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شد و رشد اقتصادی نیز به وجود نخواهد آمد ،قرار بر این شد که دولت یک
قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل دهد و برای این قرارگاه ،فرماندهی نیز تعیین کند
که اقداماتی انجام شده است اما این اقدامات باید محسوس باشند و دیده شوند.
مسئوالن دولتی باید نسبتِ فعالیتها و تالشهای اقتصادی خود را با اقتصاد
مقاومتی ،کامالً مشخص کنند و معیار هرگونه همکاری و برنامه اقتصادی،
سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد که بر اساس خرد جمعی تنظیم شده و مورد
اجماع اکثر کارشناسان و متخصصان اقتصادی است.
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عنوان :گزارش عملکرد دبیرخانه ست ااد اتاات اد مقت اممای
اساان اردبیل در سال ۱۳۹8
ناشر :سازمان مدیریت م برنامهریزی اساان اردبیل
ناظر عالی :دامد شایقی (رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل)
نظارت م هماهنگی :محمد حسینقلی زاده (معاون هماهنگی برنامه و بودجه)
ناظر هماهنگی اناشارات :نوربخش محمدی (رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی)
تهیه م تدمین :بالل پیرمحمد (رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان)
طراحی م صفحهآرایی :مسعود ناصری
شماره اناشارات اساان۹۹-۲ :

تلفن۴۵ ۳۳۷۴۴۲۱۱ -۱۴ :
نمابر۰۴۵-۳۳۷۴۹8۱۷ - ۴۵۳۳۷۴۴۲۰۰:
آدرس :اردبیل  -شهرک اداری بعثت ،ساخامان
سازمان مدیریت م برنامهریزی اساان اردبیل
پایگاه اطالعرسانیwww.ardabilmpo.ir :

پیشگفتار

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمهای یکجانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران ،با هدف
متوقف کردن برنامههای صلحآمیز هستهای ایران ،واژهی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به
فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است .اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار،
در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنیها و خصومت های شدید میتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد .بهطور
کلی اقتصاد مقاومتی را میتوان مقدمهای برای رسیدن به جایگاه رفیع اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی کش ور دانس ت؛
بنابراین وظیفهی همهی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم ،غیرقابل نفوذ ،غیرقابل ت ثییر از س وی دش من،
حفظ کنیم و نگه داریم .در پی نیاز به این تحول ،مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مق اومتی را در بیس ت و
چهار بند ابالغ نمودند که مقاوم بودن اقتصاد ،استفاده از همهی ظرفیتهای دولت ی و مردم ی ،حمای ت از تولی د مل ی،
مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف ارکان آن را تشکیل میدهند که الزمه عملی نمودن آنها ،مردمی کردن اقتصاد،
کاهش وابستگی به نفت و استفاده از صنایع دانشبنیان میباشد.
گزارش حاضر انعکاسی مدون از عملکرد دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان میباشد .در این راستا ستاد اقتصاد
مقاومتی استان مجموعاً با برگزاری  29جلسه در سال  92 ،1398دستور جلسه داشته است که با بررسی و تصویب 403
مصوبه ،تعداد  403مصوبه را اجرایی کرده است..
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بخش اول :اسناد باالدستی و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند
یک اصل  110قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ،تثکید کردند :پیروی
از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی ،عامل شکست و عقب نش ینی دش من در جن گ تحمیل ی
اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد ،همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانه ای رو ب ه اف زایش جه انی،
الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقشآفرینی مردم و فعاالن
اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

2

بسماهلل الرحمن الرحیم
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرس اختهای گس ترده و
مهم تر از همه ،برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت ،اگر از الگ وی اقتص ادی
بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است ،پیروی کند نهتنها بر همه مشکالت
اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمامعیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده ،به
شکست و عقبنشینی وا میدارد ،بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحوالت خارج
از اختیار ،مانند بحران های مالی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...در آن رو به اف زایش اس ت ،ب ا حف ظ دس تاوردهای کش ور در
زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله ،اقتصاد متک ی
به دانش و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی
اسالم را عینیت بخشد .اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تش خیص مص لحت نظ ام ،سیاس تهای کل ی
اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته ،خصوصاً سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و با چنین
نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور بهسوی این اهداف عالی است ،ابالغ میگردد .الزم است قوای
کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص ،اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه ق وانین و مق ررات الزم و ت دوین نقش ه راه
برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس
فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانی ان ر
نماید .از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
سیّد علی خامنهای
 /29بهمنماه1392 /
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سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تثمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستس اله،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا اب الغ
میگردد:
 - 1تثمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی
و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تثکی د
بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
 - 2پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی ن وآوری ب همنظور
ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتب ه اول
اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
 -3محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولی د ،توانمندس ازی نی روی ک ار ،تقوی تِ رقابتپ ذیری
اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافی ای مزیته ای
مناطق کشور.
 -4استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کاهش ش دت ان رژی و
ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
 -۵سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،بهویژه ب ا اف زایش س هم
xسرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه.
 -۶افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در اقالم واردات ی) و اولوی ت دادن ب ه تولی د محص والت و
خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تثمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی ب ه کش ورهای مح دود و
خاص.
 -۷تثمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تثکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کاال).
 -8مدیریت مصرف با تثکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با
برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید.
 -9اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد یبات در اقتصاد ملی و
پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
 -10حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق- :
تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم - .گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
 تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات - .برنامهریزی تولید ملی متناسب ب ا نیازه ای ص ادراتی ،ش کلدهیبازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کش ورهای منطق ه - .اس تفاده از س از و ک ار
مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز - .ایجاد یبات روی ه و مق ررات در م ورد ص ادرات ب ا ه دف
گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
 -11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید،
صادرات کاال و خدمات و تثمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
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 -12افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طری ق - :توس عه پیون دهای راهب ردی و گس ترش
همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همس ایگان - .اس تفاده از دیپلماس ی در جه ت حمای ت از
هدفهای اقتصادی - .استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
 -13مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق - :انتخاب مشتریان راهبردی - .ایجاد تن وع در
روشهای فروش - .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش - .افزایش صادرات گاز - .افزایش ص ادرات ب رق- .
افزایش صادرات پتروشیمی - .افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
 -14افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور بهمنظور ایرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تثکید ب ر حف ظ و توس عه
ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بهویژه در میادین مشترک.
 -1۵افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای ب ازدهی بهین ه
(بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تثکید
بر برداشت صیانتی از منابع.
 -1۶صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تثکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف
دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد.
 -1۷اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
 -18افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
 -19شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیته ا و زمین ههای فس ادزا در حوزهه ای پ ولی،
تجاری ،ارزی و . ...
 -20تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولید یروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،س رمایهگذاری و اش تغال مول د و
اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
 -21تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بهویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رس انهای و تب دیل آن ب ه
گفتمان فراگیر و رایج ملی.
 -22دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پوی ای هم ه امکان ات
کشور ،اقدامات زیر را معمول دارد:
 شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در براب ر مخ اطرات واختاللهای داخلی و خارجی.
 -23شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
 -24افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

بخش دوم :پروژههای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان
الف :اسامی دستگاههای اجرایی استان که در سامانه نیپا در سال  1398پروژه داشتند:

اسامی دساگاههای اجرایی اساان که در سامانه نیپا در سال  ۱۳۹8پرمژه داشاند
ردیف

نام دستگاه

تعداد پروژه

1

اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

۶

2

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

4

3

جهاد دانشگاهی استان اردبیل

2

4

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

1

۵

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

1

۶

دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

1

۷

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

1

8

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

1

مجموع:

17

نمودار پرمژه های اتاااد مقاممای اساان اردبیل در سال ۱۳۹8
اداره كل راه و شهرسازی استان

شركت شهرکهای صنعتی استان

اردبیل  1پروژه

اردبیل 1پروژه
دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

اداره كل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری
 6پروژه

 1پروژه
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان  1پروژه
اداره كل امور اقتصادی و دارایی
استان اردبیل  1پروژه

سازمان جهاد كشاورزی استان اردبیل
 4پروژه

جهاد دانشگاهی استان
اردبیل 2پروژه

5

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب :اسامی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال 1398
اسامی پرمژه های اتاااد مقاممای اساان اردبیل در سال ۱۳۹8
اهداف کمی پروژه

6

اعتبار موردنیاز (میلیون ریال)

ردیف

عنوان پروژه

1

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

تخت

2

احیا ء و اصالح باغات درجه  2و 3

هکتار

700

3

توسعه کشت نشایی

هکتار

170

-

4

فعال سازی واحد های راکد و غیر فعال دام وطیور

واحد

50

5000

1000000

5

فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال صنایع تبدیلی
محصوالت

واحد

4

-

200000

6

نام دستگاه اجرایی

واحد

پیش بینی

اندازه گیری

هدف

40

10000
-

105000
10200

سازمان جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی

بخش دولتی

بخش خصوصی

-

دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل
سازمان جهاد کشاورزی

بهبود محیط کسب وکار استان(فرآیند صدور مجوز کسب و
کار
از  29روز به  20روز کاهش می یابد)

روز

20

-

-

اداره کل امور اقتصادی
و دارایی

7

احداث باند دوم اردبیل -مشکین شهر -اهر (اجرای
زیرساختها برای تشویق سرمایه گذاری و بهبود حمل و نقل)

کیلومتر

18

350000

-

اداره کل راه و شهرسازی

8

ایجاد و توسعه اقامتگاه های بوم گردی
به منظور باالبردن درآمد استان و جذب گردشگر

واحد

25

25000

100000

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

9

ایجاد مرکز درمانی ( هتل کلینیک)
در راستای گردشگری سالمت در شهرستان بیله سوار

واحد

1

50000

50000

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

10

احداث واحدهای اقامتی ،مجتمع ها
و محوطه های گردشگری و پذیرایی بین راهی

باب

8

236500

670000

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

11

واگذاری اماکن تاریخی
(مرمت و واگذاری حمام پیرزرگر با کاربری حمام سنتی)

واحد

1

20000

-

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

12

فعال نمودن واحدهای راکد و غیر فعال گردشگری

واحد

5

250000

750000

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

50

270000

270000

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

14

توسعه واحدهای صنعتی (افزایش ظرفیت تولید
واحدهای صنعتی از  20درصد به  50درصد)

واحد صنعتی

50

700000

300000

سازمان صنعت ،معدن
و تجارت

15

ایجاد مجتمع سالمت با تکنولوژی BMS
در حوزه سالمت باروری(شهرستان اردبیل)

درصد

30

70000

-

جهاد دانشگاهی

16

راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه صنعتی
از سیب زمینی با ظرفیت  1500تن در سال

درصد

30

100000

-

جهاد دانشگاهی

17

راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی
(آرتاویل تایر ،آرتا نمین سبز و یعقوب عباسی )

شهرک

3

-

7000000

شرکت شهرکهای صنعتی
استان اردبیل

13

فعال نمودن گردشگری در پاییز و زمستان( احداث سه پیست درصد(پیشرفت
فیزیکی)
اسکی جدید در استان(اوجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

عملکرد پرمژه های اتاااد مقاممای اساان اردبیل در سال ( ۱۳۹8سامانه نیپا)
ردیف

عنوان پروژه

نام دستگاه اجرایی

تائید

پیشرفت

دبیرخانه عملیاتی

موانع و مشکالت

1

احداث باند دوم اردبیل  -مشکین شهر

اداره کل راه و شهرسازی

دارد

100

2

احیاء و اصالح باغات درجه 2و3

سازمان جهاد کشاورزی

دارد

85

کمبود منابع و تسهیالت  -ناتوانی بهره برداران
جهت تامین آورده شخصی تسهیالت و وثایق
بانکی

3

توسعه کشت نشایی

سازمان جهاد کشاورزی

دارد

90

عدم تامین تسهیالت سرمایه در گردش -
مشکل تامین بذور وارداتی با کیفیت

4

فعال سازی طرح های راکد
– صنایع تبدیلی و غذایی

سازمان جهاد کشاورزی

دارد

100

5

فعال سازی واحدهای راحد – دام و طیور

سازمان جهاد کشاورزی

دارد

100

6

ایجاد مرکز درمانی(هتل کلینیک)درراستای اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری سالمت در شهرستان بیله سوار صنایع دستی و گردشگری

دارد

50

7

احداث واحدهای اقامتی،مجتمع ها و محوطه اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
های گردشگری و پذیرایی بین راهی

دارد

100

8

اداره کل میراث فرهنگی،
ایجاد و توسعه اقامتگاههای بوم گردی به
منظورباالبردن درآمد استان و جذب گردشگر صنایع دستی و گردشگری

دارد

100

9

فعال نمودن گردشگری در پاییز و زمستان
(احداث سه پیست اسکی جدید در استان
(اجور ،شابیل و اندبیل ))

پروسه اداری طوالنی مدت و عدم حمایت
برخی از دستگاه ها از سرمایه گذار

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

دارد

45

 - 1زمانبر بودن پرداخت تسهیالت به پروژه ها
 - 2مشکل عدم تخصیص اعتبار الزم برای
اعطای تسهیالت به پروژه ها

10

فعال نمودن واحدهای راکد
و غیر فعال گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

دارد

75

عدم تخصیص اعتبار الزم برای تسهیالت

11

واگذاری اماکن تاریخی (مرمت و واگذاری
حمام پیرزرگر با کاربری حمام سنتی )

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

دارد

10

عدم اقبال و تمایل سرمایه گذار در بخش
خصوصی در بخش دولتی عدم تخصیص اعتبار

12

ایجاد مجتمع سالمت با تکنوبوژی BMS

جهاد دانشگاهی

دارد

30

عدم همراهی و مشارکت دستگاههای اجرایی
و عدم تامین مالی

13

راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه
صنعتی خصوصی در استان

جهاد دانشگاهی

دارد

30

عدم همراهی و مشارکت دستگاههای اجرایی
و عدم تامین مالی

14

بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل

اداره کل امور اقتصادی
و دارایی

دارد

100

15

توسعه اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام
خمینی

دانشگاه علوم پزشکی

دارد

100

دارد

70

مشکل در تامین مواد اولیه امکان تامین
تسهیالت با بهره پایین  ،کمبود نقدینگی ،
تحریم  ،عدم بازاریابی مناسب

دارد

85

کمبود اعتبار

توسعه واحدهای صنعتی(افزابش ظرفیت تولید اداره کل صنعت ،معدن
16
و تجارت
واحدهای صنعتی از  20درصد به  50درصد)
17

راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی
در استان

شرکت شهرک های
صنعتی

7

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه :توسعه امرژانس بیمارساان امام خمینی (ره) اردبیل
نام دستگاه مجری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

عنوان پروژه پیشنهادی

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

محور مرتبط

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و استفاده
از ظرفیت های بال استفاده

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی

بند۷

شرح مختصر پروژه
اهداف کالن

احداث مرکز استاندارد اورژانس در راستای ارتقاء کیفیت خدمات در محل
بیمارستان آموزشی ودرمانی امام خمینی ( ره) اردبیل با  120تخت
-1ایجاد عدالت در دسترسی مردم به خدمات سالمت
-2رضایت گیرندگان وارائه دهندگان خدمت

اهداف کمی پرمژه :

8

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

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

تخت

40

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :احیا ء م اصالح باغات درجه  ۲م ۳
نام دستگاه مجری

سازمان جهاد کشاورزی

عنوان پروژه پیشنهادی

احیا ء و اصالح باغات درجه  2و 3

محور مرتبط

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و استفاده
از ظرفیت های بال استفاده

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی

شماره۶

شرح مختصر پروژه
اهداف کالن

احیاء واصالح باغات قدیمی درجه  2و  3در سطح استان به منظور اقتصادی
کردن تولید در واحد سطح
کمک به رفع بیکاری و ایجاد تولید و اشتغال  -تامین امنیت غذایی -ایجاد
ارزش افزوده -افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی ،نیروی کار و درآمد
کشاورزان در سطح استان

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

احیا ء و اصالح باغات درجه  2و 3

هکتار

۷00

9

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه :توسعه کشت نشایی
نام دستگاه مجری

سازمان جهاد کشاورزی

عنوان پروژه پیشنهادی

توسعه کشت نشایی

محور مرتبط

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و
استفاده از ظرفیت های بال استفاده

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
شماره5

اقتصاد مقاومتی
شرح مختصر پروژه
اهداف کالن

توسعه کشت نشایی برای مقابله با شرایط آب و هوایی و محدودیت منابع
آبی  ،زودرس شدن محصوالت
تامین امنیت غذایی -افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی؛ آب ،بذر و-...
تامین درآمد کشاورزان

اهداف کمی پرمژه :

10

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

توسعه کشت نشایی

هکتار

170

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :فعال سازی طرح های راکد م غیر فعال دام م طیور
نام دستگاه مجری

سازمان جهاد کشاورزی

عنوان پروژه پیشنهادی

فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال دام و طیور

محور مرتبط

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و
استفاده از ظرفیت های بال استفاده

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
شماره 2

اقتصاد مقاومتی
شرح مختصر پروژه

برنامه ریزی برای تداوم تولید

اهداف کالن

افزایش تولید و اشتغال

اهداف کمی پروژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال دام و طیور

واحد

50

11

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

سازمان جهاد کشاورزی

عنوان پروژه پیشنهادی

فعال سازی طرح های راکد  -صنایع تبدیلی و غذایی

محور مرتبط

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و
استفاده از ظرفیت های بال استفاده

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند های  7و20

اقتصاد مقاومتی
شرح مختصر پروژه

فعال سازی واحد های تولیدی و فر آوری صنایع تبدیلی و غذایی باعث
افزایش ظرفیت جذب ماده خام و کاهش ضایعات خواهد شد.
کاهش سطح بیکاری و رونق بخشی به تولید و اشتغال  -تامین امنیت

اهداف کالن

غذایی -ایجاد ارزش افزوده-کاهش ضایعات -افزایش بهره وری و درآمد
کشاورزان منطقه  -جلو گیری از خام فروشی

اهداف کمی پرمژه :

12

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

فعال سازی طرح های راکد و غیر فعال صنایع تبدیلی محصوالت

واحد

4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :بهبود محیط کسب مکار اساان
نام دستگاه مجری

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

عنوان پروژه پیشنهادی

بهبود محیط کسب وکار استان(فرآیند صدور مجوز کسب و کار از  29روز
به  20روز کاهش می یابد)

محور مرتبط

بهبود محیط کسبوکار در بخشهای منتخب اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بندهای 1و9و10و12

اقتصاد مقاومتی

این اداره کل با تقویت پنجره واحد سرمایهگذاری و پیگیری امورات مربوط
به صدور مجوز متقاضیان ،باعث کاهش بوروکراسی اداری و تسریع و کوتاه
شرح مختصر پروژه

نمودن فرآیند صدور مجوز میگردد .همچنین با جمعبندی و بررسی
پروژههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی و تبدیل به فرصت نمودن
طرحهای مذکور ،به ایجاد بانک اطالعاتی کاربردی جهت معرفی و بازاریابی
آنها اقدام می نماید
بهبود محیط کسبوکار و گسترش بخش غیردولتی و توانمندهای اقتصادی

اهداف کالن

مردمی ،ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای سرمایهگذاری ،کاهش
هزینههای شروع کسبوکار ،کاهش بوروکراسی اداری و تأمین
زیرساختهای ضروری برای جذب سرمایهگذاری

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

تقویت پنجره واحد سرمایهگذاری

مورد

بروز رسانی

تهیه لکههای سرمایهگذاری استان

طرح

10

بروز رسانی طرحهای پیش امکانسنجی

طرح

10

کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز استان

روز

20

13

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :احداث باند دمم اردبیل-مشکین شهر
نام دستگاه مجری

اداره کل راه و شهرسازی

عنوان پروژه پیشنهادی

احداث باند دوم اردبیل-مشکین شهر-اهر(اجرای زیرساختها برای تشویق
سرمایه گذاری و بهبود حمل و نقل )

محور مرتبط

بهبود محیط کسبوکار در بخشهای منتخب اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بندهای  3و 10

اقتصاد مقاومتی

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

بطول  58کیلومتر می باشد و عملیات اجرایی آن از سال  1388شروع شده
است که  20کیلومتر آن به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی 38
کیلومتر باقیمانده با پیشرفت 40درصدی در حال اجرا می باشد.
اتصال ایمن استان اردبیل به استان آذربایجان شرقی ،ومرکز استان به

اهداف کالن

مشکین شهر،توسعه و رونق کشاورزی ،صنعتی و گردشگری استان اردبیل،
کاهش زمان سفر،کاهش مصرف سوخت ،افزایش ایمنی وکاهش تصادفات
جاده ای

اهداف کمی پرمژه :

14

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

احداث باند دوم اردبیل-مشکین شهر-اهر(اجرای زیرساختها
برای تشویق سرمایه گذاری و بهبود حمل و نقل در استان)

کیلومتر

18

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :ایجاد م توسعه اتاماگاه های بوم گردی به منظت ور بت اربردن درآمت د
اساان م جذب گردشگر
نام دستگاه مجری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

عنوان پروژه پیشنهادی

ایجاد و توسعه اقامتگاه های بوم گردی به منظور باالبردن درآمد استان و
جذب گردشگر

محور مرتبط

بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های
اقتصادی استان-بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند 11

اقتصاد مقاومتی

ایجاد توسعه اقامتگاه های بوم گردی یکی از روش های موثر برای ایجاد
شرح مختصر پروژه

اشتغال پایدار ،جلوگیری از مهاجرت بی رویه ،شناسایی ظرفیت مغفول
جوامع محلی ،معرفی جاذبه های گردشگری کمتر شناخته شده و همچنین
آداب و رسوم محلی می باشد.

اهداف کالن

توسعه گردشگری از طریق معرفی جاذبه ها و جذب توریست خارجی،
ایجاد اشتغال پایدار

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

ایجاد و توسعه اقامتگاه های بوم گردی

واحد

25

15

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :ایجاد مرکز درمانی ( هال کلینیک) در راساای گردشگری سالمت در
شهرساان بیله سوار
نام دستگاه مجری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

عنوان پروژه پیشنهادی

ایجاد مرکز درمانی ( هتل کلینیک) در راستای گردشگری سالمت در
شهرستان بیله سوار

محور مرتبط

بهبود محیط کسب و کار در بخش های منتخب اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند 14

اقتصاد مقاومتی

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

آذربایجان و سایر کشورهای حوزه ی قفقاز زمینه رونق گردشگری سالمت
در استان را فراهم می شود.

اهداف کالن

-1توسعه گردشگری از طریق استفاده از ظرفیت های موجود و جذب
گردشگر خارجی ،ایجاد اشتغال پایدار

اهداف کمی پرمژه :

16

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

ایجاد مرکز درمانی ( هتل کلینیک) در راستای
گردشگری سالمت در شهرستان بیله سوار

واحد

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :ماگذاری اماکن تاریخی(مرمت م ماگذاری حمام پیر زرگر)
نام دستگاه مجری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

عنوان پروژه پیشنهادی

واگذاری اماکن تاریخی

محور مرتبط

ساماندهی پروژه های عمرانی استانی با تاکید بر واگذاری

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند 20

اقتصاد مقاومتی

حمام تاریخی پیرزرگر در حال حاضر وسیع ترین حمام تاریخی اردبیل می
باشد .با توجه به قرار گیری در محور پیاده فرهنگی – تاریخی اردبیل
شرح مختصر پروژه

قابلیت تبدیل شدن به هدف گردشگران را دارد ضمن اینکه با ایجاد فضای
تاریخی – خدماتی جهت استفاده ساکنین خود شهر نیز می تواند مهم
باشد.

اهداف کالن

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

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

واگذاری اماکن تاریخی

واحد

1

17

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :فعال نمودن ماحدهای راکد م غیر فعال گردشگری
نام دستگاه مجری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

عنوان پروژه پیشنهادی

فعال نمودن واحدهای راکد و غیر فعال گردشگری

محور مرتبط

بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های
اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بندهای 1،3،12،20

اقتصاد مقاومتی

هموار نمودن مسیر افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با توجه به
ظرفیت های موجود و ارائه مشوق های الزم به سرمایه گذاران جهت
شرح مختصر پروژه

رسیدن به جایگاه اصلی استان در این صنعت و توسعه گردشگری ،ایجاد
اشتغال و تقویت تعامالت بین المللی و دیپلماسی فرهنگی ،افزایش سهم
گردشگری در تولید ناخالص داخلی ،افزایش درآمدزایی را شامل میشود.

اهداف کالن

جذب گردشگر ،اشتغال زایی ،جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی و
توسعه استان

اهداف کمی پرمژه :

18

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

فعال نمودن واحدهای راکد و غیر فعال گردشگری

واحد

5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

س اان( احت داث ست ه
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :فعال نمودن گردشگری است اان در پت اییز م زم ت
پیست اسکی جدید در اساان(امجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل))
نام دستگاه مجری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

عنوان پروژه پیشنهادی

فعال نمودن گردشگری استان در پاییز و زمستان( احداث سه پیست اسکی
جدید در استان(اوجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل))

محور مرتبط

حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد -بهبود محیط کسب و کار در
بخش های منتخب اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بندهای 1،3،12،20

اقتصاد مقاومتی

به دلیل داشتن جاذبه ها و ظرفیت های ویژه گردشگری در استان اردبیل در
فصول مختلف سال و نیاز به بهره برداری از ظرفیت های گردشگری استان
شرح مختصر پروژه

در زمستان و پاییز ،ایجاد مراکز سرگرمی و تفریحی (پیست های اسکی)با
افزایش جذب تعداد گردشگران در طول سال منجر به توسعه گردشگری ،
افزایش اشتغال و درآمدزایی و تقویت تعامالت بین المللی و دیپلماسی
فرهنگی ،افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی می شود.

اهداف کالن

جذب گردشگر ،اشتغال زایی ،جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی و
توسعه استان

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

احداث سه پیست اسکی جدید در استان

درصد(پیشرفت فیزیکی)

50

19

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :توسعه ماحدهای صنعای (افزایش ظرفیت تولید ماحدهای صنعای از
 ۲۰درصد به  ۵۰درصد)
نام دستگاه مجری

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

عنوان پروژه پیشنهادی

توسعه واحدهای صنعتی (افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی از 20
درصد به  50درصد)

محور مرتبط

افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و
استفاده از ظرفیتهای بال استفاده

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند 2

اقتصاد مقاومتی
شرح مختصر پروژه

افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی از  20درصد به  50درصد

اهداف کالن

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

اهداف کمی پرمژه :

20

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

توسعه واحدهای صنعتی

واحد صنعتی

50

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشت نهادی پت رمژه  :ایجت اد مجامت ع ست المت بت ا تکنولت وژی BMSدر حت وزه ست المت
بارمری(شهرساان اردبیل)
نام دستگاه مجری

جهاد دانشگاهی استان

عنوان پروژه پیشنهادی

ایجاد مجتمع سالمت با تکنولوژی BMSدر حوزه سالمت باروری
(شهرستان اردبیل)

محور مرتبط

افزایش نفوذ فناوری های نوین در بخش های مختلف اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی اقتصاد
بند 2

مقاومتی

مجتمع تخصصی درمان ناباروری به مرکزی اطالق می گردد که با روشهایی
مانند (IUTشستشو و تزریق اسپرم به داخل رحم)( IVP،لقاح خارج از
رحم)( GIFT،گذاشتن اسپرم شستشو شده و تخمک به ثلث خارجی لوله
شرح مختصر پروژه

رحم)( Zift،گذاشتن تخمک لقاح شده به ثلث خارجی لوله رحم)TEF ،
)انتقال جنین به ثلث خارجی لوله رحم) ،میکرو انجیکشن انجماد جنین و
انجام اعمال الپاراسکوپی برای افزایش قابلیت باروری به منظور درمان
بیمارانی که به مرکز مراجعه می نمایند و بیمار حداکثر ظرف چند ساعتقادر
به ترک مرکز خواهد بود.
 200گونه از گیاهان دارویی شناسایی و به ثبت رسیده است و در زمینه
تهیه داروها به شکل سنتی و مدرن و صنعتی اقدامات زیادی در استان
اردبیل صورت گرفته است .در این میان  ،طراحی و اجرای مجموعه درمانی

اهداف کالن

شهرک سالمت( )Health Cityدر شهر اردبیل ،حرکتی است کامال نو،
مبتکرانه وهوشمندانه در سطح کشور و در راستای پیشبرد سیاست
گردشگری سالمت،که می تواند در سطح منطقه و کشورهای همجوار مطرح
گردد .این حرکت بدیع می تواند جزو ابتکارات و افتخارات شهر اردبیل در
تاریخ صنعت توریسم سالمت ایران ثبت گردد .

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

ارائه خدمات پزشکی برای جامع هدف توریسم،
افزایش کاربری درمانی

درصد(برای سال )98

30

21

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :راه اندازی خط تولید نشاساه های نیمه صنعای از ست یب زمینت ی بت ا
ظرفیت  ۱۵۰۰تن در سال
نام دستگاه مجری

جهاد دانشگاهی استان

عنوان پروژه پیشنهادی

راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه صنعتی از سیب زمینی با ظرفیت
 1500تن در سال

محور مرتبط

افزایش نفوذ فناوری های نوین در بخش های مختلف اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند6

اقتصاد مقاومتی

میزان تولید سیب زمینی در استان اردبیل  750000تن در سال است که از
این مقدار  35آن ( 260000تن) را سیب زمینی درجه  2و  3تشکیل می
دهد که برای تولید نشاسته می توان از آن ها استفاده کرد .طرح پایلوت
تولید نشاسته سیب زمینی با ظرفیت  1000تن در سال در نظر گرفته شده
شرح مختصر پروژه

است که برای تولید این مقدار نشاسته با احتساب  5ضایعات ،تقریبا نیاز به
 6000تن سیب زمینی در سال است که با توجه به ظرفیت تولیدی سیب
زمینی در استان به راحتی قابل حصول است .الزم به ذکر است که میزان
مصرف نشاسته در صنعت حفاری  4000تن در سال است که با راه اندازی
پایلوت مورد نظر  1500تن از آن تامین می شود.
کمک به اقتصاد استان و استفاده بهینه از سیب زمین های دور ریز و درجه

اهداف کالن

 ،3ایجاد اشتغال ،تولید نشاسته دارای اتصاالت عرضی ،با مقاومت زیاد و نانو
نشاسته حفاری ،جلوگیری خروج ارز از کشور

اهداف کمی پرمژه :

22

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

راه اندازی خط تولید نشاسته های نیمه صنعتی از
سیب زمینی با ظرفیت  1500تن در سال

درصد(برای سال )98
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :راه اندازی سه ناحیه صنعای خاوصی در اساان
نام دستگاه مجری

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

عنوان پروژه پیشنهادی

راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی در استان

محور مرتبط

بهره گیری از ظرفیتها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های
اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست های کلی
بند 4

اقتصاد مقاومتی

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

شرح مختصر پروژه
اهداف کالن

نمین سبز
افزایش بهروری و بهبود محیط کسب و کار  ،مردمی کردن اقتصاد و اشتغال
و توانمند سازی نیروی کار

اهداف کمی پرمژه :
عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

راه اندازی سه ناحیه صنعتی خصوصی(آرتاویل تایر ،آرتا
نمین سبز و یعقوب عباسی به منظور جذب سرمایه
گذاری و کاهش تصدی دولت)

شهرک

پیش بینی هدف در پایان سال 1398
3

23

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش گری( ایجت اد ماحت دهای ات امای،
کاربرگ پیشنهادی پرمژه  :افزایش تعداد تأسیست ات گرد ت
مجامع ها م محوطه های گردشگری م پذیرایی بین راهی)
نام دستگاه مجری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

عنوان پروژه پیشنهادی

افزایش تعداد تأسیسات گردشگری( ایجاد واحدهای اقامتی ،مجتمع ها و محوطه های گردشگری و
پذیرایی بین راهی)

محور مرتبط

بهبود محیط کسب و کار در بخش های منتخب اقتصادی استان

شماره بندهای مرتبط سیاست

بندهای 1،3،12،20

های کلی اقتصاد مقاومتی

به دلیل داشتن جاذبه ها و ظرفیت های ویژه گردشگری در استان اردبیل نیاز به وجود مراکز
اقامتی با کیفیت باال ضروری می باشد .ایجاد مراکز اقامتی  ،مجتمع های گردشگری و پذیرایی و
شرح مختصر پروژه

مراکز سرگرمی و تفریحی با افزایش جذب تعداد گردشگران منجر به توسعه گردشگری ،افزایش
اشتغال و درآمدزایی و تقویت تعامالت بین المللی و دیپلماسی فرهنگی ،افزایش سهم گردشگری
در تولید ناخالص داخلی می شود.

اهداف کالن

افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری ،افزایش اشتغالزایی ،درآمدزایی ،افزایش جذب
گردشگر و توسعه استان

اهداف کمی پرمژه :

24

عنوان هدف کمی

واحد اندازه گیری

پیش بینی هدف در پایان سال 1398

ایجاد واحدهای اقامتی ،مجتمع ها و محوطه های
گردشگری و پذیرایی بین راهی

باب

8
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

بخ
س
ش وم:

بی
صورتجلسهاهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش سوم :صورتجلسههای ستاد اقتصاد مقاومتی استان
ستاد اقتصاد مقاومتی استان مجموعاً با برگزاری  29جلسه در سال  92 ،1398دستور جلسه داشته اس ت ک ه ب ا
بررسی و تصویب  403مصوبه ،تعداد  403مصوبه را اجرایی کرده است.
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ردیف

تاریخ جلسه

محل جلسه

تعداد دساور جلسه

تعداد ماوبات

ماوبات اجرا شده

1
2
3

1398/02/03
1398/02/24
1398/02/23

سالن شیخ صفی استانداری
فرمانداری شهرستان نمین
فرمانداری شهرستان مشکین شهر

۵
3
4

2
10
1۵

2
10
1۵

4
۵
۶
۷

1398/03/01
1398/03/19
1398/03/21
1398/0۵/09

فرمانداری شهرستان سرعین
سالن شهید رجایی استانداری
سالن شهید رجایی استانداری
سالن شهید رجایی استانداری

3
۷
۶
1

8
10
21
10

8
10
21
10

8
9
10
11
12
13

1398/0۵/30
1398/0۵/30
1398/0۵/30
1398/0۵/30
1398/0۵/30
1398/0۶/04

فرمانداری شهرستان اصالندوز
فرمانداری شهرستان پارس آباد
فرمانداری شهرستان بیله سوار
فرمانداری شهرستان مغان
فرمانداری شهرستان مشگین شهر
فرمانداری شهرستان نمین

3
3
3
3
3
3

9
1۷
10
11
11
20

9
1۷
10
11
11
20

14
1۵
1۶
1۷
18
19
20
21
22
23
24

1398/0۶/0۵
1398/0۶/0۵
1398/0۶/0۶
1398/0۶/0۶
1398/0۶/0۶
1398/09/21
1398/10/1۷
1398/10/1۷
1398/11/10
1398/11/12
1398/11/13

فرمانداری شهرستان کویر
بخشداری هشتجین
فرمانداری شهرستان اردبیل
شهرستان سرعین
فرمانداری شهرستان نیر
فرمانداری شهرستان نیر
شهرستان اصالندوز
شرکت کشت و صنعت پارس
فرمانداری شهرستان اردبیل
شهرستان سرعین
فرمانداری شهرستان نمین

3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3

2۷
1۵
9
1۷
2۶
11
۷
۵
14
1۷
1۷

2۷
1۵
8
1۷
2۵
11
۷
۵
14
1۷
1۶

2۵
2۶
2۷
28

1398/11/1۵
1398/11/1۶
1398/11/1۷
1398/11/21

فرمانداری شهرستان نیر
فرمانداری شهرستان پارس آباد
فرمانداری شهرستان مشکین شهر
فرمانداری شهرستان بیله سوار

3
3
3
3

19
11
21
10

19
11
21
10

29

1398/11/21

فرمانداری شهرستان مغان

3

23

23

۹۲

۴۰۳

۴۰۰

جمع
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

نمودار مصوبات اجرا شده و اجرا نشده ستاد اقتصاد مقاومتی
30
28
26
24
22
20
18
16

14
12
10
8
6
4
2
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ 23 24 25 26 27 28 29
مصوبات اجرا نشده

0

مصوبات اجرا شده

نمودار مجموع مصوبات اقتصاد مقاومتی استان اردبیل 1398
مجموع مصوبات اجرا شده 400
مجموع مصوبات اجرا نشده 3

1%
27

99%

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
39۵29

تاریخ دعوتنامه
1398/02/03

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
سالن شیخ صفی استانداری

دساور جلسه:
-1ارائه گزارش از زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی استان و مشکالت موجود
-2بررسی نحوه احیای دو واحد مهم تولیدی (سبالن پارچه و ابریشم سبالن)
-3بررسی طرح ها و پروژه های مهم اقتصادی(سازمان های جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان) در راستای رونق تولید برای سال 1398
 -4بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  1398دستگاه های اجرایی استان
 -۵استفاده از رهنمودهای استاندار محترم و دکتر شیرکوند
مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  19عصر روز چهارشنبه مور  1398/02/04با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.

28

در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و عرض خیر مقدم
حضور اعضای محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و جناب آقای دکتر شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و
زیربنایی معاون اول رییس جمهور ،نامگذاری سال جاری به نام رونق تولید توسط مقام معظم رهبری را فرصتی مغتنم برای تحقق
اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی به ویژه ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد در بخشهای کشاورزی ،صنعت ... ،دانستند .دبیر ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنان خود ،واحدهای تولیدی استان را در مسیر توسعه و تحول دانسته و تاکید
کردند  :اولویت کار ما بر تزریق منابع اعتباری کم بهره به واحدهای تولیدی بوده تا سرمایهگذاران با کمترین موانع در تحقق اهداف
تعریف شده در استان اردبیل حضور یابند .وی همچنین با تشریح عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال  1398اظهار
کردند :در سال گذشته  2۷جلسه با  244مصوبه برگزار گردید به طوری که از دهه فجر سال گذشته مقرر گردید جلسات ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان هر  4۵روز در شهرستانهای تابعه برگزار و مشکالت اساسی واحدهای تولیدی ،اقتصادی و اشتغالزایی آن
شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،حضور جناب آقای
دکتر شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور در استان را فرصتی مغتنم دانسته و
اظهار امیدواری کردند :مشکالت و موانع پروژه های اقتصاد مقاومتی استان با مساعدت و پیگیری ایشان و همچنین با وجود مدیران و
نیروهای متعهد و پر تالش استان مرتفع خواهد گردید .ایشان همچنین با تشریح پروژه های اقتصاد مقاومتی استان(از جمله  :راه آهن
اردبیل و اتصال آن به راه آهن کشور جمهوری آذربایجان ،منطقه آزاد اردبیل ،پایاب سد خدآفرین ،گلخانه های کشاورزی استان و)...
ابراز امیدواری کردند با تکمیل و راه اندازی این پروژه ها شاهد تحولی عظیم در اقتصاد و اشتغال استان خواهیم بود .رئیس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ،حذف نظام بروکراسی را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار ارزشمند توصیف و تصریح کردند  :با صدور
مجوز و پروانه فعالیت متقاضیان سرمایهگذاری در استان اردبیل در کمتر از  48ساعت و همچنین احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه
فعال ،شرایط مناسبی برای توسعه استان اردبیل فراهم گردیده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

در پایان جناب آقای دکتر شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور ،با اشاره به
شرایط حساس اقتصادی کشور و مشکالت به وجود آمده در سایه تحریمهای ظالمانه و نیز برخی اتفاقات و حوادث ناگوار اخیر در
کشورتصریح کردند  :دولت و ملت ما با روحیه ایستادگی و مقاومت سعی دارند مشکالت را رفع و رجوع کنند و ملت ما نه تنها از این
اتفاقات مایوس نشده اند بلکه با انرژی مضاعف در صحنههای مختلف حاضر بوده و تولیدکنندگان ما هم با مغتنم دانستن فرصت پیش
آمده در تالش هستند تا خالء سالهای گذشته را در عرصه تولید و صادرات پر کنند .ایشان با قول مساعد برای پیگیری مشکالت
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان از طریق دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ابراز امیدواری کردند :با درایت و پیگیری
مجموعه مدیریت استان ،گره از کار تولیدکنندگان استان گشوده خواهد شد.

ماوبات:
 -1با عنایت به ارسال نامه شماره  38۶18مور  1398/02/03جناب آقای سید حمید پور محمدی معاون محترم امور اقتصادی و
هماهنگی برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به دستگاههای اجرایی استان مبنی بر درج پروژه های
اقتصاد مقاومتی استان در سامانه نیپا ،مقرر گردید دستگاههای اجرایی استان پروژه های پیشنهادی خود برای سال  1398را
حداکثر تا مور  1398/02/14جهت جمعبندی و درج در سامانه نیپا به دبیرخانه استان ارسال نمایند.
 -2مقرر گردید مشکالت و موانع پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی استان جمعبندی و با هماهنگی و پیگیری جناب
آقای دکتر شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور جهت رفع مشکل به دبیرخانه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور منعکس گردد.

