گردید مقرر-2

 و روستایی پایدار اشتغال اعتبارات محل از استان عامل های بانک به شده معرفی

 ژه،وی 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 ملیاتی،ع نظارت استانی کمیته تشکیل ضمن گردید مقرر اعضاء

 با ضمناً. گردد تشکیل نظارتی ضوابط مطابق استان نظارت کمیته ذیل شهرستان

 از گردید مقرر میدانی بازدیدهای در عامل های بانک نماینده حضور ضرورت به توجه

 .آید عمل به دعوت نظارت بحث در نیز ها بانک نمایندگان

 هزینه گردید؛ مقرر محترم استاندار وافقتم و کشاورزی جهاد سازمان پیشنهاد با-4

 محل از آباد پارس شهرستان در میرعسگری آقای سیلو احداث طرح برق تأمین

 .گردد اقدام و تأمین استان بودجه و برنامه سازمان توسط زیرساختها اعتبارات

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

108 

ف
دی

ر
 

ی
زار

رگ
خ ب

ری
تا

 

 دستورات جلسه

ت
وبا

ص
د م

دا
تع

 

 اهم مصوبات جلسه

19 

97
.7

.7
 

 تیوضع نیآخر یبررس و گزارش-1

 های دستگاه و ها بانک توسط یپرداخت

 اشتغال شدگان یمعرف در خصوص ییاجرا

 و عشایری ییروستا داریپا

 پایدار اشتغال حوزه عامل های بانک 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 یندنما ارسال استاندار مشاور عبدالهی آقای و اجرایی های دستگاه

 .باشد می عبداللهی آقای برعهده پیگیری مسئولیت

 عامل بانک و فنی کمیته به طرح ارسال از قبل اجرایی های دستگاه 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 معدنی آب های طرح 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 تنسب( تجارت

 .نمایند اقدام بانک به معرفی و بررسی جهت فنی

 حوزه پشتیبان های طرح عشایری و روستایی پایدار اشتغال محل از گردید مقرر-4

 اقدام و پذیرش مربوطه تسهیالت از مندی بهره جهت ثابت سرمایه باعنوان فرشبافی

 .دگرد

 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 شنبه سه روز تا موردنیاز مستندات

 .نمایند اقدام کارا سامانه

 مصوب تسهیالت کفاف عدم بر مبنی بخشی های دستگاه درخواست به توجه با-6

 استاندار دستور به بنا قیمت و افزایش اقتصادی رکود دلیل به روستایی اشتغال

 به نسبت تعهدات کاهش یا و افزایش جای به بخشی های دستگاه شد مقرر محترم

 متقاضیان کاری سطح طبق عامل بانک و اقدام گذاران سرمایه کاری سطح کاهش

 .نمایند اقدام تسهیالت پرداخت به سبتن

 مراکز با استان اجتماعی کار و رفاه تعاون کل اداره فیمابین منعقده نامه تفاهم-7

 تسهیالت فرایند در راهنمایی خدمات واگذاری در خصوص استان کارآفرینی مشاوره

 راهنمایی به نسبت روستایی بخشی های دستگاه شد مقرر و مطرح روستایی اشتغال

 طبق استان کارآفرینی مراکز به روستایی تسهیالت گذاران سرمایه و متقاضیان

 .نمایند اقدام پیوستی مشخصات
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 توسط یپرداخت تیوضع نیآخر یبررس-1

 در خصوص ییاجرا های دستگاه و ها بانک

 و ییروستا داریپا اشتغال شدگان یمعرف

 یریعشا

 های شهرک و اشتغال توسعه یبررس-2

 احداث دست در یصنعت

 تسهیالت حوزه در بانکی فرایند کاهش در جهت تأکید استاندار به عنایت با-1 11

 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 های کبان مدیران همکاری

 .گردد گزارش آتی جلسات

 های برنامه گذاری سرمایه های پروژه مدیر 7/7/97 مورخ 131259 شماره نامه-2

 تسهیالت پرداخت و پذیرش بودن بالمانع در خصوص روستایی و فراگیر اشتغال

 و فرهنگ و ورزش بازیافت، پذیر، تجدید و نو های انرژی اولویت رسته با های طرح

 بخشی های دستگاه 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 های کمیته در تصویب و ائیدت به نسبت

 وزارت اشتغال و کارآفرینی توسعه معاون 15/7/97 مورخ 137452 شماره نامه-3

 در دار اولویت های رسته اصالح امکان عدم در خصوص اجتماعی کار و رفاه تعاون

 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 کتباً موضوع استان روستایی های فعالیت رسته به بخشی های دستگاه 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 بندی جمع از پس تا ارسال

 و توسعه از حمایت قانون ذیل کار نیروی آموزی مهارت 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 یاجتماع رفاه و کار تعاون کل اداره مسئولیت با

 نماید فعالیت استان اشتغال کارگروه ذیل و تشکیل استان ای حرفه
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گزارش و بررسی آخرین وضعیت عملکرد -1

های عامل و  پرداختی توسط بانک

های اجرائی در خصوص معرفی  دستگاه

 شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری

 وزارت اشتغال و کارآفرینی توسعه معاون 22/7/97 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

 دارندن 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 های طرح فیلتر بر مبنی کارا سامانه جدید تغییرات به توجه با-2

 شد مقرر سامانه در بعد مرحله به و هدایت تائید امکان عدم و برگشتی چک و

 17/4/97 مورخ 71565 شماره نامه رعایت در خصوص استان کارگروه دبیرخانه

 های طرح 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 کتباً را موضوع کارا سامانه

( عامل بانک ماه 2- متقاضی ماه 1) ماه 3 قانونی مهلت شدن سپری به عنایت با-3

 شد مقرر عامل های بانک به شده و معرفی مصوب های طرح تکلیف تعیین جهت

 های بانک به تسهیالت مبلغ درصد 2 نرخ التزام وجه اعمال از جلوگیری منظور به

 تعیین و بررسی پذیرش، قانونی مهلت و زمان در ها طرح ماه، هر تاخیر بابت از عامل

 .گردد گزارش استان کارگروه دبیرخانه به کتباً و کارا سامانه در نتیجه و تکلیف

 

 



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

111 

ف
دی

ر
 

ی
زار

رگ
خ ب

ری
تا

 

 دستورات جلسه

ت
وبا

ص
د م

دا
تع

 

 اهم مصوبات جلسه

22 

97
.7

.3
 

گزارش آخرین وضعیت اشتغال پایدار -1

فراگیر و  اشتغال روستایی و عشایری،

مشاغل خانگی توسط دبیر کارگروه و 

 های عامل بانک

طرح مسائل و مشکالت فرایند اجرایی -2

اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال 

 فراگیر

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم-3

 

 با رابطه در نامه شیوه ابالغ عدم بر مبنی ها بانک نمایندگان گزارش به توجه با-1 11

 مقرر سال جاری فراگیر اشتغال اعتبارات محل از گذاری سرمایه های طرح پذیرش

 امضا با ای نامه استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل مسئولیت به گردید

 جدید نامه شیوه ابالغ بر مبنی) مرکزی بانک و کشور وزارت طریق از و تهیه استاندار

 .نمایند پیگیری( 96 سال نامه شیوه 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 رحلهم اعتبارات اینکه بر نظر-3

 و مکاتبه با مربوطه عامل های بانک 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 واحد پنجره موضوع) استان رصد اشتغال مسئولیت اینکه به توجه با-4

 کلیه گردید مقرر لذا باشد می استانداری در مستقر عظیمی آقای مسئولیت به( استان

 یافته انجام اشتغال تعهد تحقق جهت در عامل های بانک و استان اجرایی های دستگاه

 .باشند داشته و تنگاتنگی مناسب مکاریه مذکور ستاد اعضای با

 با رابطه در استان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره نماینده گزارش به توجه با-5

 از استفاده با کار نیروی آموزی مهارت 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 انونق

 استان مهارت شورای دبیرخانه عنوان به استان ای حرفه فنی آموزش کل اداره گردید

 های دستگاه و اقدام مذکور برنامه تشریح راستای در استانی کمیته تشکیل به نسبت

 و فنی آموزش ادارات با تنگاتنگی مکاریه مناسب، رسانی اطالع ضمن نیز اجرایی

 .باشند داشته ای حرفه
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های  گزارش آخرین وضعیت برنامه-1

پایدار روستایی و عشایری  اشتغال فراگیر و

استان در طول یک سال گذشته توسط دبیر 

های اجرایی و  کارگروه، مدیران دستگاه

 های عامل بانک

تر منصوری استفاده از بیانات آقای دک-2

معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

استفاده از بیانات جناب آقای مهندس -3

 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 های دستگاه و عامل های بانک گردید مقرر 97

 .نمایند اقدام آذرماه پایان تا مذکور اعتبارات

 ملت جمله از خانگی مشاغل حوزه در عامل های بانک 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 ای نامه استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر

 و تهیه مذکور اعتبارات کامل ابالغ راستای در مرکز در عامل های بانک مدیران

 .گردد پیگیری

 کارآفرینی صندوق و تعاون توسعه بانک به شده معرفی های طرح 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

 علت سیبرر محوریت با زاده حسین دکتر آقای کشور توسط تعاون گذاری سرمایه

 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

 کمیته در استان و تجارت معدن صنعت، سازمان کارا سامانه در الزم اصالحات از

 .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 نداراستا مساعد قول به عنایت با و مطرح آباد پارس 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

 های طرح 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 مند بهره

 در مربوطه حوزه های طرح 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 های دستگاه سوی از خودرو تأمین جمله

 .گردد

 

 



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

113 

ف
دی

ر
 

ی
زار

رگ
خ ب

ری
تا

 

 دستورات جلسه

ت
وبا

ص
د م

دا
تع

 

 اهم مصوبات جلسه

24 

97
.1

0.
8

 

گزارش آخرین وضعیت اشتغال پایدار -1

و مشاغل خانگی توسط  روستایی و عشایری

 های عامل. دبیر کارگروه و بانک

مورخ  188609طرح نامه شماره -2

معاون محترم توسعه کارآفرینی و  27/9/97

اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 

های در  رابطه با پاالیش مجدد کلیه طرح

 سسات عامل.حال بررسی مو

مورخ  190230طرح نامه شماره -3

معاون محترم توسعه کارآفرینی و  28/9/97

اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 

چارچوب و راهنمای نظارت » ابالغرابطه با 

مند از تسهیالت  های بهره عملیاتی بر طرح

 «اشتغال روستایی

مورخ  30343/125طرح نامه شماره -4

و تجارت در  معدن ان صنعت،سازم 5/9/97

رابطه با استفاده آقای غالمرضا محمدپور 

باقری مجری طرح کارگاه مصنوعات چوبی 

های فنی و  گرانقیمت از محل کمک

 اعتباری.

با  و خانگی مشاغل اعتبارات وضعیت آخرین از عامل های بانک گزارش به عنایت با-1 8

 کامل ابالغ عدم بر مبنی جارتت 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 های بانک 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 های فعالیت تشریح بر مبنی محترم استاندار تأکید به عنایت با-3

 گردید مقرر نوشتاری و تصویری صورت به عامل های بانک ویژه به اجرایی های دستگاه

 یافته انجام های فعالیت از گزارش ارائه به نسبت اجرایی های دستگاه و عامل های بانک

 مجلس در استان نمایندگان فرمانداران، برای گذاری سرمایه و اشتغال در حوزه

و  مطبوعاتی مصاحبه چنین هم و ها شهرستان جماعات ائمه و اسالمی شورای

 .نمایند گزارش آتی جلسه در را و نتیجه اقدام یماس و صدا با تصویری

 وزارت اشتغال و کارآفرینی توسعه معاون 27/9/97 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 های بانک به شده معرفی و فنی کمیته مصوب قبلی های طرح

 و نمایند اقدام ها طرح تسهیالت پرداخت و بررسی مراحل طی ادامه به نسبت ها بانک

 ذیربط، اجرایی های دستگاه توسط ها طرح معرفی و تصویب فرایند در بعد من

 گردد. رعایت ها شهرستان و استان فنی تهیکم عامل، های بانک
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های عامل از روند پرداخت  گزارش بانک-1

 .1397تسهیالت مشاغل خانگی سال 

های عامل از روند پرداخت  گزارش بانک-2

 تسهیالت اشتغال روستایی.

ی اشتغال روستایی ها بیان مشکالت طرح-3

اند  که هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده

جهاد ) مرتبطهای اجرایی  توسط دستگاه

میراث –و تجارت  معدن صنعت،-کشاورزی

 فرهنگی و گردشگری(

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم-4

 خوشه تعاونی شرکت( سمولینا) ماکارونی و آرد تولید طرح مشکل در خصوص-1 8

 با شهر مشکین 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 وقصند استانی نماینده پیگیری ضمن تعاون بانکی نامه ضمانت

 .شود اعالم بعدی مراحل طی جهت عامل بانک به نتیجه آتی هفته یک

 مجتمع مدیرعامل امیدی اله عین آقای هتل احداث طرح مشکل در خصوص-2

 عاملیت با ریال میلیون 60000 مبلغ با خلخال شهرستان ناو از تفریحی گردشگری

 تضامین قبول در مساعدت و لتسهی 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

 نام ثبت کارا سامانه در و اقدام هفته یک مهلت ظرف حداکثر مذکور طرح گردش

 .نماید

 به شده معرفی و مصوب های طرح تسهیالت پرداخت در تاخیر مشکل در خصوص-4

 های طرح ویژه به عشایری و روستایی پایدار اشتغال محل از استان عامل های بانک

 دوم مرحله اعتبار تأمین موضوع شد مقرر کشاورزی بانک به شده معرفی معدنی آب

 استان اجتماعی کار و رفاه تعاون کل اداره و استانداری توسط روستایی اشتغال

 .گردد تسریع تسهیالت پرداخت و ها بانک مالی منابع تأمین در خصوص تا پیگیری
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های عامل از روند پرداخت  زارش بانکگ-1

 .1397تسهیالت مشاغل خانگی سال 

های عامل )کشاورزی،  گزارش بانک-2

و صندوق  توسعه تعاون، پست بانک

کارآفرینی امید( از روند پرداخت اشتغال 

 روستایی

های اشتغال روستایی  بیان مشکالت طرح-3

اند  که هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده

 یرخانه کارگروه اشتغال استانتوسط دب

مورخ  217726طرح نامه شماره -4

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  3/11/97

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 

خصوص مصوبات اخیر کارگروه ملی اشتغال 

 پایدار روستایی و عشایری کشور.

ارائه گزارش آخرین وضعیت کسب -5

 تانوکارهای نوپا و استارتاپ های اس

 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 های بانک ماه بهمن آخر

 .نمایند ثبت خانگی مشاغل سامانه در وگزارش

 وزارت و اشتغال کارآفرینی توسعه معاونت 3/11/97 مورخ 217746 شماره نامه-2

 اشتغال ملی کارگروه جلسه اخیر مصوبات در خصوص اجتماعی کار و رفاه تعاون

 به نسبت استان اشتغال کارگروه دبیرخانه گردید مقرر و مطرح عشایری و روستایی

 و استانی فنی های اعضاء کمیته ذیربط، اجرائی های دستگاه به مذکور نامه ابالغ

 .نماید اقدام عامل های بانک و ها شهرستان

 پرداخت فرایند در عامل های بانک شد؛ مقرر محترم استاندار دستور به توجه با-3

 بخش در امداد کمیته ویژه به حمایتی نهادهای شده معرفی های طرح به تسهیالت

 تاعتبارا محل از دام های طرح به تسهیالت پرداختی %35 سقف رعایت بدون دام،

 .نمایند اقدام عشایری و روستایی اشتغال حمایتی نهادهای

 های طرح تاخیر بر مبنی روستایی اشتغال عامل های بانک گزارش به توجه با-4

 و احصا به نسبت عامل های بانک 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 های دستگاه

 کارگروه دبیرخانه عامل بانک به روز 10 مهلت ظرف متقاضی مراجعه عدم صورت در

 .نماید اقدام ها بانک به جایگزین های طرح معرفی به نسبت استان

 دلیل به عامل های بانک نزد که روستایی اشتغال مصوب های طرح در خصوص-5

 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

توسط  1397قانون بودجه سال  18تبصره 

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه 

 استان.