29

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
8۵۶90

تاریخ دعوتنامه
1398/02/24

ریاست جلسه
معاون
برنامه ریزی و
امور اقتصادی

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان نمین

دساور جلسه:
-1بررسی مصوبات جلسه  1398/11/2۶ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان نمین برگزار شده بود.
 -2بررسی محورهای توسعه شهرستان نمین
 -3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  14عصر روز شنبه مور  1398/02/28با حضور اعضای جلسه و با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن آرزوی توفیق برای بهره مندی از
فیوضات ماه مبارک رمضان و عرض خیر مقدم حضور اعضای محترم حاضر در جلسه ،نامگذاری سه سال پی در پی به نام رونق تولید
توسط مقام معظم رهبری ،نقشه راه را برای ما روشن نموده است.بنابراین جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری
با محوریت امور اشتغالزایی و سرمایه گذاری پیگیری خواهد شد .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنان
خود ،موضوع رفع مشکل بیکاری را یک موضوع عمومی دانسته و تصریح کردند :با همدلی و تالش مضاعف کلیه دستگاههای اجرایی
استان این موضوع تحقق یافته و قطعا در مقابل تحریم های ظالمانه کارساز خواهد بود.
در ادامه جلسه آقای ناصری فرماندار محترم شهرستان نمین با تقدیر از مدیران دستگاه های اجرایی بابت اجرای کامل مصوبات جلسه
قبل ستاد ،مصوبات جلسه را مرور و موانع موجود در اجرای پنج پروژه سرمایه گذاری جدید را بررسی کردند.
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در پایان جناب آقای ارژنگ عزیزی معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن آرزوی قبولی طاعات و
عبادات مومنین در این ماه مبارک ،از شناسایی واحدهای صنعتی راکد استان خبر داده و افزودند :حدود  34درصد از واحدهای صنعتی
استان راکد و غیرفعال می باشد .بنابراین فعال سازی واحدهای غیرفعال اولویت اول و به بهره برداری رساندن پروژه های در دست اجرا
اولویت دوم جلسات اقتصاد مقاومتی استان خواهد بود و تالش خواهد شد منابع تسهیالتی استان برای این دو اولویت صرف شود .ایشان
همچنین با اشاره به مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان ها ،بر تهیه برنامه افق  1400شهرستان ها تاکید نموده و اظهار داشتند:
فرمانداران محترم بایستی این برنامه ها را از دستگاه های اجرایی استان پیگیری نموده و برای جلسه بعدی ستاد که هر  4۵روز در هر
یک از شهرستان ها برگزار می گردد آماده نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1در خصوص آسفالت باقی ماندهی مسیر دسترسی مجموعهی گردشگری حیران فندقلو ( تلهکابین) مقرر گردید :با توجه به تامین
اعتبار به مبلغ  190میلیون تومان  ،ادارهی کل راه و شهرسازی نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .
 -2در خصوص طرح تولید کاغذ از سنگ آقای جهازی مقرر گردید :ادارهی کل محیط زیست استان در خصوص توسعهی طرح مذکور
بالمانع زیست محیطی صادر و در صورت ایجاد شهرک صنعتی خصوصی توسط سرمایه گذار ،جلسه هماهنگی توسط فرمانداری
محترم شهرستان با حضور سرمایه گذار و اداره کل محیط زیست برگزار و موضوع بررسی و رفع مشکل گردد.
 -3با توجه به عدم تحقق بند  10صورتجلسهی مور  9۷/11/2۶در ارتباط با مسیر دسترسی برخی از واحدهای تولیدی جنب ناحیهی
صنعتی نوجه ده مقرر گردید :عین مصوبه مجدداً پیگیری و نتیجه ظرف  1۵روز آینده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان به
فرمانداری اعالم گرد  (.بند  10صورتجلسهی مور  : 9۷/11/2۶در خصوص جادهی دسترسی ناحیه صنعتی نوجه ده با توجه به
اینکه یک قطعه زمین کارگاهی در مسیر دسترسی وجود دارد و این موضوع دسترسی به برخی واحدهای تولیدی را با مشکل
مواجه کرده است ،مقرر گردید  :نقشه داخلی ناحیهی صنعتی نوجه ده طوری اصالح شود که قطعه مذکور جهت ایجاد راه
دسترسی در نظر گرفته شود تا امکان دسترسی به سایر واحدهای کارگاهی میسر گردیده و شرکت شهرک های صنعتی استان
ضمن پیگیری و صورتجلسه کردن مراتب  ،نتیجه را به فرمانداری نمین منعکس نماید).
4 -4در خصوص واگذاری اراضی به توسعهی پیست اسکی روی چمن مقرر گردید :ادارهی کل ورزش و جوانان کلیهی مدارک و
مستندات اعم از مجوز ایجاد طرح را جهت اخذ زمین به ادارهی کل منابع طبیعی استان ارائه نماید .
 -5در خصوص تسهیالت شرکت الین قند شیرین کام مقرر گردید :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان اقدامات الزم برای ارائه
تسهیالت از محل تبصرهی  1مادهی (18بمینیاب) را انجام دهد .
۶ -6در خصوص واحد تولیدی سرپنجه کفش ایمنی آقای بدلی مقرر گردید  :سازمان صنعت  ،معدن استان اقدامات الزم برای ارائه
تسهیالت سرمایه درگردش از محل تبصرهی یک مادهی  18را انجام دهد .
 ۷ -7در خصوص احداث کارخانجات صنایع سیب زمینی آقای میر عسگری مقرر گردید :زیرساختهای مورد نیاز این طرح اعم از تثمین
برق  1/۵مگا وات در ابتدا و  2/۵مگا وات در توسعه ،آب و گاز مورد نیاز از طریق ادارات مربوط تثمین و در اختیار طرح قرار گیرد .
 -8در خصوص طرح ظروف یکبار مصرف آقای اسدی مقرر گردید :شرکت برق منطقهای انشعاب  30کیلو وات را با تجهیزات قابل
تبدیل به  1۵0کیلو وات نصب و نسبت به رفع مشکل واحد مذکور اقدام نماید .
 -9در خصوص طرح پودر گوشت شرکت آیدا کستر جهت استقرار در شهرک صنعتی  2مقرر گردید :طرح توجیهی زیست محیطی
توسط سرمایه گذار تهیه و به اداره ی کل محیط زیست جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی ارائه گردد.
 -10در خصوص تعیین و تکلیف أخذ عوارض برای ورودی فندقلو در قبال ارایه خدمات شهرداری نمین به مسافران مقرر گردید:
جلسه ای با حضور مدیرکل محترم منابع طبیعی استان  ،فرمانداری و شهرداری نمین برگزار و در این مورد اتخاذ تصمیم گردد .
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۳

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
138-1-۷۵

تاریخ دعوتنامه
1398/02/23

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
مشکین شهر

دساور جلسه:
-1بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  1398دستگاه های اجرایی استان
-2بررسی مصوبات جلسه  1398/11/18ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان مشکین شهر برگزار شده بود.
 -3بررسی محورهای توسعه شهرستان مشکین شهر
 -4استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  14عصر روز جمعه مور  1398/02/2۷با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن آرزوی توفیق جهت بهره مندی از
فیوضات ماه مبارک رمضان ،حضور اعضای محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خیر مقدم عرض نموده و مطابق دستور جلسه
به تشریح پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان در سال ( 1398که توسط دبیرخانه ستاد جمعبندی شده بود) پرداختند.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با تاکید بر درج به موقع داده های پروژه های سال  98به سامانه نیپا توسط دستگاه های
اجرایی ،تصریح کردند :به منظور ارج نهادن به منویات مقام معظم رهبری(که امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند) پروژه های
اقتصاد مقاومتی امسال با جهت گیری اشتغالزایی و بهبود کسب و کار در استان طراحی شده است و کلیه دستگاههای اجرایی بایستی با
تمام ظرفیت در جهت اجرای این پروژه ها تالش نمایید و در صورت وجود هرگونه مشکل در اجرای آنها ،با ابالغ به موقع به دبیرخانه
ستاد(برای رفع مشکل) ،از تعلل در اجرای آن بپرهیزند.
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در ادامه جناب آقای صمدی فرماندارمحترم شهرستان مشگین شهر ضمن مرور مصوبات جلسه مور  9۷/11/18ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان که در مشکین شهر برگزار گردیده بود ،از دستگاه های اجرایی که در اجرای این مصوبات اهتمام بیشتری کرده
بودند قدردانی نموده و تاکید کردند :دستگاه های اجرایی استان در اجرای اندک مصوبات باقیمانده تسریع بعمل آورند.
در ادامه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،از انتخاب یکی از
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  9۷بعنوان الگوی برتر کشوری(پروژه فرش دستباف) خبر داده و افزودند :با توجه به اینکه
منطقه ارشق مشگین شهر در تولید فرش های دستباف از جایگاه بسیار مناسبی در سطح استان برخوردار است ،بایستی نمایشگاه و
فروشگاه های دائمی فرش دستباف با همکاری شهرداری در این منطقه برگزار و ایجاد شود .وی در بخش دیگری از سخنان خود بر
معرفی منطقه ارشق بعنوان قطب گردشگری و گالب گیری اشاره کرده و افزودند :توسعه توریسم گل با هدف جذب گردشگران در این
منطقه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و انجام کارهای علمی و مطالعاتی بصورت جدی پیگیری
خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1مطابق دستور جلسه پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  1398تعدادی از دستگاه های اجرایی استان توسط دبیرخانه ستاد مطرح و
پس از بحث و بررسی به تصویب کلیه اعضای ستاد رسید.
 -2با عنایت به ضرورت تثمین آب مورد نیاز شرب ،کشاورزی و صنعت در بخش ارشق و مطالعات فنی و کارشناسی انجام شده و
اجرای پروژه پایاب سد سبالن توسط آب منطقه ای مقرر گردید :حداکثر تا مهرماه سال جاری عملیات اجرایی انتقال آب به بخش
ارشق و کانال ها و شبکه اصلی اراضی پایاب تکمیل و مورد بهره برداری مردم منطقه واقع شود.
 -3با توجه به استقبال خوب سرمایه گذاران و کارآفرینان و مجریان طرحهای مختلف تولیدی و اقتصادی و پیشرفت فیزیکی خوب
این طرحها در ناحیه صنعتی رضی مقرر گردید :اقدام الزم برای اجرای زیر ساختها خصوصاً آسفالت معابر ناحیه صنعتی ،توسط
شرکت شهرکهای صنعتی استان در سالجاری انجام گیرد.
 -4با استناد به سوابق امر ،مکاتبات  ،صورتجلسات و دستور مؤکد استاندار محترم مبنی بر استقرار نمایندگی تعدادی از ادارات استان و
شهرستان در بخش ارشق جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم مقرر گردید :حداکثر تا یک ماه آینده ادارات آب و فاضالب شهری و
روستایی ،برق ،گاز ،نفت ،تامین اجتماعی ،یبت احوال و یبت اسناد و امالک اقدام عملی در این خصوص معمول و بخشداری نیز
محل استقرار آنها را تثمین نماید.
 -5در خصوص کارخانه تولید پوشاک ایمانی در ناحیه صنعتی رضی مقرر گردید :با عنایت به تصویب و پرداخت مرحله اول تسهیالت
بانکی و پیشرفت فیزیکی قابل قبول طرح و افتتاح و بهره برداری از آن تا سفر ریاست محترم جمهوری در تابستان سالجاری،
نسبت به پرداخت مابقی تسهیالت توسط پست بانک تسریع به عمل آید.
 -6با توجه به عملیات اجرایی کارخانه تولید رنگ و رزین آقای رحیم طالبی در ناحیه صنعتی رضی مقرر گردید :برآورد کامل هزینه
عملیات اجرایی به همراه درخواست تسهیالت بانکی مورد نیاز به استانداری ارائه تا مساعدت الزم معمول گردد.
 ۷ -7با عنایت به شروع عملیات اجرایی کارخانه تولید ام دی اف آقای نجفی در ناحیه صنعتی رضی مقرر گردید :برآورد کامل هزینه
فازهای اول ،دوم و سوم طرح را به همراه درخواست تسهیالت مورد نیاز به استانداری ارائه تا مساعدت الزم معمول گردد.
 -8در خصوص طرح آقای خانزاده( تولید کننده قطعات یتنی) مقرر گردید 3 :هکتار زمین مورد نیاز توسط اداره کل راه و شهرسازی
واگذار و برای اختصاص تسهیالت به میزان  2میلیارد تومان اقدام الزم از سوی استانداری به عمل آید.
 -9در خصوص طرح آقای حسین محمدی( تولید کننده درب و پنجره) مقرر گردید :تسهیالتی به میزان  ۵00میلیون تومان و
همچنین در خصوص طرح آقای جوادی( تولید کننده پیچ و مهره) تسهیالتی به میزان  ۶00میلیون تومان به منظور راه اندازی
واحدهای تولیدی از طرف استانداری اختصاص یابد.
 -10در خصوص احداث سیلو و کارخانه آرد مقرر گردید :پس از دیدار آقای علی اسالمی با جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار
محترم ،سازمان جهاد کشاورزی نظریات خود را در خصوص تثمین گندم اعالم نماید.
 -11به منظور راه اندازی مجدد شرکت تعاونی قیزیل دام ارشق( واقع در روستای قوشه سفلی) توسط خریدار جدید(نوروز علی
محمدی) ،مقرر گردید :برای ارائه تسهیالتی به میزان یک میلیارد تومان از طریق استانداری اقدام گردد.
 -12مقرر گردید :شهردار محترم شهر رضی با همکاری ادارات مربوطه نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز(خانم شکوهی) برای احداث
بازارچه صنایع دستی اقدامات الزم را به عمل آورد.
 -13به منظور تامین آب مورد نیاز آقایان جعفری و قاسمی تولید کنندگان گل محمدی مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان
حداکثر تا یک ماه آینده مجوز صنعتی صادر و یا از طریق حق آبه اقدام نماید.
 -14به منظور تهیه زمین مورد نیاز برای تهیه نهال و کشت پسته (توسط سرمایه گذار جناب آقای دکتر حکم آبادی) و همچنین تامین
آب موردنیاز از طریق پایاب سد سبالن ،مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی اقدامات الزم را انجام دهند.
 -15در خصوص طرح ضایعات پالستیکی آقای محمود سلمانی مقرر گردید  :اداره کل محیط زیست استان و شرکت شهرکهای صنعتی
استان پیگیری و اقدامات الزم را انجام دهند.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۴

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
10298۷

تاریخ دعوتنامه
1398/03/01

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
سرعین

دساور جلسه:
-1بررسی مصوبات جلسه  1398/11/13ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان سرعین برگزار شده بود.
 -2بررسی محورهای توسعه شهرستان سرعین
 -3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  10صبح روز یکشنبه مور  1398/03/0۵با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تبریک روز مقاومت و ایثار (فتح
خرمشهر) و عرض تسلیت ایام شهادت موالی متقیان حضرت علی(ع) ،کسب رتبه برتر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در
ارزیابی سال  9۷وزارت کشور را تبریک گفته و از تالش ،همدلی و تعامالت خوب دستگاه های اجرایی استان در کسب این موفقیت
قدردانی کردند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری تخصصی جلسات ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال  98خبر داده و افزودند :جلسات ستاد هر  4۵روز یکبار در شهرستان ها و با محوریت اشتغال و
رونق تولید برگزار و مشکالت اساسی واحدهای تولیدی ،اقتصادی و اشتغالزایی آن شهرستان مورد بررسی قرار می گیرد.
در ادامه جناب آقای حسن پور فرماندار محترم شهرستان سرعین ضمن مرور مصوبات جلسه قبل ستاد ،از افزایش  ۵0درصدی
سرمایه گذاری در بخش تولید این شهرستان خبر داده و اعالم کردند :بالغ بر  1۵000میلیارد ریال سرمایه گذاری در این شهرستان در
حال انجام هست.
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در پایان جناب آقای ارژنگ عزیزی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن عرض خیر
مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،از دستگاههای اجرایی استان بابت اجرای اکثریت مصوبات جلسه قبل ستاد تقدیر نموده و اظهار
داشتند :اولویت اول در برگزاری جلسات ستاد در سال  ، 98تعیین تکلیف واحدهای راکد و غیر فعال بوده و اولویت دوم بررسی الزامات
تعهدات اشتغال شهرستان ها می باشد .همچنین بررسی مشکالت و موانع طرح هایی که تا آخر سال  1398امکان بهره برداری از آنها
وجود دارد اولویت بعدی جلسات ستاد خواهد بود .ایشان در ادامه از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند برنامه ها و طرح های
خود را جهت جمعبندی و طرح در سفر آتی هیئت محترم دولت به استان به فرمانداری ها اعالم نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1در خصوص تحقق بند  8صورتجلسه اقتصاد مقاومتی مور  ، 1398/11/13مقرر گردید :با توجه به موافقت میراث فرهنگی نسبت
به محل معرفی شده از سوی شهرداری سرعین برای احداث نمایشگاه صنایع دستی و ساختمان موزه  ،پیگیریهای الزم در
خصوص مصوبه های شورای شهر در این زمینه توسط شهردرار معمول و طی مکاتبه ای به میراث فرهنگی استان ارسال شود.
 -2در مورد تحقق بند  11صورتجلسه اقتصاد مقاومتی مور  ، 1398/11/13با عنایت به نیاز اساسی شهرستان و با توجه به اینکه تنها
راه حل برای تحقق این مصوبه در خصوص طرح فضای سبز (زمین چمن) موافقت راه و شهرسازی می باشد  ،مقرر گردید:
موضوع با پیگیری معاونت محترم عمرانی دوباره در دبیرخانه راه وشهرسازی مطرح و بررسی شود.
 -3در خصوص طرح خانم قهرمانی واقع در مسیر سرعین – آلوارس مقرر گردید  :اکیپی متشکل از نماینده فرمانداری  ،نماینده اداره
کل دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری و نماینده ای از اداره کل جهاد کشاورزی استان تشکیل و مشکالت احتمالی
پیش رو در روند اجرایی سرمایه گذار را مرتفع و تسهیل نمایند.
 -4در خصوص تحقق بند  8صورتجلسه اقتصاد مقاومتی مور  1398/11/13در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای برق رسانی
مسیر پیست اسکی آلوارس به سرمایه گذاری(طرح آقای شهباززاده) مقرر گردید :در صورت عدم مغایرت با دستورالعمل اجرایی
قانون بودجه  98فرمانداری شهرستان از محل اعتبارات سال  98نسبت به حل مشکل اقدام نماید.
 -5در خصوص طرح پیست اسکی اوجور( با سرمایه گذاری آقای شهباززاده)  ،مقرر گردید :پس از ارائه درخواست و مدارک الزم از
سوی سرمایه گذار ،سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به حل موضوع حداکثر ظرف  1۵روز آینده اقدام نماید.
 -6در خصوص ایجاد محل جدید بازارچه صنایع دستی در باالدست روستای آلوارس توسط تعاونی دهیاراران بخش مرکزی مقرر
گردید :صورتجلسه ی قبلی امضا شده توسط استاندار و فرماندار محترم مالک عمل قرار گیرد.
 -7با توجه به ضرورت استقرار فوریت های پزشکی در آلوارس ،مقرر گردید پس از تامین زمین موردنیاز توسط فرمانداری سرعین،
اقدامات الزم توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مبذول گردد.
 -8در خصوص مشکل شرکت باغمیشه مقرر گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نسبت به معرفی طرح برای
اخذ تسهیالت از محل های بند(الف) تبصره  18و اعتبارات سفر ریاست جمهوری اقدام نماید.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۵

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
132334

تاریخ دعوتنامه
1398/03/19

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
سالن شهید رجایی
استانداری

دساور جلسه:
 -1ارائه گزارش از مشکالت اختصاصی سرمایه گذاری شهرستان های کویر و خلخال توسط فرمانداران مربوطه
-2گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال  9۷و همچنین ارائه برنامه های سال  1398ستاد توسط دبیر ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
 -3ارائه گزارش تسهیالت اشتغال پایدار روستایی توسط مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
 -4ارائه گزارش از پروژه های اقتصاد مقاومتی(طرح های گلخانه ای) توسط سازمان جهاد کشاورزی استان
 -۵استفاده از رهنمود های استاندار محترم
 -۶استفاده از رهنمود های جناب آقای دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
 -۷سایر موارد
مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  8صبح روز دوشنبه مور  1398/03/20با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.

36

در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور اعضای محترم
جلسه باالخص میهمان جلسه جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور،
گزارش مختصری از عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال  9۷را ارائه نموده و افزودند :این ستاد با برگزاری  2۷جلسه
در سال  22۵ ، 1398مصوبه داشته است که بالغ بر  90درصد مصوبات اجرایی و عملیاتی شده است .ایشان همچنین در اجرای ماده 2۷
قانون الحاق ( ،)2از واگذاری بیش از  33پروژه عمرانی نیمه تمام در سال  9۷خبر داده و اظهار داشتند :بیش از  123پروژه اقتصاد
مقاومتی استان ( 2۶دستگاه اجرایی) با استفاده از سامانه نیپا ،پایش و ارزیابی گردیده است .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان ( فرش دستباف اردبیل) که بعنوان یکی از ۵
الگوی برتر کشوری برگزیده شده است عنوان کردند :پروژه های توسعه خوشه کسب و کار ،پر و مسلوب نمودن  94حلقه چاه غیر
مجاز ،توسعه مشاغل خانگی ،تشکیل  1۷تعاونی فارغ التحصیالن جهت کارآفرینی و ایجاد روحیه مشارکت و همچنین افزایش ظرفیت
جذب ماده خام کشاورزی به میزان 11۷هزار تن ۵ ،پروژه موفق اقتصاد مقاومتی استان در سال  1398بودند که دستاوردهای ارزشمندی
برای استان داشته است.
در ادامه جناب آقای ارژنگ عزیزی معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به کسب
رتبه چهارم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در ارزیابی های وزارت کشور در سال  9۷افزودند :با ابتکار استاندار محترم جلسات
ستاد هر  4۵روز یکبار در شهرستان ها و با محوریت اشتغال و رونق تولید برگزار می گردد و تهیه برنامه افق  1400شهرستان ها،
شناسایی واحدهای تولیدی راکد و به بهره برداری رساندن آنها ،تشکیل پنجره واحد اشتغال استان ،توسعه کشت های گلخانه ای ،
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و ....از اولویت های اساسی این جلسات می باشد.
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در ادامه تعدادی از دستگاه های اجرایی از جمله :جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،شرکت شهرک های صنعتی ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و فرمانداران شهرستان های خلخال و کویر به ارائه گزارش از مشکالت
دستگاه های ذیربط در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداختند.
همچنین در ادامه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خیر مقدم حضور اعضای جلسه خصوصا جناب آقای دکتر
دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ،از روان سازی امور اقتصادی در بین وزارتخانه
های مختلف توسط ایشان تقدیر نموده و با اشاره به پتانسیلها و همچنین مشکالت استان اعالم داشتند :با توجه به حسن نظر و دیدگاه
توسعه ای که ایشان در امور برنامه ریزی و اقتصادی دارند ،حضور ایشان در استان فرصت مغتنمی را فراهم آورده که انشااهلل در آینده
شاهد به یمر نشستن برکات حضور ایشان در استان خواهیم بود.
در پایان جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با قدردانی از
تالشهای جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم برای تعالی استان تصریح کردند :توفیقات حاصل شده در رونق تولید و اشتغال
استان(مطابق ارزیابی ها و آمارهای کشوری)نشانه مدیریت موفق این استان می باشد .ایشان در ادامه به بازدیدهای خود از طرحهای
متعدد تولیدی و اقتصادی در استان اشاره کرده و افزوند :در شمال استان طرحهای خوبی اعم از راهاندازی شهرکهای گلخانهای،
اجرای پایاب سد خدافرین ،توسعه اراضی آبی و همچنین توجه به صادرات غیرنفتی مورد دقت و اهتمام جدی بوده و به نظر میرسد با
تکمیل این پروژهها به ویژه منطقه آزاد تجاری و راه آهن ،تحول و پویایی در استان نمودی عینی پیدا خواهد کرد .معاون محترم
هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور ضمن انتقاد از تملک واحدهای تولیدی توسط بانکهای عامل گفتند :فرمانداران
محترم بایستی با مراقبت از واحدهای بحرانی تحت مدیریت خود و رفع مشکالت آنها از بروز هر گونه تنش جلوگیری نمایند.
پس از بحث و بررسی مواردی به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماوبات:
 -1با عنایت به اینکه تسهیالت موردنیاز سه طرح مهم شهرستان خلخال از جمله :پل معلق ازناو ،هتل امیدی ازناو و طرح گردشگری
اندبیل با پیگیری استاندار محترم از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری از بانک های عامل مرکز تامین اعتبار شده است
مقرر گردید :فرماندار محترم شهرستان خلخال تسهیالت طرح های مورد اشاره تا مرحله عقدقرارداد و پرداخت نهایی پیگیری و در
جلسه بعدی ستاد گزارش نماید.
 -2در خصوص کارخانه چرم مغان مقرر گردید :با محوریت استاندار محترم گروهی از کارشناسان استان از واحدهای صنعتی موفق در
زمینه فرآورده های چرمی سایر استان ها بازدید و نتایج جمعبندی استان را به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقه ای وزارت کشور اعالم نمایند تا با هماهنگی جناب آقای دکتر دین پرست ،صنایع جایگزین این واحد صنعتی از طریق
شرکت های دانش بنیان معرفی و اقدامات الزم برای استقرار آنها در استان انجام گردد.
 -3در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده اعتبارات پایاب سد خدآفرین مقرر گردید :معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقه ای وزارت کشور اعتبارات مورد نظر را از سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری نماید.
 -4مقرر گردید :روند اجرای رفتارهای متقابل با کشور همسایه(جمهوری آذربایجان) توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقه ای وزارت کشور از طریق وزارت امورخارجه پیگیری و اقدام گردد.
 -5با توجه به نیاز و ضرورت خرید و نصب دستگاه ایکس ری کامیونی در پایانه مرزی(گمرک) شهرستان بیله سوار ،مقرر گردید
موضوع از طریق معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور پیگیری و اقدام گردد.
 -6با توجه به نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان به مواد اولیه و قطعات وارداتی مقرر گردید :قطعات و مواد اولیه موردنیاز
واحدهای صنعتی استان شناسایی و پس از جمعبندی ،لیست اسامی و میزان موردنیاز آنها جهت انجام اقدامات بعدی(قطع حلقه
های وابستگی از طریق شرکت های دانش بنیان) به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
ارسال گردد.
 -7با توجه به محرومیت شدید و بیکاری فزآینده در شهرستان مغان(گرمی) مقرر گردید  :معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقه ای وزارت کشور نسبت به فعال سازی بازارچه مرزی آزادلوی شهرستان مغان(گرمی) اقدام نمایند.
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 -8مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بطور ویژه ابهامات موجود در اجرای بند(الف)تبصره  18قانون بودجه سال
 1398کل کشور در استان را از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری و حل و فصل نماید.
 -9در خصوص واحد صنعتی سبالن پارچه مقرر گردید :مشکالت واحد مذکور توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقه ای وزارت کشور از دفتر جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و فرمانده اقتصاد مقاومتی کشور
پیگیری و رفع مشکل گردد.
 -10در خصوص آبهای گرم معدنی استان مقرر گردید :ایده ها و طرح های نو سرمایه گذاری توسط استاندار محترم جمعبندی و در
جلسه بعدی استانداران که در وزارت کشور برگزار می گردد مطرح و متعاقبا معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقه ای وزارت کشور اقدامات بعدی را برای عملیاتی نمودن آن ایده ها و طرح ها انجام دهند.

38

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری
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سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
138۷43

تاریخ دعوتنامه
1398/03/21

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
سالن شهید رجایی
استانداری

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که مور  1398/11/14در شهرستان خلخال برگزار گردیده بود.
 -2بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  1398دستگاه های اجرایی استان
 -3گزارش آخرین وضعیت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل
 -4طرح و بررسی مشکالت پیش روی طرح های اشتغال روستایی توسط اعضای جلسه
 -۵استفاده از بیانات جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -۶استفاده از رهنمود های استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  12ظهر روز چهارشنبه مور  1398/03/22با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور اعضای محترم
جلسه باالخص میهمان جلسه جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان در سال  98را ارائه نموده و افزودند :دستگاه های اجرایی استان
بایستی این پروژه ها را در سامانه نیپا وارد کرده و تایید دستگاه نمایند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به موفقیت
های ستاد در سال  ، 1398اولویتهای ستاد در سال  98را پیگیری منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و اشتغال اعالم کرده
و افزودند :با اجرای رهنمودها و الگو های عملی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شاهد تحوالت شایسته ای در استان خواهیم بود.
در ادامه فرماندار محترم شهرستان خلخال گزارشی از میزان اجرای مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان خلخال ارائه نموده و
افزودند :بیش از  40درصد مصوبات جلسه قبل کامال اجرا شده و بقیه نیز در مرحله اجرا می باشند.
در ادامه همچنین دکتر خالقی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی از حضور
استاندار محترم و جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تقدیر و تشکر
نموده و گزارشی از مسایل و مشکالت واحدهای تولیدی منطقه را ارائه نمودند.
امام جمعه محترم شهرستان خلخال نیز جلسات اقتصاد مقاومتی را به محفل الهی تشبیه کرده و از کلیه مدیران ساعی باالخص
استاندار محترم و جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در جهت
توسعه شهرستان خلخال تالش می کنند تقدیر نمودند.
همچنین در ادامه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خیر مقدم حضور اعضای جلسه خصوصا جناب آقای
دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ،با اشاره به پتانسیلها و موانع توسعه
شهرستان خلخال اعالم داشتند :در حال حاضر ظرفیت شهرک صنعتی شماره یک شهرستان خلخال تکمیل شده و با سرمایه گذاری
بنیاد مستعضفان و شرکت شهرک های صنعتی کشور ،عملیات اجرایی شهرک صنعتی شماره 2به زودی آغاز می شود.رئیس ستاد
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فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اشتغال و رونق تولید را اولویت اصلی جلسات اقتصاد مقاومتی ذکر نموده و تصریح کردند :واحدهای
تولیدی راکد و غیر فعال شهرستان ها توسط سازمان صمت استان و شرکت شهرک های صنعتی احصا شده و با تامین  3میلیارد تومان
تسهیالت حدود 80درصد از واحدهای راکد شهرستان رفع مشکل خواهد شد.
در پایان دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از تالشهای جناب
آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم برای ایجاد وحدت فرماندهی برای توسعه استان تصریح کردند :تالش و پیگیری مجدانه
استاندار ،نمایندگان و ائمه جمعه به منظور رسیدن به هدف مشترک در استان اردبیل قابل تامل است .این استان در زمینه های مختلف
اعم از صدور مجوز ،تحویل زمین برای سرمایه گذار و استعالم طرح ها یک گام جلوتر از سایر استان های کشور بوده و حمایت از
سرمایه گذاران و همچنین مدیریت سرمایه در استان بر سایر مسایل پیشی گرفته و این روحیه و وحدت فرماندهی باید به کل کشور
تعمیم داده شود البته برای تکمیل این حلقه بایستی دستگاههای اجرایی استان پس از صدور مجوزهای واحدهای تولیدی ،مرحله
هدایت سرمایه گذاری را در قالب نظام تدبیر بعهده بگیرند .وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش سهم اشتغال روستایی و
عشایری در کشور خبر داده و افزودند :سهم اشتغال بخش عشایری و روستایی از مجموع اشتغال ایجاد شده در کشور در بین سال های
 92تا  9۶خیلی اندک و ناچیز بوده در حالی که با تالش و پیگیری های صورت گرفته از سال 98اشتغال عشایری و روستایی  2۵درصد
از اشتغال کشور را بخود اختصاص داده است .در پایان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار
داشتند :و به هر قولی که در منطقه برای توسعه اشتغال و اعطای تسهیالت داده شده کامال پایبند بوده و در آینده این مساله قابل لمس
خواهد بود .پس از بحث و بررسی مواردی به شرح ذیل به تصویب رسید.
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ماوبات:
 -1پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان اردبیل در سال  1398مطرح و پس از بحث و بررسی تصمیم گیری نهایی
به جلسه بعد موکول گردید.
 -2در خصوص واگذاری ساختمان مهمانسرای امامزاده عبداهلل کلور و موضوعات فی ما بین ادارات کل میراث فرهنگی و اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان مقرر گردید :واگذاری ساختمان مذکور ظرف مدت یک ماه آینده با مسئولیت معاون محترم سیاسی ،
امنیتی و اجتماعی استانداری و با همکاری ادارات کل مربوطه و فرمانداری شهرستان خلخال پیگیری و منتج به نتیجه گردد.
 -3در خصوص شهرک صنعتی شماره  2گزاز ،با توجه به تامین اعتبار مورد نیاز به مبلغ  40میلیارد ریال ( 20میلیارد ریال از طریق
بنیاد نستضعفان از محل فروش کارخانه نئوپان و  20میلیارد ریال هم از سوی آقای صالح نیا معاون محترم وزیر صمت ) مقرر
گردید :معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری تخصیص اعتبار مورد نظر را پیگیری و شرکت شهرکهای
صنعتی استان نیز ظرف مدت یکماه طراحی و عملیات اجرایی شهرک صنعتی شماره  2را شروع نماید.
 -4در خصوص  10واحد زمین واگذار شده معطل و  9واحد احداث شده راکد و نیازمند تسهیالت بانکی موجود در شهرک صنعتی
شماره  1خلخال و همچنین  12واحد کارگاهی خارج از شهرک صنعتی مقرر گردید :شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به
تعیین تکلیف  10مورد زمین واگذاری معطل مانده اقدام الزم معمول و برای 12واحد دیگر با همکاری سازمان صمت  ،اداره کل
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری شهرستان خلخال ظرف یک هفته لیست واحدهای قابل حمایت  ،نوع فعالیت و میزان
سرمایه مورد نیازشان را احصاء نموده و به استانداری اعالم تا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.ضمنا  ۵واحد تملک شده
توسط بانکها ظرف مدت یکماه آینده توسط بانک های عامل تعیین تکلیف شوند.
 -5در خصوص کارخانه فروسلیس مقرر گردید :استعالم مربوطه بصورت مستقل از شهرک صنعتی گزاز از سوی سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان انجام و با توجه به اعالم آمادگی ادارات کل محیط زیست و صنعت ،معدن و تجارت استان در خصوص
صدور مجوز مجددا تاکید گردید که سرمایه گذار پیگیری واگذاری زمین مورد نظر و سایر امورات را انجام دهد.
 -6در خصوص اخذ تسهیالت بانکی شرکت فرش فجران آذربایجان از دو بانک تجارت و سینا ،با توجه به عدم حضور مدیر عامل
شرکت مقرر گردید :بعد از جلسه فرماندار محترم شهرستان خلخال بصورت تلفنی موضوع را بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
 -7در رابطه با فرش آذرخش مقرر گردید :ظرف مدت یکماه سرمایه گذار نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید و موضوع
تسهیالت روستایی مصوب ایشان هم از طریق اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری شود.
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 -8در خصوص مطالعات اکتشافی پهنه معدنی قزل اوزن ،با عنایت به اینکه بحثهای اکتشافی و ژئو فیزیک مطالعات مذکور انجام
شده و با توجه به قرار گیری یک قسمت کمی از پهنه مذکور در استان آذربایجان شرقی و مخالفت محیط زیست و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با موضوع و عدم اجازه گمانه زنی به مجری پروژه ،مقرر گردید :ظرف  20روز
آینده جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار  ،رییس سازمان صمت و محیط زیست استان اردبیل و با دعوت از معاون
استاندار  ،رییس سازمان صمت و محیط زیست استان آذربایجان شرقی و سایر مدیران مویر در محل پروژه برگزار و رفع مشکل
گردد.
 -9در خصوص راه اندازی مراکز اقماری رشد در شهرستان خلخال ،با توجه به معرفی مکان مورد نظر پارک علم و فناوری استان
(دانشکده سما) و معرفی مسئول مرکز از سوی فرمانداری شهرستان خلخال مقرر گردید :فرمانداری شهرستان موضوع را از
دانشگاه آزاد پیگیری و حل و فصل و همچنین پارک علم و فناوری استان اقدامات الزم را در خصوص استقرار مرکز در شهرستان
انجام و نتیجه را در جلسه بعدی ستاد گزارش نماید.
 -10مقرر شد در سفر بعدی به شهرستان بمنظور شروع عملیات فاز دوم کارخانه نئوپان ،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان برنامه
افق  1400سازمان را تهیه و در قالب  power pointارایه نمایند.
 -11در خصوص پوشش اینترنتی و تلفنی مسیرهای مواصالتی و مناطق گردشگری شهرستان خلخال توسط اداره کل ارتباطات و
فناوری اطالعات مقرر گردید :اداره کل مذکور تا پایان شهریورماه سال جاری اقدامات الزم برای پوشش اینترنتی و تلفن همراه
مناطق اعالم شده را انجام و فرمانداری شهرستان گزارش کار پیمانکار را اخذ و ارزیابی و نتیجه را به معاونت برنامه ریزی و
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعالم نماید.
 -12در خصوص صدور مجوز دو مورد مجتمع بین راهی در مسیر کلور – درام با توجه به عدم حصول نتیجه مقرر گردید :با حضور
فرماندار  ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و دو سرمایه گذار مربوطه در محل دفتر استاندار محترم جلسه ای تشکیل و
موضوع تعیین تکلیف گردد.
 -13با عنایت به توضیحات جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مواردی به شرح ذیل مقرر گردید :
 -13-1در مورد طرحهای روستایی که بر ایر مشکالت تحریم ها و تورم دچار افزایش هزینه شدند مقرر گردید اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی لیست اسامی آنها را به همراه میزان هزینه های تحمیلی احصاء و به معاونت محترم توسعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارسال و پس از پیگیری نتیجه را در جلسات بعدی ستاد گزارش نماید.
 -13-2با عنایت به پیگیری های نماینده محترم مردم شریف شهرستان های خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی مقرر
گردید :معاونت محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بصورت اختصاصی برنامه توسعه اقتصادی و
اشتغال شهرستان خلخال را با افق  10ساله در  ۵محور برای منطقه تهیه نماید.
 -14در خصوص تولید سبد پالستیکی قره قشالق کویر به مدیریت آقای آذر شب مقرر گردید :پرداخت سرمایه در گردش به مبلغ 300
میلیون تومان از طریق معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری گردد .ضمن اینکه در جهت حل مشکل
بیمه کارگران آن واحد مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی استان به صورت تشویقی یکسال بیمه از قانون مهارت آموزی تبعیت
و در مورد طرح مزبور اعمال شود.
 -15در خصوص فرشکده آذرخش شهرستان کویر مقرر گردید :بیمه کارگران توسط فرمانداری شهرستان پیگیری و مساعدت گردد
ضمن آنکه نامبرده نیز نسبت به افزایش نیروی کار بررسی و نسبت به اجرای تعهدات قبلی در قرارداد اقدام نماید.
 -16در خصوص کارخانه تولید شیشه خم خودرو به مدیریت آقای نوروزی در شهرستان کویر مقرر گردید :سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان نسبت به معرفی واحد مذکور به بانک برای پرداخت تسهیالت با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح اقدام نماید.
 -17در خصوص کارخانه تولید پیچ خودروی کابینت با مدیریت آقای میالد حق شناس در شهرستان کویر مقرر گردید :با پیگیری
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری در پرداخت تسهیالت به واحد مذکور از طریق بانک ملی تسریع گردد.
 -18در خصوص کارگاه خیاطی آقای پور محمد در شهرستان کویر مقرر گردید :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان نسبت به معرفی
واحد مذکور به بانک برای پرداخت تسهیالت تا سقف پانصد میلیون تومان مساعدت و نامبرده نیز نسبت به افزایش نیروی کار تا
سقف  100نفر و بیشتر اقدام نماید.

41

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -19در خصوص طرحهای تولید قارچ ،جوراب بافی ،خیاطی و دامداری بازدید شده در شهرستان کویر مقرر گردید :با پیگیری معاونت
برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری واحدهای مذکور برای دریافت تسهیالت تا سقف  100تا  200میلیون تومان
معرفی گردند.
 -20در جهت تامین زیر ساخت های برق و گاز و آب طرحهای تولیدی از جمله گل رز هلندی آقای حسین نجاتی فر و دامداری های
آقای حسینی در شهرستان کویر مقرر گردید :دستگاههای اجرایی مربوطه نسبت به تامین زیرساختها مساعدت و یا به صورت
مشارکتی اقدام نمایند.
 -21با توجه به بدهی سردخانه کویر با مدیریت آقای فرهادی به بانک تجارت و هماهنگی الزم با مسئولین بانک مقرر گردید :بانک
تجارت نسبت به پرداخت تسهیالت تا سقف یک میلیارد تومان با اخذ وییقه معتبر از ایشان اقدام تا نامبرده نسبت به تسویه حساب
با بانک اقدام نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۷

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۵/ 10 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
24۶981

تاریخ دعوتنامه
1398/0۵/09

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
سالن شهید رجایی
استانداری

دساور جلسه:
 -1بررسی نحوه تامین تسهیالت موردنیاز طرح ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی استانی در بخشهای مختلف با حضور مدیران محترم
بانک های عامل کشور

مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  9صبح روز پنجشنبه مور  1398/0۵/10با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خیر مقدم حضور اعضای جلسه خصوصا جناب آقای دکتر
پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ،نمایندگان محترم مردم شریف
استان در مجلس شورای اسالمی کشور ،مدیران عامل محترم بانک ها ی کشور و سایر میهمانان و مدعوین محترم ،پتانسیلها و ظرفیت
های توسعه استان و نیز موانع و مشکالت پیش رو را تشریح نموده و اظهار داشتند :اغلب سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی در
استان بر مبنای تولیدات صادرات محور بوده و بیش از  4/۵میلیون تن محصول کشاورزی در استان اردبیل تولید می شود .رئیس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن تشریح نیازمندی های مالی پروژه های استان ،بانکها را عامل و محرک های اصلی توسعه و
بازوی توانمند دولت دانسته و افزودند :خوشبختانه بانکهای عامل در خروج طرح های راکد استان اهتمام جدی داشته اند و از این بابت
شایسته تقدیر هستند لکن به لحاظ شدت باالی محرومیت استان نیاز به مساعدت بیشتری از جانب بانک ها و دولت محترم هستیم.
در ادامه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور اعضای محترم
جلسه،گزارشی مختصر از شاخصهای توسعه استان را ارائه نموده و اعالم داشتند 33 :درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی 24 ،درصد
در بخش صنعت و  41درصد نیز در بخش خدمات می باشد و استان اردبیل در بخش کشاورزی و در تولید گندم آبی رتبه  ،۶دیم رتبه
 ،4عدس رتبه  ،1کلزا رتبه  ،۵سویا رتبه  1و در سیب زمینی رتبه دوم کشور را دارد .همچنین سهم استان در تولید ناخالص ملی 1.31
درصد  ،میزان صادرات کاالهای غیرنفتی استان  44میلیون دالر و صادرات چمدانی  32میلیون دالر می باشد .دبیر ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان در تشریح عملکرد این ستاد در سالهای  9۷و  98اعالم داشتند :این ستاد در سال  9۷با برگزاری  2۷جلسه22۵ ،
مصوبه داشته که بیش از  9۵درصد آن بطور کامل اجرا و  113پروژه اقتصاد مقاومتی نیز تعریف و اجرای آن با استفاده از سامانه نیپا
پایش گردید که از بین آن پروژه ها ،پروژه فرش دستبافت اردبیل به عنوان یکی از الگوهای برتر اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی
شدند .همچنین در راستای اجرای ماده  2۷قانون برنامه ششم در سال  33 ،9۷پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذار گردید .وی
همچنین در ادامه با اشاره به عملکرد ستاد در سال ( 98برگزاری  ۶جلسه تاکنون با  ۶۵مصوبه)تصریح کردند 1۷ :پروژه استان از بین
 30پروژه معرفی شده به مرکز بعنوان پروژه های استانی سال 98از طرف دبیرخانه ستاد مرکزی تایید و ابالغ شده است که همگی در
سامانه نیپا درج گردیده است.
جناب آقای دکتر برمکی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور ،فعالیت های ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در سال  98را در قالب سه برنامه برشمرده و افزودند :این برنامه ها شامل برنامه های توسعه اشتغال،
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برنامه های اصالحات ساختاری اقتصاد و برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی می باشد .ایشان در تشریح این برنامه ها ،سهم استان
در برنامه اشتغال روستایی را  2/9۵درصد اعالم نموده و گفتند :در اجرای بند(ب) تبصره  18قانون بودجه سال  98کشور ،علیرغم
تخصیص  20درصد اعتبارات ،متاسفانه تاکنون هیچ استانی در کشور از این اعتبارات ریالی جذب ننموده است .دکتر برمکی در ادامه
زیرساختهای اقتصادی استان را ضعیف ارزیابی نموده و تاکید نمودند :علیرغم وجود پهنه های معدنی عظیم در این استان سهم اقتصاد
استان در بخش معدنی کمتر از یک درصد می باشد .وی در پایان دلیل کاهش کمی پروژه های اقتصاد مقاومتی استانها در سال  98را
در راستای باالبردن کیفیت و بهره پروژه ها اعالم نمودند.
جناب آقای مهندس کریمی رئیس محترم مجمع نمایندگان استان ضمن اشاره به مصوبه مجلس در خصوص بخشودگی جرایم
تسهیالت زیر  100میلیون تومان از مدیران بانکهای عامل خواستند در اجرای مصوبه اخیر مجلس تسریع نمایند .ایشان همچنین به
مطالبات مردمی به ویژه فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال و تزریق سرمایه در گردش به آنها اشاره کرده و خاطرنشان
کردند :بانکهای عامل در این سفر تعهدات خوبی را در پرداخت تسهیالت به حوزههای مختلف دادند که امیدواریم با عمل به آن
تعهدات شاهد تحول شایسته در مسیر عمران و آبادانی استان اردبیل باشیم .در ادامه دکتر خالقی نماینده مردم شریف خلخال و کویر در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ساالنه  ۵00میلیون مترمکعب آب تولیدی جنوب استان را به حوزه رود قزل اوزن وارد میکنیم از
تعلل وزارت نیرو در تخصیص حق آبه استان انتقاد کرده و خواستار رفع مشکل مهاجرت بی رویه در شهرستان های استان از طریق
ایجاد اشتغال پایدار شدند .دکتر فیضی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای
اسالمی هم با اشاره به تخصیص  1/۵میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی ،خواستار تسریع در تخصیص
سهم استان در این منابع و همچنین بند(ب)تبصره  18قانون بودجه کل کشور جهت رونق بیشتر تولید در استان شدند.
جناب آقای دکتر حسین زاده رئیس محترم شورای عالی بانک ها و مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه منابع هیچ
بانکی در کشور به تناسب افزایش سه برابری قیمت ارز رشد نکرده افزودند :علیرغم مشکالت فراوان و در کنار پرداخت تسهیالت
مناسب برای رونق تولید ،هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه و واحد تولیدی نداشته و یکدل و یکصدا مصمم هستیم چر های
اقتصادی کشور را به گردش درآوریم .ایشان همچنین با اشاره به اهتمام جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم و پیگیری
نمایندگان محترم استان بیان داشتند :نقش بانکهای عامل در توسعه و عمران کشور و تقویت صادرات غیرنفتی یک نقش بیبدیل می
باشد و  ۷بانک عمده و تاییرگذار در عرصه مالی و اقتصادی کشور به همراه مدیریت کانون بانکهای خصوصی ،در اردبیل گردهم
آمدیم تا با تامین منابع اعتباری مناسب در حوزههای مختلف به تقویت بخش گردشگری ،کشاورزی و صنعت این استان کمک کنیم.
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جناب آقای دکتر شهید زاده مدیر محترم صندوق توسعه ملی با اشاره به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری و دستور اکید
ایشان ،هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی را هدایت اقتصاد کشور به سمت بخش خصوصی دانسته و افزودند :بایستی براساس اصل44
قانون اساسی ،اقتصاد کشور را به سمت بخش خصوصی به حرکت درآوریم زیرا با توجه به اتفاقاتی که در سطح جهانی در حال ر دادن
هست(تحریم های ظالمانه) ،در مواجهه با اقتصاد جهانی تنها بخش خصوصی می تواند کشور را از بحران اقتصادی نجات داده و
انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد .وی در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان از اعطای تسهیالت سرمایه درگردش
دوساله به واحدهای تولیدی خبر داده و افزودند :آمادگی داریم با مساعدت به پروژه های تولیدی صادرات محور استان ،منابع ارزی
خوبی در اختیار آنها قرار دهیم.
در ادامه مدیران عامل محترم بانک های کشور حاضر در جلسه با اشاره به تعهدات و پروژه های در حال اجرای خود در استان ،به
منظور کمک به توسعه و آبادانی استان اعالم آمادگی نمودند.
در پایان جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه
کشور ضمن قدردانی از پیگیری ها و تالشهای جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم به منظور ایجاد وحدت فرماندهی برای
توسعه استان ،جناب آقای دکتر حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران و جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان تصریح کردند :از دالیل حضور بنده در این استان گره گشایی از مشکالت مردم  ،فراهم آوردن مقدمات سفر
ریاست محترم جمهوری و هیئت محترم دولت به استان و دستورات اکید جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و
جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور(قول ایشان در سخنرانی  22بهمن سال  9۷در جمع مردم شریف
استان) به منظور پیگیری موضوعات توسعه استان می باشد .ایشان در ادامه با تحلیل تاریخ اردبیل( از حیث علمی ،سیاسی و مدنیت)،
دوران صفویه را مهمترین قدرت سیاسی تاریخ تشیع دانسته و افزودند :با استناد به دالیل متقن اردبیل هم قبل از اسالم و هم بعد از
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اسالم شهر مقدسی بوده است .دبیرستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور با تحلیل آمار جمعیتی استان در فاصله سالهای  13۵۵تاکنون،
دلیل کاهش رشد جمعیت استان نسبت به رشد جمعیت کشور را مهاجرت بی رویه مردم استان از روستاها و شهرهای استان به
استانهای دیگر دانسته و گفتند :شتاب مهاجرت به دلیل بیکاری فزآینده ،ضعف اقتصاد استان و پایین بودن درآمد سرانه استان نسبت به
شاخصهای کشوری می باشد .ایشان در ادامه با اشاره به همراهی و حمایت همه جانبه امام جمعه محترم اردبیل جناب آقای دکتر عاملی
از سرمایه گذاران بخش خصوصی ،و همچنین مدیران استان ابراز امیدواری کردند با اجرای مصوبات این جلسه(سرمایه گذاری ۷۶000
میلیارد ریالی بانک های عامل کشور در استان) ،این سفر نقطه عطفی در تاریخ توسعه این استان باشد.

ماوبات:
 -1به منظور تکمیل پایاب سد گیوی(تبدیل  4000هکتار اراضی دیم به آبی) مقرر گردید :بانک های سپه و کشاورزی مبلغ 2200
میلیارد ریال تسهیالت بانکی طی دو سال با مکانیزم ماده  ۵۶از طریق سازمان برنامه و بودجه اختصاص نمایند.
 -2برای تکمیل فاضالب شهرهای اردبیل و نمین مقرر گردید :مبلغ  1۶00میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک های ملت و مسکن
طی دوسال آینده اختصاص یابد.
 -3برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستاهای استان مقرر گردید :مبلغ  2۵00میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک های صادرات و
رفاه کارگران با مکانیزم ماده  ۵۶و همچنین مبلغ  1۵00میلیارد ریال اعتبار دولتی از طریق سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
 -4به منظور تکمیل پایاب سد سبالن(تبدیل  3000هکتار اراضی دیم به آبی) مقرر گردید :بانک توسعه تعاون مبلغ  ۶00میلیارد ریال
تسهیالت بانکی طی دو سال با مکانیزم ماده  ۵۶از طریق سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
 -5مقرر گردید موسسه اعتباری ملل با همکاری بانک های کشاورزی و توسعه تعاون 3۵0 ،هکتار گلخانه در استان احداث نمایند.
 -6مقرر گردید موسسه اعتباری ملل نسبت به تامین مالی( 3000میلیارد ریال) مجموعه هتل و آبدرمانی در شهرستان مشگین شهر
اقدام نماید.
مقرر گردید بانک پارسیان نسبت به تامین تسهیالت برای احداث هتل  ۵ستاره در شهرستان سرعین اقدام نماید.
-7
مقرر گردید :پست بانک نسبت به تامین مالی برای ایجاد کارخانه کریستال(با  1۵00فرصت شغلی و تولید صادرات محور) اقدام
-8
نماید.
 -9مقرر گردید :بانک ملی ایران مبلغ  23000میلیارد ریال در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان سرمایه گذاری نماید.
 -10مقرر گردید سازمان برنامه و بودجه کشور ،استان اردبیل را در استفاده از تسهیالت بانکی ،جزو استان های کم برخوردار لحاظ
نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره 8

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۵/31 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
289330

تاریخ دعوتنامه
1398/0۵/30

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
اصالندوز

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور 1398/11/1۶ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به شهرستان اصالندوز و شهرستان پارس آباد
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  ۷/30روز پنج شنبه مور  1398/0۵/31با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با گرامیداشت شهدای هفته دولت
باالخص شهیدان رجایی و باهنر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارشی از پروژه
های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی
ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا
باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و اطالعات پیشرفت
فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر مینایی فرماندار محترم شهرستان اصالندوز با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی
عزیزان باالخص استاندار محترم ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی در شهرستان نوپای اصالندوز،
گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های
شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
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همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان اصالندوز ضمن تشکر از تالشهای استاندار محترم که به جد پیگیر حل مشکالت
شهرستان می باشند تصریح کردند :موفقیت هر نظام حکومتی در گرو پیشبرد همزمان سه مولفه علمی اقتصاد ،امنیت و فرهنگ می
باشد .ایشان همچنین فعالیتهای فرهنگی سپاه ناحیه عشایری شهرستان اصالندوز را شایسته تقدیر دانسته و از عدم همکاری و شرکت
مدیران ادارات شهرستان در فعالیتهای فرهنگی انتقاد کردند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک هفته دولت رفتار و منش شهیدان رجایی و باهنر را الگویی
شایسته برای نظام مدیریتی کشور دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در
خصوص پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی تاکید کردند :مدیران دستگاه های اجرایی باید روی مسائل فرهنگی حساس بوده و مراقب
مباحث و رعایت حدود مسائل فرهنگی( به خصوص بحث حجاب و عفاف) در دستگاه ذیربط باشند .ایشان در بخش دیگری از سخنان
خود با ذکر نو پا بودن شهرستان اصالندوز افزودند :با توجه به مصوبات و اقدامات صورت گرفته در سفر اخیر معاون سازمان برنامه و
بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به استان ،در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح شهرستان و استان خواهیم بود و
فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند .استاندار اردبیل همچنین با بیان اینکه دهیاری ها
و شوراها در حل مشکالت به کار گرفته شوند گفتند :دهیاری ها در مصرف بهینه آب و تغییر الگوی کشت و اصالح نژاد دامی می توانند
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کمک کار فرمانداری ها در مراکز شهرستان ها باشند.
در پایان اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

ماوبات:
 -1درخصوص ایجاد ناحیه صنعتی اصالندوز مقرر گردید :با توجه به مکان یابی اولیه سایت ،شرکت شهرک های صنعتی استان ظرف
یک ماه و نیم آینده کلیه استعالمات و مجوزهای الزم را اخذ و عملیات اجرایی آن را شروع نمایید.
 -2در خصوص تسهیل در سرمایهگذاری کارخانه پنبه پاک کنی آقای حیدری مقرر گردید :اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
اقدامات الزم جهت بهره مندی سرمایهگذار از محل اعتبارات متمم  30درصد تسهیالت و همچنین از تسهیالت سفر ریاست
جمهوری را از طریق بانکهای عامل پیگیری نمایند.
 -3در خصوص کارخانه لبنیات گلمرادی در قشالق تولکیلو مقرر گردید :معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی
استانداری موضوع استقرار واحد تولیدی مذکور در منطقه حفاظت شده را پیگیری و نسبت به حل آن اقدامات الزم را معمول
نمایند .
 -4در خصوص متقاضیان تسهیالت از سفر ریاست جمهوری مقرر گردید با توجه به لیست تهیه شده توسط فرمانداری اصالندوز
واحدهای اقتصادی شهرستان اصالندوز در لیست کلی استان با عنایت به جدیدالتثسیس بودن شهرستان با مساعدت بیشتری در
نظر گرفته شوند.
 -5در خصوص آبرسانی به روستاهای شرق و غرب دره رود ( ارتقای تصفیه خانه عمران آباد و مخزن  1000متر مکعبی بایندور) مقرر
گردید :معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی جلسهای با حضور دستگاه های اجرایی مربوطه و فرمانداران
شهرستان های اصالندوز ،مشگین شهر و گرمی اقدامات الزم را انجام نماید.
 -6در خصوص بهره برداری از اراضی و امالک بال استفاده موسوم به کمپ اصالندوز مقرر گردید :فرمانداری اصالندوز با هماهنگی
و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،گزارشی از وضعیت
موجود ،پتانسیل ها ،نیازها  ،اهداف مورد نظر و پیشنهاد بهره برداری از اراضی مذکور را (با اولویت گسترش فضایی شهر اصالندوز
در کاربری های مختلف از جمله اداری ،ورزشی ،تفریحی و گردشگری) جهت طرح در سفر ریاست جمهوری و اخذ مصوبه تهیه
نمایند.
 -7در خصوص حمایت از سرمایه گذار ایجاد میدان عالفی توسط آقای عبدی مقرر گردید :شهردار و شورای اسالمی شهر به لحاظ
ضرورت موضوع مساعدت و همکاری های الزم را در خصوص واگذاری زمین و صدور مجوزهای الزم معمول دارند.
 -8در خصوص ساماندهی آیار باستانی تپه نادری مقرر گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان طرح جامع
گردشگری و نیز تملک زمینهای اطراف این بنای با ارزش را در اسرع وقت انجام دهد.
 -9در خصوص آبرسانی به قشالقات و تکمیل مجتمع های آبرسانی شهرستان مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب روستایی از محل
اعتبارات مصوب سفر اخیر مدیران عامل بانک ها به استان موضوع را پیگیری و اقدامات الزم را انجام نمایند.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۹

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۵/31 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
28932۵

تاریخ دعوتنامه
1398/0۵/30

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان پارس
آباد

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/11/1۶ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان پارس آباد
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  11/30روز پنج شنبه مور  1398/0۵/31با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان پارس آباد با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل
ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و
معدنی را بیان نمودند.
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همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان پارس آباد ضمن تقدیر از تالشهای استاندار محترم ،خواستار تقدیر ویژه از فرماندار
محترم شهرستان(که به جد پیگیر حل مشکالت شهرستان می باشند) شده و از بروکراسی موجود در برخی از دستگاه های اجرایی که
موجب سردرگمی سرمایه گذاران و کند شدن آهنگ توسعه شهرستان می گردد انتقاد کردند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،آنان را الگویی شایسته برای نظام مدیریتی کشور دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به سخنان مقام
معظم رهبری ،سرمایه گذاران را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی استکبار علیه ملت غیور ایران اسالمی دانسته و افزودند :همه ما
مکلف به مساعدت و یاری سرمایه گذاران محترم هستیم  .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات و اقدامات
صورت گرفته در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به استان تاکید کردند :بعد از سفر
ریاست محترم جمهوری عملیات اجرایی مصوبات اخیر در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و
سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد وانشااهلل مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و
فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند
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در پایان اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

ماوبات:
 -1در خصوص مشکل برق شرکت شهرکهای کشاورزی (گلخانه)  ،با عنایت به اعالم آمادگی شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای
استان مقرر گردید :موضوع از طریق معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری(حتما با اخذ نظر استاندار محترم )
پیگیری و حل و فصل گردد.
 -2در خصوص شرکت میالد پوشاک مغان(با موضوع تولید انواع پوشاک) مقرر گردید :در جهت احداث و احیاء مجدد واحد تولیدی
مذکور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به معرفی طرح ایشان جهت بهره مندی از تسهیالت بانکی از محل تفاهم
نامه صندوق کارآفرینی امید و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مبلغ  30میلیارد ریال اقدام نماید.
 -3به منظور رفع مشکل تعدادی از فعاالن آبزی پروری طرف قرارداد با شرکت آب منطقه ای استان ،با عنایت به دستور استاندار
محترم مقرر گردید :موضوع طی جلسه سه جانبه (آب منطقه ای ،شیالت و فرمانداری) بعد از جلسه یوم جاری برگزار و مسائل و
مشکالت از جمیع جهات بررسی و به استحضار استاندار محترم برسد.
 -4با توجه به تعطیلی چندین کارخانه پنبه پاک کنی و کارخانه عظیم تبدیل چغندر قند به شکر در شهرستان پارس آباد(به جهت
کاهش شدید سطح زیر کشت محصول پنبه و چغندر قند) و در راستای احیاء کشت پنبه و چغندر قند(که به نوعی بهترین کشت
تناوبی برای سایر کشت ها محسوب میگردد) مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی استان با اقدامات ترویجی و تثمین بذر اصالح
شده با راندمان تولید باال نسبت به افزایش سطح زیر کشت محصوالت مذکور اقدام نماید.
 -5با توجه به اظهارات مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان(به منظور رفع نواقص زیرساختی ناحیه صنعتی شهرستان
پارس آباد ،این شهرستان نیازمند اعتباری بالغ بر  330میلیارد می باشد) و به دلیل پیش بینی اعتبار برای تکمیل زیر ساختی ناحیه
صنعتی در کمیته برنامه ریزی شهرستان مقرر گردید :شرکت شهرکهای صنعتی استان با درآمد حاصل از فروش زمین برای
سرمایه گذاران و با اولویت ،نسبت به تامین آب مورد نیاز نواحی صنعتی شهرستان و سایر نیازمندی های آن اقدام نماید.
 -6به دلیل کشت وسیع برخی از محصوالت کشاورزی در سطح شهرستان (به ویژه گوجه فرنگی ،سیب زمینی) و با توجه به گزارش
ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ،خرید تضمینی محصوالت فوق الذکر در برنامه کاری دولت نمی باشد ولی در
راستای حمایت از کشاورزان ،مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی استان به سرمایه گذارانی که در زمینه احداث صنایع تبدیلی و
تکمیلی(و توانمند سازی آنان جهت خرید محصوالت کشاورزی) اعالم آمادگی کنند ،تسهیالت بانکی از محل بند (الف) تبصره
( )18ماده واحده قانون بودجه سال  1398بدهد.
 -7در خصوص نیازمندی های شرکت بهدام آرتا (اصغر رضایی) با موضوع تولیدغذای آماده و نیمه آماده(خرید ماشین آالت) و با توجه
به معرفی قبلی طرح مذکور به بانک ملی(از محل اشتغال فراگیر) مقرر گردید :موضوع توسط معاونت محترم برنامه ریزی و
هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و حل و فصل گردد.
 -8در خصوص چگونگی تامین برق مورد نیاز واحد گلخانه مرحوم عظیم فرهادی و واحد راکد آقای چمانچی ،مقرر گردید :در راستای
حمایت از سرمایه گذاری انجام گرفته در واحدهای مذکور ،شرکت توزیع برق منطقه ای استان راهکارهای تامین برق موردنیاز آنها
با حداقل هزینه را به معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعالم نماید.
 -9با توجه به وجود مشکالتی از قبیل :قرار گرفتن در منطقه مسکونی و آموزشی  ،مساحت کم کل عرصه میدان ( 2۷00مترمربع) و
تبعات بهداشتی برای اهالی و دانش آموزان مدرسه مجاور میدان ،مقرر گردید :برای رفع مشکل در جهت ایجاد میدان میوه و تره
بار در متراژ معقول ،شهرداری پارس آباد با همکاری فرمانداری شهرستان چندین مکان مناسب از زمین های بخش خصوصی و
منابع طبیعی به ترتیب اولویت شناسایی و با مشارکت حجره داران اقدام الزم را معمول دارند( البته در صورتی که زمین شناسایی
شده از نوع زمین کشاورزی درجه یک باشد مقرر گردید امور اراضی استان مساعدت های الزم را به عمل آورد).
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 -10درخصوص درخواست آقای سیروس برزگر مبنی بر ایجاد تیر پارک (ویژه دستگاه های سنگین) در شهر مقرر گردید :شهرداری
پارس آباد ،محل اجرای طرح را شناسایی و با استعالم از دستگاههای اجرایی(طی تشریفات قانونی از طریق کمسیونهای ذیربط)
پیگیریهای الزم را بعمل آورد.
 -11در خصوص شرکت تعاونی مرغ ترکان مغان که بانک عامل کشاورزی به علت عدم پرداخت بدهی شرکت ،بخشی از ویایق بانکی
شرکت را بعد از صدور اجرائیه از طریق مزایده به فروش رسانده است ،در جهت حل و فصل مابقی بدهی و احیای مجدد واحد
مذکور مقرر گردید :مدیر شرکت طی درخواست کتبی مبنی بر پرداخت  10درصد کل بدهی بصورت نقد و مابقی در اقساط  ۵ساله
به بانک کشاورزی ارائه نموده و پیگیری موضوع از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری بعمل
آید.
 -12در خصوص احداث شهرک صنعتی تخصصی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (به منظور بهره مندی از مزیتهای قانونی
شهرک تخصصی) ،با توصیه استاندار محترم(برای عقب نماندن شرکت از برنامه های اقتصادی تا مرحله اخذ مجوزهای الزم) مقرر
گردید :در شرایط فعلی جهت اجرای طرحهای اولویت دار تولیدی از جمله روغن کشی ،رب و  ...بصورت انفرادی پیگیری و اقدام
گردد.
 -13در خصوص احیاء واحد تولیدی کارتن بسته بندی آقای محسن کریمی با توجه به درخواست ایشان مقرر گردید:
 -13-1در خصوص تقاضای بخشودگی وام های زیر  1000میلیون ریال واحد ،موضوع از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی
پیگیری گردد.
 -13-2در خصوص حل و فصل بدهی باالی  1000میلیون ریال واحد ،مدیر واحد مذکور طی درخواست کتبی به بانک ملی مبنی
بر پرداخت 10درصد بدهی و مابقی در اقساط  ۵ساله ارائه و پیگیری نماید.
 -14در خصوص واحد تولیدی سرین سو مغان ( آقای فرهاد اقبال)  ،به منظور احیای مجدد آن مقرر گردید :مدیر واحد تولید برای حل
و فصل بدهی شرکت ،طی درخواست کتبی به بانک سپه مبنی بر تقاضای پرداخت  10درصد بدهی و مابقی در اقساط  ۵ساله
اقدام نماید و در این خصوص پیگیری الزم از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی بعمل آید ضمناً در
خصوص مشکالت سند مالکیت شرکت سرین سو ،شرکت شهرکهای صنعتی بررسی های الزم را انجام و نتیجه را به ذینفع و
فرمانداری شهرستان پارس آباد اعالم نماید.
 -15با توجه به اینکه به منظور احیا و توسعه کارخانه رب سازی(آقای عباداهلل نوری) ،واحد مذکور جهت اخذ تسهیالت از محل اشتغال
پایدار روستایی و عشایری به صندوق کارآفرینی امید استان معرفی شده است مقرر گردید  :صندوق کارآفرینی امید استان در
پرداخت تسهیالت تسریع نموده و نتیجه را به فرمانداری شهرستان منعکس نماید.
 -16به علت بدهی بانکی شرکت آذر صهبای مغان و تملیک بخشی از شرکت توسط بانک ملی مقرر گردید :واحد مذکور طی
درخواست کتبی به بانک ملی(مبنی بر تسویه بخشی از بدهی و تقسیط مابقی در اقساط  3الی  ۵ساله) اقاله طرح گردد تا شرایط
احیای واحد فراهم شود.
 -17در خصوص تقاضای احداث جایگاه سوخت چند منظوره (آقای سیامک پور عباس) در مسیر پلیس راه سربند  ،با توجه به اینکه در
اجرای چهار خطه مسیر انحرافی حذف می گردد ،مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اجرای طرح
مذکور را مجددا بررسی و مساعدت نماید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۰

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۵/31 : :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
289282

تاریخ دعوتنامه
1398/0۵/30

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان بیله
سوار

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/11/1۵ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان بیله سوار
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه در ساعت  1۷/30روز پنج شنبه مور  1398/0۵/31با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه آقای قبادی فرماندار محترم شهرستان بیله سوار ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان
باالخص استاندار محترم ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،به ارائه گزارش از روند اجرای مصوبات
جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی پرداختند .ایشان در ادامه به بیان مهمترین مشکالت و کمبودهای زیر ساختی شهرستان علی
الخصوص در حوزه های جاده های مواصالتی ،بهداشت و درمان و وضعیت پوشش تلفن همراه اشاره کرده و از مدیران مربوطه خواستند
تا توجه ویژه در این خصوص معمول دارند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،آنان را الگویی شایسته برای نظام مدیریتی کشور دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به در پیش بودن
سفر رئیس جمهور محترم به استان ،برای اولین بار از اخذ پیشاپیش اعتبارات(سفر ریاست جمهوری) الزم برای اجرای پروژه ها و رفع
نیازمندی های استان خبر داده و افزودند :این شیوه عملکرد یمرات پرخیر و برکتی را برای مردم استان در پی خواهد داشت .ایشان در
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات و اقدامات صورت گرفته در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و
مدیران عامل بانک ها به استان تاکید کردند :بعد از سفر ریاست محترم جمهوری عملیات اجرایی مصوبات اخیر در استان آغاز و سراسر
استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد وانشااهلل مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد
توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1در خصوص  3هکتار زمین مورد درخواست شرکت کیمیا بذر مغان (تولید بذر هیبرید سیفی و سبزی) مقرر گردید :پس از بازدید
میدانی و بررسی کارشناسی و استعدادیابی( توسط کارشنا سان فرمانداری شهرستان و دستگاههای اجرایی ذیربط در اسرع وقت)
تصمیم گیری گردد.
 -2در خصوص صدور پروانه برای طرح دانش بنیان چند قلوزایی گوسفند داشتی( سر کار خانم دانش مقدم )مقرر گردید :موضوع به
کمیسیون ماده  11ارجاع داده شود .همچنین اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی مبلغ  1.۵میلیارد تومان تسهیالت از محل
تسهیالت صندوق کارآفرینی امید به این طرح اختصاص دهد.
 -3در خصوص تسهیالت مورد درخواست طرح تولید پوشاک آقای حقی مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان طرح مذکور
را به مدیریت بانک کشاورزی مرکزی تهران برای دریافت تسهیالت به مبلغ  12میلیارد تومان معرفی نماید.
 -4در خصوص زمین مورد درخواست آقای عزیززاده برای اجرای طرح دامداری  ۵000رأسی مقرر گردید :مقدار زمین مورد درخواست
( 300هکتار) به منظور بررسی کارشناسی ،استعدادیابی و امکان سنجی توسط نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط (منابع طبیعی،
جهاد کشاورزی ،امور اراضی،محیط زیست ،نظام مهندسی کشاورزی) با محوریت فرمانداری شهرستان در اسرع وقت از طریق
بازدید میدانی با حضور سرمایه گذار بررسی و اعالم نظر شود.
 -5طرح اکو کمپ گردشگری عشایری آقای یوسفی مطرح (بدلیل عدم یبت قطعی سند زمین مورد درخواست مجری توسط منابع
طبیعی) و مقرر گردید :موضوع از طریق فرمانداری شهرستان پیگیری و با مساعدت منابع طبیعی استان حل و فصل گردد.
 -6در خصوص طرح تولید کود مایع شرکت پارس هور (به مدیریت آقای احمدی ) مقرر گردید  :اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
استان نسبت به معرفی طرح مذکور برای دریافت تسهیالت به مبلغ  ۵00میلیون تومان بعنوان سرمایه در گردش از محل اعتبارات
صندوق کارآفرینی امید اقدام نماید.
 -7در خصوص طرح پرورش گاو میش  ۵0رأسی (آقای سروی) مقرر گردید :اداره کل منابع طبیعی استان نسبت به واگذاری زمین
مورد درخواست سرمایه گذار به مساحت  ۶000متر مربع ظرف مدت یک هفته اقدام نماید.
 -8مشکل تثمین برق طرح پرورش ماهی آقای باقرزاده مطرح و مقرر گردید :ضمن انجام اصالحات الزم در طرح مذکور توسط
مجری ،اداره کل شیالت استان با همکاری ومساعدت شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای استان اقدامات الزم را معمول دارد.
 -9موضوع ساماندهی گردشگری سالمت شهرستان مطرح و مقرر گردید :شرکت توسعه گردشگری استان اردبیل برنامه های
عملیاتی ساماندهی گردشگری سالمت اعم از طرح مطالعاتی ،اجرایی و پژو هشی الزم را پیگیری نماید.
 -10پس از بررسی مصوبات جلسه قبل(شانزدهمین صورتجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به شماره  ۶۷0۷91مور ،)1398/12/4
مقرر گردید مصوباتی که روند اجرایی آنان با مانع روبرو شده و یا اجرایی نگردیده است کماکان در دستور کار بوده و پیگیریهای
الزم توسط فرمانداری شهرستان تا رفع مشکالت و موانع اجرایی توسط ادارات مربوطه معمول گردد.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۱

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/01 : :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
289340

تاریخ دعوتنامه
1398/0۵/30

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان مغان

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/11/18ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان مغان
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  8صبح روز جمعه مور  1398/0۶/01با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان مغان با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،نماینده محترم مردم شریف شهرستان مغان در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه
های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند .ایشان در ادامه از راه اندازی  18طرح
راکد در ماههای اخیر و فعال شدن  13هسته فناور در سطح شهرستان خبر داده و تصریح کردند :اقتصاد مقاومتی یک منطق رفتاری را
می طلبد و مولفه های و مبنای حرکت آنها تامین زیرساختها و امکانات زیربنایی است.
همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان گرمی ضمن تشکر از حضور و تالشهای استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی ،از
عدم تحقق وعده های داده شده مدیران در سال های اخیر و همچنین از بروکراسی های موجود در برخی از دستگاه های اجرایی که
موجب سردرگمی سرمایه گذاران و کند شدن آهنگ توسعه شهرستان گردیده است انتقاد کردند.
جناب آقای دکتر میرزاده نماینده محترم شهرستان مغان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،با اشاره به آمارهای
جمعیتی از مهاجرت معکوس به شهرستان گرمی خبر داده و این عمل را نتیجه اقدامات خوب انجام گرفته در سال های اخیر دانسته و
افزودند :ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان بیشتر از این را می طلبد و با تکمیل زیرساختهای شهرستان می توان شاهد توسعه شهرستان
بود.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،آنان را الگویی شایسته برای نظام مدیریتی کشور دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان هفته دولت را فرصتی
برای پایش عملکرد دولت دانسته و اعالم کردند :در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به
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استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالنی در حوزه های مختلف از
جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و  ....تصویب شد که انشااهلل بعد از سفر ریاست محترم جمهور به
استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه
گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم
مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1با عنایت به اتمام ساختمان سد تازه کند و همزمان با سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان ،مقرر گردید ضمن افتتاح و بهره
برداری از پروژه مذکور  ،پروژه احداث تصفیه خانه و خط انتقال سد با تثمین اعتبار مورد نیاز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن
توسط دستگاه های ذیربط آغاز گردد.
 -2مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب روستایی تا تاریخ  1398/0۶/04روز دوشنبه ،آب شرب مورد نیاز شهر گرمی و روستاهای تابعه(
افق  )142۵را براساس مستندات مورد تثیید به استانداری و شرکت آب منطقه ای اعالم و ظرف یک هفته بعد  ،تثییدیه های الزم
را از شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور اخذ نماید.
 -3مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب روستایی از محل اعتبارات ماده ( ۵۶تسهیالت بانکی) برای تثمین اعتبار مورد نیاز اتمام پروژه
مجتمع آبرسانی موران اقدام و برنامه زمانبندی اتمام مجتمع های آبرسانی موران  ،باالزاده و تازه کند را به استانداری اردبیل و
فرمانداری گرمی اعالم نماید.
 -4مقرر گردید :مشکالت تثمین برق ایستگاه های پمپاژ آب خام در محدوده ی شهرستان بیله سوار ،علت قطعی های برق این
ایستگاه ها توسط شرکت های توزیع برق و آب و فاضالب شهری و روستایی بررسی و روش های جلوگیری از این اتفاقات ( از
جمله تثمین ژنراتور برق اضطراری) را به استانداری اردبیل و فرمانداری گرمی اعالم نمایند.
 -5مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف سه سال آتی ،عملیات اجرایی پروژه چهار خطه کردن سه راهی صحرا-رضی-
گرمی به بیله سوار حداقل به طول  ۷۵کیلومتر را ( مقدمات طرح قبل از سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان آماده شود) با
همکاری قرارگاه خاتم برنامه ریزی و اجرا نماید.
 -6با توجه به وجود معارضات زمین منطقه آزاد تجاری سهم شهرستان گرمی مغان ،مقرر گردید :با مدیریت فرمانداری شهرستان و
همکاری ادارات کل راه و شهرسازی  ،منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی جلسات پیگیری در بازه زمانی دو هفته ای با
حضور معاون محترم سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار و گزارش مربوطه به استاندار محترم ارسال گردد.
 -7مقرر گردید :با عنایت به معارضات زمین پیش بینی شده ی اردوگاه دانش آموزی با سرمایه گذار قبلی طرح ،بانک کشاورزی
استان نسبت به بررسی وییقه جایگزین و تسهیل و رفع مشکل واگذاری اقدام و گزارش مربوطه را به دبیرخانه مربوطه و
فرمانداری شهرستان اعالم نمایند.
 -8مقرر گردید :زمین معوض درمانگاه تثمین اجتماعی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان پیش بینی و با همکاری اداره کل
آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات الزم معمول گردد.
 -9با عنایت به پیش بینی اعتبار اولیه تثمین روشنایی دور دریاچه گیالرلو  ،مقرر گردید :شرکت توزیع برق استان نسبت به طراحی
روشنایی مذکور ظرف  20روز آتی اقدام و نتیجه را به دبیرخانه مربوطه و فرمانداری شهرستان ارسال نماید.
 -10مقرر گردید :شرکت شهرک های صنعتی استان عملیات اجرایی احداث نواحی صنعتی انگوت و موران و تثمین زیرساخت های
اولیه آن را آغاز و گزارش آن را به فرمانداری شهرستان اعالم نماید.
 -11مقرر گردید :تعهدات استانی بنیاد علوی از جمله تحت پوشش قرار دادن شهرک صنعتی شهر گرمی از تسهیالت مربوطه توسط
اداره کل دفتر امور روستایی استانداری و فرمانداری گرمی پیگیری گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۲

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/01 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
289۵04

تاریخ دعوتنامه
1398/0۵/30

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
مشگین شهر

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/11/18و 1398/02/2۷ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان مشکین شهر و بخش ارشق
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۶عصر روز جمعه مور  1398/0۶/01با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان مشگین شهر با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص
استاندار محترم ،نماینده محترم مردم شریف شهرستان مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران
محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و
مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند .ایشان در بخش
دیگری از سخنان خود رویکرد دولت و تاکید استاندار محترم را بر تقویت حوزه های رونق تولید و اشتغال اعالم کردند و گفتند :افتتاح
فاز اول کارخانه کامیونسازی حدید مبتکران ،واحد تولید المپهای ال ای دی ،سرکه چوب و قالیچه معلق ،ساماندهی آبگرم
قوتورسوئی از نتایج برگزاری جلسات قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان مشگینشهر و بخشداری ارشق با بیش از  3۵مصوبه می
باشد و امیدواریم در ادامه شاهد برگزاری این جلسات در چهار بخش دیگر این شهرستان باشیم تا زمینه توسعه و پیشرفت این مناطق با
محوریت سرمایهگذاران نیز فراهم آید.
همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان مشگین شهر ضمن تبریک دهه والیت و غدیر و همچنین تشکر از تالشهای
استاندار و مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان ،انتقال جلسات اقتصاد مقاومتی به شهرستان ها را یک ابتکار ویژه و مبارک از
جانب استاندار محترم دانسته و افزودند :گزارش اجرای مصوبات جلسات قبل توسط فرماندار محترم نشان از مثمریمر بودن این جلسات
می باشد .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) ،پیشرفت جامعه اسالمی را در گرو توجه به
سه مقوله فرهنگ ،علم و اقتصاد دانسته وتاکید کردند :با مدیریت جهادی و تالش صادقانه می توان همزمان به این سه مقوله دست
یافت.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جناب آقای دکتر ملکی نماینده محترم شهرستان مشگین شهر نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و با اشاره و
تاسی از مفاهیم مجموعه تالیفات عالمه امینی(کتاب الغدیر)  ،مدیران را به تالش بیشتر توصیه کرده و افزودند :ظرفیتها و پتانسیلهای
شهرستان بیشتر از این را می طلبد و باید با تکمیل زیرساختهای شهرستان زمینه های توسعه شهرستان را فراهم نمود.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ ،از توجه کمتر به مقوله فرهنگ(خصوصا حجاب و عفاف)
انتقاد کرده و تصریح کردند  :باید با تالش بیشتر موانع و مشکالت را از سر راه برداریم و بر روی اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با
شدت و حدت بیشتر کار کنیم و نگذاریم با مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند .در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه
و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته بود مصوبات و
اعتبارات کالنی در حوزه های مختلف از جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و  ....تصویب شد که
انشااهلل بعد از سفر ریاست محترم جمهور به استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه
عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در
سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1به منظور تقویت آنتن دهی تلفن همراه شهرستان مشگین شهر در مسیر گردشگری از جمله روستاهای وله و زیر و موئیل مقرر
شد مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان اردبیل تا آخر شهریور ماه سال  98نسبت به راه اندازی دکل مخابراتی تلفن همراه
در مسیر یاد شده اقدام نمایند.
 -2مقرر گردید کارشناسان دفترفنی استانداری اردبیل ،امور آب و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در خصوص انتقال آب
مجتمع آبدرمانی آقبالغ را بررسی و راهکار اجرایی را با نظر مساعد ظرف مدت یکماه به فرمانداری اعالم نمایند.
 -3مقرر شد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل مجوز الزم در ارتباط با طرح تامین زیر ساخت های مجتمع
اقامتی و گردشگری وله زیر صادر نمایند.
 -4مقرر شد طرح آقای حسین نصیری سرمایه گذار هتل اقامتی و گردشگری آبگرم دودو اصالح گردد.
 -5مقرر شد اعتبارات الزم زیر ساخت های مسیر گردشگری آب دهی گرم یل سویی ،اکو کمپ دورنا ،زیپ الین رویای خیاو و آبگرم
آخاربار از اعتبارات حوزه گردشگری شهرستان تامین گردد.
 -6به منظور تامین نیروی انسانی متخصص شرکت حدید مبتکران مقرر شد استاندار محترم اردبیل از وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی (فنی و حرفه ای کشور) موضوع را پیگیری نمایند.
 -7مقرر شد فرماندار محترم شهرستان از پزشکان شهرستان جهت آموزش آبدرمانی به استانداری معرفی نمایند.
 -8مقرر شد تا آخر آبان ماه سالجاری رستوران شابیل به بهره برداری برسد.
 -9به منظور تکمیل پروژه زیپ الین رویای پرواز سرکارخانم ندا حاجی زاده مقرر شد اداره کل منابع طبیعی کسری متراژ مذکور
سایت  2را در سایت  1اضافه گردد.
 -10مقرر گردید سازمان مدیریت در اولین تخصیص  ۵0درصد به پروژه مصلی مشگین شهر اختصاص گردد.
 -11مقرر گردید با یکماه آینده آینده فرمانداری ساختمانی را جهت استقرار جهاد دانشگاهی تامین نمایند.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۳

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/0۵ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
29۷۶22

تاریخ دعوتنامه
1398/0۶/04

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان نمین

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/02/28ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان نمین
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  18/30روز سه شنبه مور  1398/0۶/0۵با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از اجرای مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان نمین و همچنین پروژه های اقتصاد مقاومتی ابالغی به استان در سال 98
 ،از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی
وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی
توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام
یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان نمین با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل
ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و
معدنی را بیان نمودند .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ابتکار استاندار محترم(مبنی بر تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در
شهرستان ها)را بسیار مویر دانسته و گفتند :هماهنگی و همدلی ایجاد شده بین مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان برای رفع
موانع پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان ها باعث رشد و شکوفایی شهرستان ها شده است که از این بابت زحمات استاندار محترم
جای قدردانی دارد.
همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان نمین ضمن تبریک دهه والیت و غدیر و همچنین تشکر از تالشهای استاندار و
مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان ضمن اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه  ،توجه بیشتر مدیران محترم دستگاه های
اجرایی استان را خواستار شدند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی تصریح کردند :امروز در مقابل هجمه های
استکبار برای نا امید کردن مردم و ناکارآمد جلوه دادن نظام نیاز به تالش بیشتر در زمینه فرهنگ و اقتصاد دارد و باید با تالش بیشتر
موانع و مشکالت را از سر راه برداریم و بر روی اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با شدت و حدت بیشتر کار کنیم و نگذاریم با
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مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند .در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به
استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالنی در حوزه های مختلف از
جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و  ....تصویب شد که انشااهلل بعد از سفر ریاست محترم جمهور به
استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه
گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم
مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