های  های اجرایی از برنامه گزارش دستگاه-2

نامه اجرایی بند  حوزه مربوطه مطابق با آیین

 1397قانون بودجه سال  18الف تبصره 

 1397 سال بودجه قانون 18 تبصره الف بند موضوع استان اشتغال و تولید برنامه-1 2

 استاندار تأکید به عنایت با و تشریح مربوطه های بخش در اجرایی عوامل توسط

 ظرف را خویش حوزه اجرای قابل های پروژه اجرایی های دستگاه گردید مقرر محترم

 معاونت) استانداری به( 28/11/97 مورخ یکشنبه روز اداری وقت پایان تا) ساعت 24

 .یندنما اعالم( استاندار منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی

 هرگونه مشکالت، و مسائل احصاء ضمن اجرایی های دستگاه کلیه گردید مقرر-2

 مشخص و شفاف صورت به 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( 28/11/97

 .نمایند اعالم بودجه برنامه وسازمان
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گیری در رابطه با لیست  بررسی و تصمیم-1

های اجرایی  دار دستگاه های اولویت طرح

قانون بودجه  18موضوع بند الف تبصره 

 .1397سال 

 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

 توسط آینده سال اشتغال برنامه ردیدگ مقرر محترم تأکید استاندار به عنایت با-3

 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 های دستگاه گردید مقرر-4

 به نسبت باشند می تعهد دارای 1397 سال بودجه قانون 18 تبصره الف بند موضوع

 .نمایند ارائه آتی جلسه در و اقدام مربوطه حوزه های برنامه بندی جمع 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 های دستگاه

 راستای در توان تمام با گردشگری و دستی ایعصن 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 های دستگاه گردید مقرر-6

 خواهند شتغالا بعد سال در که اجرا حال در های طرح اشتغال قرار دادن نظر مد

 .نمایند اقدام شده تکلیف اشتغال تعهد از غیر به نیز داشت
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 98ارائه گزارش برنامه اشتغال سال -1

استان توسط مسئول پیگیری اشتغال افق 

 استان توسط آقای عظیمی 1400

های اجرایی مشمول  گزارش دستگاه-2

قانون  18استان در خصوص بند الف تبصره 

 97ال بودجه س

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم-3

 دبیر توسط عشایری و روستایی پایدار اشتغال در حوزه استان نظارت هسته نتایج -1 9

 استان ستاد اقتصاد مقاومتی جلسه با زمان هم که استان اشتغال تخصصی کارگروه

 گردید مقرر محترم استاندار تأکید به عنایت با و ؛شد داده گزارش بود شده تشکیل

 عمل خویش تعهدات به و نموده دریافت تسهیالت که هایی طرح مجریان با رابطه در

 بند استناد به قانونی اقدامات است شده کشیده انحراف به طرح نوعی به و اند نکرده

 پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون اجرایی دستورالعمل اصالحیه» 12-7

 .آید عمل به« ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با یریعشا و روستایی مناطق

 استان 1400 افق اشتغال تعهد پیگیری مسئول عظیمی آقای گزارش به عنایت با-2

 سال برای اجرایی های دستگاه اشتغال تعهد موضوع) اشتغال ماتریس در خصوص

 امور هماهنگی معاونت سرپرست عزیزی آقای ریاست به ای جلسه شد؛ مقرر( 1398

 و برگزار تعهد دارای اجرایی های دستگاه حضور با و استاندار منابع توسعه و اقتصادی

 .گردد اقدام نهایی بندی جمع

 الف بند اعتبارات محل از نوعی به که نیز اجرایی های دستگاه کلیه گردید مقرر-3

 و احصا به نسبت باشند می برنامه دارای 1397 سال بودجه قانون 18 تبصره

 ارائه استانداری به و اقدام آینده روز دو ظرف مربوطه حوزه های برنامه بندی عجم

 .نمایند

 اشتغال اعتبارات وضعیت آخرین در خصوص کارگروه دبیر گزارش به توجه با-4

 با عامل های بانک و اجرایی های دستگاه مقرر گردید؛ عشایری و روستایی پایدار

 رعایت ویژه صورت به را مختلف های بخش اراتاعتب سهم کارگروه دبیرخانه هماهنگی

 .نمایند پیگیری و

 

 



 

 

 فصل سوم:
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ر   یهب بخش خصوص طرح اه  ی رد  واگذا
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 های شناسایی شده جهت واگذاری بخش اول: پروژه

ب ه بخ ش    یا هیسرما یها ییتملک دارا یها طرح یواگذار ، ۱۳۹۷اردبیل در سال  استان یستاد اقتصاد مقاومت
( و ۲دول ت )  یاز مق ررات م ال   یبخش   میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ ۲۷ماده  یاجرای را در راستای خصوص
 در دستور کار خود قرار داد. کل کشور ۱۳۹۷قانون بودجه سال  ۱۹تبصره 

صی نمود ک ه در ای ن راس تا    این ستاد در فاز نخست اقدام به شناسایی پروژه های قابل واگذاری به بخش خصو
 شناسایی شده اند. ۱۳۹۷پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال  4۳تعداد 

 

 ۱۳۹۷ی به بخش خاوصی در سال جهت ماگذار اساان اردبیل شده ییشناسا یها پرمژه

 عنوان پرمژه عنوان طرح دیفر
مضعیت 

 پرمژه

محل اعابار 

 پرمژه
 دساگاه اجرایی

۱ 
 اکن ورزشی تعمیر و تجهیز ام

 شهرستان اردبیل

 بهسازی سالن ورزشی
 محله گلمغان 

در حال 
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان استانی

۲ 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی

 شهرستان اردبیل 

 احداث سالن
 چند منظوره طبقاتی 

در حال 
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان ملی

۳ 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر ان مشکینشهرست

 بهسازی 
 شهر استخر سبالن مشکین

در حال 
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان استانی

4 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی 

 آباد شهرستان پارس
 آباد بهسازی سالن تختی پارس

در حال 
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان استانی

۵ 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی 

 دآبا شهرستان پارس
 بهسازی سالن فاطمه الزهراء

در حال 
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان استانی

۶ 
 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی

 آباد شهرستان پارس 

 بهسازی سالن تخصصی
 آباد رزمی پارس 

در حال 
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان استانی

 بهسازی استخر فجر خلخال تکمیل استخر سرپوشیده خلخال ۷
ر حال د
 برداری بهره

 وزارت ورزش و جوانان استانی

 ساختمان آبیاری و زهکشی سبالن 8
 ساختمان آبیاری 

 زهکشی سبالن و
 تمام نیمه

ملی استانی 
 شده

 وزارت نیرو
 )مدیریت منابع آب( 

 ساختمان آبیاری وزهکشی گیوی ۹
 ساختمان آبیاری 

 زهکشی گیوی و
 تمام نیمه

ملی استانی 
 شده

  وزارت نیرو
 )مدیریت منابع آب(

 ساختمان آبیاری وزهکشی عمارت ۱۰
 ساختمان آبیاری

 زهکشی عمارت و 
 تمام نیمه

ملی استانی 
 شده

 وزارت نیرو 
 )مدیریت منابع آب(

۱۱ 
مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری 

 وزهکشی مغان

مرمت و بازسازی اساسی شبکه 
 زهکشی مغان آبیاری و

 تمام نیمه
ملی استانی 

 شده

 وزارت نیرو 
 )مدیریت منابع آب(

۱۲ 
انتقال قسمتی از آب چشمه گورگوربه 

 اردبیل

انتقال قسمتی از آب چشمه 
 گورگوربه اردبیل

 جدید
ملی استانی 

 شده

 وزارت نیرو 
 )مدیریت منابع آب(

۱۳ 
انتقال قسمتی از آب سد شهریار به مرکز 

 استان اردبیل

انتقال قسمتی از آب سد شهریار 
 استان اردبیلبه مرکز 

 جدید
ملی استانی 

 شده

 وزارت نیرو
 )مدیریت منابع آب( 

 ایجاد تثسیسات فاضالب شهر اردبیل ۱4
 ایجاد تثسیسات فاضالب

 شهر اردبیل 
 استانی -ملی  تمام نیمه

شرک آب و فاضالب 
 شهری استان اردبیل

 ایجاد تثسیسات فاضالب شهر نمین ۱۵
 ایجاد تثسیسات فاضالب

 شهر نمین 
 استانی -ملی  یدجد

شرک آب و فاضالب 
 شهری استان اردبیل
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 عنوان پرمژه عنوان طرح دیفر
مضعیت 

 پرمژه

محل اعابار 

 پرمژه
 دساگاه اجرایی

 وزارت جهاد کشاورزی استانی تمام نیمه سد خاکی سواره های کوچک تثمین آب طرح ۱۶

 وزارت جهاد کشاورزی استانی تمام نیمه سد خاکی مازافا های کوچک تثمین آب طرح ۱۷

 وزارت جهاد کشاورزی تانیاس تمام نیمه سد خاکی علمدار های کوچک تثمین آب طرح ۱8

 وزارت جهاد کشاورزی استانی تمام نیمه سد مخزنی رضی های کوچک تثمین آب طرح ۱۹

 وزارت جهاد کشاورزی استانی تمام نیمه سد خاکی گیوی زاویه هشتچین های کوچک تثمین آب طرح ۲۰

 وزارت جهاد کشاورزی ملی-استانی تمام نیمه ای خلخال گلخانه ای های شهرک گلخانه ایجاد زیرساخت ۲۱

 وزارت جهاد کشاورزی ملی-استانی تمام نیمه پروری بیله سوار دام پروری های شهرک دام ایجاد زیرساخت ۲۲

 وزارت جهاد کشاورزی ملی-استانی تمام نیمه ای نیر گلخانه ای های شهرک گلخانه ایجاد زیرساخت ۲۳

 ای های شهرک گلخانه ایجاد زیرساخت ۲4
ای بیله سوار  خانهشهرک گل

 اراضی کشت و صنعت مغان
 وزارت جهاد کشاورزی ملی-استانی تمام نیمه

 احداث مجتمع فرهنگی هنری اردبیل ۲۵
 احداث مجتمع

 هنری اردبیل و فرهنگی 
 تمام نیمه

ملی استانی 
 شده

 وزارت فرهنگ
 و ارشاد اسالمی 

۲۶ 
 های فرهنگی و هنری احداث مجتمع
 در سطح استان 

 مجتمع فرهنگی احداث 
 ولی عصر() یگرمو هنری 

 استانی تمام نیمه
 وزارت فرهنگ

 و ارشاد اسالمی 

 میراث فرهنگی ملی تمام نیمه حمام اوچ دکان حفظ، مرمت و احیاء حمام اوچ دکان ۲۷

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه حمام پیرزرگر احیاء حمام پیرزرگر حفظ و ۲8

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه خانه آصف خانه آصفو احیاء  مرمت حفظ، ۲۹

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه خانه شریعت و احیاء خانه شریعت مرمت حفظ، ۳۰

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه خانه مبشری و احیاء خانه مبشری مرمت حفظ، ۳۱

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه ادهخانه وهاب ز و احیاء خانه وهاب زاده مرمت حفظ، ۳۲

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه خانه خادم باشی و احیاء خانه خادم باشی مرمت حفظ، ۳۳

۳4 
 و احیاء کاروانسرای  مرمت حفظ،

 قانلی بالغ
 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه کاروانسرای قانلی بالغ

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه قلعه کهنه و احیاء قلعه کهنه مرمت حفظ، ۳۵

 میراث فرهنگی استانی تمام نیمه کاروانسرای شاه عباسی مرمت و احیاء کاروانسرای شاه عباسی ۳۶

 میراث فرهنگی ملی-استانی تمام نیمه حمام حور مرمت و احیاء حمام حور ۳۷

 تمام نیمه کمپ بیله سوار کمپ بیله سوار ۳8
ملی استانی 

 شده
 میراث فرهنگی

 میراث فرهنگی ملی تمام نیمه کمپ کلور کمپ کلور ۳۹

 میراث فرهنگی ملی تمام نیمه کمپ شابیل کمپ شابیل 4۰

4۱ 
 احداث پروژه تجاری و خدماتی

 عرش قاضیلر 
 استانی تمام نیمه عرش قاضیلر تجاری خدماتی

 اداره کل اوقاف
 امور خیریه و 

4۲ 
  ماتیاحداث پروژه تجاری و خد

 میدان پلیس
 استانی تمام نیمه میدان پلیس

 اداره کل اوقاف
 امور خیریه و 

4۳ 
ع( ابوالقاسم )زائرسرای امامزاده سید 
 سرعین

 استانی تمام نیمه احسان سرعین زائر سرای
 اداره کل اوقاف

 امور خیریه و 
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 1397به بخش خصوصی در سال  های واگذار شده بخش دوم: پروژه

پ روژه   ۳۲ یاقدام به واگذار یقانون یها تیبا استفاده از ظرف ۱۳۹۷د مقاومتی استان اردبیل در سال ستاد اقتصا
 نموده است. یبه بخش خصوص

 

 ۱۳۹۷در 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

۱ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر مشکین

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  ۲۷ماده 
 (۲الحاق )

۲ 
کن ورزشی تعمیر تجهیز اما
 سرعین

 سالن فجر

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 رداری با پرداخت اجاره(ب بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۳ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر مشکین
 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

۹ 
شی تعمیر تجهیز اماکن ورز

 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

۱۰ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 خلخال
 شهدای برندق

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 ری با پرداخت اجاره(بردا بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۱۱ 
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

۱۲ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 خلخال
 سالن حجاب

 برداری به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۱۳ 
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

۱4 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 بیله سوار
 فجر نفری ۱۲۰۰

برداری  به بهره
 رسیده

 وزارت ورزش
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۱۵ 
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

۱۶ 
عمیر تجهیز اماکن ورزشی ت

 بیله سوار
 استخر جعفرآباد

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۱۷ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهرستان اردبیل

سالن ورزشی تخصصی 
 نیار

برداری  به بهره
 رسیده

زش وزارت ور
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۱8 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن حجاب

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۱۹ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن آلنی

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۰ 
ورزشی  تعمیر تجهیز اماکن
 شهر شهرستان مشکین

 سالن قصابه

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اری و اجاره )مدیریت نگهد
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۱ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن مرادلو

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

۲۲ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 نفری ۲۰۰۰سالن 

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۳ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 رشه شهرستان مشکین
 سالن شهید بنی هاشم

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 ری با پرداخت اجاره(بردا بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲4 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 ناستخر سبال

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۵ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن قوشه

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 اخت اجاره(برداری با پرد بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۶ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن نصراباد

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۷ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 حمدابادسالن ا

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲8 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 استاد شهریار

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 ی با پرداخت اجاره(بردار بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۲۹ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن فخر آباد

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۳۰ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 هرش شهرستان مشکین
 سالن ارجق

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 برداری با پرداخت اجاره( بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۳۱ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان مشکین
 سالن انار