58

ماوبات:
 -1برای حل ب ار ترافیکی مسیرفندقلو (دور سایت شهرداری) مقررگردید ادارةکل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان
نسبت به آسفالت رینگ دوم مسیر قبل از شروع فصل سرما اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در تثمین بخشی از اعتبار
مساعدت نماید .ضمن اینکه باقیماندة مسیرخاکی مجموعة گردشگری حیران فندقلو (تله کابین) توسط دستگاه مزبور آسفالت و
تکمیل گردد .
 -2درخصوص جادة دسترسی واحدهای تولیدی مستقر در جنب ناحیة صنعتی نوجه ده مسیر جدیدی شناسایی و مقرر گردید با
همکاری ادارهی صنعت  ،معدن و تجارت منابع طبیعی و فرمانداری نمین مسیر بررسی و نسبت به برقراری مسیر اقدام نمایند .
 -3درخصوص زیرساختهای طرح فرنج فرایزآقای میرعسگری در روستای یونجالو مقررگردید آقای میرعسگری در پروژة خود پیشرفت
نشان داده و منابع ارزی و ریالی خود را شفاف سازی و اعالم نماید و در خصوص اجرای پروژه تعهدات الزم را ارائه نموده و پس
از آن به تثمین زیر ساختهای آن از جانب دستگاههای اجرایی اقدام شود .
 -4با توجه به انجام کلیهی استعالمات مبنیبر جابجایی زمین مورد نظر برای شرکت اجداد سپیدان کویر مقررگردید شرکت اجداد در
زمین جدید شروع عملیات نموده و همزمان با درخواست  ،ارائة مدارک و پیگیری سرمایه گذار پروندة ماده  31آن توسط
دستگاههای اجرایی به صورت دست گردون تکمیل و تصویب شود .
 -5درخصوصحلحرایم شهرک صنعتی خصوصیآرتا نمین سبزمقررگردیدجهادکشاورزی استان راهکار مناسب برای رفع حرایم
طرحها همجوار شهرک مزبور را پیشنهاد و در این خصوص با نظر مساعد کارگشایی و اقدام نماید .
 -6با عنایت به اهمیت و ضرورت عملیاتی شدن طرح بوم گردی آرپاتپه آقای فرامرزی در خصوص معافیت و یا مساعدت در رقم
عوارض تغییرکاربری (تقویم اراضی) آن مقررگردید با حضور سرمایهگذار در ادارهی میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
موضوع بررسی و با هماهنگی امور اراضی استان راهکار مناسبت شناسایی و نسبت به رفع مشکل ظرف  1۵روز آینده اقدام شود .
 -7درخصوص تثمین آب طرح توسعة مرغداری گوشتی آقای حاج نوری پس از بحث و بررسی مقررگردید در اولین فرصت از
مجموعة مرغداری در روستای کنازق با حضور مسئولین نظام مهندسیکشاورزی  ،جهادکشاورزی و امور آب بازید و تصمیم الزم
اتخاذ گردد .
 -8درخصوص تثمین آب شهرک گلخانهای توت فرهنگی حسینزاده در منطقة نوجهده مقرر گردید آقای حسین زاده امورات مرتبط به
مجوزگلخانه را پیگیر و قبل از هرگونه عملیات عمرانی منتظر بماند تا تکلیف تخصیصآب استان و به طبع آن طرح مشخص شود.
 -9درخصوص نحوة برقرسانی به طرح پرولیلآقای خاکپور در شهرک صنعتی 2پس از بحث و بررسی مقرر گردید در محل دفتر
استاندار محترم با حضور سرمایهگذار و مدیر عامل شرکت برق استان در ساعت  10/30قبل ازظهر روز چهارشنبه (فردای روز
جلسه) جلسهای تشکیل و در حضور استاندار محترم راهکار فنی و اقتصادی مناسب برای آن تعیین گردد .
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 -10با توجه به اهمیت و ضرورت و پیشرفت قابل قبول طرح داروهای گیاهی امید فارمد پارسیان مقرر گردید در خصوص تثمینآب
مورد نیاز و صدور مجوز حفر چاه به همراه ادامة حفاری تا عمق  ۶0متر از جانب امور آب مساعدت ویژه معمول و کارگشایی گردد.
 -11درخصوص ارتقاء درجه هتل در حال احداث آقای گردهای از  3به  4و تسهیل و پیگیری تسهیالت  200میلیارد ریالی برای آن
مقرر گردید ادارة کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی گردشگری اقدام و پیگیریهای ویژه به عمل آورد .
 -12درخصوص تسهیالت خرید ماشینآالت شرکت معین صنعت سبالن فعال در زمینهی تولید موادغذایی مقررگردید سازمان صنعت ،
معدن و تجارت از محل اعتبارات تبصره  18نسبت به معرفی جهت دریافت تسهیالت در بانک توسعة تعاون اقدام و شرکت
شهرکهای صنعتی در خصوص أخذ معوقات شرکت مزبور مساعدت نماید .
 -13درخصوص بدهی معوقه و اجرائیه بانک ملی برای تعاونی نازگل سبالن مقررگردید تا سه ماه  ،بانک ملی مهلت داده و پس ازآن
تعاونی نسبت به تعیین تکلیف و شروع پرداخت اولین اقساط خود از اسفندماه سال جاری اقدام و در این خصوص بانک ملی
مساعدت نماید .
 -14درخصوص بدهی مالیاتی شرکت تجلی مقررگردید اصل بدهی تا دو ماه آینده تسویه و جریمهیآن بخشوده شود و در خصوص
بدهی تثمین اجتماعی با پیگیری فرمانداری شهرستان نمین جرایم بخشوده و اصل بدهی وصول گردد .سازمان صنعت  ،معدن و
تجارت استان اردبیل نیز از محل اعتبارات تبصره  18نسبت به معرفی برای خرید ماشین آالت و سرمایه در گردش در بانک
توسعهی تعاون مبلغ  1۵0میلیارد ریال تسهیالت اقدام نماید .
 -15درخصوص اجرائیهی بانک کشاورزی برای مرغداری مادرگوشتی آقای سیف نژاد مقرر گردید یک فرصت دو ماه به آقای سیفنژاد
ازجانب بانککشاورزی داده شود تا در این مدت مشکل بانک پاسارگاد آقای سیفنژاد حل  ،پس از آن نسبت به تعیین تکلیف
بدهی خود در قالب بند در بانک کشاورزی اقدام نماید .
 -16با توجه به آماده بودن مخزن دوم سد سربند برای آبگیری مقرر گردید جهاد کشاورزی استان طرح الزم را در این ارتباط تهیه و
برای تخصیص آب ارائه نماید .
 -17در خصوص ورودی پیشنهادی برای شهرنمین با عنایت به تثمین اعتبار مقررگردید ادارهی کل راه شهرسازی ظرف یک ماه آینده
نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید .
 -18درخصوصاحداثدرمانگاه تثمیناجتماعی شهرستان نمین مقررگردید استاندارمحترم ازرئیس سازمانتثمیناجتماعی کشور پیگیری
نموده تا هر چه زودتر این پروژه عملیاتی گردد .
 -19درخواست تهسیالت یابت و گردش شرکت  110آذربایجان مطرح و مقرر گردید از محل تبصره  18مبلغ بیست میلیارد ریال برای
آن معرفی نامه توسط سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان صادر گردد .
 -20در خصوص طرح فاضالب شهر نمین ،با عنایت به تامین اعتبار مبلغ  ۶0میلیارد تومان(در جلسه شورای عالی بانک ها که تیرماه
در استان تشکیل گردید) مقرر گردید :عملیات اجرایی طرح مذکور حداکثر ظرف یکماه آینده آغاز گردد.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۴

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/0۶ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
300۵4۵

تاریخ دعوتنامه
1398/0۶/0۵

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان کویر

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور 1398/03/22ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به شهرستان کویر
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11روز چهارشنبه مور  1398/0۶/0۶با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
اشاره به سفر اخیر مدیران عامل بانک ها به استان  ،استفاده از راهکار ها و ظرفیت های خارج از منابع دولتی را از راهبردهای موفق
استاندار محترم در جذب اعتبار به پروژه های کالن استان دانستند .ایشان در ادامه با ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان
در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه
های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه
نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
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در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان کویر با عرض خیر مقدم حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار محترم ،نماینده محترم
مردم شریف شهرستان های خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های
اجرایی ،از استاندار محترم بابت عملیاتی کردن پروژه پایاب سد گیوی تشکر نموده و گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به
جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای
تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
جناب آقای دکتر خالقی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی نیز با گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تشکر از استاندار محترم بابت حل مشکل پایاب سد گیوی ،مدیران را به تالش بیشتر توصیه کرده
و افزودند :ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان بیشتر از این را می طلبد و باید با تکمیل زیرساختهای شهرستان زمینه های توسعه
شهرستان را فراهم نمود.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند و افزودند :اقتصاد مقاومتی
یعنی اهتمام دسته جمعی برای مقابله با جنگ اقتصادی از طریق ایجاد رونق تولید و ایجاد اشتغال می باشد بنابراین ایجاد انسجام و
همدلی بین مدیران دستگاه های اجرایی استان مهمترین عامل موفقیت جلسات شهرستانی ستاد اقتصاد مقاومتی بود و خوشبختانه
شاهد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها به معنای واقعی هستیم .در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
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و مدیران عامل بانک ها به استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالنی
در حوزه های مختلف از جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و  ....تصویب شد که انشااهلل بعد از سفر
ریاست محترم جمهور به استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه
های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و
فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

ماوبات:
 -1در خصوص درخواست تسهیالت واحد تولیدی کلید و پریز معصومی مقرر گردید :نامبرده در بانک ملی تشکیل پرونده نموده و
موضوع از طریق فرمانداری شهرستان کویر پیگیری شود.
 -2مقرر گردید شرکت آب و فاضالب استان در احداث تصفیه خانه آب و فاضالب شهر کویر تسریع نماید.
 -3مقرر گردید  :احداث مجتمع های آبرسانی روستاهای شهرستان به عنوان پروژه اولویت دار در سفر ریاست محترم جمهوری مطرح
گردد.
 -4با توجه به اخذ مجوز واگذاری مجوز آبگرم به بخش خصوصی مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان ،اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با محوریت معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای جذب
سرمایه گذار اقدام نمایند.
۵ -5در خصوص واحد تولیدی سبد پالستیکی آقای آذر شب مقرر گردید :تسهیالت سرمایه در گردش واحد مذکور از محل اعتبارات
مرحله پنجم اشتغال پایدار روستایی توسط معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری معرفی گردد.
۶ -6در خصوص سردخانه آقای فرهادی با توجه به مصوبات جلسات قبل مقرر گردید :معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور
اقتصادی استانداری طی جلسه ای مشکالت طرح مذکور را با بانک عامل و مسئولین مربوطه و نیز فرماندار محترم شهرستان
تعیین تکلیف نماید.
 -7مقرر گردید :تسهیالت واحد تولید شیشه خم اتومبیل از طریق معاونت محترم وزیر جناب آقای دکتر منصوری و از محل اعتبارات
صندوق کار آفرین امید پرداخت گردد.
 -8در خصوص واحد تولید زغال آقای اسفندیاری مقرر گردید :واحد مذکور پس از اخذ مجوز های الزم ،از طریق اداره کل صنعت،
معدن و تجارت برای اخذ تسهیالت معرفی گردد.
 -9مقرر گردید مجتمع آب معدنی محمدی برای دریافت تسهیالت از محل اعتبارات روستایی به صندوق کارآفرین امید معرفی گردد.
 -10به جهت ضرورت و اهمیت طرح انرژی خورشیدی آقای علیزاده مقرر گردید :طرح مذکور برای اخذ تسهیالت موردنیاز توسط
معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری به یکی از بانک های عامل معرفی گردد.
 -11مقرر گردید دستگاههای ذیربط مساعدت های الزم برای احداث  CNGدر مسیر جاده سرچم (آقای مرادی) را به عمل آورند.
 -12در خصوص مرکز معاینه فنی آقای عظیمی مقرر گردید موضوع در کمیسیون ماده  11استان بررسی گردد.
 -13برای طرح تولید عرقیات آقای امیر اسکندری مقرر گردید :طرح مذکور برای اخذ تسهیالت به مبلغ بیست میلیارد ریال توسط
معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری به یکی از بانک های عامل معرفی گردد.
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 -14با توجه به وضعیت نا مناسب جاده های ارتباطی شهرستان مقرر گردید  :ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری اهتمام جدی در
جهت آسفالت راههای روستایی به خصوص هواشانق ،سکرآباد و لیقوان بعمل آورند.
 -15برای درخواست تسهیالت بسته بندی و تبدیلی آقای حاجی علیقلی مقرر گردید  :اداره کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان طرح مذکور را برای اخذ تسهیالت به یکی از بانک های استان معرفی نماید.
 -16در خصوص ایجاد زیر ساختها در خارج از مناطق شهری و در جهت حمایت از سرمایه گذاران مقرر گردید:از عناوین خدمات
رسانی به روستاها استفاده و به سرمایه گذاران مربوطه مساعدت گردد.
 -17مقرر گردید دستگاههای مربوطه در جهت پاسخ استعالمات طرح هتل آقای قربانی زند (حمام سنگی) تسریع نموده و نیز طرح
مذکور برای اخذ تسهیالت موردنیاز توسط معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری به یکی از بانک های
عامل معرفی گردد.
 -18برای احداث هتل توسط آقای شیرمحمدی مقرر گردید :مبلغ  1۵میلیارد ریال تسهیالت با پیگیری مدیر کل محترم میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان پرداخت گردد.
 -19برای حل مشکل بیمه بافندگان فرش آذرخش مقرر گردید :معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی
جلسه ای با ادارات کل تعاون و صنعت و معدن موضوع را بررسی و حل و فصل نماید.
 -20با توجه به انجام زیر سازی و نیز عقد قرارداد آسفالت با پیمانکار مقرر گردید :راه روستایی نی احمد بیگ به هواشانق توسط اداره
کل راه و شهرسازی استان در اسرع وقت آسفالت گردد.
 -21مقرر گردید :با توجه به تفاهم نامه آقای قادر ولی نژاد در خصوص ایجاد خط تولید پروفیل آلومینیوم طرفین نسبت به اجرای
تعهدات خود اقدام نمایند.
 -22در خصوص مشکل برق شهرک گلخانه ای آقای صدقعلی محمدی مقرر گردید :با هماهنگی جهاد کشاورزی از برق پمپاژ به
صورت مشترک استفاده و هزینه برق مصرفی توسط آقای محمدی پرداخت گردد.
 -23مقرر گردید بانک کشاورزی نسبت به افزایش تسهیالت گلخانه آقای نجاتی فر تا سقف دویست میلیون تومان اقدام نمایند.
 -24در خصوص پایاب سد گیوی با عنایت به اینکه این پروژه به عنوان پروژه اولویت دار جهت شروع عملیات اجرایی در سفر ریاست
محترم جمهوری معرفی شده و با توجه به تضمین اعتبار از طریق بانکهای سپه و کشاورزی مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای
استان در اسرع وقت نسبت به انجام مناقصه جهت انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
 -25با توجه به فعالیت شهرک صنعتی شهرستان مقرر گردید متصدی دائم توسط مدیر عامل شهرک های صنعتی برای هماهنگی امور
این شهرستان معرفی گردد.
 -26با توجه به اهمیت ساختمان دولت مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
استانداری در جهت تکمیل آن مساعدت نمایند.
 -27با عنایت به تخصیص اعتبار در سالهای  98و  9۷برای احداث مجتمع فرهنگی و هنری ،مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی
استان در اسرع وقت نسبت به انجام مناقصه جهت احداث این مجتمع اقدام نماید.
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تاریخ1398/0۶/0۶ : :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
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تاریخ دعوتنامه
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ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
بخشداری هشتجین

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور 1398/03/22ستاد اقتصاد مقاومتی در فرمانداری شهرستان خلخال
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  19روز چهارشنبه مور  1398/0۶/0۶با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان خلخال با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،نماینده محترم مردم شریف شهرستان های خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی ،ائمه جمعه محترم شهر هشتجین و
مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان
ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
جناب آقای دکتر خالقی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی نیز با گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان ،مدیران محترم دستگاه های اجرایی را به تالش بیشتر
توصیه کرده و خواستار تکمیل زیرساختهای شهرستان در زمینه های مختلف شدند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی استکبار که از طریق فشار حداکثری معیشت ملت را نشانه رفته تصریح کردند :باید
با تالش بیشتر موانع و مشکالت را از سر راه برداریم و نگذاریم با مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند .در سفر اخیر معاون
محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام
گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالنی در حوزه های مختلف از جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و
 ....تصویب شد که انشااهلل بعد از سفر ریاست محترم جمهور به استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر
استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه
و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجر ای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
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ماوبات:
 1 -1در رابطه با  13کیلومتر جاده هشتجین به سرچم مقرر گردید  :ظرف هفته آینده با محوریت فرمانداری شهرستان خلخال جلسه
مشترکی بین پیمانکار پروژه ،اداره کل راه و شهرسازی ،و استانداری برگزار و در خصوص اتمام عملیات بهسازی و آسفالت پروژه
تصمیمات قطعی اتخاذ گردد.
 -2با توجه به توضیحات آقای ناصری سرمایه گذار پروژه کشتارگاه صنعتی طیور  ،پرورش ماهی  ،پرورش بلدرچین و کارخانه خوراک
طیور در خصوص مشکل صدور مجوز از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ( ورود و خروج به محل اجرای
طرح ) مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ظرف مدت یک هفته مجددا راه دسترسی طرحهای فوق را با
نظر مساعد بررسی و مجوز الزم را صادر نماید در غیر اینصورت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بهمراه اداره کل
منابع طبیعی استان موقعیت جدید را که به زیرساختها نزدیک باشد به سرمایه گذار معرفی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری و بخشدار خورش رستم تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نمایند.
 -3در خصوص مشکالت مجموعه گردشگری بام خلخال مقرر گردید مواردی به شرح ذیل از سوی ادارات کل پیگیری گردد:
 -3-1با توجه به تاخیر پیمانکار احداث راه دسترسی مجموعه بام خلخال علیرغم تخصیص مبلغ مورد نظر برای راه دسترسی مقرر
گردید :اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به تعیین تکلیف موضوع تا پایان شهریور ماه سالجاری
اقدام الزم را معمول نماید.
 -3-2در خصوص تامین اعتبار الزم برای راه اندازی سیستم فاضالب مجموعه مقرر گردید :ادارات کل میراث فرهنگی و آب و
فاضالب شهری استان از محل اعتبارات مربوط به زیرساختهای گردشگری و فرمانداری خلخال نیز با همراهی نماینده محترم
مردم شریف خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی و استانداری اخذ اعتبار از محل اعتبارات ملی را برای تامین زیرساختهای
طرح پیگیری نمایند.
 -3-3در خصوص مشکل نشت آب از منبع قدیم به مجموعه بام خلخال مقرر گردید شرکت آب منطقه ای استان در اسرع وقت
پیمانکار پروژه منبع جدید را موظف به اجرای زهکش بمنظور هدایت آب و جلوگیری از نفوذ آن به داخل سوئیتهای مجموعه
نماید.
 -4در خصوص مشکل آقایان نورانی سرمایه گذار هتل آپارتمان در روستای مجره و بهار رسولی سرمایه گذار پل معلق در ازناو مبنی
بر عدم تهیه قرارداد پیمانکاری برای دریافت تسهیالت از بانک توسعه تعاون مقرر گردید :معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی
امور اقتصادی استانداری ظرف هفته آینده جلسه مشترکی با حضور سرمایه گذاران  ،سرپرست بانک توسعه تعاون و فرمانداری
خلخال در استانداری برگزار و مشکل را حل و فصل نمایند.
 -5در رابطه با وییقه ملکی تسهیالت پل معلق ازناو (آقای رسولی) مقرر گردید :استاندار محترم موضوع را از طریق مذاکره با
مدیرعامل بانک توسعه تعاون(تهران) پیگیری نمایند .در رابطه با زمان اتمام پروژه پل معلق هم سرمایه گذار متعهد گردید بشرط
دریافت تسهیالت مصوب ،پروژه را در تیرماه سال  99به بهره برداری برساند.
 -6در خصوص مشکل پرورش ماهی خاویاری آقای رسولی در حاشیه قزل اوزن مقرر گردید :معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور
اقتصادی استانداری موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست و شیالت استان پیگیری نماید.
 -7در خصوص طرحهای آقای سید احمد یعقوبی مقرر گردید:
 -۷-1اوال شرکت شهرکهای صنعتی استان درخواست تغییر کاربری و تصویرتمامی استعالمات انجام شده را جهت طی روند
تغییرکاربری زمین مد نظر برای ناحیه صنعتی هشتجین به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی ارسال نمایند .و پس از
تغییر کاربری ظرف مدت یک هفته سند زمین به نام سرمایه گذار آقای یعقوبی جهت شروع عملیات اجرایی ناحیه صنعتی انتقال
داده شود.
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 -۷-2یانیا معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی موضوع واگذاری سالنهای تعاون روستایی در روستای شال ،
سالن تعاون روستایی هشتجین  ،سالن ورزشی برندق و مدرسه در حال تخریب در روستای منامین را پس از طی مراحل قانونی به
آقای یعقوبی پیگیری نمایند.
 -8در خصوص مجموعه رغایب (آقای ذبیحی) مقرر گردید:
 -8-1اوال سرمایه گذار محترم تمامی مدارک مثبته را به اداره کل منابع طبیعی استان ارائه تا در اولین کمیته رفع تداخل منابع
طبیعی ظرف دو هفته آینده مطرح و زمین موردنظر از اراضی ملی تفکیک و در اختیار ایشان قرار داده شود.
 -8-2یانیا در رابطه وجود معارض در محدوده مجموعه (تصرف زمین ورودی مجموعه) با توجه به اینکه زمین مذکور ،جاده قدیم
خلخال – اسالم بوده و در تملک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشد مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان تا تاریخ  1398/0۶/10نسبت به اخذ دستور قضایی و آزادسازی زمین موصوف اقدام نماید.
 -9در خصوص مشکل آقای فرهودی مالک کارگاه کارتن سازی تعطیل شده در شهرک صنعتی خلخال مقرر گردید :سازمان صنعت ،
معدن و تجارت استان بمنظور راه اندازی مجدد کارخانه نسبت به معرفی ایشان به بانک توسعه تعاون جهت دریافت تسهیالت
مورد نیاز اقدام الزم معمول و معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری موضوع را پیگیر ی نماید.
 -10در رابطه با تقاضای تخصیص حقابه از رودخانه برندق برای شرکت تعاونی روستایی روستای برندق با توجه به پیگیری های قبلی
در این رابطه و عدم حصول نتیجه مقرر گردید :با پیگیری شرکت آب منطقه ای استان و همراهی جناب آقای دکتر خالقی نماینده
محترم مردم شریف شهرستان هی خلخال و کویر در مجلس شورای اسالمی ،از آقای تقی زاده معاون محترم آب و آبفای وزارت
نیرو برای حضور در منطقه و حل مشکل مورد نظر دعوت بعمل آید.
 -11در خصوص طرح آقای جهانگیر رحیمی سرمایه گذار محترم شهربازی مقرر گردید  :موضوع از طریق معاونت محترم برنامه ریزی
و هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و مشکل طرح مذکور با شهرداری خلخال در خصوص قرارداد شهربازی حل و فصل
گردد.
 -12در رابطه با عدم پاسخ حفاظت محیط زیست به استعالم معدن کارخانه کاغذ سنگی  ،با توجه به بازدید مدیرکل محترم حفاظت
محیط زیست استان از محل معدن و موافقت شفاهی ایشان مقرر گردید :اداره کل حفاظت محیط زیست استان در اسرع وقت با
نظر مساعد نسبت به ارسال پاسخ استعالم معدن به اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اقدام الزم معمول نماید.
 -13در رابطه با درخواست شهرداری هشتجین برای احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی در جاده سرچم و محدوده مشخص
شده که در تاریخ  1398/04/03مورد بازدید کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و فرمانداری خلخال قرار
گرفته و مورد موافقت آنها واقع شده است مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نظر موافقت قطعی
خویش را بمنظور صدور مجوزهای الزم در اسرع وقت به استانداری اعالم نماید.
 -14با عنایت به درخواست آقای دکتر قاسم سعیدی مبنی بر تقاضای واگذاری ساختمان دانشکده  ITفنی و حرفه ای شهرستان به
ایشان جهت راه اندازی کلینیک تخصصی چشم و  ...و با توجه به تعطیلی تقریبا کامل دانشکده مقرر گردید :اداره کل فنی و حرفه
ای استان بر اساس قوانین و مقررات مربوطه(از طریق طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان) نسبت به واگذاری حق
استفاده از ساختمان مذکور اقدام نماید.
 -15مقرر گردید :مدیریت امور اراضی استان نسبت به صدور مجوزهای الزم برای اجرای طرحهای گردشگری خانم دکتر سارا جلیلی
در منطقه گردشگری ازناو اقدام الزم را معمول نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱6

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/0۷ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
303۶۶9

تاریخ دعوتنامه
1398/0۶/0۶

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان اردبیل

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/11/2۵ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان اردبیل
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  ۷/30صبح روز پنج شنبه مور  1398/0۶/0۷با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی
چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
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در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان اردبیل ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و
همچنین عرض خیر مقدم حضور تمامی اعضای جلسه باالخص استاندار محترم و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،تاکید کردند :با
توجه اینکه بیش از  ۵0درصد جمعیت استان در این شهرستان مستقر هستند بنابراین خدمات رسانی مطلوب به آنها توجه و همکاری
بیشتر مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان را مطلبد .فرماندار اردبیل در ادامه گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به
جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای
تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ ،از توجه کمتر به مقوله فرهنگ(خصوصا حجاب و عفاف)
انتقاد کرده و تصریح کردند  :باید با تالش بیشتر موانع و مشکالت را از سر راه برداریم و بر روی اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با
شدت و حدت بیشتر کار کنیم و نگذاریم با مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند .ایشان با اشاره به سفر اخیر معاون محترم
سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته
بود اظهار داشتند :مصوبات و اعتبارات کالنی در حوزه های مختلف از جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها،
گردشگری و  ....تصویب شد که انشااهلل بعد از سفر ریاست محترم جمهور به استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان
آغاز و سراسر استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده
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نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان
می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

ماوبات:
 -1مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت استان واحدهای راکد که قابل احیاء می باشد را احصا و نسبت به احیاء آن ها اقدام
نماید و واحدهایی که غیر قابل احیاء می باشد را با هماهنگی دستگاه های مرتبط تعیین تکلیف نماید.
 -2مقرر گردید  :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی و صدور مجوز برای احداث خانه مسافری به
تعداد مورد نیاز در شهر هیر اقدام نماید.
 -3در خصوص برداشت آب از رقوم پایین سد یامچی مقرر گردید :موضوع در جلسه های کارشناسی ادارات آب و فاضالب شهری و
شرکت آب منطقه ای بررسی و نتیجه نهایی به فرمانداری اردبیل اعالم گردد.
 -4مقرر گردید فرمانداری اردبیل با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات الزم را برای بازدید استاندار محترم و همچنین
سایر دستگاههای اجرایی مرتبط از شهرک گلخانه سامیان به عمل آورد.
 -5مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان اردبیل صرفاً در زمینهایی که دارای چاه آب می باشند برای کاشت کلزا برنامه
ریزی نماید.
 -6در خصوص طرح بافت نرم مقرر گردید :شرکت های آب و برق و گاز با اعمال تخفیف برای طرح مذکور نسبت به واگذاری
امتیازات مربوطه اقدام نمایند.
 -7در خصوص پل معلق شهر هیر مقرر گردید :راه دسترسی به طرح ،مشکل برق و کنترل استاندارد طرح مذکور به ترتیب توسط
شهرداری هیر ،شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای اردبیل و اداره کل استاندارد استان انجام و معاونت محترم هماهنگی امور
عمرانی استانداری نیز موضوع را نظارت و پیگیری نماید.
 -8به منظور تسریع و تسهیل در صدور پروانه ساختمان برای پروژه های سرمایه گذاری گردشگری در خارج از محدوده شهری مقرر
گردید :فرمانداری ها و بخشداری ها پس از تایید نقشه های اجرایی پروژه ها توسط مهندسین مشاور ،نسبت به صدور پروانه های
ساختمانی آنها اقدام نمایند.
 -9در خصوص اجرای فاضالب مسیر کلخوران و تصفیه خانه فاضالب مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان نسبت به انتشار
آگهی مناقصه حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام و مشکل مطروحه را برطرف نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۷

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/0۷ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
3041۶۷

تاریخ دعوتنامه
1398/0۶/0۶

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
شهرستان سرعین

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/03/0۵ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان سرعین
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  14/30روز پنج شنبه مور  1398/0۶/0۷با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
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در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان سرعین با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،امام جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل
ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و
معدنی را بیان نمودند .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود رویکرد دولت و تاکید استاندار محترم را بر تقویت حوزه های رونق تولید
و اشتغال اعالم کردند و گفتند :عالوه بر رشد  30درصدی ورودی گردشگران و نیز رشد  ۵0درصدی ساخت و سازها در سطح شهر
سرعین ،امسال بیش از  30مورد سرمایه گذاری با ارزش بیش از  1۵000میلیارد ریال در حال انجام می باشد که با تحقق آنها شاهد
توسعه بیشتر شهرستان در آینده نزدیک خواهیم بود.
همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان سرعین ضمن تشکر از تالشهای استاندار و مدیران محترم دستگاه های اجرایی
استان ،از ساخت و سازهای بی برنامه در اطراف آبدرمانی ها انتقاد کرده و خواستار آزادسازی آنها شدند .ایشان در بخش دیگری از
سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدای هفته دولت و با اشاره به سخنان شهید رجایی گفتند" :مدیریت در جمهوری
اسالمی عشق می خواهد" و با مدیریت جهادی و تالش صادقانه می توان به این جمله پر محتوا عمل کرد.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،از نحوه ساخت و سازها و عدم شناخت نیازمندیهای گردشگران شهر سرعین در سالهای اخیر انتقاد کرده و خواستار تهیه طرح
جامع شهر سرعین (با محوریت گردشگری) شدند .ایشان با اشاره به سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران
عامل بانک ها به استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته بود مصوبات و اعتبارات کالنی در حوزه
های مختلف از جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و  ....تصویب شد که انشااهلل بعد از سفر ریاست
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

محترم جمهور به استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های
عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در سطح استان خواهند بود و
فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
ماوبات:
 -1مقرر گردید برای تهیه طرح جامع شهر سرعین ( با توجه به اتمام مدت  10ساله آن ) کارگروهی با مسئولیت معاونت محترم
هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل و با عضویت فرمانداری شهرستان سرعین ،شهرداری سرعین و ادارات کل راه و
شهرسازی و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل و مشاور ذیصالح (با جوینت خارجی) را انتخاب نموده و
پیگیریها و اقدامات الزم را انجام دهند.
 -2مقرر گردید تا پایان فصل کاری سالجاری توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مسیر  8کیلومتری جاده سرعین به آلوارس زیر
سازی شده و برای  3کیلومتر از آن نیز آسفالت ریزی انجام گیرد.
 -3مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان تثمین اعتبار پروژه زیر سازی و آسفالت راه سرعین به آلوارس را (در جریان سفر
رئیس جمهور محترم) در اولویت پروژه های خود قرار دهند.
 -4مقرر گردید ازطریق اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی وگردشگری استان ،مبلغ  20میلیارد ریال برای توسعه زیرساختهای
گردشگری شهرستان سرعین طی سالجاری هزینه گردد.
 -5مقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یک دستگاه خودروی برف روب بصورت مستمر در محل راهداری
پیست اسکی آلوارس در سال جاری مستقر نماید.
مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان طی هفته آتی نسبت به تشکیل کمیسیون ماده  ۵اقدام و برای رفع مشکل طرح
-6
پارک آبی آقای حسین طاهری با نظر مساعد تصمیمات الزم را اتخاذ نماید.
 -7مقرر گردید جامعه اقامتی استان نسبت به تهیه لیست  20واحد از هتل و هتل آپارتمان های اقامتی شهرستان سرعین که نیاز به
تعمیر و تجهیز دارند اقدام و برای اخذ تسهیالت به اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری معرفی و نسخه ای از آن
را به فرمانداری سرعین جهت پیگیری ارسال دارند.
مقرر گردید برای اجرای طرح جامع گردشگری شهرستان جلسه ای با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط از طرف اداره کل
-8
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل و نسبت به ادامه کار و چگونگی آن تصمیم گیری شود.
مقرر گردید :موضوع بند(ب) ماده  3۶قانون برنامه ششم توسعه طی جلسه ای از طریق معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی
-9
استانداری با دستگاه اجرایی مربوطه برای تعیین راهکارهای اجرایی  ،الزم مورد بررسی قرار گیرد.
 -10مقرر گردید موضوع سفر تورهای عراقی به شهرستان سرعین از طریق اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
مورد بررسی قرار گرفته و برای تسهیل سفرهای آنها با مدیریت عامل هواپیمایی کیش ایر هماهنگی های الزم معمول گردد.
11 -11مقرر گردید تا یک ماه آتی شهرداری و شورای شهرسرعین زمین مورد نیاز برای احداث موزه را در اختیار میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری قرار دهند.
 -12مقرر گردید :مراکز رزرواسیون واحدهای اقامتی با توجه به اختصاص اعتبار  200میلیون تومان از طریق اداره کل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری تا دو ماه آینده در شهرستان سرعین عملیاتی شود.
 -13مقرر گردید با توجه به پیگیریهای مدیریت مجتمع تفریحی ورزشی ایرانیان  ،مجوز احداث هتل پنج ستاره از طریق شهرداری
ظرف  20روز آینده بصورت رایگان صادر گردد.
 -14مقرر گردید برای احداث زمین چمن وزرشی در روستای ورنیاب ،از طریق مذاکره استاندار محترم با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
هماهنگیهای الزم صورت گیرد.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -15مقرر گردید موضوع واگذاری حق استفاده از ساختمان متروکه مرکز خانه بهداشت واقع در روستای کنزق قدیم برای ایجاد موزه
تاریخی ،طی هماهنگی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و در اختیار اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری قرار گیرد.
 -16مقرر گردید با توجه به جدید التثسیس بودن شهر اردیموسی اعتبار الزم برای تکمیل خیابان بهشت آن شهر از محل اعتبارات
عمرانی استان و سفر رئیس جمهور محترم در نظر گرفته شود.
 -17در رابطه با پروژه راه سازی مسیر پیست اوجور ،با توجه به محدودیت فصل کاری مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی استان در
روند عملیات اجرایی طرح مذکور تسریع نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱8

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/0۶/0۷ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
304220

تاریخ دعوتنامه
1398/0۶/0۶

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان نیر

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه مور  1398/11/13ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان نیر
 -2بررسی مسائل ،مشکالت و تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شهرستان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  18/30روز پنج شنبه مور  1398/0۶/0۷با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
شهدای هفته دولت ،باالخص شهیدان رجایی و باهنر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با
ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ، 98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه
اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش
قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر به دبیرخانه استان منعکس و
اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان نیر با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار محترم،
جناب آقای مهندس بدری نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی ،امام
جمعه محترم شهرستان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد
مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را
بیان نمودند.
همچنین در ادامه امام جمعه محترم شهرستان نیر ضمن گرامیداشت هفته دولت و تشکر از تالشهای استاندار و مدیران محترم
دستگاه های اجرایی استان ،به دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اصل  44قانون اساسی اشاره کرده و
خواستار فراهم نمودن زیرساختها و بستر الزم برای سرمایه گذاران شدند.
جناب آقای مهندس بدری نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی نیز
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر از تالشهای مویر فرماندار محترم شهرستان نیر در خصوص جذب سرمایه گذار تشکر
نمودند .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن درخواست از سرمایه گذاران برای جذب نیروهای بومی در واحدهای تولیدی
شهرستان اعالم داشتند :به منظور رفع موانع تولید شهرستان آماده همکاری تنگاتنگ و جهادی با استاندار محترم و مدیران دستگاههای
اجرایی هستند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک هفته دولت و همچنین گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و
باهنر ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ ،از توجه کمتر به مقوله فرهنگ(خصوصا حجاب و عفاف)
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انتقاد کرده و تصریح کردند  :باید با تالش بیشتر موانع و مشکالت را از سر راه برداریم و بر روی اقتصاد و فرهنگ بطور همزمان و با
شدت و حدت بیشتر کار کنیم و نگذاریم با مشکالت مولفه اقتصاد به فرهنگ ما ضربه بزنند .در سفر اخیر معاون محترم سازمان برنامه
و بودجه کشور و مدیران عامل بانک ها به استان که در راستای سفر آتی ریاست محترم جمهوری به استان انجام گرفته بود مصوبات و
اعتبارات کالنی در حوزه های مختلف از جمله آب شرب روستاها ،راههای مواصالتی ،پایاب سدها ،گردشگری و  ....تصویب شد که
انشااهلل بعد از سفر ریاست محترم جمهور به استان در هفته های آتی ،عملیات اجرایی آنها در استان آغاز و سراسر استان به کارگاه
عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد و مردم عزیز استان در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول در
سطح استان خواهند بود و فرمانداران محترم مسئول پیگیری اجرای این مصوبات در سطح شهرستان می باشند.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
مصوب گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،طرح جامع بوالغالر را تاآخر شهریور ماه امسال تعیین
-1
تکلیف نماید.
 -2مقرر گردید :در جهت ساماندهی منطقه بوالغالر و حل مشکل سرمایه گذاران آن منطقه ،حریم رودخانه مذکور پیرو جلسه انجام
یافته در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و براساس طرح ساماندهی و با اخذ تعهد رعایت موارد طرح
ساماندهی مجوز الزم به سرمایه گذاران در حاشیه رودخانه منطقه داده شود و نیز در راستای جواب استعالمات آب منطقه ای
استان مساعدت الزم را انجام دهد.
مصوب گردید اقدامات الزم برای تهیه نقشه و شروع عملیات اجرایی کنارگذر(کمربندی جنوبی شهر) توسط اداره کل راه و
-3
شهرسازی انجام پذیرد.
 -4در خصوص کمربندی شمالی شهر مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدامات الزم را انجام دهند.
در خصوص پرداخت قسط آخر تسهیالت به شرکت سیر آب سبالن مقرر گردید بانک کشاورزی ظرف یک هفته قسط آخر
-5
تسهیالت طرح مذکور را به خود مجری طرح پرداخت نماید و مجری طرح نیز ظرف  1۵روز تجهیزات و ماشین آالت را در واحد
تولیدی مستقر نماید.
 -6مقرر گردید سرپرستی محترم شعب بانک ملی استان در خصوص پرداخت قسط آخر تسهیالت به شرکت توسعه تجارت ایرانیان از
محل تسهیالت فراگیر ،در جهت تسهیل برای پرداخت قسط مذکور به مجری طرح اقدامات الزم را انجام دهند.
در خصوص شرکت امید فارمد پارسیان مقرر گردید :اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تسهیالت مصوب به مبلغ 1۵0
-7
میلیارد ریال از محل تسهیالت روستایی را به بانک صنعت ومعدن از محل اعتبارات مصوب مور  98/۵/10جلسه شورای
هماهنگی بانکهای کشور که در اردبیل تشکیل شد تغییر دهد.
در خصوص شرکت گسترش سالمت فیروزه آقای وفایی مقرر گردید :اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تسهیالت
-8
مصوب به مبلغ  ۶0میلیارد ریال از محل تسهیالت روستایی را به اعتبارات مصوب مور  98/۵/10جلسه شورای هماهنگی
بانکهای کشور که در اردبیل تشکیل شد تغییر دهد و نیز شرکت شهرک های صنعتی استان معرفی نامه های الزم جهت اخذ
انشعابات را صادر نماید.
 9 -9مقرر گردید اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تسهیالت کارخانه بسته بندی آب معدنی آقای کریم زاده از محل
تسهیالت روستایی را به مبلغ  20میلیارد ریال افزایش دهد.
 -10در خصوص رفع مشکل پرداخت تسهیالت مجتمع خدماتی و رفاهی آقای صادقی مقرر گردید :استاندار محترم پیگیری های الزم
را از طریق بانک توسعه تعاون (در تهران) انجام دهند.
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 -11در خصوص مشکل تائیدیه زیست محیطی طرح بسته بندی مواد غذایی شرکت مهر آب بهشت ،مقرر گردید :اداره کل حفاظت
محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی استان در صدور مجوز ها تسریع نمایند.
 -12مقرر گردید مشکالت زیرساختی منطقه نمونه گردشگری سبالن با پیگیری فرمانداری و از طریق اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان مرتفع گردد.
 -13در خصوص مشکل حق آبه مجتمع آبدرمانی شهر آفتاب مقرر گردید :جلسه ای توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی
استانداری و با حضور مدیر عامل آب منطقه ای استان و فرمانداری نیر تشکیل و مشابه رویه آبدرمانیهای شهرهای سرعین و
مشکین شهر مشکل حل و فصل گردد.
 -14مقرر گردید :تسهیالت مصوب شرکت گلدشت سبالن مجری طرح کارخانه لبنیات توسط فرمانداری و مدیر کل دفتر جذب و
حمایت از سرمایه گذاری پیگری شود و مجری طرح نیز بدهی معوق بانک صادارت را تعیین تکلیف کند.
 -15مقرر گردید :شرکت شهرک های صنعتی استان گاز رسانی کل ناحیه صنعتی نیر را برای امسال تکمیل نماید و تا سال آینده
موضوع آسفالت داخل شهرک را نیز تعیین تکلیف کند.
 -16مقرر گردید :طرح تولیدی رنگ آقای نجفی در ناحیه صنعتی نیر ،مبلغ  ۵000میلیون ریال برای اخذ تسهیالت( از محل اعتبارات
مصوب مور  98/۵/10جلسه شورای هماهنگی بانکهای کشور) توسط اداره کل صنعت ،معدن و تجارت معرفی گردد.
 -17مقرر گردید :طرح باطری سازی زاللی-عزیزی  ،مبلغ  10میلیارد ریال برای اخذ تسهیالت(از محل اعتبارات مصوب مور
 98/۵/10جلسه شورای هماهنگی بانکهای کشور) توسط اداره کل صنعت ،معدن و تجارت معرفی گردد .و نیز مجری طرح
اقدامات الزم برای خرید زمین از شرکت شهرک های صنعتی و اخذ مجوز محیط زیست را انجام دهد.
 -18مقرر گردید :طرح تولید کیسه های بدون بافت آقای حسنلو در ناحیه صنعتی نیر  ،مبلغ 120میلیارد ریال برای اخذ تسهیالت( از
محل اعتبارات مصوب مور  98/۵/10جلسه شورای هماهنگی بانکهای کشور) توسط اداره کل صنعت ،معدن و تجارت معرفی
گردد.
 -19مقرر گردید :طرح تولید رویه های مالمینه آقای بهنام آقایی در ناحیه صنعتی نیر ،مبلغ  30میلیارد ریال برای اخذ تسهیالت(از
بانک صنعت و معدن) توسط اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان معرفی گردد.
 -20در خصوص شرکت تسنیم نوش مقرر گردید :جلسه ای در تهران با پیگیری استاندار محترم انجام و فرصت  3ماهه ای از طرف
کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص مطالبات به شرکت مذکور داده شود و نیز سازمان تامین اجتماعی اردبیل با در نظر گرفتن
این فرصت سه ماهه طی توافقی با شرکت مذکور نسبت به تعیین تکلیف بدهی به سازمان اقدام نماید.
 -21مقرر گردید در جهت حمایت از سرمایه گذاران جلسه ای در خصوص تابلوهای تبلیغاتی کنار جاده منطقه نمونه گردشگری سبالن
با حضور فرمانداری نیر ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و با محوریت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری برگزار و
تصمیمات حمایتی اخذ گردد.
 -22مقرر گردید اداره کل بازرگانی دولتی هماهنگی های الزم برای انتقال  2۵00تن از غالت ذخیره شده در انبارهای استان را به
سیلوی آقای علیزاده واقع در ناحیه صنعتی انجام دهد.
 -23مقرر گردید :شرکت شهرک های صنعت( با اخذ تعهد برای تحویل نقشه های سازه ) معرفی نامه های شرکت اکسیر گنج ایرانیان
را جهت ارائه به دستگاه های اجرایی مربوطه صادر نماید.
 -24مقرر گردید :جهت راه اندازی کارخانه تولید کفش طبی آقای ینایی ،شرکت آب منطقه ای سوله واقع در سد یامچی جهت اجاره
به مجری طرح را مورد بررسی و مساعدت قرار دهد و نیز مبلغ  10میلیارد ریال تسهیالت( از محل اعتبارات مصوب مور
 98/0۵/10جلسه شورای هماهنگی بانک های عامل) توسط اداره کل صنعت ،معدن و تجارت منظور گردد.
 -25مقرر گردید :اداره کل صنعت ،معدن و تجارت برای طرح تولید شیلنگ ایرج صفایی مبلغ  10میلیارد ریال و برای طرح مجتمع بین
راهی آقای رسولی مبلغ  ۵00میلیون ریال تسهیالت و برای طرح محصوال بتنی پیش تنیده آقای اکبر سعید زاده به مبلغ 10
میایارد ریال(از محل اعتبارات مصوب مور  98/۵/10جلسه هماهنگی بانک های عامل کشور) اختصاص دهد.
 -26با توجه به مساعدت خیرین در امر زیرسازی راه روستایی اباذر -تکبالغ مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان نسبت به آسفالت راه روستایی مذکور ظرف سال جاری اقدام نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۹

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/09/23 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
1۷3۷/1/1/3۶9۷

تاریخ دعوتنامه
1398/09/21

ریاست جلسه
معاون
امور اقتصادی

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان نیر

دساور جلسه:
 -1بررسی میزان پیشرفت  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی استان در سال 1398
 -2بررسی وضعیت و رفع موانع واحد های اقتصادی مشکل دار و جدید التثسیس شهرستان نیر

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  10صبح روز شنبه مور  1398/09/23با حضور اعضای جلسه به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی
استاندار و با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم دستورات جلسه را
قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسات قبل ستاد اقتصاد مقاومتی  ،از
کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به اینکه  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد
سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید فرم نظارت بر اجرای پروژه های اقتصاد
مقاومتی بصورت سه ماهه توسط دستگاه های متولی تکمیل و برای درج در سامانه نیپا به دبیرخانه استان منعکس گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان نیر با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور اعضای محترم ،گزارشی از وضعیت
پروژه های شهرستان ارائه و لزوم توجه جدی برای رفع مشکالت واحد های تولیدی و اقتصادی شهرستان را خواستار شدند.
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در ادامه جناب آقای عزیزی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل ،تدوین برنامه های اقتصادی را حساسترین
و مهم ترین برنامه ی دولت شمرده و بر همین اساس بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهویژه ،موضوع اشتغال و تولید تثکید
نمودند و نیز خواستار توجه جدی به ایجاد بنگاه ها و محیط های کسب و کار زود بازده و همکاری های الزم دستگاه ها ی اجرایی
استان در راستای ایجاد زمینه های رشد و توسعه در امر تولید و اشتغال پایدار و همچنین نظارت در باب اجرای هدفمند طرح های
اقتصادی شدند .ایشان در ادامه با اشاره به لزوم همکاری بانک ها و ادارات خواستار هماهنگی بیشتر در جهت برنامه ریزی دقیق تر
برای شناسایی ،خواستار ارائه و تکمیل قرارداد های پیمانکاران طرح های صنعتی و اشتغالزایی در سال جاری شدند ،ایشان در پایان
سخنان خود اعالم داشتند :بخشی از مصوبات در جلسه ای که با جناب آقای مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری(وزیر معین استان در امور اقتصاد مقاومتی) برگزار خواهد شد ارائه و درخواست مساعدت می گردد.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1در خصوص مهمانپذیر صادقی (آقای بهزاد صادقی ) مقرر گردید :مشکالت اخذ تسهیالت درخواستی به مبلغ  10میلیارد ریال از
بانک توسعه و تعاون و مشکالت دریافت وام از محل تبصره  18برای مجموعه های گردشگری در جلسه ی منعقده با وزیر محترم
میراث فرهنگی و گردشگری آقای مونسان طرح و مورد مساعدت قرار گیرد.
 -2در خصوص مجتمع آبدرمانی و هتل  ۵ستاره (آقای محمدی) مقرر گردید :مشکالت مربوط به عدم پرداخت مبلغ  20میلیارد ریال
متمم تسهیالت روستایی مصوب (آبدرمانی) از بانک توسعه و تعاون به دلیل درخواست پس از تاریخ  9۷/3/31توسط معاونت
محترم امور اقتصادی و استاندار محترم در خصوص اصالح دستورالعمل پیگیری و مرتفع گردد.
 -3مقرر گردید :مشکالت و نیاز های زیرساختی کل منطقه ی نمونه گردشگری شهرک سبالن(آفتاب و مجموعه مروارید آزادی)-آب
آشامیدنی ،آب گرم ،گاز ،تلفن ،باند کند رو و زیر گذر -توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برآورد و از
محل اعتبارات سفر جناب آقای مونسان مصوب و تثمین هزینه گردد.
 -4در خصوص منطقه ی نمونه گردشگری سبالن مقرر گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،هزینه های
زیرساخت مربوط به منطقه نمونه گردشگری و مجموعه آقای پیمان محمدی( از جمله تثمین آب های شرب ،خام و گرم ،جاده
کند رو ،خطوط ارتباطی تلفنی و ) ...را برآورد و برای تثمین اعتبار در جلسه آتی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری مطرح گردد.
 -5در خصوص مجتمع خدماتی رفاهی کسری (آقای رسولی) :مقرر گردید؛ طرح های مرتبط با بانک سینا در حضور مدیر کل امور
اقتصادی استانداری ،طی هفته جاری بررسی و حل و فصل گردد .همچنین مقرر گردید :طرح ریزی و مطالعه اجرای الین کند رو
منتهی به این مجموعه توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان انجام گردد.
 -6در خصوص مشکالت مربوط به باال بودن حق آبه ی مربوط به واحد های تولیدی شهرک تخصصی آب (آبمعدنی و نوشیدنی) و
مجموعه های گردشگری و آبگرم های معدنی در شهرک سبالن شهرستان نیر ،مقرر گردید :حق آبه ی مربوط به هزینه ی
برداشت آب از منابع چشمه ی گرگر امور آب ،با هماهنگی ادارات منابع آب ،شرکت شهرک های صنعتی ،سرمایه گذاران و پس از
بررسی معاون محترم امور اقتصادی استانداری تعدیل گردد .همچنین مقرر گردید :در خصوص هزینه های حق آبه ی مربوط به
آبدرمانی های شهر آفتاب و مروارید آزادی با توجه به نوپا بودن و عدم رونق مجموعه های آبدرمانی شهرستان نیر در اولین جلسه
ی شورای حفاظت از بیت المال مطرح و مساعدت هاب الزم با همکاری فرمانداری محترم شهرستان نیر صورت گیرد.
 -7در خصوص شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان نیر ( آقای بهنام فرهادی) ،مقرر گردید :برای طرح اقامتی ،بوم گردی و
مجموعه آبدرمانی شرکت توسعه و عمران شهرستان نیر(با مشارکت دهیاری) در روستای ولیعصر(عج) تسهیالت از محل اعتبارات
اشتغال پایدار روستایی و نیز مساعدت و انجام هماهنگی های الزم برای اجرای طرح مورد نظر توسط ادارات کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،امور آب منطقه ای استان و نیز دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری انجام گیرد.
 -8در خصوص مجتمع توریستی و تفریحی سید جواد جلیل القدر در ناحیه ی نواالر بوالغالر ،مقرر گردید :طرح مورد نظر در طرح
جامع منطقه نمونه گردشگری بوالغالر توسط مشاور طرح لحاظ گردد.
 -9در خصوص طرح جامع منطقه توریستی و تفریحی بوالغالر ،مقرر گردید :پاسخ استعالمات مشاور طرح جامع منطقه گردشگری
بوالغالر توسط دستگاه های اجرایی تسریع و با هماهنگی و پیگیری مدیر کل محترم جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
اخذ و به مشاور طرح ارائه گردد.
 -10مقرر گردید :تابلوهای مسیر شهرک تخصصی آب و شهرک صنعتی نیر از محل گردش و بدون اخذ بهاء توسط اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای مصوب و توسط شرکت شهرک های صنعتی اجرا گردد.
 -11مقرر گردید :تابلوهای مسیر مناطق گردشگری بدون اخذ بهاء توسط اداره حمل و نقل جاده ای و ادارات ذیربط مصوب و توسط
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اجرا گردد.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۰

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/10/1۷ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
شهرستان اصالندوز

دساور جلسه:
 -1بررسی موانع و مشکالت پروژه های شهرستان
 -2استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه روز سه شنبه مور  1398/10/1۷و با حضور استاندار محترم و مدیران دستگاههای اجرایی پس از بازدید از پروژه ها آغاز گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای حسینقلی زاده معاون محترم هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ضمن عرض تسلیت شهادت سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی و همراهانش و عرض خیر مقدم دستورات جلسه را قرائت نمودند.
ایشان با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  ،98از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند :با
توجه به اندک زمان باقیمانده به اتمام بازه زمانی تعیین شده ،از دستگاههای اجرایی خواستند در اتمام پروژه ها تسریع بعمل آورند .و با
توجه بر اینکه  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های متولی بصورت مستمر
به دبیرخانه استان منعکس و اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )
وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان اصالندوز با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،و مدیران محترم دستگاه های اجرایی ،گزارشی از موانع ،مشکالت ،اجرا یا دالیل عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل
ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان را بیان نمودند.
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در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن عرض تسلیت و تعزیت شهادت شهیدان قدس حاج قاسم سلیمانی و
ابو مهدی المهندس ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه آنها دانستند .رئیس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اهمیت پروژه پایاب سد خدآفرین تصریح کردند  :این پروژه مراحل پایانی خود را طی می
کند و  4000هکتار آن به بهره برداری کامل رسیده و با تکمیل دو لوله خط انتقال جدید(  8مترمکعب) نزدیک به  12000هکتار به آن
اضافه خواهد شد .با توجه به تاکید رئیس محترم جمهور در سفر اخیرشان به استان و تامین اعتبارات الزم در نهایت با بهره برداری
کامل از پایاب سد خدآفرین در سال  1399بیش از  3۵000هکتار از اراضی حاصلخیز استان به زیر کشت آبی خواهد رفت.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1مقرر گردید :در نواحی  4گانه پایاب سد خدآفرین با توجه به شرایط بهره برداران حقوقی و عرفی نسبت به تعیین و عمل با
موضوعیت کوچنده بودن کلیه عشایر و بهره برداران از اراضی مرتع ملی مذکور اقدامات الزم و مثبته(مبنی بر اخذ  ۷0درصد
بخشودگی از بابت حق االشتراک آب منطقه ای برای اراضی تحت پایاب خدآفرین و سایر نواحی) از طریق استانداری محترم
پیگیری و اقدام گردد.
 -2در ارتباط با تغییر کاربری اراضی مورد سرمایه گذاری احداث مجتمع چند منظوره اصالندوز (آقای عبدی) مقرر گردید:
دستگاههای اجرایی مربوطه از طریق کمیسیون ماده پنج و با همکاری معاونت محترم عمرانی استانداری – راه و شهرسازی و
شهرداری اصالندوز مساعدت های الزم را در جهت تغییر کاربری و همچنین اخذ مجوز احداث پمپ بنزین اعمال دارند.
 -3با عنایت به تکمیل احداث دامداری آقایان احدی در نزدیکی شهر اصالندوز(قبال به صورت سنتی اداره می شده و اخیراً با سرمایه
گذاری قابل توجه نوسازی و صنعتی گردیده است) مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اخذ موافقت نامه
اصولی و تاییدیه های الزم اقدامات مساعد را معمول دارند.
 -4با عنایت به اخذ مجوزها و بالمانع های الزم از سوی دستگاهها و ادارات ذی ربط توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان ،مقرر
گردید :این شرکت با هماهنگی فرمانداری شهرستان اصالندوز نسبت به شروع عملیات اجرایی ناحیه صنعتی اصالندوز اقدام
نمایند.
 -5در خصوص تپه نادری و مطالعات و تعیین و تملک محدوده آن ،مقرر گردید :جلسه ای با حضور معاون محترم عمرانی استانداری،
فرمانداری اصالندوز ،اداره کل میراث فرهنگی استان در استانداری تشکیل و اقدامات الزم مبذول گردد.
 -6با توجه به نیاز ها و درخواست های مکرر مردم برای احداث جایگاه پمپ بنزین و  CNGدر محدوده سه راهی بران :مقرر گردید:
اقدامات و مساعدت های الزم از سوی دستگاههای اجرایی(در خصوص صدور مجوزهای الزم) مبذول و نتیجه به فرمانداری
شهرستان اصالدوز ارسال گردد.
 -7به منظور استفاده از تاالب اصالندوز (سد میل مغان) به عنوان یک مرکز گردشگری ،مقرر گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری نسبت به مطالعه طرح با همکاری فرمانداری شهرستان اقدام نماید.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۱

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/10/1۷ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
شرکت کشت و صنعت
پارس

دساور جلسه:
 -1بررسی نحوه تامین زیرساخت های شهرک گلخانه ای  1۶00هکتاری مغان
 -2استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه روز سه شنبه مور  1398/10/1۷با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید
شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای حسینقلی زاده معاون محترم هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ضمن عرض تسلیت شهادت سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی و همراهانش و عرض خیر مقدم دستورات جلسه را قرائت نمودند.
وی در ادامه از خدمات و تسهیالت استانی که برای تامین زیرساخت های شهرک گلخانه ای  1۶00هکتاری مغان انجام شده گزارشی
را ارائه نمودند .در ادامه جلسه جناب آقای امیدی مشاور محترم شرکت شهرک های کشاورزی از اقدامات انجام شده برای تامین
زیرساخت های شهرک گزارشی ارائه نمودند .در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن عرض تسلیت شهادت
شهیدان قدس حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس ،بر تامین زیرساخت های شهرک تاکید نموده و از دستگاه های خدمات رسان
خواستند در ارائه خدمات تسریع بعمل آورند.
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ماوبات:
در خصوص تامین نقدینگی موردنیاز شرکت توزیع نیروی برق برای خرید های نقدی(به منظور انتقال برق به شهرک) ،مقرر
-1
گردید :شرکت شهرک های کشاورزی ضمن توجیه سرمایه گذاران برای خرید انشعاب برق ،لیست آنها را در اختیار شرکت توزیع
نیروی برق استان قرار دهد.
به منظور تامین آب شرب موردنیاز شهرک گلخانه ای مغان ،مقرر گردید :شرکت مذکور گزینه های مختلف مطرح شده در
-2
جلسه (اعم از تامین آب از طریق چاه ) ... ،را بررسی ،مطالعه و مزایا و معایب و هزینه های آلترناتیو های مختلف را برآورد و به
استانداری اعالم نماید.
مقرر گردید شرکت گاز استان نسبت به انعقاد قرارداد فروش( 40هزار مترمکعب) گاز موردنیاز شهرک در فاز اول با شرکت
-3
شهرک های کشاورزی ظرف مدت یک هفته اقدام نماید.
 -4مقرر گردید شرکت توزیع نیروی برق استان با استناد به توافقات و قراردادهای قبلی نسبت به انجام خط انتقال و توزیع برق بین
فازهای مختلف شهرک در اسرع وقت اقدام نماید.
در رابطه با ایجاد شبکه داخلی برق و گاز فاز اول( 200هکتاری) مقرر گردید :شرکت شهرک های کشاورزی ،برابر توافقات
-5
انجام شده با سرمایه گذاران اقدام نموده و شرکت های توزیع نیروی برق و گاز استان نیز همکاری الزم را بعمل آورند.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۲

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/12 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶48۵04

تاریخ دعوتنامه
1398/11/10

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان اردبیل

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان اردبیل
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان اردبیل
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  10/30صبح روز شنبه مور  1398/11/12با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند
از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش تحلیلی از اعتبارات پروژه
های استان در سال های اخیر و مقایسه آن با سال  1399اظهار داشتند :هرچند در توزیع اعتبارات مصوب ساالنه( با توجه به تناسب
جمعیتی و سایر شاخصها ) در سال  99رتبه  20کشوری را داریم ،ولی با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان در سه سال اخیر بیش از
دو هزار و چهارصد میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات ملی به این استان تزریق شده که در ارزیابیهای کشوری از لحاظ جذب
اعتبارات ملی جایگاه چهارم را در بین استانهای کشور داریم .وی در بخش دیگری از سخنان خود از کلیه دستگاه های اجرایی استان
خواستند :با توجه به اینکه  1۷پروژه اقتصاد مقاومتی ابالغی استان(که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا
توسط دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید دستگاههای متولی نسبت به تسریع در تکمیل پروژه های مذکور اقدام نموده
و گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها نیز در موعد مقرر به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد گردد.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان اردبیل ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر ،از حضور تمامی
عزیزان باالخص استاندار محترم و آقایان مهندس بدری و کریمی نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل ،نیر ،نمین و
سرعین در مجلس شورای اسالمی تشکر نموده و اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مشکالت
پروژه های زیرساختی و تولیدی جدید شهرستان را بررسی نمودند .وی همچنین در ادامه از بهره برداری از  13۷طرح عمرانی ،تولیدی و
اقتصادی(با اعتبار بالغ بر  498میلیارد تومان) در دهه مبارک فجر خبر دادند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک و گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،این روزها را روز بیعت با
آرمان های امام راحل و شهدای انقالب دانسته و افزودند :به یمر رسیدن و تداوم انقالب ،یمره خون شهیدان انقالب بوده و تنها با
تالش و کوشش بیشتر و بی منت ،دین خود به این عزیزان را می توانیم ادا کنیم .رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همدلی و
همراهی مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان ابراز رضایت نموده و اظهار داشتند :علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه ،حرکت شتابان
توسعه و پیشرفت استان روند رو جلو داشته و تصویب اعتبارات قابل توجه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان را به فال
نیک می گیریم و مردم عزیز استان هم با حضور پرشور در انتخابات پیش رو ،دشمنان را مایوس خواهند کرد.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
به منظور تسریع و تسهیل در صدور پروانه ساختمانی برای پروژه های سرمایه گذاری(اعم از گردشگری و )...در محدوده و
-1
حریم و همچنین خارج از حریم شهری و نیز محدوده و حریم قانونی روستاها مقرر گردید :بخشداری ها ،شهرداری ها و دهیاری
ها پس از تایید نقشه های اجرایی پروژه ها توسط مهندسین مشاور ذیصالح مربوطه و دارای رتبه از سازمان مدیریت وبرنامه
ریزی(استحکام بنا و ،)..نسبت به صدور پروانه های ساختمانی آنها اقدام نمایند.
 -2مقرر گردید سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در خصوص احیای  100درصد طرح های راکد تا پایان سال  99برنامه ریزی و
اقدامات الزم را معمول دارد.
 -3مقرر گردید :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان برای بازگرداندن واحدهای صنعتی(که در تملک بانک ها هستند) به چرخه
تولید ،حداکثر تا  3ماه آینده اقدام و تعیین تکلیف نماید.
 -4به منظور شناسایی و صدور مجوز برای احداث خانه مسافر در منطقه گردشگری شهر هیر( بند  2شانزدهمین صورتجلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی استان در مور  ) 1398/0۶/0۷مقرر گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان با
همکاری فرمانداری اردبیل و شهرداری هیر حداکثر ظرف یکماه آینده موضوع احداث خانه مسافری در منطقه گردشگری شهر
هیر را تعیین تکلیف نمایند.
مقرر گردید در جلسات آتی ستاد اقتصاد مقاومتی استان مباحثی در خصوص مسایل امنیتی و اجتماعی(از جمله سرقت ،طالق و
-5
فرهنگی از جمله نماز ،آموزش قرآن  )...مورد بررسی قرار گیرد
مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه اردبیل را تا آخر سال  1399حداقل به  4۵درصد
-6
برساند.
مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان ،مطالعات آبیابی و تامین آب اردبیل را حداکثر تا پایان دی ماه سال  1399به اتمام
-7
برساند.
 -8مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی استان ،نسبت به دو بانده کردن  2۵کیلومتر از مسیر اردبیل-سرچم در سال  1399اقدام
نماید.
با عنایت به تامین و تخصیص  100درصد اعتبارات سیستم  ILSفرودگاه اردبیل در سال  98مقرر گردید :شرکت فرودگاه های
-9
اردبیل نسبت به خرید و استقرار سیستم  ILSدر سال  1399اقدام نماید.
 -10مقرر گردید :شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای استان نسبت به ایجاد  2پست  ۶3کیلو ولت جدید در شهرستان اردبیل(منطقه
ویژه اقتصادی و جاده خلخال) در سال  1399اقدام نماید.
 -11مقرر گردید :پارک علم و فناوری استان نسبت به ایجاد کارخانه فناوری و یا واحد دانشگاهی در سال  1399اقدام نماید.
 -12مقرر گردید :دانشگاه علوم پزشکی استان میزان پیشرفت فیزیکی احداث بیمارستان شهید نجف زاده را در سال  1399به  3۵درصد
برساند.
 -13با عنایت به ریل گذاری راه آهن اردبیل-میانه ،مقرر گردید :شرکت شهرک های صنعتی استان ،ایجاد بارانداز ریلی شهرک را
حداکثر تا پایان سال  1399به اتمام برساند.
 -14در خصوص اجرای فاضالب کلخوران مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان نسبت به انتشار آگهی مناقصه حداکثر ظرف مدت
یک هفته اقدام نماید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۳

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/13 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۵01۷1

تاریخ دعوتنامه
1398/11/12

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
شهرستان سرعین

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان سرعین
 -2بررسی مشکالت واحدهای تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان سرعین
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵روز یکشنبه مور  1398/11/13با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از کالم
اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی
استان در شهرستان ها را یکی از برنامه های موفق استاندار محترم جناب آقای مهندس بهنامجو دانسته و اعالم کردند :اجرای بیش از
 9۵درصدی مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها (که عموما تسهیل امور سرمایه گذاری و رفع مشکالت زیرساختی استان
می باشند) ،نشانه موفقیت و ایرگذاری این جلسات می باشد .وی در ادامه با ذکر تصویب اعتبار  ۵0میلیارد ریالی در سفر اخیر ریاست
محترم جمهوری به استان برای توسعه زیرساختهای گردشگری در شهرستان سرعین افزودند :با تخصیص کامل اعتبارات سفر ریاست
محترم جمهوری شاهد رشد و توسعه بیش از پیش در این شهرستان خواهیم بود.
در ادامه فرماندار محترم شهرستان سرعین ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر ،از حضور تمامی عزیزان
باالخص استاندار محترم تشکر نموده و اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مشکالت پروژه
های زیرساختی و تولیدی جدید شهرستان را بررسی نمودند .وی همچنین در ادامه با تشکر از هزینه کرد بیش از  40میلیارد ریال توسط
خیرین مدرسه ساز تصریح کردند :خوشبختانه به لطف برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان سرعین و همچنین همدلی
وهمفکری مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان ،هیچ مشکل الینحلی در زمینه توسعه سرمایه گذاری در این شهرستان وجود
ندارد.
همچنین امام جمعه محترم شهرستان سرعین با عرض خیرمقدم حضور میهمانان عزیز و تبریک ایام اهلل دهه فجر ،برگزاری
بطور متوسط یک انتخابات در هر سال (بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در ایران) را ،اجرای باالترین سطح دموکراسی در
سطح بین المللی دانسته و افزودند :همه شیطنت های امروز استکبار برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک الگوی تمام عیار حکومت
اسالمی در دنیا می باشد .بنابراین برای فائق آمدن بر شدیدترین جنگ اقتصادی بایستی تفکر بسیجی داشته و با کار جهادی در همه
عرصه ها وعده فتح الهی را تحقق ببخشیم.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو ،استاندار محترم ضمن تبریک و گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،این روزها را روز بیعت با
آرمان های امام راحل و شهدای انقالب دانسته و افزودند :به یمر رسیدن و تداوم انقالب ،یمره خون شهیدان انقالب بوده و تنها با
تالش و کوشش بیشتر و بی منت ،دین خود به این عزیزان را می توانیم ادا کنیم .رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همدلی و
همراهی مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان ابراز رضایت نموده و اظهار داشتند :علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه ،حرکت شتابان
توسعه و پیشرفت استان روند رو جلو داشته و تصویب اعتبارات قابل توجه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان را به فال
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نیک می گیریم و مردم عزیز استان هم با حضور پرشور در انتخابات پیش رو ،دشمنان را مایوس خواهند کرد.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1مقرر گردید:سازمان جهاد کشاورزی استان از نیمه دوم فروردین  1398نسبت به شروع عملیات اجرایی آبرسانی کم فشار
روستاهای کرده ده  ،وجور  ،ویند و بیله درق اقدام نماید.
 -2با توجه به کمبود آب شرب  4روستای اسب مرز  ،ورگه سران  ،الطران وکرده ده مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب روستایی
حداکثر تاخرداد ماه سال  1399نسبت به تامین اعتبار و اجرای عملیات آبرسانی روستاهای مذکور اقدام نماید.
 -3مقررگردید :تدوین طرح جامع گردشگری شهر سرعین برای اول اردیبهشت سال  1399در دستور کار دفتر فنی استانداری قرار
گرفته و پیگیریهای الزم معمول گردد.
 -4با توجه به طوالنی شدن تحقق فعالیت بازارچه عشایری توسط تعاونی دهیاران در محل تعیین شده ،مقرر گردید :اداره کل میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان حداکثر تا  1۵روز آینده نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام نماید
 -5با توجه به درخواست عمومی مبنی بر عدم افزایش خدمات مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان از افزایش آب بهای حق آبه
آبدرمانی های سطح شهرستان برای سال  1399خودداری نموده و قیمت مصوبه همان قیمت سال  1398در نظر گرفته شود،
همچنین میراث فرهنگی با نظارت الزم از افزایش قیمت بلیط آبدرمانی ها جلوگیری به عمل آورد.
 -6مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان در رابطه با یکسان سازی آب بها (آبهای گرم معدنی)درسطح استان وشهرستانهای
مختلف با در نظر گرفتن موقعیت آنها نسبت به بررسی کارشناسی و مطالعات الزم اقدام و نتیجه را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی
اعالم نماید.
 -7مقرر گردید :با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی تامین اعتبار و اتمام عملیات راه سازی جاده سرعین آلوارس تا سال  1400محقق
گردد.
 -8مقررگردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تمهیدات الزم را به منظور شرکت در نمایشگاه گردشگری
که در  23بهمن سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی تهرار برگزار خواهد شد ،اتخاذ نماید.
 -9با عنایت به نیاز ضروری شهرستان و درخواست عمومی مقررگردید :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به پیگیری
استقرار اداره کار شهرستان سرعین اقدام نماید.
 -10مقرر گردید :اداره کل منابع طبیعی استان نسبت به واگذاری اراضی ملی به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرستان سرعین علی
الخصوص روستاهای کرده ده و بیله درق اقدام نماید.
 -11مقرر شد باپیگیری راه وشهرسازی  ،انتقال و واگذاری زمینهای تحت تملک راه وشهرسازی به منابع طبیعی پیگیری و حل
مشکل شود.
 -12مقررشد مدیریت بانک تجارت در رابطه با تعیین تکلیف ساختمان قصر شهر سرعین و مدیریت بانک تجارت استان نیز در رابطه با
تعیین تکلیف ساختمان سحر و آب معدنی نگین سبالن پیگیری الزم را معمول و و نتیجه را به منظور تعیین تکلیف نهایی به
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانداری سرعین گزارش نماید.
 -13مقرر شد تامین اعتبار ادامه عملیات اجرایی کمربند طالیی توسط استانداری اردبیل پیگیری گردد.
 -14با توجه به موقعیت گردشگری آلوارس و لزوم تامین مالی برای ارایه خدمات مطلوب از قبیل تنظیف مسیر گردشگری پیست
اسکی آلوارس و حفظ محیط زیست و ساماندهی مسیر پیست  ،مقرر شد مراتب طی مراحل قانونی مورد اقدام قرار گیرد.
 -15مقرر شد اداره کل ارتباطات نسبت به حل مشکل آنتن دهی روستاهای اوجور  ،سئین  ،بنمار  ،ارجستان و اتشگاه اقدام نماید.
 -16مقرر شد مشکل کاربری آقای حمید امیری به عنوان سرمایه گذار برای تولید بتن آماده با پیگیری معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری حل شود.
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 -17مقررگردید مصوباتی که درجلسات قبل محقق نشده است به عنوان مصوبه جدید به شرح ذیل مورد پیگیری مجدد قرار گیرد:
 -1۷-1بند  11مصوبه مورخه  : 1398/۶/۷مقرر گردید تا یک ماه آتی شهرداری و شورای شهر سرعین زمین مورد نیاز برای
احداث موزه را در اختیار اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری قرار دهند.
 -1۷-2بند  12مصوبه مورخه  : 1398/۶/۷مقرر گردید مراکز رزرواسیون واحدهای اقامتی با توجه به اختصاص اعتبار  200میلیون
تومان از طریق اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری تا دو ماه آینده در شهرستان سرعین عملیاتی شود.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۴

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/1۵ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۵44۵8

تاریخ دعوتنامه
1398/11/13

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان نمین

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان نمین
 -2بررسی مشکالت واحدهای تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان نمین
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵/4۵روز سه شنبه مور  1398/11/1۵با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
دهه مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد
مقاومتی استان در شهرستان ها را یکی از برنامه های موفق استاندار محترم جناب آقای مهندس بهنامجو دانسته و اعالم کردند :اجرای
بیش از  90درصدی مصوبات جلسات قبل اقتصاد مقاومتی در این شهرستان (که عموما تسهیل امور سرمایه گذاری و رفع مشکالت
زیرساختی استان می باشند) ،نشانه موفقیت و ایرگذاری این جلسات می باشد .وی در ادامه با ذکر اختصاص  ۷0میلیارد ریال از اعتبارات
مصوب سفر اخیر ریاست محترم جمهوری برای توسعه زیرساختهای گردشگری شهرستان نمین افزودند :با تخصیص کامل اعتبارات
سفر ریاست محترم جمهوری شاهد رشد و توسعه بیش از پیش در این شهرستان خواهیم بود.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان نمین با عرض تبریک دهه مبارک فجر و عرض تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی  ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
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در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو ،استاندار محترم ضمن تبریک و گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،وجود شهید مدافع حرم در
این شهرستان را نشانه والیتمداری و پایبندی مردم شریف این شهرستان به آرمان های واالی انقالب دانسته و افزودند :این روزها روز
بیعت با آرمان های امام راحل و شهدای انقالب بوده و به یمر رسیدن و تداوم انقالب ،یمره خون پاک شهیدان هست و تنها با تالش و
کوشش بیشتر و بی منت ،دین خود به این عزیزان را می توانیم ادا کنیم .رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همدلی و همراهی
مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان ابراز رضایت نموده و اظهار داشتند :علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه ،حرکت شتابان توسعه و
پیشرفت استان روند رو جلو داشته و تصویب اعتبارات قابل توجه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان را به فال نیک می
گیریم و مردم عزیز استان هم با حضور پرشور در انتخابات پیش رو ،دشمنان را مایوس خواهند کرد.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1با توجه به اتصال راه آهن اردبیل به منطقهی ویژه و شهرک صنعتی شماره  2در حوزهی شهرستان نمین و نهایی شدن مسیر آن
تا  10روز آینده  ،مقررگردید :در تعیین تکلیف اراضی واقع شده در مسیر ریلگذاری و پرداختکارشناسیحقوق مالکان وحل
معارض احتمالی  ،فرمانداری شهرستان نمین ،اداره کل منابع طبیعی ،دادستان و اعضای محترم شورای تثمین شهرستان نمین
همکاری الزم را معمول دارند.
 -2درخصوص تثمین زیرساختهای توسعه ای شهرک صنعتی آرتا پالست و شهرک جدید صنعتی آرتا انرژی متعلق به گروه صنعتی آرتا
(فتحی بیطرف) مقررگردید :
الف) برای ایجاد پست برق ۶3کیلو ولت با تامین اعتبار و ابالغ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،شرکت توزیع نیروی
برق منطقهای استان نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
ب) زمانبندی مورد توافق شرکت گاز و سرمایهگذار برای ساخت ایستگاه تقلیل فشار و خط انتقال گاز توسط طرفین اعمال و
توسط سازمان صنعت  ،معدن و تجارت پیگیری و رصد گردد.
ج) اعتبار موردنیاز برای خط انتقال آب مورد نیاز آرتا انرژی توسط شرکت آب و فاضالب شهری برآورد و به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی اعالم گردد .سپس سازمان بعد از تثمین اعتبار حداکثر ظرف یکماه آینده جهت اجراء به شرکت آب و فاضالب شهری
ابالغ نماید.
 -3با توجه به تثیید مجدد مبلغ عوارض تغییرکاربری طرح بومگردی آقای فرامرزی در روستای آرپاتپه توسط اعضایکمیسیون تقویم
اراضی شهرستان ،پسازبحث و بررسی مقررگردید :سرمایه گذار برای پرداخت عوارض به مدیریت امور اراضی استان مراجعه و
مدیریت امور اراضی نسبت به حل موضوع اقدام نماید .
 -4با توجه به تثیید پیشرفت فیزیکی باالی  2۵درصد برای طرح هتل 4ستارة آقای گردهای توسط گروه فنی تعیین شده متشکل از
فرمانداری  ،گردشگری و راه و شهرسازی مقررگردید :اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی وگردشگری نسبت به درخواست
تسهیالت سرمایه گذار اقدام و تا حصول نتیجه پیگیری نماید .
 -5درخصوص تهیه و ارائة طرح آبگیری مخزن دوم سد سربند توسط سازمان جهادکشاورزی مقررگردید :ظرف دو ماه طرح مذکور به
شرکت آب منطقه ای ارائه و در این خصوص تصمیمگیری گردد .
 -6درخصوص موضوع تسهیالت سرمایه درگردش شرکتآریا چوبآقایی ،مقررگردید :با پیگیری معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری ،بانک توسعة تعاون استان به صورت ویژه موضوع را از بانک متبوع مرکزی خود پیگیری و نسبت به پرداخت اقدام
نماید.
 -7در خصوص جادة دسترسی طرح شرکت نورد کاران و دو واحد تولیدی همجوار دارای مشکل مشابه  ،مقرر گردید :با حضور دفتر
فنی استانداری  ،امورآب  ،راهداری وحمل ونقل جادهای پس از بررسی میدانی جلسهای در فرمانداری شهرستان تا پایان بهمن ماه
سالجاری تشکیل و موضوع رفع مشکل گردد و در خصوص تسهیالت مورد نیاز نیز سازمان صنعت  ،معدن و تجارت اقدام نماید .
 -8درخصوص درخواست تسهیالت 20میلیارد ریالی سرمایه در گردش شرکت آرتا سرام از بانک صادرات پس از بحث و بررسی
مقررگردید :طی جلسهای با حضور سرمایهگذار در سرپرستی بانک موضوع مجدداً با نظر مساعد بررسی و نتیجه جهت اقدامات
بعدی به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانداری نمین گزارشگردد .
 -9درخصوص عملیاتی شدن ساختمان درمانگاه تثمین اجتماعی نمین با توجه به تحویلگرفتن زمین توسط ادارة کل تثمین اجتماعی،
مقررگردید :طی یک هفته ادارة مذکور از سازمان متبوع خود دستور شروع عملیات ساختمانی را أخذ و شروع به ساخت نموده و
همچنین مقرر گردید :استاندار محترم نیز موضوع را شخصا از سازمان تامین اجتماعی کشور پیگیری نماید .
 -10با توجه به اتمام تمامی مراحل أخذ مجوز طرحهای مصوبگردشگری و توسعهای 230هکتاری فندقلو و 12۷0هکتاری سوها
وآگهی فراخوان سرمایه گذار توسط ادارة کل منابع طبیعی  ،مقرر گردید :معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی جلسه ای
موضوع را در چارچوب قوانین و مقررات بررسی نسبت به جذب سرمایهگذار شده و اجرای طرح اقدام گردد .
 -11درخصوص ابالغ اعتبار تسهیالتی سهم شهرستان با توجه به شناور بودن استانیآن  ،مقررگردیدطرحهایمورد تثیید بدون
محدودیت جهت أخذ تسهیالت برابر دستورالعملهای مربوطه به معاونت محترم امور اقتصادی استانداری معرفیگردند .
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 -12با توجه به درخواست شهرک صنعتی شدن مجموعة کیان بهساز مقررگردید :با پیگیری سازمان صنعت  ،معدن و تجارت و شرکت
شهرکهای صنعتی و نظرمساعدت محیط زیست موضوع دقیقاً طی یک ماه آینده بررسی و اعالم نتیجهگردد و در خصوص تثمین
آب مورد نیاز واحد آجرپزی و واحد جدید تولید کاغذ از سنگ توسط معاونت محترم هماهنگی اموراقتصادی استانداری اقدام و
شهرداری نمین نیزمبلغ ماده 100قبلی را از شرکت کیان بهساز أخذ و نسبت به پاسخ استعالم یبتی اقدام نماید .
 -13برایانتقالسند مالکیتزمین پیست اسکی مقررگردید :ادارة کل ورزشو جوانان مدارک اعالمی ادارة کل منابع طبیعی را سریعاً
تهیه و برای انتقال سند تحویل منابع طبیعی نماید .
 -14درخصوص زمین مورد درخواست برایطرح جدید و تسهیالت سرمایه درگردش واحد خبازی به بهرهبردرای رسیدة آقای چاکر
عباسی در شهرک صنعتی شماره 2مقررگردید :موضوع درخواست زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی و تسهیالت توسط ادارة
کل صنعت  ،معدن تجارت استان با نظر مساعد پیگیری و اقدام نمایند.
 -15با توجه به تخصیص اعتبار مجدد توسط فرمانداری نمین برای تکمیل مطالعات و طراحی سدهای نیارق و ننهکران مقررگردید:
شرکت آب منطقهای در این خصوص تسریع نماید .
 -16درخصوص تثمین زیرساختهای شهرک صنعتی آرتا سبز نمین (آقای قاسمی) در روستای اورنج مقررگردید :
الف) طی12روزآینده نسبت به احداث خط انتقال برق تا سقف  1مگاوات توسط شرکت برق منطقهای اقدام و سرمایهگذار محترم
نیز ،نصب پست برق و کابل آن را در دستورکار قرار دهد .
ب ) شرکت گاز عملیات خط انتقال گاز را آغاز نماید بطوریکه امکان تثمین گاز صنعتی شهرک ظرف دوماه فراهم گردد .ضمناً بر
اجرایی شدن صورتجلسه مور  98/11/11در حضور استاندار محترم تثکید گردید .
 -17درخصوص تسریع و تسهیل درصدورمجوز سردخانههای در دست اقدام توسط سرمایهگذاران در شهرستان نمین  ،ضرورت ایجاد
سرخانه مورد تثئید و تثکید و مقررگردید :تشریفات اداری آنها با نظر مساعد توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان انجام و در
خصوص تسهیالت درخواستی آنها معاونت محترم هماهنگی اموراقتصادی استانداری اقدام نمایند.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۵

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/1۶ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۶04۶2