برداری  به بهره
 رسیده

وزارت ورزش 
 و جوانان

اجاره )مدیریت نگهداری و 
 اری با پرداخت اجاره(برد بهره

قانون  88ماده 
 تنظیم

۳۲ 
تعمیر تجهیز اماکن ورزشی 

 شهر شهرستان 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 

 یو بخش خصوص  دیرد بخش رونق تول  
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 1397سال در دیو رفع موانع تول لیعملکرد كارگروه ستاد تسهبخش اول: 

واحد  ۵۰۲جلسه برگزار گردیده و در مجموع به مشکالت  4۷تعداد  ۱۳۹۷ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 
درص د   ۶۲از این واحد ها داش ته اس ت ک ه     مصوبه در راستای حمایت ۷۹۵فعال در بخش خصوصی استان رسیدگی و 

 .درصد آن نیز در حال اجرا میباشد ۳8مصوبات اجرا گردیده و 
 

 تعداد جلسه تعداد ماحدهای تولیدی مطرح شده تعداد ماوبات

۷۹۵ 6۳۱ ۴۷ 

 
 

 عنوان تعداد درصد

 مصوبات اجرا شده 4۶۲ ۶۲

 مصوبات در حال اجرا ۲۹۳ ۳8

 مصوبات اجرا نشده - -

 جتمتع ۷۵۵ ۱۰۰

 

 
 

 مصوبات

 اجرا شده 

62% 

 مصوبات

 در حال اجرا 

38% 
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 دساگاه های اجراییبه تفکیک  ۱۳۹۷سال در دیم رفع موانع تول لیعملکرد كارگرمه سااد تسه

 

 مربوط به ماوبات تعداد شده اجراتعداد  اجراتعداد در حال 

 صنعتی های شهرک ۷۹ ۶۹ ۱۰

 مالیاتی امور 8 ۷ ۱

 اجتماعی تثمین ۱۱ ۹ ۲

 زیست محیط ۱۵ ۱4 ۱

 برق ۲۵ ۲۵ -

 گاز ۱۹ ۱۹ -

 منابع طبیعی ۶ ۶ -

 آب و فاضالب 8 8 -

 ی(جهاد کشاورزی )امور اراض ۹ 8 ۱

 کار و رفاه اجتماعی تعاون ۲۲ ۲۰ ۲

 سایر موارد ۲۶۶ ۲4۰ ۲۶

 جمع ۴6۸ ۴۲۵ ۴۳
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 در حوزه بانکی ۱۳۹۷سال در دیم رفع موانع تول لیعملکرد كارگرمه سااد تسه
 

 مربوط به ماوبات تعداد شده اجراعداد ت اجراتعداد در حال 

 بانک ملی ۳4 ۱۳ ۳۱

 بانک تجارت ۱8 ۱۲ ۶

 بانک صنعت و معدن 8 ۳ ۵

 بانک رفاه و کارگران ۹ 4 ۵

 بانک سپه ۲۶ ۱4 ۱۲

 کشاورزیبانک  4۱ ۱۶ ۲۵

 بانک ملت ۷ ۲ ۵

 بانک توسعه تعاون ۶ ۳ ۳

 بانک صادرات ۹ 4 ۵

 بانک توسعه صادرات 4 ۲ ۲

 پست بانک ۳ ۲ ۱

 ها بانکسایر  ۱۰ 4 ۶

 جمع ۱۷۵ ۷۹ ۹۶
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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    ۱۲۱۶44۶به مجموع  ۱۳۹۷ ر سالد لیاستان اردب «دیرونق تول» قالبارائه شده در  التیتسه. ۱

توسط بانک های عامل منظور راه اندازی مجدد و تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط موجود در استان، 
 متقاضی این تسهیالت ارائه گردید. ۲۹به 

 

 های عاملبه تفکیک بانک  ۱۳۹۷نمودار میزان تسهیالت ارائه شده در جهت رمنق تولید سال 

 
 

با هدف حمایت از  میلیون ریال ۷۵۰۰به مجموع  ۱۳۹۷در سال  «ییروستا التیتسه»ارائه شده در بخش  التیتسه. ۲
 ۳۵در 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 ۱۳۹۷سال  بخش رمسااییودار میزان تسهیالت ارائه شده در نم

 

۵۷6۰۰۰تجارت؛   

۵۳۷۰۰۰صنعت م معدن؛  ۳۳۰۰۰ملت؛    

۲۹۸۰۰سپه؛   

۱۹۴۴6رفاه؛   

۱۲۲۰۰ملی؛   

۹۰۰۰آینده؛   

بانک توسعه  

۲۹۱۰تعامن؛   

صندمق  

كارآفرینی امید؛  

۲۴۰۰ 

بانک كشامرزی؛  

۷۰۰ 

پست بانک؛  

۱۴۹۰ 
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در قالب تسهیالت جه ت  ریال  8۰۱۲۲۹به مجموع  ۱۳۹۷در سال  «ریفراگ التیتسه»ارائه شده در بخش  التیتسه. ۳
تولی دی موج ود،     تاسیس واحد تولیدی جدید، توسعه واحد تولیدی و همچنین تامین سرمایه در گ ردش واح د ه ای   

 متقاضی این تسهیالت ارائه گردید. ۵۳توسط بانک های عامل در بین 
 

 به تفکیک بانک های عامل ۱۳۹۷ بخش تسهیالت فراگیرنمودار میزان تسهیالت ارائه شده در 

 
 

 
ر میلی ون ری ال د   ۲،۰۲۵،۱۷۵جمعا به مبل غ   دیارائه شده در جهت رونق تول التیتسه ۱۳۹۷بطور کلی در سال 

 واحد تولیدی قرار گرفته است. ۱۱۷بانک عامل، در اختیار  ۱۰نوع تسهیالت یاد شده، توسط  ۳قالب 

 

 به تفکیک بانک های عامل ۱۳۹۷در جهت رمنق تولید سال تسهیالت ارائه شده  تعدادنمودار 

 بانک ملی؛

 ۴۴6۱۰۰ 

 بانک تجارت؛

 رفاه كارگران؛  ۱6۵۵6۷ 

 بانک صادرات؛ ۹۳۲۵۸

 ۴۸۵۴۹ 

۱۹۷۵۰بانک سپه؛   

 ۱۵۹۲۵توسعه تعامن؛ 

 ۱۲۰۸۰كشامرزی؛ 

1 

10 

11 

14 

8 

2 

15 

5 

24 

20 

1 

6 

0

5

10

15

20

25

توسعه  تجارت آینده

 تعامن

رفاه 

 كارگران

صندمق  پست بانک ملی ملت كشامرزی صادرات سپه

كارآفرینی 

 امید

صنعت م 

 معدن



 

 

 

 

 ضمائم
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 1397 استان اردبیل «دیرونق تول» قالبتسهیالت ارائه شده در : بخش اول

 
 بانک عامل ارتام به میلیون ریال() یپرداخامبلغ  نام ماحدهای دریافت كننده تسهیالت فردی

 سپه ۷۰۰۰ حسن عباسی اندزقی ۱

 سپه ۲۰۰۰ شکور ذکری زارنجی ۲

 صنعت و معدن ۷۷۰۰۰ رویای هفت آسمان ۳

 صنعت و معدن ۵۰۰۰۰ پاک آب سبالن 4

 ملی ۱۲۰۰ احمد احمدی ناطور ۵

 ملی ۳۰۰۰ ن نگارچاپ و نشر شیرا ۶

 صنعت و معدن ۱۵۰۰۰۰ آرتاپالست )روکش مالمینه( ۷

 رفاه ۹۹۰ رامین بیگناه 8

 ملی ۳۰۰۰ سبالن درب آریا ۹

 صنعت و معدن ۱۰۰۰۰ آکام فلز سوله ۱۰

 صنعت و معدن ۱۰۰۰۰۰ آرتاویل تایر ۱۱

 ملت 8۰۰۰ میر مالک موسوی کردکندی ۱۲

 جارتت ۱۶۰۰۰ سوله و پروفیل آرتاویل ۱۳

 ملت ۱۵۰۰۰ مهر آب بهشت ۱4

 تجارت ۲۰۰۰۰ الکترونیک پردازش سبالن ۱۵

 سپه ۹8۰۰ رنگ و رزین پیروزی ۱۶

 ملت ۳۰۰۰ جمشید قهرمان روزگار ۱۷

 ملت ۳۰۰۰ اصغر میر سمیعی ۱8

 ملت 4۰۰۰ امین نصیری ۱۹

 تجارت 44۰۰۰۰ آرتا پالست ۲۰

 ملی ۵۰۰۰ ورشان سبالن ۲۱

 صنعت و معدن ۱۵۰۰۰۰ النفوالد سپهر سب ۲۲

 آینده ۹۰۰۰ امین گوهر اردبیل ۲۳

 رفاه ۷۰۰۰ آرتا بتن شرق ۲4

 تجارت ۱۰۰۰۰۰ آرتا پان ۲۵

 رفاه ۱۰۰۰۰ آرتا سان پالست ۲۶

 سپه ۵۰۰۰ فراهم خاکپور ساربان ۲۷

 رفاه ۱4۵۶ میر موسی ابراهیمی بلوس ۲8

 سپه ۶۰۰۰ احمد فریدیان ۲۹

  ۱۲۱6۴۴6 جمع كل 

 



 ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

131 

 1397در سال  «ییروستا التیتسه»ارائه شده در بخش  التیتسهش دوم: بخ

 

 بانک عامل نوع طرح عنوان طرح نام ماحد دریافت كننده تسهیالت ردیف
 مبلغ پرداخای

 )میلیون ریال(

 ۲4۰۰ صندوق کارآفرینی امید جدید قالیبافی رفیقه شیری مهره ۱

 رضا غریب زاده ۲
یع آالت صنا تولید و ساخت ماشین

 غذایی و تبدیلی کشاورزی
 ۲۰۰۰ بانک توسعه تعاون سرمایه در گردش

 ۵۶۰ بانک توسعه تعاون سرمایه در گردش تولید مبلمان و صنایع چوبی عباس جعفر پور ۳

 ۱۰۰ بانک کشاورزی جدید قالیبافی قاسم علیزاده 4

 ۱۰۰ بانک کشاورزی جدید قالیبافی و فرشبافی شفیقه مجندهی جبه دار ۵

 ۱۰۰ بانک کشاورزی جدید قالیبافی امینه میرزایی ۶

 ۱۰۰ پست بانک جدید تولید فرش دستباف یریا فرضی جناقرد ۷

 ۱۰۰ بانک کشاورزی سرمایه در گردش قالیبافی رقیه فیروزمند 8

 ۱۰۰ بانک کشاورزی سرمایه در گردش قالیبافی پروین قهرمانی آراللوی بزرگ ۹

 ۱۰۰ پست بانک جدید قالیبافی یمعصومه بدلی طالب قشالق ۱۰

 ۱۰۰ بانک کشاورزی جدید قالیبافی رقیه نوبخت آخازلو ۱۱

 ۱۰۰ بانک کشاورزی جدید قالیبافی فهیمه نوروزنسب قوجه بیگلو ۱۲

 ۱۰۰ پست بانک جدید قالیبافی سولماز زیادی جبه دار ۱۳

 ۷۰ بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت نسرین امانی اناری ۱4

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت فاطمه محبی کرکرق ۱۵

 ۷۰ بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت سعید سیمرغ ۱۶

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت نورسته غریب زاده ۱۷

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت رخساره بابایی یانی ۱8

 ۷۰ بانک توسعه تعاون جدید دستبافت تولید فرش یاسر محمدی ۱۹

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت بهروز نصیری کرکرق ۲۰

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت معصومه شعاعی کرکرق ۲۱

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت بهروز اسکندرپور قوسنول کندی ۲۲

 ۷۰ پست بانک دجدی تولید فرش دستبافت زری ایمان زاده ۲۳

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت لیال بابایی یانی ۲4

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت عزیزه عبدی ۲۵

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت سارا نعمتی ۲۶

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت معصومه جوادی ۲۷

 ۷۰ پست بانک دیدج دستبافت شتولید فر مهدی نادری ۲8

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت آرزو متخصصی ۲۹

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت سیما صفری فر ۳۰

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت افسانه هاشمی ۳۱

 ۷۰ پست بانک جدید تولید فرش دستبافت فاطمه شعاعی ۳۲

 ۷۰ پست بانک دیدج تولید فرش دستبافت اطلس کاظمی ۳۳

 ۷۰ بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت محمد داداشی ۳4

 ۷۰ بانک توسعه تعاون جدید تولید فرش دستبافت اعظم خیراندیش ۳۵

 ۷۵۰۰ جمع
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 1397در سال  «ریفراگ التیتسه»ارائه شده در بخش  التیتسهبخش سوم: 

 

 بانک عامل وع طرحن مدیرعامل نام ماحد دریافت كننده 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 سرمایه در گردش علی هدایتی تاویلنگین زرین چوب آر 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 ری نمینهوشیار جعف 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 
 ادیس صنعتشرکت ر

 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 نک ملیبا 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 والد سپهر سبالنف 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  ی تولید و بستهشرکت تعاون

 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 نک رفاه کارگرانبا جدید سید وحید معافی خانقاه سید وحید معافی خانقاه 27
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 بانک عامل وع طرحن مدیرعامل نام ماحد دریافت كننده 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 
شرکت تعاونی تولیدی پوشاک 

 اپوش نمینملیس
 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 محمد محمودی 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 ایه در گردشسرم 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 یا 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 فتح اله نظر زاده 51

 250 بانک سپه جدید یده زینالیحم حمیده زینالی 52

 100 بانک ملی سرمایه در گردش داور محمدی داور محمدی 53

 801229 جمع
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 1397در سال  «لیستاد تسه» طرح های زیر نظرو مصوبات  مشخصات ستیلبخش چهارم: 

 

 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 پانل خورشیدی شرکت نیروگاه خورشیدی آرتا سوالر ۱
 فنی و اعتباری های کمک

 برق فیدر تثمینجهت  

معاونت هماهنگی امور 
  اقتصادی استانداری

* 

۲ 
 شرکت آدنا مال 

 و مجتمع مسکونی آروین
 * شرکت توزیع نیروی برق برق تثمین خدماتی

 
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه به تسهیالت از منابع فراگیر معرفی چند الیه چوبی احمد فریدیان آقای ۳

 
 * بانک سپه تسهیالت چند الیه چوبی احمد فریدیان آقای 4

 
۵ 

 شرکت تعاونی خوشه
 طالی ناب سبالن 

 برق تثمین آرد گندم
معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

* 
 

 * بانک سپه توجیهیارائه طرح  گاو شیری مهر ۱۷ شرکت تعاونی کشاورزی ۶
 

 * بانک سپه تسهیالت شیری گاو مهر ۱۷ شرکت تعاونی کشاورزی ۷
 

 تشکیل جلسه کامینونسازی شرکت حدید مبتکران 8
 دفتر هماهنگی

 امور اقتصادی استانداری 
* 

 
 * یاجتماع تعاون کار و رفاه معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر المپ های ال ای دی حسن عباسی اندزقی ۹

 
 * بانک سپه تسهیالت المپ های ال ای دی حسن عباسی اندزقی ۱۰

 
 بانک توسعه تعاون نقدینگی چوبی روکش ساواالن چوب آقایی ۱۱

 
* 

 * شرکت توزیع نیروی برق برق تثمین باتری شرکت اشجع باتری ۱۲
 

 * شرکت گاز تحویل گاز باتری شرکت اشجع باتری ۱۳
 

 * بانک کشاورزی تکمیل مدارک آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۱4
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۱۵
 

 صنعتی های شهرکشرکت  افزایش حق آبه آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۱۶
 

* 

 * بانک ملی ارائه مجوز الزم از معاونت محترم بهداشت غذایی آماده شرکت بهدام آرتا جیران ۱۷
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  تکمیل فرم در دفترچه قرارداد غذایی آماده کت بهدام آرتا جیرانشر ۱8
 