تاریخ دعوتنامه
1398/11/1۵

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان نیر

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان نیر
 -2بررسی مشکالت واحدهای تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان نیر
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۶/30روز چهار شنبه مور  1398/11/1۶با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند
از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی
استان در شهرستان ها را یکی از برنامه های موفق استاندار محترم جناب آقای مهندس بهنامجو دانسته و اعالم کردند :اجرای بیش از
 90درصدی مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی در این شهرستان(که عموما تسهیل امور سرمایه گذاری و رفع مشکالت زیرساختی استان
می باشند) ،نشانه موفقیت و ایرگذاری این جلسات می باشد .وی در ادامه با ذکر مصوبات سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان
برای توسعه زیرساختهای گردشگری در شهرستان نیر افزودند :با تخصیص کامل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری شاهد رشد و
توسعه بیش از پیش در این شهرستان خواهیم بود.
ادامه فرماندار محترم شهرستان نیر ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر ،از حضور تمامی عزیزان باالخص
استاندار محترم تشکر نموده و اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مشکالت پروژه های
زیرساختی و تولیدی جدید شهرستان را بررسی نمودند.
در ادامه جناب آقای پناه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک ایام اهلل دهه
مبارک فجر ،تشکیل جلسه تلفیقی مدیران دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران در استان را ،ایده خوب استاندار محترم دانسته و
افزودند :فضای سرشار از همدلی و همکاری ایجاد شده بین مدیران دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران در استان نتیجه تالشهای
ارزنده استاندار مبتکر و خالق استان می باشد و نتیجه این تالشها در بازدید از پروژه های استان کامال محسوس بود.و جا دارد این
موفقیت را به مردم داراالرشاد اردبیل تبریک عرض کنم .وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نگاه آمایشی استان در سرمایه
گذاری های اقصی نقاط استان ،از جذب  ۷3درصدی تسهیالت روستایی سال  98در استان خبر داده و افزودند :استان اردبیل در جذب
این نوع تسهیالت از استان های پیشرو در کشور بوده و انشااهلل در هفته آتی نیز شاهد ابالغ مرحله پنجم این تسهیالت خواهیم بود.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو ،استاندار محترم ضمن تبریک و گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،این روزها را روز بیعت با
آرمان های امام راحل و شهدای انقالب دانسته و افزودند :به یمر رسیدن و تداوم انقالب ،یمره خون شهیدان انقالب بوده و تنها با
تالش و کوشش بیشتر و بی منت ،دین خود به این عزیزان را می توانیم ادا کنیم .رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان از سفر جناب آقای
پناه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به استان ابراز رضایت نموده و اظهار داشتند :علیرغم وجود
تحریمهای ظالمانه ،حرکت شتابان توسعه و پیشرفت استان روند رو جلو داشته و نگاه ویژه معاون محترم وزیر به استان را به فال نیک
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می گیریم و قطعا با جذب اعتبارات مصوب در این شهرستان رشد و توسعه چشمگیری را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1در خصوص مرغداری مرغ مادر گوشتی آقای ضیغمی ،مقرر گردید :به دستور استاندار محترم ،اعالم بدهی  33۵میلیون تومانی
هزینه بیمه کارگری مرغداری ضیغمی از ناحیه ی تثمین اجتماعی در کمیسیون مربوطه آن دستگاه طرح و با توجه به ضرورت
ادامه فعالیت های اشتغالزایی ،کمتر توسعه بودن منطقه ،جدید التثسیس بودن و آغاز عملیات اجرایی ظرف چند ماه اخیر بدهی ها
مشمول بخشودگی شود.
 -2در خصوص شرکت تولید آبمعدنی ویتا  ، 300مقرر گردید :به دستور استاندار محترم ،مشکالت مربوط به تثمین مواد اولیه غیر
یارانه ای از طریق بهره مندی از یارانه و ارز نیمایی به مثابه ی شرکت های دیگر بهره مند از سهمیه حل و فصل گردد.
 -3در خصوص شرکت تولید روکش مالمینه آرین چوب آرتا مقرر گردید:
 -3-1جهت حمایت از طرح انجام شده ،تسهیالت درخواستی به مبلغ  30میلیارد ریال از بانک ملی پرداخت شود؛ و از محل
کمک های فنی و اعتباری  4درصد یارانه به تسهیالت ایشان پرداخت گردد.
 -3-2محل اجرای طرح با وضعیت کنونی و  ۵0درصد ماشین آالت به عنوان وییقه ی تسهیالت از طرف بانک ملی مورد قبول
واقع شده و مشکل مربوط به درخواست پایان کار طرح از ناحیه ی بانک منتفی گردد.
 -4در خصوص مهمانپذیر صادقی ،مقرر گردید :مشکالت اخذ تسهیالت درخواستی به مبلغ  10میلیارد ریال با مراجعه به معاونت
سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی و سپس معرفی به بانک عامل(ترجیحاً بانک توسعه و تعاون) برای مجموعه های
گردشگری مورد مساعدت قرار گیرد.
 -5در خصوص شرکت های متقاضی مرحله پنجم تسهیالت روستایی بنا به اعالم معاون محترم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی(در
خصوص عدم ابالغ مرحله پنجم تسهیالت روستایی شرکت های آبمعدنی گسترش سالمت فیروزه  ،آبمعدنی آقای نعمتی ،
آبمعدنی سرین چشمه سبالن(آقای گلستانی) ،شرکت تعاونی توسعه و عمران نیر و  ) ...و با عنایت به تصویب و حصول آن در
بازه زمانی کوتاه مدت (که به استماع وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز خواهد رسید) ،مقرر گردید :پس از ابالغ
تسهیالت مرحله پنجم طرح هایی که در اداره کل تعاون مورد پذیرش قرار گرفته و دارای اولویت می باشند در جریان قرار گرفته
و تسهیالت پرداخت شود.
 -6مشکالت شرکت ها (مجتمع مروارید آزادی ،آبمعدنی توسعه و تجارت ایرانیان ،آبمعدنی آقای امیری  ،آبمعدنی آقای کریم زاده و
 )...در خصوص عدم پذیرش متمم تسهیالت روستایی و عشایری بنا به اعالم مدیر کل محترم تعاون استان و معاون محترم وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در حال حل مسثله به صورت ملی می باشد ،مقرر گردید :پس از تعیین تکلیف امر متمم تسهیالت
درخواستی به صاحبان طرح ابالغ شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

 -7مشکالت و نیاز های زیرساختی منطقه نمونه گردشگری سبالن ،مجتمع مروارید آزادی و آبگرم قینرجه ،مقرر گردید :مشکالت و
نیاز های زیرساختی کل منطقه ی نمونه گردشگری شهرک سبالن(آفتاب و مجموعه مروارید آزادی و قینرجه) از قبیل :آب
آشامیدنی ،آب گرم ،گاز ،تلفن ،باند کند روگذر و زیرگذر ،توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری احصا و با
هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه های ذیربط از محل  30میلیارد اعتبار مصوب در جریان سفر ریاست
جمهوری ،تثمین اعتبار و اجرا گردد.
 -8در خصوص مجتمع آبدرمانی و هتل  ۵ستاره ،مقرر گردید :در راستای تسریع ،تسهیل و کاهش هزینه های اخذ پروانه و حمایت از
سرمایه گذاری های انجام شده ،شهرداری شهرستان نیر صدور پروانه بر اساس تثییدیه نقشه های طرح توسط مشاور و بدون
ارجاع به نظام مهندسی را انجام و مساعدت های الزم در این زمینه را معمول دارند .و پس از تصویب اعضای محترم شورای شهر
تخفیفات اساسی و کلی به پروانه نامبرده اعطاء گردد.
 -9در خصوص خدمات رفاهی کسری مقرر گردید :طی هفته ی جاری مشکالت مربوط به اخذ مرحله آخر تسهیالت به مبلغ 3200
میلیون و متمم تسهیالت به مبلغ  3000میلیون ریال توسط معاون محترم امور اقتصادی استانداری از بانک سینا پیگیری و
پرداخت گردد.
 -10در خصوص شرکت اکسیر گنج ایرانیان مقرر گردید :با توجه به تثییدیه معاونت اعتبارات سازمان مرکزی بانک کشاورزی ،این
بانک نسبت به تعیین تکلیف پرداخت تسهیالت (اخذ ویایق ،تهیه پیشنویس عقد قرارداد و  ) ...با هماهنگی معاون محترم امور
اقتصادی استانداری اقدام نمایند.
 -11در خصوص شرکت گلدشت سبالن (آچاک) مقرر گردید:
 -11-1تسهیالت مصوب  10میلیاردی توسط اداره کل تعاون استان از محل تسهیالت روستایی و عشایری به دلیل عدم کفایت
و توجیه اقتصادی جهت خرید مواد اولیه و راه اندازی کارخانه به مبلغ  40میلیارد درخواستی طی مصوبه های قبلی تغییر و افزایش
یابد.
 -11-2عملیات اجرایی یبت جهت تملیک کارخانه توسط بانک صادرات متوقف و مهلت مناسب برای تعیین تکلیف و تقسیط
بدهی نامبرده بر اساس مصوبات ستاد تسهیل کشور و بخشنامه و آیین نامه های جدید بانکی به ایشان داده شود.
 -11-3اقدامات الزم برای مشارکت بنیاد برکت (علوی) در طرح مورد نظر با همکاری امور روستایی استانداری انجام گیرد.
 -12در خصوص مشکالت مربوط به باال بودن حق آبه ی مربوط به واحد های تولیدی شهرک تخصصی آب (آبمعدنی و نوشیدنی) و
مجموعه های گردشگری و آبگرم های معدنی در شهرک سبالن شهرستان نیر ،مقرر گردید:
 -12-1حق آبه ی مربوط به هزینه ی برداشت آب از منابع چشمه ی گرگر امور آب ،با هماهنگی ادارات منابع آب ،شرکت
شهرک های صنعتی ،سرمایه گذاران و پس از بررسی معاون محترم امور اقتصادی استانداری تعدیل گردد.
 -12-2درخواست ارسالی به دبیرخانه شورای حفظ بیت المال از ناحیه ی منابع آب در خصوص هزینه ی حق آبه ی مربوط به
آبدرمانی های شهر آفتاب و مروارید آزادی پیگیری و با همکاری فرماندار نیر کاهش مبلغ تخصیصی به مثابه ی مجموعه های
آبدرمانی شهرستان مشگین شهر و سرعین انجام پذیرد.
 -13در خصوص مشکالت مربوط به حریم رودخانه آغالغان مقرر گردید :مشکل مربوط به افزایش حریم رودخانه آغالغان شهرستان
نیر مورد بررسی قرار گرفته و با انجام اقدامات مقتضی اندازه ی حریم و بستر رودخانه کاهش و به تبع آن شرایط مناسب برای
بهره برداری از محل های آزاد شده به وجود آید.
 -14در خصوص تسهیالت معوق شرکت تعاونی روستایی شهرستان نیر مقرر گردید :مشکل پرداخت تسهیالت شرکت تعاونی روستایی
شهرستان نیر به بانک کشاورزی بر اساس آیین نامه های جدید سیستم بانکی و مقررات جلسات ستاد تسهیل کشوری مورد
بخشودگی و تعدیل قرار گیرد.
 -15در خصوص مجتمع خدماتی و توریستی -تفریحی سید جواد جلیل القدر مقرر گردید :حل مشکل حریم مجتمع خدماتی آقای جلیل
القدر در ورودی شهرستان نیر و نهایتاً الحاق آن به مجموعه شهر نیر طی جلسه ای با حضور استاندار محترم ،رئیس حمل و نقل
جاده ای و نامبرده تشکیل و مشکل مرتفع گردد .همچنین مقرر گردید :طرح توریستی و خدماتی مورد نظر در طرح جامع منطقه
نمونه گردشگری بوالغالر توسط مشاور طرح جامع جایگذاری شود.
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 -16در خصوص طرح جامع منطقه توریستی و تفریحی بوالغالر مقرر گردید :طی جلسه ای در هفته آتی با هماهنگی فرماندارمحترم
شهرستان نیر و دعوت از مشاور طرح ،شرکت آب منطقه ای استان و اداره کل میراث فرهنگی و در حضور استاندار محترم
مشکالت طرح و حل و فصل گردد.
 -17در خصوص زمین های مورد نیاز سرمایه گذاران جدید در شهرک صنعتی نیر مقرر گردید؛ جلسه ای با حضور سرمایه گذاران و
متقاضیان تسهیالت با هماهنگی فرمانداری شهرستان و شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار و تخصیص زمین و معرفی
جهت اخذ تسهیالت انجام گیرد.
 -18در خصوص زمین شهرک های صنعتی و تخصصی آب شهرستان نیر مقرر گردید :قطعه های باقی مانده از زمین های شهرک
تخصصی آب شهرستان نیر پس از معرفی متقاضیان به معاون محترم امور اقتصادی استانداری و پس از تشخیص اهلیت به
شخص واجد شرایط واگذاری شود .همچنین مقرر گردید :شرکت شهرک های صنعتی اقدامات الزم جهت شناسایی ،تملک زمین
و زون بندی های مورد نیاز شهرک صنعتی و شهرک تخصصی آب را با توجه به کثرت متقاضیا ن با هماهنگی فرمانداری
شهرستان نیر انجام نماید.
 -19در خصوص تابلوهای مورد نیاز شناسایی شهرک های صنعتی در حاشیه ی راه ها مقرر گردید :قرارداد نصب تابلوهای شناسایی و
نمایان سازی محل شهرک تخصصی آب و شهرک صنعتی نیر توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت شهرک های
صنعتی منعقد و سریعاً اجرا شود.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲6

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/1۷ :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۶323۷

تاریخ دعوتنامه
1398/11/1۶

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان پارس
آباد

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پارس آباد
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان پارس آباد
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  9صبح روز پنج شنبه مور  1398/11/1۷با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
دهه مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش تحلیلی از اعتبارات پروژه
های استان در سال های اخیر و مقایسه آن با سال  1399اظهار داشتند :هرچند در توزیع اعتبارات مصوب ساالنه( با توجه به تناسب
جمعیتی و سایر شاخصها ) در سال  99رتبه  20کشوری را داریم ،ولی با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان در سه سال اخیر بیش از
دو هزار و چهارصد میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات ملی به این استان تزریق شده که در ارزیابیهای کشوری از لحاظ جذب
اعتبارات ملی جایگاه چهارم را در بین استانهای کشور داریم .وی در بخش دیگری از سخنان خود از کلیه دستگاه های اجرایی استان
خواستند :با توجه به اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  99استان جمعبندی می گردد کلیه دستگاه های اجرایی استان در اندک
زمان باقیمانده بایستی با دبیرخانه ستاد همکاری فعال داشته باشند.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان پارس آباد با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی مدیران محترم دستگاه
های اجرایی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
در پایان جناب آقای عزیزی معاون محترم استاندار ضمن تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،گزارش تحلیلی و
مقایسه ای از عملکرد فعلی شاخص های توسعه کشور با قبل از انقالب ارائه داده و تاکید کردند :همه شیطنت ها و توطئه های استکبار
بخاطر پیشرفت های ملت بزرگ ایران در این چهل سال اخیر هست و علیرغم رشد بیش از دو نیم برابری جمعیت کشور ،اسقالل
کشور در اکثر مولفه های اقتصادی آنها را بشدت نگران ساخته است بنابراین همه این پیشرفت ها که از برکات این نظام می باشد را
قدر دانسته و به روح امام راحل و شهدای انقالب درود و رحمت می فرستیم.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1در خصوص پروژه آبیاری تحت فشار روستای اسماعیل کندی ،نظر به اینکه اعتبارات الزم برای ادامه عملیات اجرایی پروژه توسط
بانک کشاورزی(مطابق اظهارات مدیر بانک شهرستان) تامین شده است ،مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی ظرف مدت  ۷روز
نسبت به تحویل پرونده اعضای بهره بردار شرکت تعاونی به بانک کشاورزی شهرستان اقدام و بانک کشاورزی نیز ظرف مدت 3
روز جهت استعالم و یبت در سامانه تمعیدات الزم را به عمل آورد.
 -2با توجه به هجوم احتمالی ملخ به اراضی و مراتع کشاورزی شهرستان پارس آباد در هفته های آتی و پیش بینی تشدید هجوم
ملخ ها در سال آتی و در راستای پیشگیری از خسارت وارده ،مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبارات الزم
برای این موضوع را اختصاص و تامین نماید.
 -3در ارتباط با حل و فصل تداخل پالک یبتی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اراضی کشاورزی اهالی شهرستان ،مقرر
گردید :پرونده موضوع از سوی اداره کل امور اراضی استان جهت مطالعه و اقدام الزم طی مکاتبه ای به شرکت کشت و صنعت و
دامپروری مغان ارسال گردد.
 -4با عنایت به اینکه برخی سایتهای واقع در شهرک گلخانه ای و همچنین فاز اول گلخانه فیروز آباد در حال فعالیت بوده و جهت
تثمین سوخت واحدهای مستقر در شهرک گلخانه ای و ذخیره سازی احتیاطی برای واحد گلخانه ای فیروز آباد در زمان قطعی گاز،
مقرر گردید :شرکت پخش فرآورده های نفتی استان نسبت به تثمین سوخت (گازوئیل) مورد نیاز آنها با معرفی سازمان جهاد
کشاورزی اقدام نماید.
 -5در جهت تغییر کاربری موضوع فعالیت شرکت تعاونی ذرت خشک کنی فرزین مغان به دامداری صنعتی ،مقرر گردید :با مراجعه به
سازمان جهاد کشاورزی اقدام الزم را معمول داشته همچنین در خصوص حل مشکل بدهی از بابت حق بیمه تامین اجتماعی و
جرائم آن مقرر گردید :اداره کل تثمین اجتماعی در اقساط  3۶ماهه نسبت به تقسیط آن اقدام نماید.
 -6در خصوص تثمین آب مورد نیاز طرح گلخانه فیروز آباد و قره قباق ،نظر به آالیندگی آب در حوزه فعالیت این طرح ها و باتوجه به
اینکه استحصال آب مصرفی طرح ها از طریق آب شیرین کن مستلزم احداث یک حلقه چاه در محل اجرای طرح می باشد ،مقرر
گردید :شرکت آب منطقه ای استان اقدامات الزم را به عمل آورد.
 -7در جهت حل مشکل تسهیالت بانکی طرح میالد پوشاک مغان(با عاملیت صندوق کار آفرینی امید) مقرر گردید :موسسه عامل
ظرف مدت یک هفته در خصوص قبول ویایق جهت ترهین بانکی سند زمین پیشنهادی از سوی مجری طرح را بررسی و اقدامات
الزم را به عمل آورد.
 -8نظر به ضرورت تکمیل و احداث راه ارتباطی به شهرک صنعتی مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان واقع در
بخش مرکزی از طریق محور روستای عربلو مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز
(برای اجرای پروژه در سال  ) 1399اقدام نماید.
 -9در خصوص حل مشکل واحدهای آبزی پروری شهرستان مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان در خصوص قیمت گذاری
محل اجرای طرح ،صرفاً بر روی زمین خام واقع در احاریم کانالهای آب بدون لحاظ تاسیسات و آماده سازی در پرورش ماهی
کارشناسی نموده و بعد از اخذ نظر کارشناسان رسمی در اسرع وقت نسبت به عقد قرارداد با مجریان طرح اقدام نماید.
 -10در خصوص حل مشکل بدهی شرکت سرین سو با عاملیت بانک سپه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
 -10-1بانک عامل نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام نمایند.
 -10-2با اخذ  %۵از کل بدهی به عنوان پیش پرداخت و تقسیط بدهی مابقی در  ۵سال پس از اعمال  ۵سال تنفس به منظور
بازسازی و شروع فرآیند تولید و اعمال  %۶بخشودگی جرایم و تاخیر تادیه و لحاظ آن در قسط آخر.
 -10-3خروج مانده تسهیالت از تسهیالت از سر فصل غیر جاری توسط بانک سپه تا شرکت بتواند از خدمات بانکی و مالی
استفاده نماید.
 -11در خصوص شرکت آرتا دام جیران به لحاظ مبهم بودن موضوع مقرر گردید :فرمانداری شهرستان با تشکیل جلسه ای با حضور
ادارات کل جهاد کشاورزی ،دامپزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت نسبت به حل و فصل آن اقدام نماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
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صورتجلسه شماره ۲۷

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/18 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۶۵۶8۵

تاریخ دعوتنامه
1398/11/1۷

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
مشکین شهر

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان مشکین شهر
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان مشکین شهر
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  9/4۵روز جمعه مور  1398/11/18با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از کالم
اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش تحلیلی از اعتبارات پروژه
های استان در سال های اخیر و مقایسه آن با سال  1399اظهار داشتند :هرچند در توزیع اعتبارات مصوب ساالنه( با توجه به تناسب
جمعیتی و سایر شاخصها ) در سال  99رتبه  20کشوری را داریم ،ولی با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان در سه سال اخیر بیش از
دو هزار و چهارصد میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات ملی به این استان تزریق شده که در ارزیابیهای کشوری از لحاظ جذب
اعتبارات ملی جایگاه چهارم را در بین استانهای کشور داریم.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان مشکین شهر ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر ،از حضور تمامی
عزیزان باالخص استاندار محترم و نماینده محترم مردم شریف شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی تشکر نموده و اجرا یا
عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مشکالت پروژه های زیرساختی و تولیدی جدید شهرستان را
بررسی نمودند.
همچنین در ادامه جناب آقای دکتر ملکی نماینده محترم مردم شریف شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی با ارائه
گزارشی ازروند پیگیری و اخذ اعتبارات الزم برای اجرای پروژه های شهرستان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ،از استاندار
محترم و سایر مدیران دستگاههای اجرایی بابت پیگیری حل مشکالت شهرستان تقدیر کردند.
جناب آقای باوقار امام جمعه محترم شهرستان مشکین شهر نیز در ادامه ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر از تعویق حقوق
کارگران شهرداری های شهرستان و شرکت آبفای شهرستان انتقاد کرده و خواستار تسریع در اتمام پروژه های فرهنگی شهرستان
شدند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن تبریک و گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر ،این روزها را روز بیعت با
آرمان های امام راحل و شهدای انقالب دانسته و افزودند :به یمر رسیدن و تداوم انقالب ،یمره خون شهیدان انقالب بوده و تنها با
تالش و کوشش بیشتر و بی منت ،دین خود به این عزیزان را می توانیم ادا کنیم .رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همدلی و
همراهی مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان ابراز رضایت نموده و اظهار داشتند :علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه ،حرکت شتابان
توسعه و پیشرفت استان روند رو جلو داشته و تصویب اعتبارات قابل توجه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان را به فال
نیک می گیریم و مردم عزیز استان هم با حضور پرشور در انتخابات پیش رو ،دشمنان را مایوس خواهند کرد.

93

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
مقررگردید کلیه مصوبات باقیمانده و اجرا نشده جلسات قبلی ستاد اقتصاد مقاومتی استان(با محوریت توسعه شهرستان مشگین
-1
شهر) توسط دستگاههای اجرایی تا جلسه بعدی ستاد در این شهرستان اجرایی شوند.
باعنایت به اینکه پروژه توسعه بیمارستان 120تختخوابی ولیعصر(عج) مشگین شهر درجداول پیوست قانون بودجه قرارگرفته
-2
وجزو پروژه های مهم بهداشت ودرمان استان درسفرپرخیروبرکت ریاست محترم جمهوری منظورشده فلذا مقررگردید :پیگیری و
اقدام الزم جهت تامین اعتبار و تسریع درروند عملیات اجرایی پروژه مذکور توسط دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان
انجام و حداکثر تا  2سال آینده این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
 -3پیرو بند 1صورتجلسه شماره  ۶42133مورخه  9۷/11/20و باعنایت به ضرورت و اهمیت طرح ملی آبرسانی مشگین شهر
مقررگردید :پیگیری و اقدام الزم جهت تامین اعتبار و شروع عملیات اجرایی پروژه از سد احمدبیگلو به تصفیه خانه مشگین شهر
معمول و همزمان اصالح و بازسازی خط انتقال فعلی از نهرخاتون و خیاوچایی حداکثر تاپایان سالجاری تکمیل و به اتمام برسد.
پیرو بند  8صورتجلسه شماره  ۶42133مورخه  9۷/11/20و باعنایت به تامین اعتبار الزم برای شبکه آبیاری و زهکشی اراضی
-4
پایاب سد سبالن به میزان  ۶00میلیون ریال بصورت فاینانس از طریق بانک توسعه تعاون درجریان سفرریاست محترم جمهوری
و بازگشایی نتیجه واگذاری پروژه در تاریخ  98/11/2۷مقررگردید :پیگیری و اقدام الزم توسط آب منطقه ای استان جهت تکمیل
و بهره برداری کامل پروژه معمول گردد.
پیرو بند 9صورتجلسه شماره  ۶42133مورخه  98/11/20و باتوجه به عدم تعیین تکلیف و بهره برداری بیش از  20از سدهای
-5
خاکی ومعشیتی شهرستان مقررگردید :عالج بخشی سد اینچه نو و تکمیل و بهره برداری از سدهای دیگر توسط آب منطقه ای و
جهادکشاورزی استان دراولویت برنامه های سال آتی قرارگیرند.
باتوجه به اتمام مطالعات سد اهل ایمان مقررگردید :پیگیری و اقدام الزم جهت تامین اعتبار واجرایی شدن پروژه مذکور تا سال
-6
آینده توسط آب منطقه ای استان انجام گیرد.
باعنایت به اجرای طرحهای مختلف تولیدی و اقتصادی درناحیه صنعتی رضی و تصویب توسعه  49هکتاری آن درجلسه اخیر
-7
شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقررگردید :جلسه تخصصی باحضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری  ،دفنرفنی
استانداری  ،آب منطقه ای  ،شرکت شهرکهای صنعتی استان و فرمانداری شهرستان مشگین شهر تشکیل و تامین آب ناحیه
صنعتی مذکور از سد سبالن بررسی و اقدام عملی انجام گیرد.
 -8باتوجه به نیمه ماندن پروژه ملی فاضالب مشگین شهر مقررگردید :شرکت آب وفاضالب استان پیگیری و اقدامات الزم جهت
تامین اعتبار مورد نیاز و تکمیل و بهره برداری سریع از آن معمول نمایند.
 -9باعنایت به اصالح و بازنگری نقشه و مطالعات فنی و توسعه طرح مجتمع آبرسانی روستایی سبالن شهید حمزه سلیم زاده و
افزایش روستاهای تحت پوشش از  ۷8روستا به  204شهرو روستا و تامین اعتباری بالغ بر  12۵0میلیارد ریال در این خصوص
مقررگردید :پیگیری و اقدامات الزم جهت انتشار همزمان آگهی و فراخوان تا دو هفته آینده توسط شرکت آب و فاضالب استان و
شروع عملیات اجرایی پروژه از سال بعد معمول گردد.
 -10باتوجه به بند 13صورتجلسه قبلی و قول مساعد وزیر محترم نیرو درجریان سفر ریاست محترم جمهوری درشورای اداری
شهرستان مشگین شهر مبنی بر تکمیل و بهره برداری از پروژه های زمین گرمایی و پست  230کیلو ولت مشگین شهر درسال
 99مقررگردید :پیگیریهای الزم دراین خصوص از طریق شرکت توزیع نیروی برق استان و برق منطقه ای آذربایجان انجام گردد.
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 -11پیرو بند  4صورتجلسه قبلی و باعنایت به افزایش اعتبار ردیف ملی پروژه چهاربانده نمودن محور اردبیل مشگین شهر اهر و
تامین اعتبار  330میلیارد ریال در جریان سفرریاست محترم جمهوری مقررگردید :نسبت به تمهیدات امر وشروع عملیات اجرایی ۵
کیلومتر از مشگین شهر به سمت اهر و تبریز درسال آینده توسط راه وشهرسازی استان اقدام الزم انجام گیرد.
 -12پیرو بند  ۵صورتجلسه قبلی مقررگردید :بهسازی و آسفالت محورهای گردشگری  :مشگین شهر به موئیل و قینرجه توسط راه
وشهرسازی و الهرود به سمت شابیل و قوتورسویی توسط راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بعنوان زیرساختهای الزم
وضروری بخش گردشگری شهرستان دراولویت برنامه های سال آتی تکمیل و به بهره برداری برسد.
 -13باتوجه به کلنگ زنی ادامه چهاربانده کردن محور سه راهی صحرا به سمت رضی و امیرکندی درجریان سفرریاست محترم
جمهوری توسط وزیرمحترم راه و شهرسازی مقررگردید :پیگیری و اقدام الزم جهت تامین اعتبار و اجرای سریع این پروژه ملی
توسط راه وشهرسازی استان انجام گیرد.
 -14باعنایت به عدم اختصاص هیچگونه سهمیه ای از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن برای شهرستان مشگین شهر و براساس
مکاتبات و صورتجلسات و بازدیدهای میدانی بعمل آمده و زمینهای پیشنهادی فرمانداری و شهرداری مقررگردید :اقدام عاجل
دراین خصوص توسط راه وشهرسازی استان انجام و درصورت نیاز نسبت به تغییرکاربری سریع درکمیسیون ماده  ۵استان اقدام تا
مردم این شهرستان نیز از مزایای این طرح بهره مند گردند.
 -15پیرو بند  10صورتجلسه قبلی و پیگیریهای مکرر بعمل آمده توسط فرمانداری و امام جمعه محترم مشگین شهر نسبت به
تخصیص حداقل  ۵0درصد پروژه تکمیل مصلی نمازجمعه مشگین شهر توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اقدام وباتوجه
به آگهی برگزاری مناقصه سوم پروژه توسط راه وشهرسازی استان نسبت به واگذاری پروژه ازطریق ترک تشریفات قانونی الزم
اقدام گردد.
 -16باعنایت به تعطیل شدن تنها استخر موجود درشهرستان مشگین شهر و زمین چمن استادیوم تختی از دوسال پیش تاکنون و
مسائل و مشکالت پیش آمده به دلیل افزایش قیمت چمن مصنوعی و ...علیرغم تامین اعتبار الزم درجریان سفروزیرمحترم ورزش
وجوانان به شهرستان مشگین شهر و دستورمساعد ایشان و جلسات شورای فنی وکمیته پیمان استان مقررگردید :اقدام سریع
جهت تعیین تکلیف هردو پروژه توسط ورزش وجوانان استان حداکثر تا پایان سالجاری و تکمیل و بهره برداری از آنها به لحاظ
نارضایتی عمومی مردم و تبعات سوء اجتماعی درمنطقه انجام گیرد.
 -17پیرومکاتبات و صورتجلسات قبلی و باعنایت به دستورموکد استاندار محترم درجلسه مقررگردید :ساختمانهای مازاد اداری  :مرکز
آموزش وصنایع دستی و دخانیات مشگین شهر واداره پست مرادلو جهت واگذاری به مرکز آموزش سالمت یهداشت ودرمان و
جهاددانشگاهی مشگین شهر و یبت احوال مرادلو مطابق ماده  ۶9و 89قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراولین جلسه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و اقدامات قانونی الزم انجام گیرد.
 -18باعنایت به ظرفیتهای عظیم گردشگری شهرستان مشگین شهر و اقدامات انجام یافته دراین خصوص مقررگردید :زیرساختهای
الزم و مورد نیاز  ۶منطقه نمونه گردشگری مصوب دولت دراین شهرستان و مرمت و بازسازی بقیه شیخ حیدر  ،مجموعه تاریخی
کهنه قلعه  ،منطقه باستانی شهریری  ،کاروانسرای قانی بالغ  ،قلعه قهقهه دراولویت برنامه های میراث فرهنگی  ،صنایع دستی
وگردشگری استان لحاظ گردد.
 -19مقررگردید :با تامین اعتبار الزم برای موزه باستان شناسی مشگین شهر حداکثر تا دوهفته آینده توسط مدیرکل محترم میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان حل وتا جلسه بعدی (یمکاه و نیم آینده) واگذاری انجام شود.
 -20باعنایت به مکاتبات قبلی و پیگیریهای مکرر فرمانداری مشگین شهر و مصوبات شورای ترافیک استان وشهرستان مبنی براحداث
پاسگاه پلیس راه درحوزه شهرستان مشگین شهر و جانمایی و مکان یابی این پروژه درحدفاصل سه راهی الهرود تا سه راهی
فخرآباد مقررگردید :جهت باالبردن ایمنی و بهبود عبور و مرور و حمل ونقل جاده ای و کاهش تصادفات نسبت به احداث استقرار
پلیس راه توسط راهداری و پلیس راه استان درمحل مورد نظر اقدام الزم انجام گیرد.
 -21مقررگردید :شهرداری و شورای شهر مشگین شهر بهره برداری سینما را به مدت  10سال به اداره فرهنگ وارشاداسالمی استان
تحویل نمایند.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲8

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/23 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۷4233

تاریخ دعوتنامه
1398/11/21

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان بیله
سوار

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان بیله سوار
-2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان بیله سوار
-3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  08/4۵روز چهار شنبه مور  1398/11/23با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند
از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش تحلیلی از اعتبارات پروژه
های استان در سال های اخیر و مقایسه آن با سال  1399اظهار داشتند :هرچند در توزیع اعتبارات مصوب ساالنه( با توجه به تناسب
جمعیتی و سایر شاخصها ) در سال  99رتبه  20کشوری را داریم ،ولی با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان در سه سال اخیر بیش از
دو هزار و چهارصد میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات ملی به این استان تزریق شده که در ارزیابیهای کشوری از لحاظ جذب
اعتبارات ملی جایگاه چهارم را در بین استانهای کشور داریم.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان بیله سوار با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی اعضای جلسه ،باالخص
استاندار محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و
مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.

96

جناب آقای عزیزی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان بیله سوار نیز با گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر ،اینگونه
جلسات را جلسات رحمت و امید برای شهرستان ها عنوان کرده و افزودند :اعالم خبرهای خوش در خصوص تامین زیرساختهای
شهرستان از سوی استاندار محترم امیدوار کننده می باشد .وی در بخش دیگری از سخنان خود از نبود پارک و مکان تفریحی و
سرگرمی مناسب برای استفاده عموم مردم شهر بیله سوار انتقاد کرده و خواستار توجه مسئولین امر به این موضوع شدند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تقدیر از حضور کم نظیر مردم در راهپیمایی  22بهمن افزودند :اصلی
ترین محور توسعه شهرستان بیله سوار ،توریسم سالمت هست که در این راستان بایستی زیرساختهای الزم را فراهم نمائیم .رئیس
ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره شرایط تحریمی کشور تصریح کردند  :علیرغم محدودیت های ایجاد شده در کشور ،پروژه های
زیرساختی خوبی در شهرستان (از جمله :چهاربانده کردن مسیر گرمی-بیله سوار و بیله سوار -پارس آباد) شروع شده که انشاهلل با بهره
برداری از آنها در حداکثر دو سال آینده شاهد تکمیل بزرگراه قفقاز و پویایی و توسعه در این شهرستان خواهیم بود.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1در خصوص طرح گردشگری سالمت ،مقرر گردید :با هماهنگی فرمانداری شهرستان ،دانشگاه علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی
استان طرح های مطالعاتی و برنامه های عملیاتی خود را بزودی تدوین و طی جلسه ای در حضور استاندار محترم ارائه نماید.
همچنین اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان نسبت به تعیین مکان مناسب جهت استقرار نمایندگی جهاد دانشگاهی
در داخل سالن پایانه مسافری بیله سوار را معمول دارند.
 -2در خصوص ساختمان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ،مقرر گردید :هزینه های تکمیل شبکه بهداشت شهرستان با
مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین گردد.
 -3طرح دامداری  90راسی آقای غفاریان در جلسه مطرح و مقرر گردید :مجری طرح پس از انجام اصالحات الزم در طرح ،توسط
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای اخذ تسهیالت به بانک عامل معرفی گردد.
 -4در خصوص کارگاه تولید دستمال کاغذی ،مقرر گردید :جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیریت
شعب بانک تجارت در دفتر استانداری تشکیل و موضوع بررسی گردد.
 -5طرح تولید گیاهان داروئی توسط جهاد دانشگاهی استان در جلسه مطرح و مقرر گردید :زمین مورد تقاضا با هماهنگی فرمانداری
شهرستان و توسط اداره کل منابع طبیعی استان مکان یابی و جهت اقدامات بعدی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری
معرفی گردد.
 -6برای توسعه شرکت پارس حور مقرر گردید :مبلغ  ۵میلیارد ریال از محل اعتبارات پایدار روستایی و عشایری توسط اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقدام گردد.
 -7در خصوص کارخانه آسفالت آقای معزز ،مقرر گردید :مشکل تسهیالت طرح مذکور با معرفی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان ،از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری و توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری حل و فصل
گردد.
 -8در خصوص طرح تولید پوشاک بساط ،مقرر گردید :تسهیالت مورد نیاز با پیگیری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی
استانداری و با مذاکره استاندار محترم و از طریق بانک مرکزی مربوطه حل و فصل گردد.
 -9در خصوص طرح تولید کیمیا بذر مغان ،مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان نسبت به تخصیص آب موردنیاز طرح اقدام
نماید.
 -10در خصوص کارخانه آرد قیزیل ارس جعفرآباد ،مقرر گردید :با هماهنگی فرمانداری محترم شهرستان ،جلسه ای در حضور استاندار
محترم تشکیل و نسبت به حل و فصل مشکالت طرح تصمیمات الزم اتخاذ می گردد.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۹

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ1398/11/23 :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۶۷432۶

تاریخ دعوتنامه
1398/11/21

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان مغان

دساور جلسه:
 -1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان مغان
-2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان مغان
 -3استفاده از رهنمود های استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  14/1۵روز چهارشنبه مور  1398/11/23با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از
کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت
دهه مبارک فجر ،دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با ارائه گزارش تحلیلی از اعتبارات پروژه
های استان در سال های اخیر و مقایسه آن با سال  1399اظهار داشتند :هرچند در توزیع اعتبارات مصوب ساالنه( با توجه به تناسب
جمعیتی و سایر شاخصها ) در سال  99رتبه  20کشوری را داریم ،ولی با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان در سه سال اخیر بیش از
دو هزار و چهارصد میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات ملی به این استان تزریق شده که در ارزیابیهای کشوری از لحاظ جذب
اعتبارات ملی جایگاه چهارم را در بین استانهای کشور داریم.
در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان مغان با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،جناب آقای میرزاده نماینده محترم مردم شریف شهرستان مغان در مجلس شورای اسالمی ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای
مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت
موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
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جناب آقای میرزاده نماینده محترم مردم شریف شهرستان مغان در مجلس شورای اسالمی ،نیز با گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک
فجر ،از تالشهای مویر استاندار محترم و مدیران دستگاه های اجرایی که در شرایط تحریمی و با دست خالی استان را اداره می کنند
تقدیر نمودند .ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از پیشرفت کم برخی از پروژه ها ،خواستار اجرای کامل
مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی برگزار شده در شهرستان از سوی دستگاه های اجرایی شدند.
در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تقدیر از حضور کم نظیر مردم در راهپیمایی  22بهمن تاکید کردند :حضور
میلیونی مردم با بصیرت کشورمان در راهپیمایی  22بهمن ،سیلی محکمتری بر پیکره استکبار بوده و هر جا موفقیتی در کشور داشتیم
همگی یمره این اتحاد و انسجام آحاد مردم بوده است .رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره شرایط تحریمی کشور تصریح کردند :
علیرغم محدودیت های ایجاد شده در کشور ،پروژه های زیرساختی خوبی در شهرستان شروع شده که انشاهلل با بهره برداری از آنها تا
پایان این دولت ،شاهد پویایی و توسعه در این شهرستان خواهیم بود.
در پایان ،اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و همچنین مسائل و مشکالت پروژه های
اقتصاد مقاومتی شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به
شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
با عنایت به آغاز عملیات اجرایی چهار خطه گرمی به بیله سوار (از ابتدای خروجی شهر گرمی) مقرر گردید 20 :کیلومتر اجرایی
-1
محدوده ی استحفاظی شهرستان ،در پایان فصل کاری سال آتی یا معادل مجموعاً  ۵0درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد یا ۵0
درصد از کل مجموعه به زیرسازی و آسفالت توسط اداره کل راه و شهرسازی برسد.
 -2مقرر گردید :عملیات اجرایی رینگ گردشگری دریاچه گیالرلو و روشنایی دور آن ،حداکثر تا سه ماه اول سال آتی توسط اداره کل
راه و شهرسازی و شرکت توزیع برق و با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اتمام یابد.
 -3در خصوص راه اندازی گذر مرزی بین گرمی و جمهوری آذربایجان مقرر گردید :موضوع از طریق فرمانداری و استانداری پیگیری
گردد.
با عنایت به تامین اعتبار اجرای تصفیه خانه سد تازه کند از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان(تخصیص
-4
 100میلیارد ریال ) مقرر گردید :به محض اتمام مطالعات مربوطه (برای  11۵روستای تابع به عالوه شهرهای تازه کند و گرمی)
حداکثر تا اول خرداد ماه سال آتی ،عملیات اجرایی آن با هماهنگی شرکت آب منطقه ای و توسط شرکت آب و فاضالب استان
آغاز گردد .همچنین محدوده تاریخی واقع در مخزن سد تازه کند طی جلسه ای و با محوریت استانداری ،میراث فرهنگی و آب
منطقه ای و آب و فاضالب استان بررسی و حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری حل و فصل گردد.
در خصوص مجتمع آبرسانی موران مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان تمامی فازهای پروژه را حداکثر تا پایان تابستان
-5
سال  1399به بهره برداری برساند ،همچنین مقرر گردید :فاز های اول و دوم مجتمع با عنایت به پیشرفت باالی  80درصدی
پروژه تا خرداد ماه سال آتی به بهره برداری برسد.
با عنایت به خلع ید سرمایه گذار قبلی گلخانه آنگوتالر و به لحاظ مشکالت گذشته سرمایه گذاران طرح در استفاده بهینه از
-6
ظرفیت موجود ،مقرر گردید :با اهتمام جدی دستگاه های ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی  ،گلخانه مذکور به سرمایه گذار
توانمند و با اهلیت توسط بانک کشاورزی واگذار گردد.
 -7باعنایت به قرار گیری سد عمارت در حوزه ی استحفاظی این شهرستان و پایین بودن سهم شهرستان از اجرای شبکه آبیاری
تحت فشار پایاب آن ( 830هکتار) ،مقرر گردید :به لحاظ نیاز منطقه ،سازمان جهاد کشاورزی نسبت به افزایش سهم شهرستان
اقدامات الزم را معمول و نتیجه را به دبیرخانه مربوطه و فرمانداری منعکس نماید.
با عنایت به پیش بینی  30میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به ساماندهی حوضه ی بالهارود
-8
اختصاص یافته است  ،شرکت آب منطقه ای به محض شروع فصل کاری نسبت به هزینه کرد آن اقدام نماید.
در خصوص بیمه کارگران ساختمانی واحد های تولیدی شهرک صنعتی شهید نظر کریمی و ناحیه صنعتی شکراب ،مقرر گردید:
-9
اداره کل تامین اجتماعی با در نظر گرفتن حداقل دستمزد کارگری ،نسبت به برآورد هزینه های مربوط به بیمه کارگران ساختمان
و تقسیط آن اقدام نماید.
 -10درخصوص مجتمع دامپروری آنگوتالر مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن مذاکره با بنیاد علوی ،نسبت به انتشار
آگهی( بر اساس قیمت پایه) جهت واگذاری آن اقدام نماید.
 -11با عنایت به تولید کنتور آب مکانیکی در کارخانه شیراالت آویسا آقای پاشازاده  ،مصوب گردید ؛ ضمن بازدید شرکت آب و
فاضالب استان از تولیدات کارخانه مذکور و در صورت تایید کیفی این محصول ،نسبت به الزام تثمین نیاز استانی از کارخانه مذکور
اقدام گردد.
 -12با عنایت به راه اندازی مجدد واحد های راکد تولیدی و نیازمند بهره مندی از گاز طبیعی جهت تثمین سوخت مورد نیاز این واحد
ها و به لحاظ اینکه هزینه ی اجرای خط انتقال توسط شرکت گاز برای واحد هایی که از سوخت شرکت نفت در سنوات گذشته
استفاده می نموده اند و دارای کد شناسایی از شرکت مذکور می باشند رایگان( تا سقف  ۵میلیارد ریال) می باشد و همچنین به
لحاظ اینکه این واحد ها در سنوات گذشته غیر فعال بوده و از این سوخت استفاده ننموده اند ،مقرر گردید :پیگیری های الزم
توسط استانداری (در جهت بهره مندی این واحد ها) از شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان معمول گردد.
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 -13مقرر گردید :فرمانداری شهرستان ،شرکت شهرک های صنعتی و تعدادی از سرمایه گذاران طرح های واقع در شهرک صنعتی
شهید نظر کریمی ،طی جلسه ای به همراه دفتر فنی استانداری ،نسبت به احصاء نیاز ها و کمبود های موجود اقدام و نتیجه را به
استانداری اعالم نماید .همچنین شرکت شهرک های صنعتی جهت رفع مشکالت مربوط به روشنایی شهرک مذکور اقدامات الزم
را معمول دارد.
 -14در جهت بهره مندی از سوبسید تسهیالت به واحد های تولیدی در شهرستان(به خصوص شهرک صنعتی شهید نظر کریمی)
مقرر گردید :سازمان صمت به محض دریافت اولین یارانه اعطایی به استان ،سهم واحد های تولیدی شهرستان را با تصویب در
کارگروه مربوطه پرداخت نماید.
 -15در خصوص درخواست پایان کار ساختمانی کارخانه شیراالت نوآران بهنوش آقای فرزانه ،با توجه به ساخت زیر  3۵درصد از کل
زمین ،مقرر گردید :موضوع از طریق دفتر فنی استانداری و شرکت شهرک های صنعتی استان بررسی گردد.
 -16در خصوص رفع مشکل تثمین برق بخش انگوت و ناحیه صنعتی انگوت ،مقرر گردید :شرکت توزیع برق ضمن برنامه ریزی بلند
مدت با برگزاری جلسات ماهانه جهت احداث پست  ۶3و در بازه زمانی میان مدت احداث فیدر  20کیلو ولت و در بازه زمانی کوتاه
مدت با اجرای خط انتقال  3کیلومتری از طریق منابع اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری  ،نسبت به تثمین برق منطقه اقدام
نماید.
 -17با عنایت به مشکالت ژئوتکنیکی زمین پیش بینی شده به احداث سالن ورزشی  3000نفری در شهرک ولیعصر(عج)  ،مقرر گردید:
با پیگیری اداره کل ورزش و جوانان طی هفته آتی زمین جایگزین توسط اداره کل راه و شهرسازی پیشنهاد و واگذار گردد.
 -18با توجه به تامین  10میلیار ریال از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور به استان به تکمیل و احداث زمین چمن مصنوعی
مجموعه ورزشی ایثار و اعتبار مصوب  20میلیارد ریالی طرح ،مقرر گردید :اداره کل ورزش و جوانان تا تابستان سال آتی نسبت به
تکمیل و بهره برداری از این مجموعه اقدام نماید.
 -19درخصوص امکان سنجی اتصال فاضالب ناحیه صنعتی شکراب به فاضالب شهری مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان و
شرکت شهرک های صنعتی طی بازدید مشترک موضوع را بررسی و نتیجه را به فرمانداری شهرستان و استانداری منعکس نماید.
 -20با عنایت به انتشار آگهی مناقصه احداث زمین های چمن مصنوعی در شهر زهرا ،روستاهای قره خان بیگلو و اظماره برای بار سوم
و ارائه قیمت های پایین تر از قیمت برآورد شده ،مقرر گردید :از طریق ترک تشریفات اداره کل ورزش و جوانان جهت انتخاب
پیمانکار توانمند جهت احداث آن اقدام نماید.
 -21با پیگیری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل درخصوص عدم اخذ وییقه محل اجرای طرح توسط بانک
سینا در جهت اعطای تسهیالت  ،موضوع تعیین و تکلیف گردد .همچنین با عنایت به اتمام قرارداد بانک سینا با بنیاد علوی در
خصوص پرداخت تسهیالت اشتغال زایی ( )1398/10/30و تعداد بیش از  10پرونده در دست اقدام که در کارگروه اشتغال مصوب
و به بانک ابالغ شد ه است و کارفرمایان طرح ها هزینه های زیادی از بابت تهیه طرح توجیهی و تهیه وییقه و  ...متحمل شده اند
 ،موضوع تمدید یا تعیین تکلیف تسهیالت مذکور از طریق اداره کل دفتر امور روستایی استانداری پیگیری و نتیجه تا پایان بهمن
ماه به فرمانداری شهرستان اعالم گردد.
 -22در خصوص اجرای راه اوماسالن -داش دیبی مقرر گردید :طی عقد تفاهم نامه فی مابین استانداری و بنیاد علوی به صورت  ۶0به
 40نسبت به زیرسازی و آسفالت راه توریستی داش دیبی  -اوماسالن اقدام گردد.
 -23مقرر گردید :پیشنهادات ،راهکار ها و مطالعات و تثییرات مثبت به اشتغال منطقه با برآورد هزینه های مربوطه جهت توسعه
گردشگری شهرستان توسط آقای اکبر منصوری (مجری بوم گردی شاوون) به استانداری منعکس و همچنین اقدامات الزم جهت
اخذ مجوز رسمی سایت پاراگالیدر در شهرستان گرمی از طریق استانداری پیگیری و اقدام گردد.
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بخش اول :تحلیل عملکرد استان در بخش اشتغال (پنجره واحد اشتغال)
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی اساان در سال  -۱۳۹8به تفکیک ماه
ماه