 بانک ملی تسهیالت غذایی آماده شرکت بهدام آرتا جیران ۱۹
 

* 

 * بانک سپه تسهیالت بخش شرکت ایلین مهر ۲۰
 

 زیست محیط زیست محیطبالمانع  شن و ماسه افشین ترحم ۲۱
 

* 

 * صنعتی های شهرکشرکت  و طرح توسعه ها زیرساخت ماشین سازی شین آریاشرکت تیوا ما ۲۲
 

 * بانک ملی تحویل اجاره نامه شیراالت بهداشتی طرح شیرآالت آیهان ۲۳
 

 * بانک ملی تسهیالت شیراالت بهداشتی طرح شیرآالت آیهان ۲4
 

 * صنعت و معدن بانک افزایش تسهیالت سرمایه یابت تایر رادیال شرکت آرتاویل تایر ۲۵
 

 * ورزش و جوانان فروش محصوالت انواع توپ شرکت طنین پیک سبالن ۲۶
 

 انواع توپ شرکت طنین پیک سبالن ۲۷
 

معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

* 
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 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 * صنعت و معدن و تجارت جدید برداری بهرهپروانه  اصالح و صدور انواع توپ شرکت طنین پیک سبالن ۲8
 

 خارجی آالت ماشینسفارش  اسباب بازی سامان میالد تثمینکت شر ۲۹
 اتاق بازرگانی، صنایع 
 و معادن و کشاورزی

* 
 

 تخصیص ارز مورد نیاز اسباب بازی سامان میالد تثمینشرکت  ۳۰
 اتاق بازرگانی، صنایع

 و معادن و کشاورزی 
* 

 
 * صنعتی های هرکششرکت  تجمیع زمین ها پخت سوم کاشی شرکت آرتا سرام قائم ۳۱

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  واگذاری زمین پخت سوم کاشی شرکت آرتا سرام قائم ۳۲

 
 * شرکت توزیع نیروی برق بدهی پخت سوم کاشی شرکت آرتا سرام قائم ۳۳

 
 خارجی آالت ماشینسفارش  شیراالت صنعتی شرکت شیر آالت صنعتی ۳4

 اتاق بازرگانی، صنایع 
 و معادن و کشاورزی

* 
 

 تخصیص ارز مورد نیاز شیراالت صنعتی شرکت شیر آالت صنعتی ۳۵
 اتاق بازرگانی، صنایع

 و معادن و کشاورزی 
* 

 
 * شرکت گاز اولویت خرید از محصوالت تولید شده شیراالت صنعتی شرکت شیر آالت صنعتی ۳۶

 
 زیری برنامهاخذ سوابق از سازمان مدیریت  قطعات برق شرکت قوی ساز نیرو ۳۷

معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

* 
 

 * شرکت توزیع نیروی برق اولویت خرید از محصوالت قطعات برق شرکت قوی ساز نیرو ۳8
 

 * بانک تجارت تسهیالت قطعات برق شرکت قوی ساز نیرو ۳۹
 

 چوبی روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 4۰
 الحاق محل اجرای شرکت

 به شهرک صنعتی 
 صنعتی های هرکششرکت 

 
* 

 چوبی روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 4۱
 دعوت از سایر واحدهای ذینفع 

 مدیره هیئتو طرح در 
 صنعتی های شهرکشرکت 

 
* 

 * شرکت گاز گاز تثمین چوبی روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 4۲
 

 * بانک ملت تسهیالت چوبی روکش شرکت ساواالن چوب آقایی 4۳
 

 * معاونت عمرانی استانداری نیازهای شرکت تثمین ماشین سازی اشین آریاشرکت تیوا م 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 های شهرکشرکت  دور سند زمینموضوع ص ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 4۷
 

 * شرکت توزیع نیروی برق احیای برق مصرفی ماشین سازی شرکت تیوا ماشین آریا 48
 

 تحویل درخواست الکل صنعتی شرکت الکل طب آذربایجان 4۹
  معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی

* 
 

 الکل صنعتی شرکت الکل طب آذربایجان ۵۰
 ه بررسی اولویت نسبت ب

 صدور مجوزهای الزم

  معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی

* 
 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه مساعدت تمهیدات کارورزی و جذب نیرو الکل صنعتی شرکت الکل طب آذربایجان ۵۱
 

 تشکیل جلسه مشترک الکل صنعتی شرکت الکل طب آذربایجان ۵۲
 دفتر هماهنگی

 اریامور اقتصادی استاند 
* 

 
 صنعتی های شهرکشرکت  صدور پایان کار ساختمانی سنگین آالت ماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵۳

 
* 

 * صنعتی های شهرکشرکت  اعمال بخشودگی الزم سنگین آالت ماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵4
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 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 * نعت و معدن و تجارتص برداری بهرهصدور پروانه  سنگین آالت ماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵۵
 

 * بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش سنگین آالت ماشین شرکت رادیس صنعت آرتاویل ۵۶
 

 * صنعت و معدن و تجارت بنام مالک اصلی برداری بهرهصدور پروانه  کاغذ بندی بسته حسین عزتی ۵۷
 

 بانک ملی تسهیالت کاغذ بندی بسته حسین عزتی ۵8
 

* 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر انواع آجر نسوز سفال بام شرکت انیکس ۵۹
 

 * امور مالیاتی بررسی مجدد و نحوه محاسبه مالیات انواع آجر سفال شرکت انیکس سفال ۶۰
 

 انواع آجر سفال شرکت انیکس سفال ۶۱
 اعمال بخشودگی کامل جرائم 

 و تقسیط بدهی
 * اجتماعی تثمین

 

 انواع آجر سفال شرکت انیکس سفال ۶۲
 دریافت تسهیالت نام یبت
 رونق تولید از منابع 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه
 

 انواع آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان ۶۳
  معرفی محل مورد نظر

 جهت انتقال خاک مجموعه
 * فرمانداری نیر

 

 انواع آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان ۶4
 ق موقت جهت تسریعبر
 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 عدنیماء الشعیر و آبم شرکت تسنیم نوش ۶۷
 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه معرفی به بانک ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش ۶8
 

۶۹ 
شرکت آبمعدنی طبیعی حیات 

 کوهستان
 * پست بانک تسهیالت آبمعدنی

 
 * پست بانک تسهیالت آبمعدنی شرکت نیر آب چشمه سبالن ۷۰

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  نقل و انتقال سند زمین بنام شرکت آبمعدنی ت گوارا چشمه آساشرک ۷۱

 
 آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۷۲

 همراه حق آبه نامه
 در زمان غیر کشاورزی به بانک 

 * صنعتی های شهرکشرکت 
 

 * ورزیبانک کشا درخواست افزایش میزان تسهیالت یابت آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۷۳
 

 * بانک ملی تسهیالت آبمعدنی شرکت توسعه تجارت ایرانیان ۷4
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  جهت افزایش زمین و توسعه واحد آبمعدنی شرکت مهرآب بهشت ۷۵
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  سایت پالن و درخواست زمین گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۷۶
 

 امور اراضی جهاد کشاورزی هکتار ۲۰واگذاری زمین به میزان  گیاهان دارویی پارسیانشرکت امید فارمد  ۷۷
 

* 

 منابع طبیعی هکتار ۲۰واگذاری زمین به میزان  گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۷8
 

* 

 * شرکت توزیع نیروی برق انشعاب برق گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۷۹
 

 * شرکت گاز انشعاب گاز گیاهان دارویی ید فارمد پارسیانشرکت ام 8۰
 

 بانک انصار تسهیالت گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان 8۱
 

* 

 * شرکت توزیع نیروی برق تحویل برق موقت ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش 8۲
 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه گیرتسهیالت فرا نام یبت ماء الشعیر و آبمعدنی شرکت تسنیم نوش 8۳
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 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید 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

 
 * پست بانک تسهیالت آبمعدنی شرکت نیر آب چشمه سبالن 8۶

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  نقل و انتقال سند زمین آبمعدنی مه آساشرکت گوارا چش 8۷

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  ارائه نامه حق آبه آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا 88

 
 * بانک کشاورزی تسهیالت آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا 8۹

 
 * رزیبانک کشاو به بررسی و پرداخت تسهیالت آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۹۰

 
 * بانک ملی تسهیالت آبمعدنی شرکت توسعه تجارت ایرانیان ۹۱

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  افزایش زمین و توسعه واحد آبمعدنی شرکت مهرآب بهشت ۹۲

 
 گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۹۳

 
 * صنعتی های شهرکشرکت 

 
 * امور اراضی جهاد کشاورزی زمین واگذاری گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۹4

 
 * ای منطقهشرکت آب  مشکل آب گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۹۵

 
 * شرکت توزیع نیروی برق تحویل انشعاب برق گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۹۶

 
 * شرکت گاز انشعاب گاز گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۹۷

 
 * بانک انصار تسهیالت گیاهان دارویی رکت امید فارمد پارسیانش ۹8

 
 * بانک ملی استمهال بدهی مبلمان فلزی شرکت آرتا ورشو ۹۹

 
 * بانک ملی استمهال بدهی انواع بستنی دایی بستنی ۱۰۰

 
 * بانک رفاه کارگران استمهال بدهی انواع بستنی دایی بستنی ۱۰۱

 
 اتوبوس نشرکت خودرو سازی مایوا ۱۰۲

 خودداری یکسال از هر اقدام قانونی 
 و صدور اجرائیه

 * بانک انصار
 

 با عنایت به ماهیت حقوقی سنگبری سنگبری زاگرس ۱۰۳
 کمیته حمایت قضائی 

 گذاری سرمایهاز 
* 

 

 آموزشی صدرا ای حرفهمجتمع فنی و  ۱۰4
 ارائه نامه جهت توقف صدور اجرائیه

 به بانک سامان 

  دفتر هماهنگی
 امور اقتصادی استانداری

* 
 

 نانوایی قنادی آالت ماشین ماشین سازی محاسنی ۱۰۵
 اخذ تعهد کتبی از متقاضی 

 عدم مزاحمت در خصوص
 * زیست محیط

 

 مشکل زیست محیطی شن و ماسه افشین ترنم ۱۰۶
 گذاری سرمایهحمایت از 

  استانداری
* 

 * صنعتی های شهرکشرکت  تعویض زمین ودهبازیافت الستیک فرس شرکت بهسان تکاپو تدبیر ۱۰۷
 

 * بانک سپه درصد از بدهی ۵پرداخت  ایزوگام شرکت ایزوگام یاغمور ۱۰8
 

 * بانک سپه بدهی ایزوگام شرکت ایزوگام یاغمور ۱۰۹
 

 صفحه های کابینت شرکت پارسیان چوب آرتا ۱۱۰
 اخذ تعهد کتبی از متقاضی

 عدم مزاحمت در خصوص 
 * زیست محیط

 
 بانک کشاورزی توقف صدور اجرائیه کشتارگاه دام کشتارگاه دام صنعتی مغان ۱۱۱

 
* 
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 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 شرکت باغداری عسل مغان ۱۱۲
 

 با عنایت به ماهیت حقوقی
 کمیته حمایت قضائی

 گذاری سرمایهاز  
* 

 

 پرواربندی گوساله الهی پرواربندی گوساله یاور فضل ۱۱۳
 اعمال بخشودگی تسویه بدهیهای با

 جرائمسود و  
 * بانک کشاورزی

 

 پرورش مرغ گوشتی راد پرورش مرغ گوشتی عوض حسینی ۱۱4
 به متقاضی  واگذاری واحد

 اجاره به شرط تملیک صورت به
 * بانک تجارت

 
 * بانک کشاورزی تمدید و تعیین تکلیف بدهی پرورش مرغ گوشتی ۱۰۳۳شرکت تعاونی  ۱۱۵

 
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تقلیل سود تسهیالت گوساله پرواربندی شرکت تعاونی دشت دامیاران ۱۱۶

 
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت فراگیر گاو شیری زاده پرورش گاو شیری غفور حسن ۱۱۷

 
 * بهبود تولیدات دامی تعدیل هزینه های ساختمانی گاو شیری زاده پرورش گاو شیری غفور حسن ۱۱8

 
 شرکت مهین بانوی سبالن ۱۱۹

  
 * اجتماعی تثمین

 
 شرکت مهین بانوی سبالن ۱۲۰

 
 با عنایت به ماهیت حقوقی

 کمیته حمایت قضائی
 گذاری سرمایهاز  

* 
 

 بانک پاسارگاد به توقف صدور اجرائیه مرغداری مرغداری اسفندیار آقازاده ۱۲۱
 

* 

 مرغداری مرغداری اسفندیار آقازاده ۱۲۲
 استمهال و تعیین تکلیف 

 کل بدهیو پرداخت 
 بانک پاسارگاد

 
* 

 گاو شیری پرورش گاو شیری حسن قلیپور ۱۲۳
 

 دفتر هماهنگی
 امور اقتصادی استانداری 

* 
 

 * بانک کشاورزی محل توسعه روستایی گاو شیری پرورش گاو شیری حسن قلیپور ۱۲4
 

 * انک کشاورزیب درصد ۲۰تعیین تکلیف بدهی با دریافت  گاو شیری پرورش گاو شیری حسن قلیپور ۱۲۵
 

 انبار زمینی مقصود غفاری انبار فنی سیب ۱۲۶
 

 گذاری سرمایهحمایت از 
 استانداری

* 
 

 * بانک توسعه تعاون میلیون ریال از بدهی ۲۰۰حداقل  پرداخت مرغ گوشتی مرغ گوشتی شرکت فریک خلخال ۱۲۷
 

 * بانک توسعه تعاون ماه ۳۶یها بمدت تجمیع و تقسیط مانده بده مرغ گوشتی مرغ گوشتی شرکت فریک خلخال ۱۲8
 

 * صنعت و معدن و تجارت برداری بهرهصدور پروانه  پوشاک تولیدی پوشاک مائده ۱۲۹
 

 * امور روستایی استانداری تسهیالت سرمایه در گردش پوشاک تولیدی پوشاک مائده ۱۳۰
 

 پوشاک تولیدی پوشاک نظام بخشی پور ۱۳۱
 استعالم جهت  بالمانع
 برداری بهرهپروانه صدور 

 * زیست محیط
 

 * شرکت گاز اجرایی نمودن مصوبات استانداری لبنی های فرآورده شرکت تارا سبالن ۱۳۲
 

 * شرکت توزیع نیروی برق اجرایی نمودن مصوبات استانداری لبنی های فرآورده شرکت تارا سبالن ۱۳۳
 

 * اجتماعی تثمین هیتعیین تکلیف بد لبنی های فرآورده شرکت تارا سبالن ۱۳4
 

 * اجتماعی تثمین اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط آن لبنی های فرآورده شرکت تارا سبالن ۱۳۵
 

 لبنی های فرآورده شرکت تارا سبالن ۱۳۶
 درصد از بدهی مالیات ۲۰اخذ 

 ماهه ۲4و تقسیط  
 * امور مالیاتی

 

 اکسیژن شرکت توسعه نصر شمالغرب ۱۳۷
  از بدهی یالمیلیون ر ۵۰۰مبلغ 

 روز ۱۰ظرف مدت 
 * شرکت توزیع نیروی برق
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 نشده اجرا

 شرکت توزیع نیروی برق برق مصرفی مساعدت ارتقاءتوان اکسیژن شرکت توسعه نصر شمالغرب ۱۳8
 

* 

 با عنایت به ماهیت حقوقی پمپ بنزین پمپ بنزین بعثت ۱۳۹
 کمیته حمایت قضائی

 گذاری سرمایهاز  
* 

 