تعداد اشاغال محقق شده

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

24۶3
2314
2۵30
1۷22
19۵۶
1۵11
2۵2۵
1۵92
۷۶۷
440
4۷3
2۷۷

جمع

۱8۵۷۰
مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
3000
2530

2525

2314
1956
1592

1722

2463

2500
2000

1511

1500

102
767
473
277

440

1000
500
0
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی اساان در سال  -۱۳۹8به تفکیک جنسیت
مجموع

زن

مرد

۱8۵۷۰

6۰۲۲

۱۲۵۴8

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

زن
%32

مرد
%68

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی اساان در سال  -۱۳۹8به تفکیک فعالیت اتااادی
مجموع

صنعت

خدمات

کشامرزی

۱8۵۷۰

۷۱8۳

6۱8۳

۵۲۰۴

کشاورزی
%28

103
صنعت
%39

خدمات
%33
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آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی اساان در سال ۱۳۹8
 -به تفکیک دساگاههای اجرایی اساان

104

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

310

241

۷۷

سازمان فنی و حرفهای

۵3

39

۷3

دانشگاه محقق اردبیلی

۶۵

34

۵2

اداره کل پست

۵

0

0

دامپزشکی

1۵

1۵

100

راهداری و حمل و نقل

423

۵43

124

حج و زیارت

4

0

0

یبت احوال

20

1۷

8۵

منابع طبیعی

۶0

9

1۵

توزیع نیروی برق

10۶

۷4

۶9

جهاد دانشگاهی

24

23

9۵

امور عشایر

4۵1

223

49

شیالت

129

12۶

98

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

۶۵2

9۶2

14۷

صنعت ،معدن و تجارت

10۵۶4

۷9۶0

۷۵

دانشگاه علوم پزشکی

131۶

1113

84

کمیته امداد

200۵

18۷2

93

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۷0

111

1۵8

آب منطقهای

38

2۵

۶۵

جهاد کشاورزی

4421

3۷8۵

8۵

آموزش و پرورش

1140

۶۷0

۵8

بهزیستی

۷04

۵۵3

۷8

بنیاد شهید و امور ایثارگران

42۶

134

31

اداره زندان ها

4۵

0

0

پارک علم و فناوری

0

41

0

جمع

2304۶

18۵۷0

 80درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی اساان در سال ۱۳۹8
 به تفکیک شهرساانتعهد اشاغال

اشاغال

کد

مطابق با برنامه اشاغال

محقق شده

2401

اردبیل

11488

۵9۶0

۵2

2402

بیله سوار

1489

1۷88

120

2403

خلخال

۷38

13۵8

181

2404

مشکینشهر

2393

198۶

83

240۵

گرمی

1۵۷0

182۷

11۶

240۶

پارسآباد

1۶03

3209

200

240۷

کویر

392

484

123

2408

نمین

24۷2

8۵۷

3۵

2409

نیر

48۶

۵02

103

2410

سرعین

41۵

۶09

14۷

۲۳۰۴6

۱8۵۷۰

 8۰درصد

شهرساان

شهر
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مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
7000
5960

6000

5000

4000
3209
3000
1827

1976

1788

2000

1358
609

857
502

1000
484
0

سرعین

نیر

نمین

کوثر

پارس آباد

گرمی

مشگین شهر

خلخال

بیله سوار

اردبیل

105
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آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان اردبیل در سال ۱۳۹8

106

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق
شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

310

201

۶4

سازمان فنی و حرفهای

12

19

1۵8

دانشگاه محقق اردبیلی

۶۵

34

۵2

اداره کل پست

۵

0

0

دامپزشکی

4

۵

12۵

راهداری و حمل و نقل

400

344

8۶

حج و زیارت

2

0

0

یبت احوال

۶

۶

100

منابع طبیعی

42

2

4

توزیع نیروی برق

۷9

19

24

جهاد دانشگاهی

20

20

100

امور عشایر

0

0

0

شیالت

3۷

1۶

43

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

104

198

190

صنعت ،معدن و تجارت

۷821

298۷

38

دانشگاه علوم پزشکی

۵۶۶

4۶1

81

کمیته امداد

۶48

۶۵۵

101

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۷0

۶2

88

آب منطقهای

0

0

0

جهاد کشاورزی

۵03

۵1۵

102

آموزش و پرورش

339

1۷0

۵0

بهزیستی

202

119

۵8

بنیاد شهید و امور ایثارگران

208

9۶

4۶

اداره زندان ها

4۵

0

0

پارک علم و فناوری

0

41

0

جمع

۱۱۴88

۵۹6۰

 ۵۲درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان بیله سوار در سال ۱۳۹8
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

0

0

سازمان فنی و حرفهای

10

4

40

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

3

1

33

راهداری و حمل و نقل

18

8

44

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

0

0

0

منابع طبیعی

0

0

0

توزیع نیروی برق

2

1

۵0

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

121

11

9

شیالت

0

0

0

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

18

49

2۷2

صنعت ،معدن و تجارت

19

328

1۷2۶

دانشگاه علوم پزشکی

۶9

۵8

84

کمیته امداد

۷۵

80

10۶

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

0

0

آب منطقهای

10

10

100

جهاد کشاورزی

1004

113۵

113

آموزش و پرورش

۶۵

3۵

۵3

بهزیستی

۶2

۶8

109

بنیاد شهید و امور ایثارگران

13

0

0

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۱۴8۹

۱۷88

 ۱۲۰درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان پارسآباد در سال ۱۳۹8

108

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

1۵

0

سازمان فنی و حرفهای

۶

۶

100

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

3

2

۶۶

راهداری و حمل و نقل

0

44

0

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

0

0

0

منابع طبیعی

11

۵

4۵

توزیع نیروی برق

۶

11

183

جهاد دانشگاهی

1

1

100

امور عشایر

1۵0

1۵8

10۵

شیالت

۵

10

200

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

4۵

81

180

صنعت ،معدن و تجارت

3۵

1۵21

434۵

دانشگاه علوم پزشکی

329

199

۶0

کمیته امداد

1۶4

94

۵۷

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

10

0

آب منطقهای

10

0

0

جهاد کشاورزی

488

۷۵9

1۵۵

آموزش و پرورش

211

1۷۷

83

بهزیستی

98

114

11۶

بنیاد شهید و امور ایثارگران

41

2

4

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۱6۰۳

۳۲۰۹

 ۲۰۰درصد
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان خلخال در سال ۱۳۹8
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

8

0

سازمان فنی و حرفهای

3

3

100

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

0

0

0

راهداری و حمل و نقل

0

4۷

0

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

2

0

0

منابع طبیعی

0

0

0

توزیع نیروی برق

1

4

400

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

0

0

0

شیالت

0

10

0

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

۵۶

93

1۶۶

صنعت ،معدن و تجارت

0

۵28

0

دانشگاه علوم پزشکی

0

21

0

کمیته امداد

333

348

104

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

3

0

آب منطقهای

0

0

0

جهاد کشاورزی

14۶

130

89

آموزش و پرورش

8۶

102

118

بهزیستی

۶۵

48

۷3

بنیاد شهید و امور ایثارگران

4۶

13

28

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۷۳8

۱۳۵8

 ۱8۱درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

109

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان سرعین در سال ۱۳۹8

110

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

0

0

سازمان فنی و حرفهای

۶

1

1۶

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

0

0

0

راهداری و حمل و نقل

0

0

0

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

0

0

0

منابع طبیعی

0

0

0

توزیع نیروی برق

2

2۷

13۵0

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

0

0

0

شیالت

۶

2

33

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

114

122

10۷

صنعت ،معدن و تجارت

۵۵

23۵

42۷

دانشگاه علوم پزشکی

2۵

3۶

144

کمیته امداد

1۶

۵

31

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

0

0

آب منطقهای

0

0

0

جهاد کشاورزی

124

133

10۷

آموزش و پرورش

34

28

82

بهزیستی

33

18

۵4

بنیاد شهید و امور ایثارگران

0

2

0

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۴۱۵

6۰۹

 ۱۴۷درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان کوثر در سال ۱۳۹8
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

1

0

سازمان فنی و حرفهای

3

3

100

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

1

0

0

راهداری و حمل و نقل

۵

31

۶20

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

2

3

1۵0

منابع طبیعی

0

2

0

توزیع نیروی برق

3

3

100

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

0

0

0

شیالت

34

1۵

44

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

12

1۷

141

صنعت ،معدن و تجارت

30

10۷

3۵۶

دانشگاه علوم پزشکی

3۶

4۷

130

کمیته امداد

۶۶

۷3

110

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

0

0

آب منطقهای

۶

3

۵0

جهاد کشاورزی

131

140

10۶

آموزش و پرورش

3۶

1۵

41

بهزیستی

19

18

94

بنیاد شهید و امور ایثارگران

8

۶

۷۵

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۳۹۲

۴8۴

 ۱۲۳درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

111

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان گرمی در سال ۱۳۹8

112

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

3

0

سازمان فنی و حرفهای

۶

2

33

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

2

1

۵0

راهداری و حمل و نقل

0

30

0

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

0

0

0

منابع طبیعی

1

0

0

توزیع نیروی برق

3

3

100

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

100

۵4

۵4

شیالت

۷

29

414

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

4۷

۶3

134

صنعت ،معدن و تجارت

4۵0

844

18۷

دانشگاه علوم پزشکی

83

118

142

کمیته امداد

214

2۷2

12۷

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

0

0

آب منطقهای

۷

۷

100

جهاد کشاورزی

440

28۵

۶4

آموزش و پرورش

8۶

۶3

۷3

بهزیستی

83

۵1

۶1

بنیاد شهید و امور ایثارگران

41

2

4

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۱۵۷۰

۱8۲۷

 ۱۱6درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان مشکینشهر در سال ۱۳۹8
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

۷

0

سازمان فنی و حرفهای

4

0

0

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

1

۵

۵00

راهداری و حمل و نقل

0

0

0

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

4

0

0

منابع طبیعی

۶

0

0

توزیع نیروی برق

۷

2

28

جهاد دانشگاهی

3

2

۶۶

امور عشایر

80

0

0

شیالت

31

29

93

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

124

234

188

صنعت ،معدن و تجارت

108۵

9۵۷

88

دانشگاه علوم پزشکی

12۶

10۶

84

کمیته امداد

32۶

229

۷0

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

32

0

آب منطقهای

۵

۵

100

جهاد کشاورزی

312

2۶۶

8۵

آموزش و پرورش

1۶1

33

20

بهزیستی

۷2

۶8

94

بنیاد شهید و امور ایثارگران

4۶

1

2

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۲۳۹۳

۱۹86

 8۳درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

113

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان نمین در سال ۱۳۹8

114

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

۶

0

سازمان فنی و حرفهای

3

1

33

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

0

1

0

راهداری و حمل و نقل

0

19

0

حج و زیارت

2

0

0

یبت احوال

4

8

200

منابع طبیعی

0

0

0

توزیع نیروی برق

2

2

100

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

0

0

0

شیالت

9

4

44

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

109

۷2

۶۶

صنعت ،معدن و تجارت

993

2۷1

2۷

دانشگاه علوم پزشکی

۶۶

۵۷

8۶

کمیته امداد

124

82

۶۶

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

3

0

آب منطقهای

0

0

0

جهاد کشاورزی

1020

2۵8

2۵

آموزش و پرورش

88

42

4۷

بهزیستی

40

28

۷0

بنیاد شهید و امور ایثارگران

12

3

2۵

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۲۴۷۲

8۵۷

 ۳۵درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان نیر در سال ۱۳۹8
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

0

0

0

سازمان فنی و حرفهای

0

0

0

دانشگاه محقق اردبیلی

0

0

0

اداره کل پست

0

0

0

دامپزشکی

1

0

0

راهداری و حمل و نقل

0

24

0

حج و زیارت

0

0

0

یبت احوال

2

0

0

منابع طبیعی

0

0

0

توزیع نیروی برق

1

2

200

جهاد دانشگاهی

0

0

0

امور عشایر

0

0

0

شیالت

0

11

0

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

23

32

139

صنعت ،معدن و تجارت

۷۶

192

2۵2

دانشگاه علوم پزشکی

1۶

10

۶2

کمیته امداد

39

34

8۷

فرهنگ و ارشاد اسالمی

0

1

0

آب منطقهای

0

0

0

جهاد کشاورزی

2۵3

1۶4

۶4

آموزش و پرورش

34

۵

14

بهزیستی

30

18

۶0

بنیاد شهید و امور ایثارگران

11

9

81

اداره زندان ها

0

0

0

پارک علم و فناوری

0

0

0

جمع

۴86

۵۰۲

 ۱۰۳درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

115

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش دوم :گزارش مصوبات اشتغال استان
در سال  1398تعداد  29جلسه کارگروه تخصصی اشتغال تشکیل گردیده (با میانگین هر  12/۵روز یک جلس ه)
که حاصل این جلسات تعداد  313مصوبه میباشد که بر اساس سیاستهای ابالغی کالن کش ور مبن ی ب ر حمای ت از
سرمایهگذاری و اشتغال و ابالغ تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری و با مدنظر قرار دادن اولویتهای استان در
جهت حمایت از سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال محور جلسات کارگروه تخصصی اشتغال استان پیگیری مسائل ،مشکالت
سرمایهگذاران در راستای کاهش فرایندها با حضور خود سرمایهگذاران و اهتمام جدی در جهت جذب اعتب ارات ابالغ ی
استان بوده که حاصل برآیند جلسات جذب  1200میلیارد ریال اعتبارات از منابع داخلی بانکها در بخش اشتغال فراگیر،
جذب  1۷10میلیارد ریال در بخش اشتغال پایدار روستایی و عشایری و جذب  104میلیارد ریال در بخش مشاغل خانگی
که جزء استانهای پیشرو میباشد .یکی از نقاط قوت جلسات کارگروه تخصصی اشتغال استان حضور مس تمر ش خص
استاندار در تمامی جلسات کارگروه که با درک عمیق از وضعیت استان و با سعهصدر در جهت حل مس ائل و مش کالت
حوزه تولید ،سرمایهگذاری و اشتغال به عنوان نفر اول استان اهتمام جدی داشتند.
خالصه عملکرد کارگرمه تخاای اشاغال اساان اردبیل
ردیف

تاریخ برگزاری
98.2.8

-1گزارش آخرین وضعیت اشتغال فراگیر،
اشتغال پایدار روستایی و مشاغل خانگی
سال  96توسط دبیر کارگروه تخصصی
اشتغال استان
-2طرح موضوع سهم دستگاههای اجرایی
استان در خصوص اشتغال سال 1398
توسط معاون محترم هماهنگی امور
اقتصادی استانداری
-3تبیین نحوه تداوم برنامههای اشتغال
فراگیر در سال  98و تصمیمگیری در
خصوص پایداری اعتبارات سال 97
-4گزارش مسائل و مشکالت حوزه اشتغال
فراگیر و روستایی توسط فرمانداران محترم
و مدیران کل دستگاههای اجرایی و طرح
نامه شماره  230مورخ  98/1/5وزیر وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص
تأسیس بازارچه عرضه و فروش محصوالت
مشاغل خانگی
-5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

تعداد مصوبات

116

1

دستورات جلسه

7

اهم مصوبات جلسه

-1با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید بانکهای عامل ضمن تسریع در
بررسی و تعیین تکلیف طرحهای معرفی شده از محل اعتبارات اشتغال فراگیر و
پایدار روستایی ،در صورتی که متقاضیان نتوانند مدارک و مستندات الزم را ارائه
نمایند لیست آنها به دبیرخانه کارگروه و دستگاههای اجرایی مربوطه عودت و
تسهیالت طرحهای در دست اقدام و مصوب در اسرع وقت پرداخت گردد.
-2با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید نمایندگان اداره کل امور اقتصادی
و دارایی ،دستگاههای تخصصی صادرکننده مجوز و آقای کریمی مشاور اقتصادی
استاندار با برگزاری جلسه در جهت کاهش فرایند صدور مجوز سرمایهگذاری اقدام
الزم به عمل آورند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.2.16

بررسی وضعیت اجرائی طرحهای بزرگ
سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان در
راستای ایجاد اشتغال -افزایش توان تولید و
ایجاد ارزشافزوده

تعداد مصوبات

2

دستورات جلسه

8

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

 -1در خصوص مشکل صدور مجوز تأسیس واحد پرورش گاو شیری  4هزار رأس
شرکت زرین دام تدبیر ،با توجه به تحویل اراضی به شرکت سرمایهگذاری و جدول
زمانبندی ارائه شده برای بهرهبرداری از مجتمع و همچنین اهمیت طرح
سرمایهگذاری در راستای افزایش توان تولید و ایجاد اشتغال و بهمنظور تسهیل و
تسریع در جذب سرمایهگذاری ،مقرر شد ،با استناد به دستورالعمل اجرایی ماده 5
قانون نظام جامع دامپروری موضوع تبصرههای  3 ،1،2و  5و فرایندهای صدور جواز
تأسیس و همچنین بر اساس سوابق اجرایی قبلی در جذب سرمایهگذاری ،سازمان
نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی متعهد است ،حداکثر طی  48ساعت پس از
ابالغ صورتجلسه و با دریافت هزینه های جاری ثبتنام در پنجره واحد و اخذ تعهد
از شرکت سرمایهگذار مبنی بر پرداخت  10درصد از سهم نظاممهندسی از بابت تائید
طرح و نقشههای اجرایی که مورد تائید معاونت امور دام وزارت قرار گرفته در صورت
بهرهبرداری از طرح نسبت به صدور جواز تأسیس اقدام و گزارش کتبی خود را به
سازمان جهاد کشاورزی اعالم نماید.
 -2در خصوص مشکل زیستمحیطی و تداخل اراضی مورد درخواست آقای علی
فلکی مجری سرمایهگذاری پرورش گاو شیری با ظرفیت  5000رأس و شرکت
سپیدان دام کوثر مجری سرمایهگذاری دام سبک مولد با ظرفیت  20هزار رأس در
اراضی ملی ینگجه -پته خور – جیگرکندی با تاالب اعالمی از سوی اداره کل محیط
زیست مقرر شد ،با توجه به اهمیت طرحها در جهت افزایش توان تولید و ایجاد
اشتغال پایدار ،کمیته تخصصی با حضور کارشناسان دفتر جذب سرمایهگذاری
استانداری ،سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل محیط زیست ،منابع طبیعی و آب
منطقهای تشکیل و بر اساس بازدید میدانی و با در نظر گرفتن حداکثر مساعدت
جهت جانمایی نقشه ها و سایت پالن مجریان سرمایهگذاری در اراضی مربوطه طی
مدت  3روز اقدام و نتیجه را به معاونت برنامهریزی استانداری اعالم نمایند.
 -3در خصوص تسهیالت درخواستی مجتمع گلخانه ای قره قباق شرکت مزرعه سبز
با مدیریت آقای فیض الهی و مجتمع گلخانه فیروزآباد آقای گوهری ،با توجه به
اولویت توسعه کشت متراکم گلخانه ای در راستای استفاده بهینه از منابع آب و
خاک و همچنین توسعه صادرات محصوالت ،افزایش ارزشافزوده و اقتصادی کردن
تولید مقرر شد ،فرمانداری محترم شهرستان پارسآباد نسبت به تصویب مبالغ
درخواستی شرکت مزرعه سبز به مبلغ  25میلیارد ریال و آقای گوهری به مبلغ 60
میلیارد ریال از محل تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری و از طریق کارگروه
مربوطه اقدام و نتیجه را حداکثر طی  4روز به معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی
استانداری اعالم نماید.
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تاریخ برگزاری

تعداد مصوبات

3

98.2.22

-1بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پنجره
واحد اشتغال و تعهد اشتغال اشتغالزایی
سال جاری دستگاههای اجرایی استان
-2بررسی و پیگیری آخرین وضعیت اشتغال
پایدار روستایی
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

5

-1با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرائی استان
بخصوص سازمان جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت –میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری در خصوص برنامههای تعهدات اشتغال خود الزامات
پروژههای اعالمی خویش را طبق فرمت پیوستی تکمیل و به استانداری و رونوشت
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارسال نمایند.
-2با توجه به گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مبنی بر عملکرد پایین اشتغال
پایدار روستایی و عشایری مقرر گردید دستگاههای اجرایی استان و بانکهای عامل
حداکثر ظرف هفته جاری موضوع جذب اعتبار اشتغال روستایی توسط متقاضیان
بخشی خود را پیگیری نمایند .در صورت مشکل متقاضی برای دریافت تسهیالت
دستگاه اجرایی ذیربط سریعا نسبت به معرفی جایگزین با همکاری فرمانداران محترم
و کمیتههای فنی شهرستانها اقدام که در صورت عدم جذب سهم تسهیالت ابالغی
توسط دستگاه بخشی بین سایر دستگاههای اجرائی توزیع خواهد شد.

4

98.2.27
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دستورات جلسه

اهم مصوبات جلسه

-1بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پنجره
واحد اشتغال و تعهد اشتغال سال جاری
دستگاههای اجرایی استان
-2بررسی و پیگیری آخرین وضعیت اشتغال
پایدار روستایی
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

11

-1مقرر گردید دستگاههای اجرایی بعنوان مالک فرایند ،بانکهای عامل و فرمانداران
بهصورت جدی و ویژه پروژههای سرمایهگذاری اشتغالزا را تا حصول نتیجه مورد نظر
در جهت اشتغال تعهد شده استان پیگیری نمایند.
-2با توجه به حساسیت موضوع تسهیالت اشتغال پایدار روستایی مقرر گردید؛
دستگاههای اجرایی ،فرمانداران و کمیتههای فنی با رعایت آییننامه اجرایی بخصوص
رستهها و مناطق هدف اجرایی طرح در بحث پذیرش و بررسی متقاضیان تسهیالت
اقدام نمایند.
-6با توجه به درخواست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عنایت به تأکید
استاندار محترم مبنی بر نیاز استان در جهت توسعه بخش کشاورزی استان برای
خرید کمباینهای وش چین پرونده طرحهای مذکور مربوط به شهرستان پارسآباد
به تعداد ( )4چهار دستگاه تصویب گردید و مقرر شد از محل اعتبارات اشتغال پایدار
روستایی به بانک عامل معرفی گردند.
-3با توجه به حلول ماه مبارک رمضان ،در جهت تسهیل امور و جلوگیری از
مراجعات مکرر متقاضیان به استان مقرر گردید بانکهای عامل در حوزه اشتغال
پایدار روستایی با اعزام نماینده به شهرستانها در جهت بررسی مسائل و مشکالت
طرحها در سطح شهرستان با محوریت فرمانداران اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.
-4مقرر گردید دستگاههای بخشی استان (میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری-صنعت ،معدن و تجارت -جهاد کشاورزی-ارتباطات و فناوری اطالعات-
ورزش و جوانان) با رعایت سهم ابالغی اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مبلغ
 1230میلیارد ریال مطابق جدول برش شهرستانی (پیوست) تا سقف  2برابر سهمیه
نسبت به معرفی طرحهای مربوطه به کمیتههای فنی اقدام نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.2.29

بررسی وضعیت اجرائی طرحهای بزرگسرمایهگذاری بخش کشاورزی استان در
راستای ایجاد اشتغال -افزایش توان تولید و
ایجاد ارزشافزوده

تعداد مصوبات

5

دستورات جلسه

8

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

 -1در خصوص مشکل زیستمحیطی و تداخل اراضی مورد درخواست آقای علی
فلکی مجری سرمایهگذاری پرورش گاو شیری با ظرفیت  5000رأس (به مساحت
 50هکتار) و شرکت سپیدان دام کوثر مجری سرمایهگذاری دام سبک مولد با
ظرفیت  20هزار رأس (به مساحت  95هکتار) در اراضی ملی ینگجه -پته خور –
جیگرکندی با تاالب اعالمی از سوی اداره کل محیط زیست مقرر شد ،با توجه به
جانمایی محل اجرای طرحها از طریق کارشناسان تخصصی و تائید این محلها برای
شروع عملیات اجرایی مقرر شد ،با استعالم مجدد سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل
محیط زیست استان با حداکثر مساعدت نسبت به ارائه بالمانع بهمنظور اجرایی شدن
طرحها اقدام نماید.
 -2در خصوص حد نصاب اراضی درخواستی شرکت سپیدان دام کوثر مجری طرح
پرورش گوسفند و بز مولد (با ظرفیت  20هزار رأس) ،مقرر شد بر اساس حد نصاب
موافقت اصولی در راستای شروع عملیات اجرایی نسبت به واگذاری اراضی اقدام الزم
صورت بگیرد تا پس از اعالم نظر معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و دفتر
واگذاری امور اراضی کشور در خصوص حدنصاب طرح ارائه شده از سوی متقاضی
نسبت به واگذاری  95هکتار درخواستی اقدام الزم صورت پذیرد.
 -3در خصوص احداث کارخانه روغنکشی شرکت طال ثمر مغان ،با توجه به اهمیت
اجرایی شدن طرح در راستای اهداف طرح اقتصاد مقاومتی و صدور مجوز موافقت
اصولی از سوی مدیریت صنایع کشاورزی ،مقرر شد ،مدیریت امور اراضی سازمان
نسبت به تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمسیون واگذاری اقدام الزم را انجام دهند تا
پس از واگذاری اراضی ،متقاضی نسبت به بهرهبرداری طرح تا پایان شهریور تعهد
نماید.
 -4با توجه صدور مجوز اولیه برای احداث واحد روغنکشی شرکت طال ثمر مغان و
در راستای برنامهریزی های بلند مدت در تأمین مواد اولیه ،مقرر شد ،قرارگاه خاتم
بجای طرح احداث کارخانه روغنکشی نسبت به ایجاد طرح فرآوری میوه که یکی از
نیازهای اساسی منطقه و دارای توجیه فنی و اقتصادی مطلوبی هست اقدام نماید.
شایان ذکر است ،اراضی پیشنهادی از اراضی ملی کنگرلو (جغاتای) بوده و نظر به
بازدید میدانی متقاضی نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و تشکیل پرونده واگذاری
اقدام نماید.
 -7در خصوص طرحهای پیشنهادی شرکت سرمایهگذاری کیمیا پارچه ،مقرر شد
طرحهای پیشنهادی این شرکت با در نظر گرفتن تأمین زیرساخت ها اعم از آب،
برق ،گاز و جاده دسترسی از لحاظ اقتصادی ،فنی ،اجرایی بررسی و در جلسه آتی
مطرح تا تصمیم گیری صورت پذیرد.
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تاریخ برگزاری
98.3.5

بررسی آخرین وضعیت طرحهای بخش
صنعت ،معدن و تجارت استان معرفی شده
به بانکهای عامل از محل اعتبارات اشتغال
پایدار روستایی و عشایری

تعداد مصوبات

120

6

دستورات جلسه

19

اهم مصوبات جلسه

-1با توجه به توضیحات رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مبنی بر صدور
مجوز تأسیس در مناطق روستایی مقرر گردید سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان در اسرع وقت نسبت به صدور جواز تأسیس متقاضیان در مناطق روستایی
اقدام نمایند.
-2طرح ساخت ماشین (مخازن استیل) آقای رضا غریب زاده به عاملیت بانک توسعه
تعاون در شهرستان اردبیل با توجه به تکمیل مدارک از سوی متقاضی و بنود شکل
خاص مقرر گردید بانک در اسرع وقت در جهت پرداخت تسهیالت طرح مذکور اقدام
نمایند.
-3لباس و مانتو زنانه شرکت پوت عرفان به مدیریت آقای علی ایمانی به عاملیت
پست بانک در شهرستان مشکینشهر مقرر گردید افزایش ثبتی سرمایه شرکت
توسط صاحبان شرکت اقدام و مدارک موردنیاز مثبته به بانک ارائه تا ظرف یک هفته
توسط بانک اقدام گردد.
-4شرکت تعاونی خوشه طالی ناب ساواالن به عاملیت پست بانک در شهرستان
مشکینشهر با توجه به نبود مشکل خاص مقرر گردید از سوی بانک در اسرع در
جهت پرداخت تسهیالت اقدام گردد.
-5طرح تولید کیف و ساک دستی آقای سیامک مهربان به عاملیت پست بانک در
شهرستان پارسآباد با توجه به توضیحات مدیر پست بانک مبنی بر عدم وجود
مشکل به شرط تأمین سهم آورده متقاضی مقرر گردید ظرف یک هفته از سوی
متقاضی و بانک عامل تعیین تکلیف گردد.
-6در خصوص طرحهای خوداشتغالی و مشاغل خانگی مقرر گردید دستگاههای
بخشی مربوطه در فرایند تشکیل پرونده فیزیکی متقاضیان با احراز مجوز مشاغل
خانگی ثبتنام در سامانه «کارا» ،شاغل نبودن بخش دولتی (در قالب فرم تعهد)
تسریع نموده و مدارک و مستندات الزم در پرونده فیزیکی طرحها ضمیمه و
بهمنظور طرح در جلسه کمیته فنی شهرستان به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی
شهرستانها ارائه نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ردیف

تاریخ برگزاری
98.3.6

8

98.3.6

 -1بررسی آخرین وضعیت طرحهای معرفی
شده اشتغال پایدار روستایی و عشایری
جهاد کشاورزی استان به بانکهای عامل

3

-1مقرر گردید دستگاه اجرایی به عنوان مالک فرآیند و حلقه واسط بین سرمایهگذار
و بانکهای عامل نسبت به پیگیری طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل تا
حصول نتیجه پیگیری نمایند.
 -2مقرر گردید تا ابالغ  50درصد اعتبارات باقیمانده اشتغال پایدار روستایی و
عشایری استان ،دستگاههای اجرایی ذیربط بدون رعایت سهم شهرستانی نسبت به
بررسی و معرفی طرحهای واجد شرایط تا سقف دو برابر اعتبارات به کمیتههای فنی
جهت بررسی ،تصویب و معرفی به بانکهای عامل اقدام نمایند که در این خصوص
بانکهای عامل نسبت به پذیرش و بررسی و پرداخت تسهیالت متقاضیانی که زودتر
تکمیل مدارک نمودهاند اقدام نمایند.

تعداد مصوبات

7

بررسی آخرین وضعیت طرحهای اداره کلمیراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان معرفی شده به بانکهای عامل از
محل اعتبارات اشتغال روستایی

15

-1طرح اقامتگاه تفریحی آقای حسن احمدی به عاملیت بانک توسعه تعاون،
شهرستان خلخال؛ با توجه به اینکه طرح مذکور جدیدا به بانک معرفی شده لذا مقرر
گردید در اسرع وقت مدارک و مستندات الزم توسط متقاضی به بانک اراده و در
صورت وجود مشکل بررسی الزم اقدام و در غیر اینصورت (عدم ارائه مدارک و
مستندات توسط متقاضی) طرح عودت و جایگزین معرفی گردد.
-2طرح کمپ گردشگری خانم آزاده جهانبخش به عاملیت پست بانک در شهرستان
گرمی؛ مقرر گردید متقاضی به مدیریت پست بانک مراجعه و بانک نیز اقدام الزم به
عمل آورد.
-3طرح احداث هتل سنتی آقای آیدین ابراهیمی به عاملیت بانک توسعه تعاون در
شهرستان نیر؛ با توجه به اینکه طرح مذکور جدیدا به بانک معرفی شده لذا مقرر
گردید در اسرع وقت مدارک و مستندات الزم توسط متقاضی به بانک ارائه و در
صورت وجود مشکل بررسی الزم اقدام و در غیر اینصورت (عدم ارائه مدارک و
مستندات توسط متقاضی) طرح عودت و جایگزین معرفی گردد.
-4طرح خدمات گردشگری شرکت تعاونی مروارید آزادی به مدیریت آقای پیمان
محمدی جبه دار به عاملیت بانک توسعه تعاون در شهرستان نیر؛ با توجه به اینکه
طرح مذکور جدیدا به بانک معرفی شده لذا مقرر گردید در اسرع وقت مدارک و
مستندات الزم توسط متقاضی به بانک ارائه و در صورت وجود مشکل بررسی الزم
اقدام و در غیر اینصورت (عدم ارائه مدارک و مستندات توسط متقاضی) طرح عودت
و جایگزین معرفی گردد.
-5نظر بر اینکه بیشتر طرحهای حوزه میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری به
عاملیت بانک توسعه تعاون میباشد و با توجه به اینکه دستگاه اجرایی به عنوان
مالک فرایند حلقه واسط بین متقاضیان (سرمایهگذار) و بانکهای عامل میباشند لذا
مقرر گردید؛ جلسه کمیته کارشناسی تخصصی به مسئولیت مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری و با حضور مدیر بانک توسعه تعاون در جهت
بررسی مسائل و مشکالت طرحهای معرفی شده حوزه مربوطه برگزار و جمعبندی
الزم به عمل آمده و نتیجه را به استاندار و دبیرخانه کارگروه اعالم گردد.
-6مقرر گردید؛ در جهت تسریع امور بانکهای عامل در بحث تضامین نسبت به
پذیرش وثایق بهصورت ترکیبی (محل اجرای طرح ،سفته ،ضمانت نامه) با رعایت
ضوابط مندرج در آییننامه اقدام نمایند.

دستورات جلسه

اهم مصوبات جلسه
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-1گزارش مدیران دستگاههای تخصصی
پیرامون پیگیریهای صورت گرفته در
خصوص حصول نتیجه طرحهای معرفی
شده به بانکهای عامل از محل اشتغال
پایدار روستایی و اعالم آخرین وضعیت
طرحهای بخش مربوطه
-2گزارش بانکهای عامل استان در رابطه با
آخرین وضعیت طرحهای اشتغال پایدار
روستایی معرفی شده به بانک
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

تعداد مصوبات

9

دستورات جلسه

9

اهم مصوبات جلسه

 -1مقرر گردید بانک کشاورزی استان نسبت به جمعبندی نواقصات  10پروندههای
طرحهای اشتغال پایدار روستایی با مبلغ  65000میلیون ریال و طرح گلخانه آقای
سعید رجبی شهرستان پارسآباد با مبلغ  60000میلیون ریال اقدام و تا آخر وقت
اداری روز شنبه مورخ  98/3/12جمعا به مبلغ  120000میلیون ریال به عنوان
مصوب و در حال پرداخت در سامانه کارا ثبت نماید.
 -2مقرر گردید بانک توسعه تعاون استان نسبت به جمعبندی نواقصات  6فقره
پروندههای طرحهای اشتغال پایدار روستایی با مبلغ  12500میلیون ریال و طرح
شرکت تعاونی مروارید آزادی آقای پیمان محمدی شهرستان نیر با مبلغ 60000
میلیون ریال و طرح مجتمع اقامتی و گردشگری آقای آیدین ابراهیم زاده با مبلغ
 35000میلیون ریال شهرستان نیر اقدام و تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ
 98/3/12جمعا به مبلغ  100000میلیون ریال به عنوان مصوب و در حال پرداخت
در سامانه کارا ثبت نماید.
 -3مقرر گردید پست بانک استان نسبت به جمعبندی نواقصات  2فقره پرونده
طرحهای اشتغال پایدار روستایی آقای علی ایمانی طرح پوشاک و طرح تولید آرد و
ماکارونی شرکت آرد خوشه طالیی خانم فاطمه نوعی اقدم شهرستان مشکینشهر
اقدام و تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  98/3/12جمعا به مبلغ  100000میلیون
ریال به عنوان مصوب و در حال پرداخت در سامانه کارا ثبت نماید.
 -4مقرر گردید صندوق کارآفرینی امید استان نسبت به جمعبندی نواقصات 59
فقره پرونده طرحهای اشتغال پایدار روستایی جمعا به مبلغ  15000میلیون اقدام و
تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  98/3/12به عنوان مصوب و در حال پرداخت در
سامانه کارا ثبت نماید.
-6با توجه به اینکه پاسخ استعالمات بانکهای عامل اشتغال پایدار روستایی توسط
برخی دستگاههای اجرایی استان جهت تکمیل مدارک و مستندات پرونده بانکی با
تاخیر ارسال میگردد مقرر شد استعالمات بانکی اشتغال پایدار روستایی و عشایری
توسط دستگاههای ذیربط بهصورت دستی و حداکثر تا  24ساعت انجام گیرد و در
صورت تاخیر در پاسخ استعالم ،بانکهای عامل استان پاسخ استعالم را مثبت تلقی
نموده و نسبت به طی مراحل بعدی پرونده اقدام نماید.
-5مقرر گردید دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با هماهنگی و همکاری
جهاد کشاورزی استان نسبت به بررسی و رصد طرحهای اشتغال پایدار روستایی
بهرهمند از تسهیالت اقدام نماید تا تسهیالت به مناطق روستایی و سرمایهگذار و
مجری طرح واقعی پرداخت شود.
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تاریخ برگزاری
98.3.24

-1بررسی آخرین وضعیت عملکرد پرداختی
بانکهای عامل استان از محل اعتبار اشتغال
پایدار روستایی و عشایری

تعداد مصوبات

10

دستورات جلسه
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

-1اصالحیه دستورالعمل اجرائی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی با موضوع نامه شماره 51489
مورخ  98/3/20معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مطرح و مقرر گردید شیوهنامه مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط و بانکهای عامل
جهت اجرا و رعایت موارد اصالحی توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارسال
گردد.
-2با عنایت به تأکیدات استاندار محترم پیگیری طرحهای معرفی شده به بانکهای
عامل توسط دستگاههای اجرائی استان (به عنوان متولی اصلی موضوع) مقرر گردید:
در مرحله اول مسائل و مشکالت طرحهای معرفی شده در سطح معاونت دستگاهی و
بانکی مطرح در غیر اینصورت موضوع با تعامل مدیران دستگاهی و بانکی پیگیری و
تعیین تکلیف گردد؛ و در صورت عدم حل مشکل با حضور استانداری اقدام الزم
معمول گردد.
-3مقرر گردید دستگاههای اجرائی در بحث طرحهای متقاضیان تسهیالت اشتغال
روستایی با در نظر گرفتن اهمیت طرحها در بازار محصول و فروش آن و با رعایت
شرایط شیوهنامه اجرائی بررسی کارشناسی نموده و در صورت داشتن شرایط اخذ
تسهیالت بانکی به کمیتههای فنی ارسال نمایند.
-4با توجه به تأکید استاندار محترم در خصوص تعیین تکلیف مشکل طرحهای
دامداری چک برگشتی و بدهی معوق بانکی مقرر گردید موضوع طرحهای مذکور
توسط دستگاههای اجرائی ذیربط در جلسه ستاد تسهیل استان مطرح و نتیجه در
قالب صورتجلسه به بانکهای عامل جهت حل مشکل بدهی معوق و چک برگشتی
طرحها ارسال گردد.
-5ابالغیه اعتبارات مشاغل خانگی سال  1398موضوع نامه شماره  51483مورخ
 98/3/20معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
استان مطرح و مقرر گردید بانکهای عامل استان نسبت به پیگیری مبنی بر ابالغ
اعتبارات مذکور از سوی مدیریت مرکزی اقدام و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه
کارگروه اشتغال استان گزارش نمایند.
 -6تفاهمنامه فی مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه
کشور در خصوص قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره  17423مورخ  98/2/20مطرح و مقرر
گردید نهادهای حمایتی استان نسبت به رعایت و اجرای مفاد تفاهمنامه دبیرخانه
کارگروه اشتغال استان ارسال نمایند.
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-1تشریح و بررسی وضعیت طرح
مهارتآموزی در محیط کار (استادشاگردی)
در استان و برنامههای سال جاری
 -2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

تعداد مصوبات

11

دستورات جلسه

7

اهم مصوبات جلسه

 -1بهمنظور جلب اعتماد واحدهای صنفی سطح استان مبنی بر عدم شمولیت طرح
با قانون کار و تأمین اجتماعی مقرر گردید؛ اداره کل آموزش فنی و حرفهای با
همکاری اتاق اصناف در تمامی مراحل اجرای طرح ،نسبت به احصاء مسائل و
مشکالت احتمالی اقدام و هماهنگی های الزم را با ادارات مرتبط با طرح انجام گیرد.
 -2بهمنظور آشنایی صاحبان واحدهای صنفی از اهداف و مزایای طرح مهارتآموزی
محیط واقعی کار مقرر گردید؛ اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان بعنوان
دبیرخانه طرح با هماهنگی و همکاری سازمان صدا و سیمای استان نسبت به
اطالعرسانی طرح در قالب برنامه رادیو و تلویزیونی اقدامات الزم را بعمل آورد.
 -3نظر بر اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفهای بعنوان دبیرخانه طرح مهارتآموزی
محیط واقعی کار مالک فرایند اجرای صحیح و تعیین طرح در سطح استان با
همکاری و تعامل سایر دستگاههای اجرائی میباشد مقرر شد؛ عملکرد طرح بهصورت
ماهانه به دبیرخانه کارگروه اشتغال گزارش گردد و در جلسات کارگروه اشتغال مورد
پیگیری قرار گیرد.
 -4مقرر گردید مدیران محترم دستگاههای اجرایی مرتبط با طرح همکاری های الزم
را در اجرای صحیح طرح برابر با دستورالعملهای مربوطه با اداره کل آموزش فنی و
حرفهای و واحدهای صنفی و مهارت آموختگان به عمل آورند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ردیف

تاریخ برگزاری
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13

98.4.12

بررسی آخرین وضعیت طرحهای معرفی
شده اشتغال پایدار روستایی به بانکهای
عامل با حضور متقاضیان طرحهای مشکل
دارو ارائه گزارش توسط دستگاه اجرایی و
بانکهای عامل
استفاده از بیانات استاندار محترم

11

بررسی مسائل ،مشکالت و تصمیمگیری برای  11طرح اشتغال پایدار روستایی و
عشایری معرفی شده به بانکهای عامل با حضور صاحبان طرح و دستگاههای اجرای
و بانکهای عامل

تعداد مصوبات

12

-1بررسی آخرین وضعیت پرداختی توسط
بانکها و موسسات عامل در خصوص معرفی
شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
-2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

11

 -1مقرر گردید در جلسه کارگروه اشتغال استان روز پنجشنبه مورخ 98/4/7
طرحهای عودتی توسط بانکهای عامل و در حضور متقاضیان تعیین تکلیف گردد.
دعوت از مجریان طرحهای عودتی جهت حضور در جلسه به عهده بانک عامل با
هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
 -2با توجه به برداشت ها و تفسیرهای متفاوت از سوی بانکهای عامل از مفاد
دستورالعمل اجرایی اشتغال پایدار روستایی مقرر گردید دبیرخانه کارگروه اشتغال
استان موارد مذکور را از طریق بانکهای عامل بخصوص بانک کشاورزی احصاء و از
طریق وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استعالم و پیگیری الزم بعمل آورد و
رونوشت به استانداری ارسال شود.
 -3با عنایت به تأکید استاندار محترم مبنی بر حمایت از طرحهای خود اشتغالی و
مشاغل خانگی استان مقرر گردید تسهیالت طرحهای خوداشتغالی و مشاغل خانگی
صنایعدستی (فرش و گلیم) از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی بهصورت
سرمایه ثابت در جلسات کمیته فنی روستایی مصوب و به بانکهای عامل معرفی
گردد و تسهیالت پرداختی از سوی بانکهای عامل به عنوان ثابت پرداخت شود.
 -4بهمنظور تسریع در فرایند پرداخت تسهیالت به طرحهای باالی  30میلیارد ریال
با توجه به شرایط اقلیمی و محدود بودن فصل کار استان مقرر گردید بانکهای
عامل استان در هر مرحله پرداخت تسهیالت اقساطی با در نظر گرفتن پیشرفت
فیزیکی طرح نسبت به اخذ وثایق به میزان مبلغ پرداختی هر یک از اقساط
تسهیالت اقدام نماید.
 -5در خصوص موضوع عدم پرداخت تسهیالت صرف سرمایه در گردش در مناطق
روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان به استناد نامه اداره اعتبارات
مرکزی مقرر گردید بانک کشاورزی استان طبق توافق بعمل آمده در جلسه مشترک
مورخ  98/3/28در حضور آقای دکتر حسین زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری نسبت به حل مشکل مذکور و پرداخت تسهیالت سرمایه در
گردش برای مناطق روستایی اقدام الزم بعمل آورد.
 -6مقرر گردید؛ سازمان صنعت ،معدن و تجارت پس از تغییر عنوان شهرک
تخصصی آب شهرستان نیر به ناحیه صنعتی روستایی آب ،حداکثر تا روز دوشنبه
مورخ  98/4/4نسبت به جمعبندی پرونده فیزیکی طرحهای مربوط با اقدامات -1
ثبت در سامانه کارا  -2نتیجه بررسی و تصویب در کارگروه شهرستان مربوطه -3
ارسال پروندههای فیزیکی طرحهای مذبور به همراه متقاضیان به جلسه کمیته فنی
استانی (دبیرخانه اشتغال استان) پیگیری و اقدام نمایند.