 تولید زغال منابع سلولزی تولید زغال از ضایعات ۱4۰
 خرید انشعاب برق با پرداخت 

 درصد از کل قیمت ۲۰
 * شرکت توزیع نیروی برق

 
 * شرکت توزیع نیروی برق مساعدت نسبت به تحویل انشعاب برق تولید زغال تولید زغال از ضایعات منابع سلولزی ۱۳۷

 
 * اجتماعی عاون کار و رفاهت رسته تولیدی مرغ تخمکگذار محمد واهبی مرغ تخمکگذار ۱۳8

 
 * جهاد کشاورزی جهت دریافت تسهیالت نامه معرفی مرغ تخمکگذار محمد واهبی مرغ تخمکگذار ۱۳۹

 
 عایق رطوبتی شرکت عایق بند روز به گستر آرتاویل ۱4۰

 تا دو ماه آینده نسبت به پرداخت 
 درصد از بدهی ۲۰

 * بانک سپه
 

 * بانک سپه تعیین تکلیف بدهی بعد از اتمام مهلت عایق رطوبتی آرتاویل شرکت عایق بند روز به گستر ۱4۱
 

 المپ های ال ای دی شرکت پارس نور گستر ۱4۲
 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 ۱4۳

 
 * امور اراضی جهاد کشاورزی مقررات جاری واگذاری زمین طبق قوانین قطعات بتنی خانم سمیه فکری ۱44

 
 * بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش زمینی سیب های فرآورده شرکت نورد گستر ۱4۵

 
 * روی برقشرکت توزیع نی واگذاری برق مصرفی زمینی سیب های فرآورده شرکت نورد گستر ۱4۶

 
 * معاون امور صنایع وزارت پرداخت مطالبات بردهای الکترونیکی خودرو شرکت الکترونیک پردازش ۱4۷

 
 * بانک رفاه کارگران پرداخت تسهیالت یابت قطعات الکترونیکی خودرو شرکت نگار تصویر نسل جدید ۱48

 
 توپ ورزشی شرکت طنین پیک ۱4۹

 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
 مواد اولیه تثمینی برا 

 * معاون امور صنایع وزارت
 

 اسباب بازی سامان میالد آسیا تثمینشرکت  ۱۵۰
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

 مواد اولیه تثمینبرای  
 * معاون امور صنایع وزارت

 

 انواع شیر آالت صنعتی شرکت شیر آالت صنعتی ۱۵۱
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

 یهمواد اول تثمینبرای  
 * معاون امور صنایع وزارت

 

 انواع ام دی اف شرکت آرتاپان ۱۵۲
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 

 آالت ماشینبرای انتقال 
 * معاون امور صنایع وزارت

 

 انواع فیلم چند الیه شرکت آرتا پالست ۱۵۳
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

 آالت ماشینبرای انتقال  
 * معاون امور صنایع وزارت

 

 خسارات وارده نوسانات برق انواع فیلم چند الیه شرکت آرتا پالست ۱۵4
معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

* 
 

 متانول شرکت آرتا انرژی ۱۵۵
 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 

 آالت ماشینبرای انتقال 
 * معاون امور صنایع وزارت

 
 * معاون امور صنایع وزارت یص ارز توسط بانک مرکزیتخص انواع الستیک رادیال شرکت آرتاویل تایر ۱۵۶

 
 انواع الستیک رادیال شرکت آرتاویل تایر ۱۵۷

 اخذ تعهدات الزم نسبت به
 پرداخت تسهیالت 

 * بانک ملی
 

 * معاون امور صنایع وزارت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی آبمعدنی شرکت پاک آب سبالن ۱۵8
 

 لبنی های آوردهفرانواع  شرکت تارا سبالن ۱۵۹
 ارائه فرصت یکسال تنفس

 در خصوص پرداخت تسهیالت 
 * بانک ملی
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 * معاون امور صنایع وزارت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی روکش های پی وی سی شرکت زرین چوب آرتاویل ۱۶۰
 

 کشتارگاه صنعتی شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل ۱۶۱
 مشکالت واردات دام زنده

 اه اردبیلاز طریق فرودگ 
 * اداره گمرکات

 
 * معاون امور صنایع وزارت افزایش تعداد دستگاه انواع اتوبوس شرکت سبالن خودرو مایوان ۱۶۲

 
 بلوک های ای ای سی شرکت آذر ساروج سبالن ۱۶۳

 تسهیالت سرمایه در گردش
 درصد وییقه ۱۰با ارائه  

 * بانک صنعت و معدن
 

 * بانک صنعت و معدن پرداخت تسهیالت از منابع رونق تولید های ای ای سیبلوک  شرکت آذر ساروج سبالن ۱۶4
 

 * معاون امور صنایع وزارت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انواع بطری شرکت شیر دستگاه ۱۶۵
 

 * معاون امور صنایع وزارت مواد اولیه تثمینمشکالت  مقاطع فوالدی شرکت فوالد انصار سبالن ۱۶۶
 

 ا ماشین آریاشرکت تیو ۱۶۷
صنایع بازیافت و  آالت ماشین

 برق

 خط تولید برق از زباله اندازی راه
 محروم های شهرستاندر  

 معاونت محترم
 طرح و برنامه وزارت 

* 
 

 عسل شرکت سبالن شهد ۱۶8
 قسط ۶۰قسیط مطالبات بانکی به ت

 بدون پیش پرداخت 
 * بانک صنعت و معدن

 
 * بانک ملی پذیرش و تکمیل پرونده تسهیالت واع آجر نسوزان شرکت مبین سرام آرتاویل ۱۶۹

 
 انواع آجر نسوز شرکت مبین سرام آرتاویل ۱۷۰

 پی گیری پرداخت تسهیالت
 از صندوق توسعه ملی 

 * معاون امور صنایع وزارت
 

 داروهای کیاهی و آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان ۱۷۱
 تسهیالت شرکت مذکور و ارسال آن 

 وق توسعه ملیبه صند
 * بانک انصار

 

 داروهای کیاهی و آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان ۱۷۲
 پی گیری پرداخت تسهیالت 

 از صندوق توسعه ملی
 * معاون امور صنایع وزارت

 
 * معاون امور صنایع وزارت مشکالت صادرات سیمان انواع سیمان شرکت آرتا سیمان اردبیل ۱۷۳

 
 انواع کامیون نشرکت حدید مبتکرا ۱۷4

    
۱۷۵ 

 شرکت رادیس صنعت 
 هوشمان آرتاویل

 * بانک سپه تسهیالت صنعتی آالت ماشین
 

۱۷۶ 
 شرکت رادیس صنعت

 هوشمان آرتاویل 
 صنعتی آالت ماشین

 موضوع طرح توسعه و افزایش زمین
 و اعمال تخفیفات 

 صنعتی های شهرکشرکت 
 

* 

۱۷۷ 
کاسپین تجارت روز  های شرکت

 نماینده
 * صنعتی های شهرکشرکت  زمین موضوع تخفیفات مواد غذایی

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  زمین موضوع تخفیفات مواد غذایی شرکت زیگورات انرژی پاسارگاد ۱۷8

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  زمین موضوع تخفیفات مواد غذایی تثمینشرکت به آفرین  ۱۷۹

 
 ان داروییانواع گیاه شرکت امید فارمد پارسیان ۱8۰

شهرک خصوصی  تثسیسصدور جواز 
 تخصصی دارو

 * صنعتی های شهرکشرکت 
 

 انواع گیاهان دارویی شرکت امید فارمد پارسیان ۱8۱
 استعالمات مربوط 

 صنعتی های شهرکبه شرکت 
 * امور اقتصادی و دارایی

 
 * اضی جهاد کشاورزیامور ار مساعدت صدور سند زمین صنعتی آالت ماشین شرکت تیوا ماشین آریا ۱8۲

 
 * امور اراضی جهاد کشاورزی مساعدت واگذاری زمین صنعتی آالت ماشین شرکت تیوا ماشین آریا ۱8۳

 
 لبنی های فرآورده شرکت جیران سوت ۱84

  در قبال بدهی کامل ملک تملک
 همکاری و مساعدت

 * صنعتی های شهرکشرکت 
 

 چرم مصنوعی شرکت آرتا چرم ۱8۵
 الزم در جرائم اعمال تخفیف 

 و پرداخت اصل طلب
 * صنعتی های شهرکشرکت 
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 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 نئوپان شرکت نئوپان اردبیل ۱8۶
 بخشودگی اصل سود و جرائم 

 و تسهیالت دریافتی
 * بانک سپه

 
 * بانک سپه پی گیری پرداخت تسهیالت انواع باطری شرکت اشجع باطری ۱8۷

 
 نظارتی تسهیالت تفویض اختیارات انواع باطری شرکت اشجع باطری ۱88

 دفتر هماهنگی
 امور اقتصادی استانداری 

* 
 

 انواع باطری شرکت اشجع باطری ۱8۹
 انشعاب گاز برقراری

 آالت ماشینقیل از نصب  
 * شرکت گاز

 
 * بانک مهر اقتصاد بدهی مرغ تخمکگذار شفیق خطیبی محمدعلی ۱۹۰

 
 * ر اقتصادبانک مه تسهیالت مرغ تخمکگذار شفیق خطیبی محمدعلی ۱۹۱

 
 گوساله پرواربندی صابر محبی زاده ۱۹۲

 
 * بانک کشاورزی

 
 گوساله پرواربندی شرکت تعاونی دشت دامیاران ۱۹۳

 
 * بانک کشاورزی

 
 * بانک کشاورزی توقف صدور اجرائیه پرورش بوقلمون شرکت نیک پویان شریف ۱۹4

 
 بره پرواربندی لطیف فتحی ۱۹۵

 توقف صدور اجرائیه 
 درصد ۲۰رت پرداخت در صو

 * بانک کشاورزی
 

 بره پرواربندی نعمت قدرتی ۱۹۶
 

 * بانک کشاورزی
 

 * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی گوساله پرواربندی قارداشعلی محبی ۱۹۷
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت شیری پرورش گاو لطف اله طهماسبی ۱۹8
 

 * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی کمیوه خش بندی بسته شرکت تعاونی میثم سبالن ۱۹۹
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت گوساله پرواربندی شرکت تعاونی آذر چناق بیله سوار ۲۰۰
 

 * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی گیاهان دارویی شرکت تعاونی برگ سبز نمین ۲۰۱
 

 * بانک کشاورزی تعیین تکلیف بدهی گوساله پرواربندی پرویز آدمیت ۲۰۲
 

 * جهاد کشاورزی افزایش اجاره بهاء زمین گردشگری پروژه گردشگری الماس سرعین ۲۰۳
 

 * امور مالیاتی افزایش اجاره بهاء زمین گردشگری پروژه گردشگری الماس سرعین ۲۰4
 

 * شرکت توزیع نیروی برق رفع قطعی برق و نوسانات آن آبمعدنی و ماالشعیر تسنیم نوش ۲۰۵
 

 * بانک صادرات تسهیالت سرمایه در گردش بمعدنی و ماالشعیرآ تسنیم نوش ۲۰۶
 

 * بانک رفاه کارگران تسهیالت برق سی اچ پی شرکت نماد گنج ایرانیان ۲۰۷
 

 * استانداری اردبیل مواد اولیه تثمینمشکالت  بردهای الکترونیکی شرکت الکترونیک پردازش ۲۰8
 

 * بانک رفاه کارگران تسهیالت لکترونیکیرله های ا شرکت نگاران تصویر نسل جدید ۲۰۹
 

 بانک ملت تسهیالت نیروگاه خورشیدی شرکت گروه تولیدی آریا ۲۱۰
 

* 

 شمش فوالدی شرکت فراورفوالد پاسارگاد ۲۱۱
 زیرساخت برای انتقال برق تثمین

 تا درب کارخانه 
 * شرکت توزیع نیروی برق

 

 شمش فوالدی شرکت فراورفوالد پاسارگاد ۲۱۲
 زیرساخت برای انتقال برق  مینتث

 تا درب کارخانه
 * صنعتی های شهرکشرکت 

 
 بانک ملی تسهیالت شمش فوالدی شرکت فراورفوالد پاسارگاد ۲۱۳

 
* 

 * شرکت توزیع نیروی برق برق تثمینموضوع  انواع کاشی تزئینی شرکت آرتا نوین سرام قائم ۲۱4
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 * صنعتی های شهرکشرکت  برق تثمینموضوع  تزئینی انواع کاشی شرکت آرتا نوین سرام قائم ۲۱۵
 

 * بانک تجارت تسهیالت سوله و اسکلت فلزی شرکت تولیدی زرین ورق ۲۱۶
 

۲۱۷ 
 شرکت نورد گستر 
 سخت کوشان اردبیل

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت فراگیر انواع چراغ های سقفی
 

۲۱8 
 شرکت نورد گستر

 سخت کوشان اردبیل 
 بانک تجارت تسهیالت ع چراغ های سقفیانوا

 
* 

 بانک ملی مشکالت دریافت سند عسل شرکت عسل باران باغرو ۲۱۹
 

* 

 با توجه به ماهیت حقوقی عسل شرکت عسل باران باغرو ۲۲۰
 کمیته حمایت قضائی

  گذاری سرمایهاز  
* 

 بانک ملی تسهیالت غذای آماده شرکت بهدام آرتا جیران ۲۲۱
 

* 

 بانک ملی تسهیالت شمش آهن اختر تابناک سبالن شرکت ۲۲۲
 

* 

 صنعتی های شهرکشرکت  صدور سند بیل و کلنگ یعقوب عابدی ۲۲۳
 

* 

 بانک سپه تعیین تکلیف بدهی بیل و کلنگ یعقوب عابدی ۲۲4
 

* 

 * بانک سپه تسهیالت صنعتی آالت ماشین شرکت رادیس صنعت هوشمان ۲۲۵
 

 صنعتی های شهرکشرکت  موضوع تخفیف زمین طرح توسعه صنعتی آالت ماشین شرکت رادیس صنعت هوشمان ۲۲۶
 

* 

 بانک ملی تسهیالت لوله و اتصاالت شرکت پرتو پالست سبالن ۲۲۷
 

* 

 بانک توسعه تعاون تعیین تکلیف بدهی سیم و کابل شرکت تعاونی سیم و کابل اتابک ۲۲8
 

* 

 اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی سیم و کابل شرکت تعاونی سیم و کابل اتابک ۲۲۹
 

* 

 * بانک توسعه تعاون تعیین تکلیف بدهی پوشاک ۹۳۵شرکت تعاونی  ۲۳۰
 

 * بانک ملت تعیین تکلیف بدهی پوشاک ۹۳۵شرکت تعاونی  ۲۳۱
 

 * شرکت توزیع نیروی برق تقسیط بدهی اسباب بازی سامان میالد آسیا تثمینشرکت  ۲۳۲
 

 * بانک تجارت تسهیالت اسباب بازی سامان میالد آسیا مینتثشرکت  ۲۳۳
 

 * معاونت عمرانی استانداری جهت پرداخت بخشی از مطالبات قطعات بتنی شرکت صنایع تولیدی آراکس ۲۳4
 

 قطعات بتنی شرکت صنایع تولیدی آراکس ۲۳۵
 ارائه گزارش کامل از افت ولتاژ

 و راهکار اصالح آن 
 * قشرکت توزیع نیروی بر

 
 * شرکت مخابرات رفع مشکل قطع تلفن یابت قطعات بتنی شرکت صنایع تولیدی آراکس ۲۳۶

 
 آبمعدنی واتا(سبالن )شرکت آبمعدنی پاک آب  ۲۳۷

 ارائه گزارش کامل از افت ولتاژ 
 و راهکار اصالح آن

 * شرکت توزیع نیروی برق
 

 * بانک تجارت تسهیالت آبمعدنی واتا(سبالن )شرکت آبمعدنی پاک آب  ۲۳8
 

 آبمعدنی واتا(سبالن )شرکت آبمعدنی پاک آب  ۲۳۹
 آب  تثمینبررسی مشکالت 

 جهت اجرای طرح توسعه
 فرمانداری سرعین

 
* 

 * بانک ملت ماهه ۹ایجاد فرصت  کیک و کلوچه شرکت شیرین گندم سبالن ۲4۰
 

 * بانک ملت ایجاد فرصت جهت پرداخت بدهی تابلو برق صنعتی میرتوحید حیدریان ۲4۱
 

 * بانک ملت انتقال جدید روکش چوبی شرکت ساواالن چوب آقایی ۲4۲
 

 * بانک ملت نشد اقدامات قانونی برداری بهره تاپایان آذر روکش چوبی شرکت ساواالن چوب آقایی ۲4۳
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 انواع جوراب شرکت تولیدی جوراب سبالن ۲44
 بررسی و موافقت با اجرای طرح

 در محل مورد نظر 
 * زیست یطمح

 
 انواع واشر رقیه ناظری مهربانی ۲4۵

 
 * شهرداری اردبیل

 
 * بانک سرمایه استمهال بدهی درب و پنجره یو پی وی سی جوادی آقای ۲4۶

 
 * بنیاد مسکن پرداخت مطالبات درب و پنجره یو پی وی سی جوادی آقای ۲4۷

 
 * ک ملیبان توقف صدور اجرائیه مرمریت شرکت فاتح سنگ اردبیل ۲48

 
 قیر شرکت آرتا قیرسازان صنعت ۲4۹

 ارائه کامل گزارش از
 آخرین وضعیت میزان بدهی 

 * بانک سپه
 

 * یبت اسناد بخشودگی وجه الزام قیر شرکت آرتا قیرسازان صنعت ۲۵۰
 

 تجاری و رفاهی مجتمع تجاری و تفریحی کورال ۲۵۱
 صدور مجوز احداث 

 مجموعه تجاری و رفاهی
 * خالشهرداری خل

 
 * بانک صادرات تسهیالت استخر استخر مجموعه ورزشی شهید رجایی ۲۵۲

 
 * بانک صادرات گزارش از آخرین وضعیت طرح هتل هتل آرتا سبالن ۲۵۳

 
 گزارش از آخرین وضعیت طرح هتل هتل آرتا سبالن ۲۵4

 میراث فرهنگی
 و گردشگری دستی صنایع 

* 
 

 نواع پنیرا لبنی مهیار های فرآوردهشرکت  ۲۵۵
تصفیه فاضالب مطابق با  مذکور طرح

 فاضالب شهرک صنعتی استاندارد ورودی به
 زیست محیط

 
* 

 انواع پنیر لبنی مهیار های فرآوردهشرکت  ۲۵۶
 پیگیری مسائل حقوقی جهت

 رفع مشکالت زیست محیطی 

 دفتر هماهنگی
 امور اقتصادی استانداری 

* 
 

 بانک تجارت التتسهی انواع کفش طبی خسرو صریحی ۲۵۷
 

* 

 فراوری فوالد شرکت فوالد پاسارگاد ۲۵8
 برآورد هزینه انتقال برق 
 تا درب ورودی کارخانه

 * شرکت توزیع نیروی برق
 

 بانک ملی بررسی و پرداخت تسهیالت یابت فراوری فوالد شرکت فوالد پاسارگاد ۲۵۹
 

* 

 تقالهزینه ان تثمین فراوری فوالد شرکت فوالد پاسارگاد ۲۶۰
معاونت هماهنگی امور 
  اقتصادی استانداری

* 

 بانک ملی پذیرش محل اجرای طرح غذای آماده شرکت بهدام آرتا جیران ۲۶۱
 

* 

 بانک ملی تسهیالت غذای آماده شرکت بهدام آرتا جیران ۲۶۲
 

* 

 * بانک ملی منابع تسهیالت فراگیر قطعات چدنی و فوالد شرکت استیل ریزان سبالن ۲۶۳
 

 قطعات جارو و چر  گوشت پوراندخت جویانی ۲۶4
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  ۲۶۵
 

 * شرکت گاز گاز مصرفی تثمین گردشگری طرح گردشگری حیران ۲۶۶
 

 * شرکت آب و فاضالب روستایی اقالم مورد نیاز تثمین لوله های پلی اتیلن شرکت آران پلیمر آوند سوالر پایپ ۲۶۷
 

 لوله های پلی اتیلن شرکت آران پلیمر آوند سوالر پایپ ۲۶8
پیگیری موضوع خرید اقالم مورد نیاز 

 عمرانی های پروژه
 * امور اقتصادی و دارایی

 

 روکش یو وی ت ساز آلوارسشرکت کامپوزی ۲۶۹
 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 ۲۷۰
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 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 درب های ضد سرقت شرکت نایس درب آرتا ۲۷۱
 ه در گردشپرداخت تسهیالت سرمای

 از منابع تسهیالت فراگیر 
 * بانک ملی

 
 * زیست محیط صدور بالمانع شوینده های نساجی شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر ۲۷۲

 
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه بررسی و صدور جوابیه استعالم شوینده های نساجی شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر ۲۷۳

 
 بررسی و صدور جوابیه استعالم مساعدت شوینده های نساجی گستر شرکت تکمیل منسوج آرمان ۲۷4

 معاونت بهداشت دانشگاه 
 علوم پزشکی

* 
 

 بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش یراق آالت و نرده آلومینیومی جمال دباغ اویسی ۲۷۵
 

* 

 * صنعتی های شهرکشرکت  مانیتعیین تکلیف بدهی و پایان کار ساخت درب و پنجره یو پی وی سی شرکت آبان آژند ۲۷۶
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  برگشتی تعویض چکهای درب و پنجره یو پی وی سی شرکت آبان آژند ۲۷۷
 

 انواع ساعت ناصر پیرانی آقای ۲۷8
 موافقت با اجرای طرح در محل مورد نظر 

 با اخذ جریمه
 * صنعتی های شهرکشرکت 

 
 بانک ملی تسهیالت ای جادهات حمل و نقل ادو شرکت دوران کوشا صنعت آریانا ۲۷۹

 
* 

 * صنعتی های شهرکشرکت  صدور پایان کار ساختمانی برای فاز اول معدنی آب بندی بسته شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان ۲8۰
 

 * بانک ملی تسهیالت معدنی آب بندی بسته شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان ۲8۱
 

 خدماتی خودرو نمایندگی ایران ۲8۲
توقف صدور اجرائیه نسبت به ایجاد فرصت 

 پرداخت بدهی
 بانک ملی

 
* 

 بانک ملی سال ۷تجمیع بدهی و استمهال آن بمدت  گردشگری هتل فلور خلخال ۲8۳
 

* 

 معدنی آب بندی بسته طبیعت حیات کوهستان ۲84
 خارج از طرح  ویایق اخذ

 نسبت به پرداخت تسهیالت
 بانک توسعه تعاون

 
* 

 * شرکت گاز تقسیط بدهی آجر سفال شرکت قزل تپراق ۲8۵
 

 * بانک سپه تسهیالت سرمایه در گردش زمینی سیب های فرآورده شرکت نورد گستر ۲8۶
 

 زمینی سیب های فرآورده شرکت نورد گستر ۲8۷
 استمهال یک قسط معوق

 بدون دریافت پیش پرداخت 
 * بانک سپه

 

 زمینی سیب های فرآورده شرکت نورد گستر ۲88
 درصد سود  8اعمال بخشودگی 

 تسهیالت پرداختی

معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

* 
 

 برش ورق شرکت پوالد کاران آرتا ورق ۲8۹
تسهیالت سرمایه در گردش از منابع 

 تسهیالت فراگیر
 * بانک تجارت

 

 انواع بتن سبک شرکت ساروج بتن ۲۹۰
 پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش

 با ارزیابی مجدد 
 * بانک صنعت و معدن

 
 * بانک صنعت و معدن تسهیالت انواع بتن سبک شرکت ساروج بتن ۲۹۱

 
 بانک ملی ارائه گزارش از بدهی معوق شرکت محصوالت پالستیکی شرکت پرتو پالست ۲۹۲

 
* 

 محصوالت پالستیکی شرکت پرتو پالست ۲۹۳
 اعمال معافیتهای مالیاتی 

 ه شرکتبرای طرح توسع
 امور اقتصادی و دارایی

 
* 

 * اجتماعی تثمین جرائم و تقسیط آن اعمال بخشودکی محصوالت پالستیکی شرکت پرتو پالست ۲۹4
 

 بانک کشاورزی صدور اجرائیه پرورش گاوشیری خانم عالیه ایرانی ۲۹۵
  

 * بانک کشاورزی تقسیط بدهی دامداری حسین قلی زاده ۲۹۶
 

 ظروف کریستالی سبز شرکت آرتا نمین ۲۹۷
 تکمیل و آماده سازی راه دسترسی 
 به منطقه ویژه اقتصادی نمین

 * راه و شهرسازی
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 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 ظروف کریستالی شرکت آرتا نمین سبز ۲۹8
 میلیارد ریال 4تخصیص 

 فنی و اعتباری های کمکاز  
 * معاونت عمرانی استانداری

 
 * شرکت گاز TBS فشاراحداث تعلیق  ظروف کریستالی شرکت آرتا نمین سبز ۲۹۹

 
 ظروف کریستالی شرکت آرتا نمین سبز ۳۰۰

 واگذاری حق انشعاب
 آب شرب مورد نیازکارگری 

 * ای منطقهشرکت آب 
 

 بانک توسعه صادرات تسهیالت ظروف کریستالی شرکت آرتا نمین سبز ۳۰۱
 

* 

 دربهای ضد سرقت شرکت آذین چوب ۳۰۲
  افزایش ظرفیت گاز مورد نیاز

 آالت ماشینصرف برای م
 * شرکت گاز

 

 دربهای ضد سرقت شرکت آذین چوب ۳۰۳
 بررسی و پذیرش طرح توسعه

 و پرداخت تسهیالت یابت 
 * بانک توسعه صادرات

 
 * معاونت عمرانی استانداری تعیین راهکارهای الزم آجر سفال شرکت کیان بهساز ۳۰4

 
 * اونت عمرانی استانداریمع مصرف این محصوالت آجر سفال شرکت انیکس سفال ۳۰۵

 
 * شرکت گاز چک های برگشت شده آجر سفال شرکت انیکس سفال ۳۰۶

 
 * بانک رفاه کارگران تمدید تسهیالت بمدت یکسال دیگر عسل بندی بسته رامین بیگناه ۳۰۷

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  ابقاء زمین انواع کابین و لوازم آسانسور شرکت واحه کار ۳۰8

 
 * شرکت توزیع نیروی برق برق تثمینمشکالت  پخت سوم کاشی ت آرتا نوین سرام قائمشرک ۳۰۹

 
 * بانک کشاورزی توقف صدور اجرائیه انواع دوغ شرکت تعاونی سحرسبز ۳۱۰

 
 * بانک کشاورزی درصد ۵پرداخت  انواع دوغ شرکت تعاونی سحرسبز ۳۱۱

 
 شرکت سازین دشت آرتا ۳۱۲

 
 * ک تجارتبان تسهیالت را استمهال

 
 انواع الستیک شرکت آرتاویل تایر ۳۱۳

  
* 

 
 * بانک ملی تسهیالت را استمهال نایلون و نایلکس داود شهبازی ۳۱4

 
 * بانک ملی توقف صدور اجرائیه انواع مخازن پلی اتیلن شرکت طه پلیمر مغان ۳۱۵

 
 * بانک ملت اجرای مصوبه کیک و کلوچه شرکت شیرین گندم سبالن ۳۱۶

 
 * بانک کشاورزی تسهیالت آبمعدنی شرکت تعاونی آبهای معدنی سیراب ۳۱۷

 
 * بانک صادرات توقف صدور اجرائیه بلوک های عایق ماندگار شرکت سازه گستر بنای آی ماه ۳۱8

 
 * بانک توسعه صادرات اخذ ارز ظروف کریستال شرکت آرتا نمین سبز ۳۱۹

 
 صدور مجوز کالکل اتیل شرکت الکل طب آذربایجان ۳۲۰

دانشگاه  معاونت غذا و دارو
 علوم پزشکی

* 
 

 * صنعت و معدن و تجارت برداری بهرهصدور پروانه  الکل اتیلک شرکت الکل طب آذربایجان ۳۲۱
 

 * بانک ملی تسهیالت اسکلت سوله سازی شرکت آالر صنعت سبالن ۳۲۲
 

 * اورزیبانک کش آزاد سازی ملک گوساله پرواربندی سیاوش عقلمند ۳۲۳
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت مرغداری تخمکگذار نقی رحمت زاده ۳۲4
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت مرغداری تخمکگذار حسن جهانگیری ۳۲۵
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت مرغداری تخمکگذار حسن گلمحمدی ۳۲۶
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

146 

 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 * اجتماعی تثمین تقسیط بدهی بره پرواربندی شهرام عزت پور ۳۲۷
 

 * بانک سپه تقسیط بدهی سردخانه هیم زارعیانابرا ۳۲8
 

 بانک سپه آزاد سازی وییقه گاو شیری مهر ۱۷تعاونی تولیدی کشاورزی  ۳۲۹
 

* 

 پرورش ماهی خاویاری شمسعلی فیروزی ۳۳۰
 

 * شیالت
 

 روزوین گروه صنعتی ۳۳۱
  UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکیو 
 * یامور اراضی جهاد کشاورز تمدید اجاره نامه

 

 روزوین گروه صنعتی ۳۳۲
  UPVCپروفیل 

 و محصوالت پالستیکی
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی

 

 روزوین گروه صنعتی ۳۳۳
  UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکی و
 * شرکت گاز تحویل انشعاب گاز

 

 روزوین گروه صنعتی ۳۳4
  UPVCپروفیل 

 و محصوالت پالستیکی
 * شرکت توزیع نیروی برق برقتحویل انشعاب 

 

 روزوین گروه صنعتی ۳۳۵
  UPVCپروفیل 

 و محصوالت پالستیکی
 شرکت آب و فاضالب روستایی تحویل انشعاب آب

 
* 

 روزوین گروه صنعتی ۳۳۶
  UPVCپروفیل 

 محصوالت پالستیکیو 
 پست بانک تسهیالت

 
* 

 شرکت شیرین عسل ۳۳۷
 زمینی سیب های فرآورده

 ذاییو محصوالت غ 
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی

 

 شرکت شیرین عسل ۳۳8
 زمینی سیب های فرآورده

 و محصوالت غذایی 
 * بانک کشاورزی پذیرش طرح

 
 * منابع طبیعی بالمانع استعالم اکتشاف معدن معدن ایمیدرو ۳۳۹

 
 * یا منطقهشرکت آب  بالمانع استعالم اکتشاف معدن معدن ایمیدرو ۳4۰

 
 بالمانع استعالم اکتشاف معدن معدن ایمیدرو ۳4۱

 میراث فرهنگی
 و گردشگری دستی صنایع 

* 
 

 * زیست محیط بالمانع استعالم اکتشاف معدن معدن ایمیدرو ۳4۲
 

۳4۳ 
 شرکت تعاونی آبهای معدنی 

 سیراب سبالن
 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت روستایی آبمعدنی

 
 * شرکت گاز تحویل انشعاب گاز انواع باطری باطری شرکت اشجع ۳44

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  رسانی برقمساعدت جهت اتمام  انواع باطری شرکت اشجع باطری ۳4۵

 
 * صنعتی های شهرکشرکت  تفکیک زمین انواع پیستون شرکت پیستون یدک آرتا ۳4۶

 
 * جهاد کشاورزی به دریافت نفت سفید معرفی انواع پنبه پاک کنی پنبه پاک کنی سبالن بذر ۳4۷

 
 تحویل نفت سفید انواع پنبه پاک کنی پنبه پاک کنی سبالن بذر ۳48

 شرکت پخش
 نفتی های فرآورده 

* 
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  بالمانع نقل و انتقال با توجه به سند مالکیت سنگ ساختمانی تزئینی رحیم بدری مقدم ۳4۹
 

 برادران آذرخش ۳۵۰
 

 * اجتماعی تثمین افیت بیمه فرش دستبافتمع
 

 بانک صادرات تسهیالت سرمایه در گردش انواع سرم سازی شرکت آرتا سرم ۳۵۱
 

* 

 انواع سرم سازی شرکت آرتا سرم ۳۵۲
 بنیاد برکت جلسه با مسئولین

 جهت رفع نقدینگی 
 * استانداری اردبیل
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 نشده اجرا

 * شرکت توزیع نیروی برق توان برق افزایش شمش فوالدی شرکت ریخته گری دقیق آرتا ۳۵۳
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  تحویل زمین برای ایجاد طرح جدید شمش فوالدی شرکت ریخته گری دقیق آرتا ۳۵4
 

 * شرکت توزیع نیروی برق تحویل برق برای واحد جدید شمش فوالدی شرکت ریخته گری دقیق آرتا ۳۵۵
 

 * بانک تجارت معافیت ارائه صورتهای مالی باففرش دست شرکت فرش فجران آذربایجان ۳۵۶
 

 * بانک تجارت استثنا از احراز شرط حداق نسبت مالکانه فرش دستباف شرکت فرش فجران آذربایجان ۳۵۷
 

 * بانک تجارت ماهه ۶اخذ تعهد کتبی فرجه زمانی  فرش دستباف شرکت فرش فجران آذربایجان ۳۵8
 

 * بانک تجارت بازدید از واحد ماسه شن و شرکت آسفالت آران توران ۳۵۹
 

 * بانک تجارت تسهیالت شن و ماسه شرکت آسفالت آران توران ۳۶۰
 

 * بانک تجارت بخشودگی جرائم شن و ماسه شرکت آسفالت آران توران ۳۶۱
 

 * بانک ملی آزاد سازی وییقه لوازم پزشکی خسرو صریحی ۳۶۲
 

 * بانک پارسیان بدهیتعیین تکلیف  ظروف عسل شرکت آذر وطن ۳۶۳
 

 * بانک سپه استمهال بدهی بستنی دایی بستنی ۳۶4
 

 * بانک مهر اقتصاد استمهال بدهی بستنی دایی بستنی ۳۶۵
 

 * بانک رفاه و کارگران استمهال بدهی بستنی دایی بستنی ۳۶۶
 

 امور مالیاتی مالیات سیم و کابل سیم و کابل اس بی کو ۳۶۷
 

* 

 * بانک صادرات استمهال بدهی سیم و کابل س بی کوسیم و کابل ا ۳۶8
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  ابقاء قرارداد زمین آبمعدنی کوههای سبز سرعین ۳۶۹
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  یک ماهپرداخت بدهی ظرف  آبمعدنی کوههای سبز سرعین ۳۷۰
 

 * دادگستری اردبیل تجدیدنظردرخواست  بستنی عزت و ساسان طالئی ۳۷۱
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  اجرایی نمودن دستور بستنی عزت و ساسان طالئی ۳۷۲
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  بالمانع نقل و انتقال پروفیل ام دی اف نوید فصیحی ۳۷۳
 

 پوشاک شرکت نساجی هفت آسمان ۳۷4
  

* 
 

 * اونبانک توسعه تع ارزیابی محل اجرای طرح سیم و کابل سیم و کابل اتابک ۳۷۵
 

 * بانک توسعه تعاون استمهال بدهی سیم و کابل سیم و کابل اتابک ۳۷۶
 

 * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی تسهیالت روستایی سیم و کابل سیم و کابل اتابک ۳۷۷
 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت الستیک آرتاویل تایر ۳۷8
 

 نک صنعت و معدنبا تعیین تکلیف بدهی نوشیدنی شرکت تسنیم نوش ۳۷۹
 

* 

 امور اراضی جهاد کشاورزی براورد و اخذ اجاره بها اتوبوس شهری سبالن خودرو مایوان ۳8۰
 

* 

 امور اراضی جهاد کشاورزی انتقال سند زمین اتوبوس شهری سبالن خودرو مایوان ۳8۱
 

* 

 * اجتماعی تثمین تقسیط بدهی کود کشاورزی شرکت کود وطن سبز خلخال ۳8۲
 

 بانک توسعه تعاون بخشودگی جرائم فرش دستبافت تعاونی زرین بافان آرتاویل ۳8۳
 

* 
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 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی تسهیالت روستایی فرش دستبافت تعاونی زرین بافان آرتاویل ۳84
 

* 

 * بانک صادرات توقف صدور اجرائیه انواع سرم شرکت داروسازی آرتا سرم ۳8۵
 

 ارائه برنامه عملیاتی انواع سرم رتا سرمشرکت داروسازی آ ۳8۶
 دبیرخانه ستاد تسهیل
 و رفع موانع تولید

* 
 

 بنیاد برکت سرمایه در گردش تثمین انواع سرم شرکت داروسازی آرتا سرم ۳8۷
 

* 

 * زیست محیط مشکالت کمبود زمین و محوطه آسفالت شرکت عمران بردیا تابان مهر ۳88
 

 * بانک ملی توقف صدور اجرائیه میوه خشک و سبزیجات النشرکت تعاونی نازگل سب ۳8۹
 

 * بانک ملی آزاد سازی ویایق میوه خشک و سبزیجات شرکت تعاونی نازگل سبالن ۳۹۰
 

 * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی تسهیالت سرمایه در گردش میوه خشک و سبزیجات شرکت تعاونی نازگل سبالن ۳۹۱
 

 * کمیته امداد نیرو تثمین ته مبلدس اصغر میر سمیعی ۳۹۲
 

 * بانک ملت تسهیالت دسته مبل اصغر میر سمیعی ۳۹۳
 

 * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی تسهیالت سرمایه در گردش دسته مبل اصغر میر سمیعی ۳۹4
 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت سرمایه در گردش فیلم پالستیکی شرکت آرتاسان پالست ۳۹۵
 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت سرمایه یابت فیلم پالستیکی شرکت آرتاسان پالست ۳۹۶
 

 * اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی معرفی به تسهیالت بلوک سبک گازی سعد اله عباس نژاد ۳۹۷
 

 * بانک سپه تسهیالت سرمایه یابت بلوک سبک گازی سعد اله عباس نژاد ۳۹8
 

 * بانک تجارت تسهیالت اسکلت فلزی و ریخته گری هشرکت آکام فلز سول ۳۹۹
 

 * معاونت استانداری تخصیص ارز اسکلت فلزی و ریخته گری شرکت آکام فلز سوله 4۰۰
 

 * بانک ملت صورت های مالی حسابرسی شده آبمعدنی شرکت مهراب بهشت 4۰۱
 

 * بانک ملت تسهیالت سرمایه در گردش آبمعدنی شرکت مهراب بهشت 4۰۲
 

 نوشیدنی تسنیم نوش 4۰۳
   

* 

 * بانک تجارت تسهیالت رله الکترونیکی برد و الکترونیک پردازش 4۰4
 

 بانک تجارت تسهیالت قابهای مهتابی شرکت نور گستر سخت کوشان 4۰۵
 

* 

 * بانک تجارت تسهیالت باطری آرتا باطری 4۰۶
 

 * بانک رفاه و کارگران گردش تسهیالت سرمایه در فیلم پالستیکی شرکت آرتاسان پالست 4۰۷
 

 * بانک توسعه تعاون تمدید تسهیالت سرمایه در گردش بلوکهای سیمانی شرکت نوین سبک ساز 4۰8
 

 * بانک سپه تسهیالت رنگ رنگ و رزین پیروزی 4۰۹
 

 * بانک ملی تسهیالت مبل شرکت نسیم خواب 4۱۰
 

 * بانک ملی تسهیالت چاپ و نشر شرکت چاپ و نشر شیران نگار 4۱۱
 

 * بانک ملی تسهیالت لبنیات شرکت تارا سبالن 4۱۲
 

 * بانک ملی توقف صدور اجرائیه درب پالستیکی شرکت مغان پارس کیمیا 4۱۳
 

 بانک تجارت تسهیالت انواع آچار شرکت آتا ماشین 4۱4
 

* 
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 * بانک تجارت تسهیالت برش ورق آرتاویل ساخت 4۱۵
 

 ید مشاورشرکت خدمات بیمه ای ام 4۱۶
 

 * بانک ملی توقف صدور اجرائیه
 

 * استانداری اردبیل تولید قیر تثسیساخذ مجوز  آسفالت و شن و ماسه شرکت عمران ائل یولی 4۱۷
 

 بانک صنعت و معدن تسهیالت میوه به روش انجماد سریع شرکت رویای هفت آسمان 4۱8
 

* 

 بانک صنعت و معدن میلیون یورو ۱۰پرداخت  میوه به روش انجماد سریع شرکت رویای هفت آسمان 4۱۹
 

* 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت فیلم چند الیه آرتا پالست 4۲۰
 

 * بانک صنعت و معدن میلیون یورو ۱۰پرداخت  متانول آرتا انرژی 4۲۱
 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت الستیک آرتاویل تایر 4۲۲
 

 بانک صنعت و معدن ازی و نوسازیتسهیالت بازس الستیک آرتاویل تایر 4۲۳
  

 شرکت آذر ساروج سبالن 4۲4
 

 * بانک صنعت و معدن استمهال بدهی
 

 شرکت آذر ساروج سبالن 4۲۵
 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت
 

 شرکت آذر ساروج سبالن 4۲۶
 

 * بانک صنعت و معدن ارائه اسناد یبتی سهامداران
 

 * بانک انصار تعیین تکلیف بدهی شهری اتوبوس شرکت سبالن خودرو مایوان 4۲۷
 

 * بانک انصار تسهیالت اتوبوس شهری شرکت سبالن خودرو مایوان 4۲8
 

 * بانک صنعت و معدن ماه ۶۰بمدت تجمیع بدهی و استمهال آن  عسل شرکت سبالن شهد 4۲۹
 

 * بانک صنعت و معدن بخشودگی جرائم قطعات تراکتور قوای محرکه تندک تیز 4۳۰
 

 صنعت و معدن و تجارت برنامه اجرایی و عملی باز پرداخت بدهی قطعات ریخته گری شرکت آریانا صنعت فرد سبالن 4۳۱
 

* 

 بانک صنعت و معدن تسهیالت قطعات ریخته گری شرکت آریانا صنعت فرد سبالن 4۳۲
 

* 

 * بانک صنعت و معدن استمهال بدهی قیر آرتا قیرسازان 4۳۳
 

 بانک صنعت و معدن ارائه آخرین تغییرات سهامداران دنینوشی تسنیم نوش 4۳4
 

* 

 نوشیدنی تسنیم نوش 4۳۵
تبدیل تسهیالت از قالب مشارکت مدنی به 

 فروش اقساطی
 بانک صنعت و معدن

 
* 

 بانک صنعت و معدن تسهیالت نوشیدنی تسنیم نوش 4۳۶
 

* 

 * و معدنبانک صنعت  تسویه کامل بدهی فراورده بتنی نصیر امیری تپه 4۳۷
 

 * بانک صنعت و معدن بخشودگی جرائم فراورده بتنی نصیر امیری تپه 4۳8
 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت قند شرکت قند گلفام 4۳۹
 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت شمش فوالدی شرکت فوالد انصار 44۰
 

 بانک صنعت و معدن تسهیالت فروسیلیم صنعت ذوب و نسوز ایرانیان 44۱
 

* 

44۲ 
شرکت گروه فنی شایسته سازان 

 پارس
 بانک صنعت و معدن تسهیالت کاغذ از آهک

 
* 

 * صنعتی های شهرکشرکت  گاز تثمین المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 44۳
 

 * شرکت گاز گاز تثمین المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 444
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  قانشعاب بر المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 44۵
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 نشده اجرا

 * شرکت توزیع نیروی برق انشعاب برق المپ ال ای دی شرکت آذر عرش سبالن 44۶
 

 صنعتی های شهرکشرکت  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 44۹
 

* 

 * راه و شهرسازی راه دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی ظروف کریستال شرکت آرتا نمین سبز 4۵۰
 

 * معاونت عمرانی استانداری تخصیص اعتبار ظروف کریستال شرکت آرتا نمین سبز 4۵۱
 

 * امور مالیاتی ارائه اسناد و مدارک راهنپی پوشاک ۹۳۵شرکت تعاونی  4۵۲
 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه فعالیت های سالو اعالم  تائید پیراهن پوشاک ۹۳۵شرکت تعاونی  4۵۳
 

 * امور مالیاتی بررسی مجدد عملکرد واحد پیراهن پوشاک ۹۳۵شرکت تعاونی  4۵4
 

 * اجتماعی تثمین تقسیط بدهی پیراهن پوشاک ۹۳۵شرکت تعاونی  4۵۵
 

 * بانک سینا تسهیالت پالت پالستیکی آرتا سویل 4۵۶
 

 اعزام کارشناس الکل اتیلک شرکت الکل طبی آذربایجان 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 ن سبالناستیل سازا 4۵۹
 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت بتن آماده شرکت آرتا بتن شرق 4۶۰
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  تقسیط بدهی درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶۱
 

 * صنعتی های شهرکت شرک نامه بالمانع به شرکت گاز درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶۲
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  عودت چک برگشتی درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶۳
 

 صنعتی های شهرکشرکت  دریافت پایان کار درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۶4
  

 * استانداری اردبیل تسهیالت شیر آالت بهداشتی آویسا نامی 4۶۵
 

 شیر آالت بهداشتی ویسا نامیآ 4۶۶
 

 * معاونت عمرانی استانداری
 

 * صندوق کار آفرین ارائه کد اقتصادی شیر آالت بهداشتی آذر آب گرمی 4۶۷
 

 * صندوق کار آفرین تسهیالت شیر آالت بهداشتی آذر آب گرمی 4۶8
 

 * بانک سپه تسهیالت شیر آالت بهداشتی شرکت نور آوران 4۶۹
 

 اعزام کارشناس داروهای گیاهی و برگ شرقشرکت دار 4۷۰
دانشگاه  معاونت غذا و دارو
 علوم پزشکی

* 
 

 * معاونت استانداری تفویض اختیار به استان ها داروهای گیاهی شرکت دارو برگ شرق 4۷۱
 

 * معاونت اقتصادی استانداری ارائه طرح توجیهی فنی و مالی داروهای گیاهی شرکت دارو برگ شرق 4۷۲
 

 منابع طبیعی زمین اتوبوس شهری شرکت سبالن خودرو مایوان 4۷۳
 

* 

 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
 

 ینده ایرانیانشرکت فرایند پیشرفت آ 4۷۷
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  تقسیط بدهی
 

 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 4۷۹
 

* 

 صنعتی های شهرکشرکت  واگذاری زمیناعالم نظر  اتوبوس شهری شرکت سبالن خودرو مایوان 48۰
 

* 

 * وزارت صمت تخصیص مواد اولیه انواع توپ شرکت طنین پیک سبالن 48۱
 

 * وزارت صمت مواد اولیه تثمین برش ورق و نبشی شرکت فوالد کاران آرتا ورق 48۲
 

 * وزارت صمت مواد اولیه تثمین برش ورق و نبشی شرکت آرتا ورق 48۳
 

 * بانک تجارت تسهیالت سرمایه در گردش رله الکترونیکی ونیک پردازششرکت الکتر 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 های شهرکشرکت  کاهش قیمت زمین انواع سرم قلب بهساز طبآرتا  488
 

 * بانک تجارت تسهیالت آبمعدنی شرکت آبهای معدنی پاک آب سبالن 48۹
 

 * حمل و نقل و پایانه ها کرایه حمل و نقل آبمعدنی شرکت آبهای معدنی پاک آب سبالن 4۹۰
 

 * صنعت و معدن و تجارت وجیهیارائه طرح ت نساجی شرکت بازرگانی هفت آسمان 4۹۱
 

 بانک کشاورزی تسهیالت نساجی شرکت بازرگانی هفت آسمان 4۹۲
  

 صنعتی های شهرکشرکت  کاهش قیمت زمین صنعتی آالت ماشین شرکت رادیس صنعت هوشمان 4۹۳
 

* 

 * نعتیص های شهرکشرکت  اجرایی نمودن مصوبات قبلی درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۹4
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  صدور پروانه پایان کار مشروط درب و پنجره یو پی وی سی محمد فریدونی فرد 4۹۵
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  تهاتر با زمین طرح توسعه فراوری شیشه سلمانزاده 4۹۶
 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت قطعات آسانسور شرکت آرتا پیشرو آرش فراز 4۹۷
 

 * بانک ملی تسهیالت لبنیات شرکت تارا سبالن 4۹8
 

 * بانک ملی تسهیالت متانول آرتا انرژی 4۹۹
 

 * بانک ملی تسهیالت فیلم چند الیه آرتا پالست ۵۰۰
 

 * بانک ملی صدور حواله ارزی شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر ۵۰۱
 

 * ک ملیبان تسهیالت فراوری ضایعات شرکت فراوری فوالد پاسارگاد ۵۰۲
 

 * بانک ملی تسهیالت انواع نخ شرکت نساجی اردبیل ۵۰۳
 

 * بانک ملی تسهیالت نساجی شرکت نساجی ستاره ۵۰4
 

 * بانک ملی تسهیالت انواع سرم آرتا قلب بهساز طب ۵۰۵
 

 * بانک ملی تسهیالت انواع میلگرد شرکت ذوب آهن مهیار ۵۰۶
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 نشده اجرا

 بانک ملی تسهیالت وسیلیسفر شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان ۵۰۷
  

 * بانک ملی تسهیالت درب های ضد سرقت شرکت آذین چوب ۵۰8
 

 بانک ملی تسهیالت کاغذ از آهک کیان بهساز ۵۰۹
  

 بانک ملی تسهیالت فراوریهای ذرت شرکت کشت و صنعت لر آوا اروند ۵۱۰
  

 * بانک ملی تسهیالت آبمعدنی پاک آب سبالن ۵۱۱
 

 * بانک ملی تسهیالت د کاغذ حرارتیتولی صادقی ۵۱۲
 

 * بانک ملی تسهیالت دربهای پالستیکی کیمیا پارس مغان ۵۱۳
 

 شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور ۵۱4
 

 * بانک ملی بدهی معوق
 

 * بانک صنعت و معدن تسهیالت شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر ۵۱۵
 

 * اجتماعی تثمین بدهی معوق پروفیل چوبی ام دی اف نوید فصیحی ۵۱۶
 

 * شرکت توزیع نیروی برق احیاء برق پروفیل چوبی ام دی اف نوید فصیحی ۵۱۷
 

 * شرکت توزیع نیروی برق افزایش برق مقوایی مرغ تخمشانه  شرکت شانه سیمرغ سبالن ۵۱8
 

 عسل بندی بسته آرتاویل کنسرو سبالن ۵۱۹
 

 * دادستانی استان
 

 * شرکت گاز گاز عسل بندی هبست آرتاویل کنسرو سبالن ۵۲۰
 

 * بانک آینده تسهیالت قند شرکت امین گهر اردبیل ۵۲۱
 

 بانک تجارت تعیین تکلیف بدهی آهک ماشینی آهک ماشینی آذربایجان ۵۲۲
  

 * بانک تجارت تسهیالت کفش طبی خسرو صریحی ۵۲۳
 

 * بانک تجارت استمهال بدهی آسفالت سازین دشت آرتا ۵۲4
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  انعقاد قرارداد زمین محصوالت غذایی ن تجارت روزکاسپی ۵۲۵
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  زیرساخت تثمین محصوالت غذایی کاسپین تجارت روز ۵۲۶
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  ابقاء قرارداد زمین لبنیات کوههای سبز سرعین ۵۲۷
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  رفع مشکل استرداد دعوی و لبنیات کوههای سبز سرعین ۵۲8
 

 * بانک سپه درصد بدهی ۲۰واریزی  رب ساراتمات ۵۲۹
 

 * بانک سپه تسهیالت رب ساراتمات ۵۳۰
 

 * شرکت توزیع نیروی برق اصالح طرح ابالغی انواع باطری بازرگانی اشجع باطری ۵۳۱
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  عملیات اجرایی انتخاب پیمانکار و شروع انواع باطری بازرگانی اشجع باطری ۵۳۲
 

 * استانداری اردبیل نحوه خرید محصوالت لوله های پلی اتیلن شرکت سوالر پایپ ۵۳۳
 

 * آب و فاضالب روستایی پرداخت بدهی لوله های پلی اتیلن شرکت سوالر پایپ ۵۳4
 

 * بانک سپه تسهیالت انواع رنگ رنگ و رزین پیروزی ۵۳۵
 

 * بانک سپه ارائه طرح توجیهی اقتصادی ظروف پالستیکی مان پالستشرکت آر ۵۳۶
 

 * بانک سپه تسهیالت ظروف پالستیکی شرکت آرمان پالست ۵۳۷
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 نشده اجرا

 * شرکت امور آب برقراری انشعاب اوراق فشرده چوبی ساواالن چوب آقایی ۵۳8
 

 * مالیاتیامور  بررسی مجدد پرونده لوله های پلی اتیلن شرکت کشاورزی سبز دشت ۵۳۹
 

 * بانک تجارت تسهیالت فوم پلی اتیلن شرکت یاران فوم ۵4۰
 

 * بانک تجارت اقاله انواع سیم فوالدی شرکت آهن تاب سالم ۵4۱
 

 * بانک تجارت تسهیالت انواع سیم فوالدی شرکت آهن تاب سالم ۵4۲
 

 * صنعتی های شهرک شرکت ارائه گزارش از زون بندی انواع نبشی شرکت آتیه سازان اردبیل ۵4۳
 

 * 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 ۵4۹
 

 بانک اقتصاد نوین بدهی معوق انواع فوم پالستفوم آی ماه ۵۵۰
 

* 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت عسل بندی بسته رامین بیگناه ۵۵۱
 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت قطعات آسانسور تا پیشرو آرش فرازشرکت آر ۵۵۲
 

 * بانک ملی تسهیالت گرانول و خرطوم پلی اتیلن سروی ۵۵۳
 

 بانک ملی تسهیالت مواد غذایی بندی بسته سبالن بندی بستهصنایع  ۵۵4
 

* 

 * بانک ملی تسهیالت مصنوعات چوبی احمد احمدی ناطور ۵۵۵
 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه تسهیالت قالی شکیباقالی بافی  ۵۵۶
 

 * بانک ملی تقسیط بدهی قالی قالی بافی شکیبا ۵۵۷
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  انتقال سند سبد میوه محمد محمد جعفری ۵۵8
 

 * بانک سپه تسهیالت سبد میوه محمد محمد جعفری ۵۵۹
 

 * اجتماعی تعاون کار و رفاه ییتسهیالت روستا آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۵۶۰
 

 * بانک کشاورزی تسهیالت آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۵۶۱
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  برق تثمین آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۵۶۲
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  معارض محلی آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۵۶۳
 

 * امور مالیاتی ن تکلیف بدهیتعیی 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 بیت اله خدایاری ۵۶۷
 

* 

 * استانداری اردبیل برق و زیر ساخت تثمین شمش انواع شرکت فوالد سپهر انصار ۵۶8
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

154 

 اداره مربوطه مشکالت طرح جهت بررسی موضوع تولید نام ماحد ردیف
 اجرای ماوبات

 نشده اجرا

 الستیک آرتاویل تایر ۵۶۹
  

* 
 

 انواع تلویزیون شرکت هیوا تجارت ۵۷۰
  

* 
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  انتقال سند زمین انواع سنگ تزئینی شرکت سنگ دیاموند ۵۷۱
 

 * نعتیص های شهرکشرکت  انتقال سند زمین مصنوعات فلزی ناصر پیرانی ۵۷۲
 

 * اجتماعی تثمین تقسیط بدهی نبات پزی سلطانی ۵۷۳
 

 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 له نوششرکت ژا ۵۷۷
 

 * بانک توسعه تعاون استمهال بدهی سیم و کابل شرکت سیم و کابل اتابک ۵۷8
 

 * بانک توسعه تعاون توقف صدور اجرائیه سیم و کابل شرکت سیم و کابل اتابک ۵۷۹
 

 * بانک تجارت تمدید مانده تسهیالت پارکت شرکت آرتا پالست ۵8۰
 

 * زیست محیط بالمانع استعالم انواع چینی وزل چینی اردبیلگ ۵8۱
 

 * بانک سپه تسهیالت قطعات بتنی اقبال یعقوبی ۵8۲
 

۵8۳ 
 شرکت تعاونی خوشه

 طالی ناب سبالن 
 * شرکت توزیع نیروی برق برق تثمینبراورد هزینه  آرد گندم و ماکارونی

 

۵84 
 شرکت تعاونی خوشه 
 طالی ناب سبالن

 * ریزی برنامهمدیریت و  تسهیالت و ماکارونی آرد گندم
 

 * بانک تجارت تخصیص ارز تریکو بافی پور محمد ۵8۵
 

 بانک صنعت و معدن تعیین تکلیف بدهی بتنی های فرآورده وحید امیری تپه ۵8۶
 

* 
 بانک صادرات درصد بدهی ۵واریزی  بیسکوویت و ویفر گل بن سام ۵8۷

 بانک صادرات توقف صدور اجرائیه ویفر بیسکوویت و گل بن سام ۵88  
  

 * بانک کشاورزی تمدید تسهیالت شن و ماسه شهرام کاظمی شیران ۵8۹
 

 * بانک رفاه و کارگران تمدید تسهیالت قطعات خودرو مهدی نظری ۵۹۰
 

 * بانک صادرات تسویه بدهی قالب ماندگار فرهاد فتحی ۵۹۱
 

 * بانک ملی شودگی جرائمبخ نان صنعتی شرکت گل گندم سبالن ۵۹۲
 

 * بانک رفاه و کارگران بدهی معوق بتن آماده شرکت آرتا بتن شرق ۵۹۳
 

 * بانک رفاه و کارگران تجمیع بدهی و استمهال آن بتن آماده شرکت آرتا بتن شرق ۵۹4
 

 * بانک ملی تسهیالت پوشاک حسین ملکی ۵۹۵
 

 * تعاونبانک توسعه  بدهی معوق پوشاک شهال خدایاری ۵۹۶
 

 * بانک توسعه تعاون تسهیالت پوشاک شهال خدایاری ۵۹۷
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  زمین تثمین آبمعدنی مهدی حاتمی ۵۹8
 

 شرکت راه سازان و ساختمان هنزا ۵۹۹
 

 شهرداری اردبیل درصد تسهیالت بانک شهر ۵پرداخت 
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 شرکت راه سازان و ساختمان هنزا ۶۰۰
 

 ک شهربان تمدید تسهیالت
  

 * ریزی برنامهسازمان مدیریت و  فنی و اعتباری های کمک شمش فوالدی شرکت فوالد سپهر انصار ۶۰۱
 

 * بانک ملی تسهیالت انواع نخ شرکت نساجی اردبیل ۶۰۲
 

 تسهیالت آچار و قطعات خودرو شرکت آتا ماشین ۶۰۳
 کمیته حمایت قضائی

  گذاری سرمایهاز  
* 

 بانک ملی تسهیالت آچار و قطعات خودرو شرکت آتا ماشین ۶۰4
 

* 

 صنعتی های شهرکشرکت  نقل و انتقال کارخانه به محل جدید آچار و قطعات خودرو شرکت آتا ماشین ۶۰۵
 

* 

 * صنعت و معدن و تجارت شکر مورد نیاز تثمین آبمیوه شرکت شایان شهد ۶۰۶
 

 * انبانک رفاه و کارگر تسهیالت آبمیوه شرکت شایان شهد ۶۰۷
 

 * بانک ملی تسهیالت اسکلت فلزی شرکت ساواالن سوله ۶۰8
 

 * گمرک آالت ماشینترخیص  پخت سوم کاشی آرتا نوین سرام قائم ۶۰۹
 

 * بانک انصار تخصیص ارز پخت سوم کاشی آرتا نوین سرام قائم ۶۱۰
 

 * بانک توسعه تعاون تسهیالت پخت سوم کاشی آرتا نوین سرام قائم ۶۱۱
 

 * بانک رفاه و کارگران تسهیالت انواع تینر شرکت سبالن الک ۶۱۲
 

 بانک سپه تسهیالت بطری پالستیکی مهدی اصالنیان ۶۱۳
 صنعتی های شهرکشرکت  بخشودگی جرائم آبمعدنی کوههای سبز سرعین ۶۱4  
 بانک پارسیان توقف صدور اجرائیه طراح و نصب آسانسور شرکت آروین تک سبالن ۶۱۵  
  

 * استانداری اردبیل زیر ساخت تثمین آبمعدنی شرکت گوارا چشمه آسا ۶۱۶
 

 * بانک تجارت توقف صدور اجرائیه انواع شنو ماسه آسفالت آران توران زمین ۶۱۷
 

 * بانک ملی تمدید بدهی صنایع چوب صنایع چوبی اوجی ۶۱8
 

 * صنعتی یها شهرکشرکت  نامه جانشینی انواع تخته چند الیه احمد فریدیان ۶۱۹
 

 * بانک سپه تسهیالت انواع تخته چند الیه احمد فریدیان ۶۲۰
 

 * بانک توسعه صادرات تسهیالت چاپ آالت ماشین شرکت آذر سایان ماشین ۶۲۱
 

 * بانک ملی تسهیالت اسکلت فلزی فرزاد همرنگ ۶۲۲
 

 * صنعتی های شهرکشرکت  آسفالت شمش شرکت آکام فلز سوله ۶۲۳
 

 * بانک تجارت تسهیالت رویه مالمینه رین چوب آرتانگین ز ۶۲4
 

 * شرکت توزیع نیروی برق انشعاب برق آبمعدنی شرکت امید فارمد پارسیان ۶۲۵
 

 * بانک صنعت و معدن بخشودگی جرائم پیستون شرکت پیستون یدک آرتا ۶۲۶
 

 * اد نوینبانک اقتص اجرایی نمودن مصوبات قبلی پالستفوم شرکت پالستفوم آی ماه ۶۲۷
 

 پست بانک تسهیالت پانل های خورشیدی شرکت بازرگانی طالیی آریان ۶۲8
 

* 
 بانک ملی ایران تسهیالت قطعات پالستیکی خانم جویانی ۶۲۹

 بانک ملی توقف صدور اجرائیه قطعات پالستیکی خانم جویانی ۶۳۰  
 اتبانک صادر توقف صدور اجرائیه اجر سفال ابو الحسن عباسپور ۶۳۱  
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