دستورات جلسه

اهم مصوبات جلسه
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تاریخ برگزاری
98.4.14
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-1بررسی آخرین وضعیت طرحهای معرفی
شده اشتغال پایدار روستایی به بانکهای
عامل با حضور متقاضیان طرحهای مشکل
دار و ارائه گزارش توسط دستگاه اجرایی و
بانکهای عامل

تعداد مصوبات

14

دستورات جلسه

13

اهم مصوبات جلسه

 -1در خصوص طرح تولید پوشاک آقای علی ایمانی شهرستان مشکینشهر با
تسهیالت مبلغ  40000میلیون ریال مقرر شد نامبرده حداکثر ظرف یک هفته
نسبت به تغییر عنوان شرکت به تعاونی و تهیه ضمانت از صندوق ضمانت تعاون
اقدام و به پست بانک ارائه نماید ضمنا در خصوص مشکل سند محل اجرای طرح
مقرر شد موضوع توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و با همکاری شرکت
شهرک صنعتی حل گردد.
 -2در خصوص طرح تولید آرد ماکارونی خانم فاطمه نوعی اقدم شهرستان
مشکینشهر با تسهیالت مبلغ  60000میلیون ریال مقرر شد پست بانک  70درصد
اسناد مالکیت ساختمان و تجهیزات و ماشینآالت طرح را به عنوان وثیق قبول و
مابقی  30درصد توسط متقاضی ظرف مهلت  10روز آتی تهیه و به بانک ارائه گردد.
 -3در خصوص طرح شرکت آذین استیل سازان سبالن آقای رضا غریب زاده
شهرستان اردبیل با تسهیالت مبلغ  2000میلیون ریال مقرر شد به دلیل انصراف
متقاضی از دریافت تسهیالت ،طرح مذکور از سامانه کارا حذف گردد.
 -4در خصوص طرح تولید کفپوش و دیوار پوش شرکت تعاونی آیالر چوب ساواالن
آقای بابک آقایی شهرستان نمین با تسهیالت مبلغ  60000میلیون ریال با توجه به
اجاره ای بودن محل اجرای طرح و عدم پوشش کامل تسهیالت با وثایق مجری مقرر
شد بانک توسعه تعاون حداکثر روز شنبه مورخ  98/4/16نسبت به ارزیابی مجدد
محل اجرای طرح اقدام و گزارش مذکور به همراه موضوع مشکل مالیات بر
ارزشافزوده پیش فاکتور ماشینآالت و تجهیزات طرح مذکور ارائه شده بانک در
جلسه روز یکشنبه استانداری مطرح و تصمیمگیری گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.4.23

بررسی و تصمیمگیری در رابطه بابرنامههای اشتغالزایی استان با حضور وزیر
محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تعداد مصوبات

15

دستورات جلسه

13

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

-1با توجه به پتانسیل باالی منطقه در بخش دامداری سنتی کوچک و بنا به دستور
صریح وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مقرر گردید؛ طرحهای دامداری سنتی
استان اردبیل به شرط شناسنامه دار کردن دام و با نظارت و تائید مستقیم سازمان
جهادکشاورزی استان از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای
تسهیالت موردنیاز اقدام گردد.
-2با عنایت به عملکرد مطلوب جلسات پنجره واحد اشتغال روستایی در مرکز استان
مقرر گردید؛ مشابه جلسات مذکور با مسئولیت فرمانداران شهرستانهای تابعه و با
حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ،بانکهای عامل ،دبیرخانه کارگروه اشتغال
شهرستانها بهصورت هفتگی در محل فرمانداری با دعوت از متقاضیان مشکل دار
اشتغال روستایی برگزار گردد.
-3به دستور وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مقرر گردید؛  25درصد از %50
استانی اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری با نظر استاندار جهت جابجایی
بین بخشی تسهیالت در بخشهای مختلف توزیع و مدیریت گردد.
-4در برنامه بازدید وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی ،استاندار محترم و هیئت
همراه از شرکت خودرو سازی جدید مبتکران مقرر گردید؛ در راستای به روز رسانی
تجهیزات ماشینآالت آموزشی کارگاههای برق صنعتی  -تراش و فرز کاری –برق
خودرو اتو مکانیک وسایر کارگاههای مبلغ چهار میلیارد تومان از اعتبارات تملک و
دارایی وزارتخانه به اداره کل آموزش فنی حرفهای استان تخصیص یابد.
-5با عنایت به دستور وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مقرر گردید؛ بانک
کشاورزی نسبت به پذیرش و پرداخت تسهیالت طرحها و واحدهای حوزه میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و
عشایری اقدام نمایند.
-6نامه شماره  17/1/16885مورخ  98/4/13استاندار محترم با عنوان «وزیر تعاون
کار و رفاه اجتماعی» در رابطه با ابهامات پیش آمده در خصوص نرخ سود پرداخت
تسهیالت سرمایه در گردش به طرحها و واحدهای داخل در محدوده مناطق
روستایی و عشایری مطرح و مقرر گردید؛ به استناد نامه شماره  244148مورخ
 97/12/9معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
موسسات عامل در رابطه با پرداخت سرمایه در گردش در مناطق روستایی با نرخ %6
و در مناطق مرزی با نرخ  %4اقدام نمایند.
-7بنا به درخواست استاندار محترم و با توجه به موافقت وزیر محترم تعاون کار و
رفاه اجتماعی مقرر گردید؛ کلیه طرحهای ارسالی استان به کارگروه ملی خارج از
نوبت بررسی و اعالم نتیجه گردد.
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تاریخ برگزاری
98.5.1

17

98.6.1

-1بررسی عملکرد بانکهای عامل از محل
اعتبار اشتغال پایدار روستایی و عشایری
 -2بررسی عملکرد بانکهای عامل استان از
محل اعتبارات مشاغل خانگی سال

14

-1با دستور استاندار محترم مقرر شد دستگاههای اجرائی سهگانه استان (میراث
فرهنگی – صنعت معدن و تجارت – جهادکشاورزی) ظرف هفته آتی نسبت به
معرفی طرحهای (مستقل و پشتیبان) مشاغل خانگی تحت پوشش خود از محل
اعتبار سال  98مشاغل خانگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان و بانکهای عامل
اقدام و در جلسه آتی گزارش نمایند.
 -2مقرر شد در خصوص مشکل عدم پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی توسط
بانکهای ملت – ملی – تجارت – رفاه کارگران موضوع توسط آقای دکتر حسین
زاده و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری از تهران پیگیری گردد.
 -3به دستور استاندار محترم مقرر شد موضوع اضافه نمودن رسته فعالیت انرژی نو
در سامانه کارا برای متقاضیان اشتغال روستایی از آقای دکتر منصوری معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری گردد.
 -4به دستور استاندار محترم بانکهای عامل اشتغال روستایی مقرر شد ضمن
پیگیری طرحهای باالی  60میلیارد ریال خود را جهت تسریع در فرایند تصویب و
تائید توسط تهران نسبت به تکمیل پرونده متقاضیان و اخذ مدارک و وثایق مورد
نیاز اقدام تا پس از تصویب نهایی نسبت به انعقاد قرارداد پرداخت اقدام نماید.

تعداد مصوبات

128

16

بررسی عملکرد بانکهای عامل از محلاعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری

8

-1با عنایت به مذاکره تلفنی استاندار محترم با دکتر منصوری معاون محترم توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،با اصالح رسته فعالیت صنایع
تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی به صنایع غذایی و تبدیلی (اضافه شدن
صنایع غذایی به رسته فعالیت مذکور) موافقت گردید و مقرر شد؛ موضوع طی نامهای
به دستگاههای بخشی و بانکهای عامل و فرمانداران شهرستانها ابالغ گردد.
 -2با توجه به تفسیر نادرست بعضی از بانکها در رابطه با مناطق اجرای هدف
اشتغال پایدار روستایی و عشایری مقرر گردید؛ در راستای «آییننامه اجرایی قانون
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلیه طرحها
و واحدهای مستقر در روستاهای شهرهای زیر  10هزار نفر و باالی  10هزار نفر مورد
پذیرش بانکهای عامل قرار گیرند.

دستورات جلسه

اهم مصوبات جلسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.6.20

-1گزارش آخرین وضعیت پرداختی توسط
بانکها و موسسات عامل در خصوص معرفی
شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری
-2گزارش بانکهای عامل از اعتبارات
مشاغل خانگی در خصوص عملکرد سال
1398
-3طرح و بررسی نامه شماره 111952
مورخ  98/6/10جناب آقای دکتر منصوری
معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی در خصوص سهم تعیین شده برای
رسته دام از سهم بخش کشاورزی اشتغال
توسعه پایدار روستایی و عشایری.
-4طرح و بررسی موضوع تشکیل و فعال
سازی گروه نظارت شهرستانی بر طرحهای
بهرهمند از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
و فراگیر توسط فرمانداران محترم.
 -5طرح و بررسی موضوع تعیین تکلیف
طرحهای موجود در کارتابل دستگاههای
اجرائی استان از اعتبارات توسعه پایدار
روستایی با توجه به عدم ابالغ اعتبارات
جدید از محل اشتغال فراگیر و توسعه پایدار
روستایی

تعداد مصوبات

18

دستورات جلسه

12

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

-1با توجه به گزارش عملکرد مشاغل خانگی توسط دبیر کارگروه تخصصی اشتغال
استان و با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی مربوطه
از جمله (جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری) با همکاری بسیج سازندگی استان طرحهای پشتیبان که درآمدزایی باال،
فروش و بازار مصرف داشته باشند را از جمله (پرورش بوقلمون ،تولید اسکاج،
فرشبافی و قلم کاری) را احصاء و جهت صدور مجوز و معرفی به بانکهای عامل
ظرف یک هفته اقدام نمایند.
-2مقرر گردید دستگاههای اجرایی مربوطه به عنوان صاحب فرایند کلیه طرحهای
معرفی شده به بانکهای عامل استان از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و
عشایری علی الخصوص طرحهای ارجاع شده به کارگروه ملی را بهصورت ویژه،
مستمر و روزانه تا مرحله پرداخت تسهیالت پیگیری نمایند.
-3ضوابط نظارتی بر اجرای آییننامه قوانین حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح و با نظر
اعضاء مقرر گردید ضمن تشکیل کمیته استانی نظارت عملیاتی ،هسته های نظارت
شهرستان ذیل کمیته نظارت استان مطابق ضوابط نظارتی تشکیل گردد .ضمنا با
توجه به ضرورت حضور نماینده بانکهای عامل در بازدیدهای میدانی مقرر گردید از
نمایندگان بانکها نیز در بحث نظارت دعوت به عمل آید.
-4با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی و موافقت استاندار محترم مقرر گردید؛ هزینه
تأمین برق طرح احداث سیلو آقای میرعسگری در شهرستان پارسآباد از محل
اعتبارات زیرساختها توسط سازمان برنامه و بودجه استان تأمین و اقدام گردد.
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تاریخ برگزاری
98.7.7

-1گزارش و بررسی آخرین وضعیت
پرداختی توسط بانکها و دستگاههای
اجرایی در خصوص معرفی شدگان اشتغال
پایدار روستایی و عشایری

تعداد مصوبات

130

19

دستورات جلسه

16

اهم مصوبات جلسه

-1با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید بانکهای عامل حوزه اشتغال پایدار
روستایی چک لیست مدارک ضروری موردنیاز برای دریافت تسهیالت را به
دستگاههای اجرایی و آقای عبدالهی مشاور استاندار ارسال نمایند که در این رابطه
مسئولیت پیگیری برعهده آقای عبداللهی میباشد.
-2مقرر گردید دستگاههای اجرایی قبل از ارسال طرح به کمیته فنی و بانک عامل
چک لیست مدارک موردنیاز را به متقاضی اعالم تا در صورت توانمندی برای تهیه
مدارک موردنیاز اقدامات بعدی به عمل آید .در غیر اینصورت از پذیرش و معرفی
طرح پرهیز نمایند.
-3با توجه به اعالم آمادگی مدیر بانک کشاورزی استان به استناد نامه مدیریت
مرکزی مبنی بر پذیرش و پرداخت تسهیالت به طرحهای آبمعدنی مستقر در
شهرک تخصصی آب نیر مقرر گردید دستگاه اجرایی (سازمان صنعت ،معدن و
تجارت) نسبت به ارسال طرحهای واجد شرایط تا سقف  600میلیارد ریال به کمیته
فنی جهت بررسی و معرفی به بانک اقدام نمایند.
-4مقرر گردید از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری طرحهای پشتیبان حوزه
فرشبافی باعنوان سرمایه ثابت جهت بهرهمندی از تسهیالت مربوطه پذیرش و اقدام
گردد.
-5در خصوص طرح احداث گلخانه آقای رسول گوهری با مبلغ تسهیالت مصوب
کارگروه ملی  120میلیارد ریال مقرر شد بانک کشاورزی ضمن تکمیل مدارک و
مستندات موردنیاز تا روز سهشنبه هفته جاری نسبت به انعقاد قرارداد و ثبت در
سامانه کارا اقدام نمایند.
-6با توجه به درخواست دستگاههای بخشی مبنی بر عدم کفاف تسهیالت مصوب
اشتغال روستایی به دلیل رکود اقتصادی و افزایش قیمت بنا به دستور استاندار
محترم مقرر شد دستگاههای بخشی به جای افزایش و یا کاهش تعهدات نسبت به
کاهش سطح کاری سرمایهگذاران اقدام و بانک عامل طبق سطح کاری متقاضیان
نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند.
-7تفاهمنامه منعقده فیمابین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با مراکز
مشاوره کارآفرینی استان در خصوص واگذاری خدمات راهنمایی در فرایند تسهیالت
اشتغال روستایی مطرح و مقرر شد دستگاههای بخشی روستایی نسبت به راهنمایی
متقاضیان و سرمایهگذاران تسهیالت روستایی به مراکز کارآفرینی استان طبق
مشخصات پیوستی اقدام نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.7.15

-1بررسی آخرین وضعیت پرداختی توسط
بانکها و دستگاههای اجرایی در خصوص
معرفی شدگان اشتغال پایدار روستایی و
عشایری
-2بررسی توسعه اشتغال و شهرکهای
صنعتی در دست احداث

تعداد مصوبات

20

دستورات جلسه

11

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

-1با عنایت به تأکید استاندار در جهت کاهش فرایند بانکی در حوزه تسهیالت
سرمایهگذاری علی الخصوص اشتغال پایدار روستایی و عشایری مقرر گردید موضوع
مذکور به مسئولیت آقای عباس کریمی مشاور محترم استاندار در امور اقتصادی و با
همکاری مدیران بانکهای عامل با برگزاری جلسات تخصصی اقدام و نتیجه در
جلسات آتی گزارش گردد.
-2نامه شماره  131259مورخ  98/7/7مدیر پروژههای سرمایهگذاری برنامههای
اشتغال فراگیر و روستایی در خصوص بالمانع بودن پذیرش و پرداخت تسهیالت
طرحهای با رسته اولویت انرژیهای نو و تجدید پذیر ،بازیافت ،ورزش و فرهنگ و
غیر از محل اعتبار پایدار روستایی و عشایری مطرح و مقرر شد دستگاههای بخشی
(صنعت ،معدن و تجارت و شرکت توزیع نیروی برق استان) در چارچوب آییننامه ها
و دستورالعملهای مربوطه ضمن تشکیل پرونده فیزیکی و ثبت در سامانه «کارا»
نسبت به تائید و تصویب در کمیتههای فنی شهرستانی و روستایی اقدام نمایند.
-3نامه شماره  137452مورخ  98/7/15معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم امکان اصالح رستههای اولویتدار در
سامانه «کارا» به دلیل تصویب در مجلس شورای اسالمی و لزوم طی فرایند اصالح
مطالعه دینامیک اشتغال استان و مطالعه مجدد و فرایند قانونی مطرح و مقرر شد در
صورت نقد دستگاههای بخشی به رسته فعالیتهای روستایی استان موضوع کتبا به
سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان ناظر عالی اشتغال پایدار روستایی و عشایری
ارسال تا پس از جمعبندی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکاتبه گردد.
-4در راستای توانمندسازی و مهارتآموزی نیروی کار ذیل قانون حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر گردید شورای مهارت استان
با مسئولیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیری اداره کل آموزش فنی و
حرفهای استان تشکیل و ذیل کارگروه اشتغال استان فعالیت نماید

131

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.7.22

132

-1گزارش و بررسی آخرین وضعیت عملکرد
پرداختی توسط بانکهای عامل و
دستگاههای اجرائی در خصوص معرفی
شدگان اشتغال پایدار روستایی و عشایری

تعداد مصوبات

21

دستورات جلسه

10

اهم مصوبات جلسه

-1نامه شماره  143442مورخ  98/7/22معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف طرحهای موجود در
کارتابل دستگاهی در سامانه کارا مطرح و مقرر شد ظرف مهلت یک هفته
دستگاههای اجرایی استان طرحهایی که امکان و شرایط دریافت تسهیالت را ندارند
در سامانه به متقاضی عودت و یا مختومه نمایند و طرحهایی دارای شرایط قانونی به
مرحله بعد جهت طرح در کمیته فنی ارسال و کارتابل دستگاهی به روز رسانی گردد.
-2با توجه به تغییرات جدید سامانه کارا مبنی بر فیلتر طرحهای دارای بدهی معوق
و چک برگشتی و عدم امکان تائید و هدایت به مرحله بعد در سامانه مقرر شد
دبیرخانه کارگروه استان در خصوص رعایت نامه شماره  71565مورخ 98/4/17
ابالغی وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بالمانع بودن پذیرش طرحهای
دارای بدهی تا سقف مبلغ تسهیالت و چک برگشتی تا  %25مبلغ تسهیالت در
سامانه کارا موضوع را کتبا از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری نمایند.
-3با عنایت به سپری شدن مهلت قانونی  3ماه ( 1ماه متقاضی  2-ماه بانک عامل)
جهت تعیین تکلیف طرحهای مصوب و معرفی شده به بانکهای عامل مقرر شد
بهمنظور جلوگیری از اعمال وجه التزام نرخ  2درصد مبلغ تسهیالت به بانکهای
عامل از بابت تاخیر هر ماه ،طرحها در زمان و مهلت قانونی پذیرش ،بررسی و تعیین
تکلیف و نتیجه در سامانه کارا و کتبا به دبیرخانه کارگروه استان گزارش گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.7.3

-1گزارش آخرین وضعیت اشتغال پایدار
روستایی و عشایری ،اشتغال فراگیر و
مشاغل خانگی توسط دبیر کارگروه و
بانکهای عامل
-2طرح مسائل و مشکالت فرایند اجرایی
اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال
فراگیر
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

تعداد مصوبات

22

دستورات جلسه

11

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

-1با توجه به گزارش نمایندگان بانکها مبنی بر عدم ابالغ شیوهنامه در رابطه با
پذیرش طرحهای سرمایهگذاری از محل اعتبارات اشتغال فراگیر سال جاری مقرر
گردید به مسئولیت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نامهای با امضا
استاندار تهیه و از طریق وزارت کشور و بانک مرکزی (مبنی بر ابالغ شیوهنامه جدید
یا پذیرش بر اساس شیوهنامه سال  )96پیگیری نمایند.
-2با توجه به گزارش مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در رابطه با آخرین آمار و
عملکرد تسهیالت مشاغل خانگی مقرر گردید در بحث معرفی ،بررسی و پرداخت
تسهیالت مربوطه با رویکرد پشتیبان و با نظارت دقیق و مستمر تسریع گردد.
-3نظر بر اینکه اعتبارات مرحله اول توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری در
مرحله جذب کامل میباشند لذا مقرر گردید بانکهای عامل مربوطه با مکاتبه و
پیگیری مناسب از طریق مدیریت مرکزی مبنی بر ابالغ اعتبارات مرحله دوم اقدام و
نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند.
-4با توجه به اینکه مسئولیت رصد اشتغال استان (موضوع پنجره واحد اشتغال
استان) به مسئولیت آقای عظیمی مستقر در استانداری میباشد لذا مقرر گردید کلیه
دستگاههای اجرایی استان و بانکهای عامل در جهت تحقق تعهد اشتغال انجامیافته
با اعضای ستاد مذکور همکاری مناسب و تنگاتنگی داشته باشند.
-5با توجه به گزارش نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان در رابطه با
چارچوب برنامه اجرایی برای توانمندسازی مهارتآموزی نیروی کار با استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی موضوع (پیوست شماره « )9اصالحیه دستورالعمل اجرایی
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری» مقرر
گردید اداره کل آموزش فنی حرفهای استان به عنوان دبیرخانه شورای مهارت استان
نسبت به تشکیل کمیته استانی در راستای تشریح برنامه مذکور اقدام و دستگاههای
اجرایی نیز ضمن اطالعرسانی مناسب ،همکاری تنگاتنگی با ادارات آموزش فنی و
حرفهای داشته باشند.
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ردیف

تاریخ برگزاری
98.8.24

134

-1گزارش آخرین وضعیت برنامههای
اشتغال فراگیر و پایدار روستایی و عشایری
استان در طول یک سال گذشته توسط دبیر
کارگروه ،مدیران دستگاههای اجرایی و
بانکهای عامل
-2استفاده از بیانات آقای دکتر منصوری
معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
-3استفاده از بیانات جناب آقای مهندس
بهنام جو استاندار محترم اردبیل

تعداد مصوبات

23

دستورات جلسه

17

اهم مصوبات جلسه

-1با توجه به گزارش آخرین وضعیت تسهیالت مشاغل خانگی از محل اعتبارات سال
 98مقرر گردید بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی با جدیت در جهت جذب کامل
اعتبارات مذکور تا پایان آذرماه اقدام نمایند.
-2با توجه به اعالم نمایندگان بانکهای عامل در حوزه مشاغل خانگی از جمله ملت
و تجارت مبنی بر ابالغ مرحله اول اعتبارات مشاغل خانگی مقرر گردید به مسئولیت
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نامهای با امضای استاندار محترم با عنوان
مدیران بانکهای عامل در مرکز در راستای ابالغ کامل اعتبارات مذکور تهیه و
پیگیری گردد.
-3مقرر شد لیست طرحهای معرفی شده به بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی
امید استان از محل اعتبار اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دبیرخانه در
خصوص مشکل تاخیر در بررسی فرایند پرداخت تسهیالت به متقاضیان احصا و در
جلسه آتی کارگروه گزارش گردد.
-4به دستور استاندار محترم مقرر شد هفته آتی جلسه هماهنگی با صندوق ضمانت
سرمایهگذاری تعاون کشور توسط آقای دکتر حسین زاده با محوریت بررسی علت
تاخیر در فرایند صدور ضمانت نامه ها به طرحهای اشتغال پایدار روستایی استان
برگزار گردد.
-5مقرر شد موضوع ویرایش طرحهای آبمعدنی از فراگیر به روستایی توسط
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیگیری و پس
از اصالحات الزم در سامانه کارا سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در کمیته
فنی استان به همراه پرونده فیزیکی به عاملیت بانک کشاورزی مطرح و اقدام گردد.
مشکل تأمین هزینه شبکه برق طرح احداث سیلوی ذخیره گندم شرکت خوشهثمین بران در شهرستان پارسآباد مطرح و با عنایت به قول مساعد استاندار محترم
مقرر گردید موضوع تأمین اعتبار هزینه مذکور توسط استانداری از طریق سازمان
برنامه و بودجه پیگیری و اقدام الزم به عمل آید.
 -6با توجه به تشریح دبیر کارگروه در رابطه با اهمیت موضوع نظارت بر طرحهای
بهرهمند از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری و با عنایت با تأکید استاندار
محترم مقرر شد کمیته نظارت استانی جهت بازدید از طرحهای حوزه مربوطه در
سطح استان فعال گردد؛ که در این خصوص مقرر شد هزینه های ایاب و ذهاب از
جمله تأمین خودرو از سوی دستگاههای تخصصی اجرایی در بخش مربوطه تأمین
گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

تاریخ برگزاری
98.10.8

-1گزارش آخرین وضعیت اشتغال پایدار
روستایی و عشایری و مشاغل خانگی توسط
دبیر کارگروه و بانکهای عامل.
-2طرح نامه شماره  188609مورخ
 98/9/27معاون محترم توسعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در
رابطه با پاالیش مجدد کلیه طرحهای در
حال بررسی موسسات عامل.
-3طرح نامه شماره  190230مورخ
 98/9/28معاون محترم توسعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در
رابطه با ابالغ «چارچوب و راهنمای نظارت
عملیاتی بر طرحهای بهرهمند از تسهیالت
اشتغال روستایی»
-4طرح نامه شماره  125/30343مورخ
 98/9/5سازمان صنعت ،معدن و تجارت در
رابطه با استفاده آقای غالمرضا محمدپور
باقری مجری طرح کارگاه مصنوعات چوبی
گرانقیمت از محل کمکهای فنی و
اعتباری.

تعداد مصوبات

24

دستورات جلسه

8

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اهم مصوبات جلسه

-1با عنایت به گزارش بانکهای عامل از آخرین وضعیت اعتبارات مشاغل خانگی و با
توجه به توضیحات نمایندگان بانکهای ملت و تجارت مبنی بر عدم ابالغ کامل
اعتبارات موردنظر مقرر گردید موضوع از طریق استانداری با مسئولیت آقای کریمی
مشاور اقتصادی استاندار از مدیریت مرکزی بانکهای مورد نظر در رابطه با ابالغ
کامل سهمیه استان اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.
-2با توجه به گزارش نماینده بانک تجارت در رابطه با آخرین آمار و عملکرد مشاغل
خانگی و توضیح موضوع مبنی بر ابالغ  50درصد سهمیه مشاغل خانگی از سوی
مدیریت مرکزی مقرر گردید با عنایت به تأکید استاندار محترم تا روز دوشنبه بانک
عامل نسبت به تعیین تکلیف سهمیه مذکور و معرفی شدگان به تفکیک شهرستان
اقدام و نتیجه را به همراه مسائل و مشکالت متقاضیان معرفی شده به استانداری و
دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند.
-3با عنایت به تأکید استاندار محترم مبنی بر تشریح فعالیتهای انجامیافته توسط
دستگاههای اجرایی بهویژه بانکهای عامل بهصورت تصویری و نوشتاری مقرر گردید
بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی نسبت به ارائه گزارش از فعالیتهای انجامیافته
در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری برای فرمانداران ،نمایندگان استان در مجلس
شورای اسالمی و ائمه جماعات شهرستانها و هم چنین مصاحبه مطبوعاتی و
تصویری با صدا و سیما اقدام و نتیجه را در جلسه آتی گزارش نمایند.
-4نامه شماره  188609مورخ  98/9/27معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص بررسی و پاالیش مجدد کلیه طرحهای در
حال بررسی و یا ارسال شده به موسسات عامل که هنوز به تصویب موسسات عامل
نرسیده اند مطرح و با توجه به دستور استاندار مقرر گردید مفاد نامه مذکور برای
طرحهای قبلی مصوب کمیته فنی و معرفی شده به بانکهای عامل رعایت نگردیده و
بانکها نسبت به ادامه طی مراحل بررسی و پرداخت تسهیالت طرحها اقدام نمایند و
من بعد در فرایند تصویب و معرفی طرحها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط،
بانکهای عامل ،کمیته فنی استان و شهرستانها رعایت گردد.
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-1گزارش بانکهای عامل از روند پرداخت
تسهیالت مشاغل خانگی سال .1398
-2گزارش بانکهای عامل از روند پرداخت
تسهیالت اشتغال روستایی.
-3بیان مشکالت طرحهای اشتغال روستایی
که هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشدهاند
توسط دستگاههای اجرایی مرتبط (جهاد
کشاورزی-صنعت ،معدن و تجارت –میراث
فرهنگی و گردشگری)
-4استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

تعداد مصوبات

25

دستورات جلسه

8

اهم مصوبات جلسه

-1در خصوص مشکل طرح تولید آرد و ماکارونی (سمولینا) شرکت تعاونی خوشه
طالی ناب ساواالن به مدیرعاملی خانم فاطمه نوعی اقدام شهرستان مشکینشهر با
مبلغ  150000میلیون ریال به عاملیت پست بانک مطرح و مقرر شد تا روز شنبه
هفته آتی موضوع قرارداد داخلی بانک توسط طرفین امضا شود و مشکل صدور
ضمانت نامه بانکی تعاون ضمن پیگیری نماینده استانی صندوق تعاون حداکثر ظرف
یک هفته آتی نتیجه به بانک عامل جهت طی مراحل بعدی اعالم شود.
-2در خصوص مشکل طرح احداث هتل آقای عین اله امیدی مدیرعامل مجتمع
گردشگری تفریحی از ناو شهرستان خلخال با مبلغ  60000میلیون ریال با عاملیت
پست بانک مطرح و مقرر شد پست بانک ضمت تسهیل و مساعدت در قبول تضامین
وثایق طرح مذکور حداکثر ظرف مهلت یک هفته آتی طرح را به مرحله انعقاد و
پرداخت برساند.
-3در خصوص مشکل طرح پرواربندی گوساله آقای سالم اله معصومی با مبلغ 3200
میلیون ریال تسهیالت به عاملیت بانک کشاورزی مطرح و مقرر شد بانک کشاورزی
نسبت به پرداخت الباقی مبلغ  1200میلیون ریال تسهیالت صرف سرمایه در
گردش طرح مذکور حداکثر ظرف مهلت یک هفته اقدام و در سامانه کارا ثبتنام
نماید.
-4در خصوص مشکل تاخیر در پرداخت تسهیالت طرحهای مصوب و معرفی شده به
بانکهای عامل استان از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری بهویژه طرحهای
آبمعدنی معرفی شده به بانک کشاورزی مقرر شد موضوع تأمین اعتبار مرحله دوم
اشتغال روستایی توسط استانداری و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
پیگیری تا در خصوص تأمین منابع مالی بانکها و پرداخت تسهیالت تسریع گردد.
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98.11.6

-1گزارش بانکهای عامل از روند پرداخت
تسهیالت مشاغل خانگی سال .1398
-2گزارش بانکهای عامل (کشاورزی،
توسعه تعاون ،پست بانک و صندوق
کارآفرینی امید) از روند پرداخت اشتغال
روستایی
-3بیان مشکالت طرحهای اشتغال روستایی
که هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشدهاند
توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان
-4طرح نامه شماره  217726مورخ
 98/11/3معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در
خصوص مصوبات اخیر کارگروه ملی اشتغال
پایدار روستایی و عشایری کشور.
-5ارائه گزارش آخرین وضعیت کسب
وکارهای نوپا و استارتاپ های استان
-6استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

16

-1با توجه به گزارش بانکهای عامل از محل اعتبارات مشاغل خانگی مقرر شد تا
آخر بهمنماه بانکهای عامل نسبت به پرداخت کامل سهم ابالغی خود اقدام
وگزارش در سامانه مشاغل خانگی ثبت نمایند.
-2نامه شماره  217746مورخ  98/11/3معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص مصوبات اخیر جلسه کارگروه ملی اشتغال
روستایی و عشایری مطرح و مقرر گردید دبیرخانه کارگروه اشتغال استان نسبت به
ابالغ نامه مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط ،اعضاء کمیتههای فنی استانی و
شهرستانها و بانکهای عامل اقدام نماید.
-3با توجه به دستور استاندار محترم مقرر شد؛ بانکهای عامل در فرایند پرداخت
تسهیالت به طرحهای معرفی شده نهادهای حمایتی بهویژه کمیته امداد در بخش
دام ،بدون رعایت سقف  %35پرداختی تسهیالت به طرحهای دام از محل اعتبارات
نهادهای حمایتی اشتغال روستایی و عشایری اقدام نمایند.
-4با توجه به گزارش بانکهای عامل اشتغال روستایی مبنی بر تاخیر طرحهای
جهت مراجعه و تکمیل مدارک بانکی مقرر شد؛ بانکهای عامل نسبت به احصا و
ارسال لیست طرحهای مذکور به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان جهت مکاتبه با
دستگاههای اجرایی ذیربط و تعیین تکلیف موضوع از طرف متقاضیان اقدام نماید و
در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مهلت  10روز به بانک عامل دبیرخانه کارگروه
استان نسبت به معرفی طرحهای جایگزین به بانکها اقدام نماید.
-5در خصوص طرحهای مصوب اشتغال روستایی که نزد بانکهای عامل به دلیل
اتمام سهم ابالغی اشتغال پایدار روستایی و عشایری بال اقدام مانده مقرر شد؛ پس از
ابالغ اعتبار جدید بانکهای عامل با اولویت بررسی و پرداخت نمایند.

27

98.11.27

-1تشریح و تبیین آییننامه اجرایی بند الف
تبصره  18قانون بودجه سال  1398توسط
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
استان.
-2گزارش دستگاههای اجرایی از برنامههای
حوزه مربوطه مطابق با آییننامه اجرایی بند
الف تبصره  18قانون بودجه سال 1398

2

-1برنامه تولید و اشتغال استان موضوع بند الف تبصره  18قانون بودجه سال 1398
توسط عوامل اجرایی در بخشهای مربوطه تشریح و با عنایت به تأکید استاندار
محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی پروژههای قابل اجرای حوزه خویش را ظرف
 24ساعت (تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  )98/11/28به استانداری (معاونت
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار) اعالم نمایند.
-2مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی ضمن احصاء مسائل و مشکالت ،هرگونه
پیشنهاد در راستای اصالح برنامه تولید و اشتغال استان را بهصورت شفاف و مشخص
با ارائه ادله و مدارک مستند ظرف  24ساعت (تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ
 )98/11/28به استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار)
وسازمان برنامه بودجه اعالم نمایند.
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28

98.12.11

-1بررسی و تصمیمگیری در رابطه با لیست
طرحهای اولویتدار دستگاههای اجرایی
موضوع بند الف تبصره  18قانون بودجه
سال .1398
-2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم.

12

-1در رابطه با طرحهای اولویتدار با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید
ضمن مشاوره مجریان ،طرحهایی که توان ارائه وثیقه الزم مورد قبول و هم چنین
بازار فروش داشته و بدهی معوق بانکی ندارند در اولویت قرار گیرند.
-3با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید برنامه اشتغال سال آینده توسط
آقای عظیمی مسئول پیگیری تعهد اشتغال افق  1400استان تهیه و در جلسه آتی
ارائه گردد.
-4مقرر گردید دستگاههای اجرایی که به نوعی در بحث برنامه تولید و اشتغال استان
موضوع بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  1398دارای تعهد میباشند نسبت به
احصاء و جمعبندی برنامههای حوزه مربوطه اقدام و در جلسه آتی ارائه نمایند.
-5با توجه به نزدیکی پایان سال و با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید
دستگاههای اجرایی علی الخصوص سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی
و اداره کل میراث فرهنگی و صنایعدستی و گردشگری با تمام توان در راستای
تحقق اشتغال تعهد سال جاری اقدام و در سامانه پنجره واحد اشتغال استان ثبت
نمایند.
-6مقرر گردید دستگاههای اجرایی در بحث برنامه تعهد اشتغال سال آینده نسبت به
مد نظر قرار دادن اشتغال طرحهای در حال اجرا که در سال بعد اشتغال خواهند
داشت نیز به غیر از تعهد اشتغال تکلیف شده اقدام نمایند.

29

98.12.18
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اهم مصوبات جلسه

-1ارائه گزارش برنامه اشتغال سال 98
استان توسط مسئول پیگیری اشتغال افق
 1400استان توسط آقای عظیمی
-2گزارش دستگاههای اجرایی مشمول
استان در خصوص بند الف تبصره  18قانون
بودجه سال 98
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

9

 -1نتایج هسته نظارت استان در حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دبیر
کارگروه تخصصی اشتغال استان که همزمان با جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان
تشکیل شده بود گزارش داده شد؛ و با عنایت به تأکید استاندار محترم مقرر گردید
در رابطه با مجریان طرحهایی که تسهیالت دریافت نموده و به تعهدات خویش عمل
نکردهاند و به نوعی طرح به انحراف کشیده شده است اقدامات قانونی به استناد بند
« 12-7اصالحیه دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به عمل آید.
-2با عنایت به گزارش آقای عظیمی مسئول پیگیری تعهد اشتغال افق  1400استان
در خصوص ماتریس اشتغال (موضوع تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی برای سال
 )1398مقرر شد؛ جلسه ای به ریاست آقای عزیزی سرپرست معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استاندار و با حضور دستگاههای اجرایی دارای تعهد برگزار و
جمعبندی نهایی اقدام گردد.
-3مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی نیز که به نوعی از محل اعتبارات بند الف
تبصره  18قانون بودجه سال  1398دارای برنامه میباشند نسبت به احصا و
جمعبندی برنامههای حوزه مربوطه ظرف دو روز آینده اقدام و به استانداری ارائه
نمایند.
-4با توجه به گزارش دبیر کارگروه در خصوص آخرین وضعیت اعتبارات اشتغال
پایدار روستایی و عشایری مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل با
هماهنگی دبیرخانه کارگروه سهم اعتبارات بخشهای مختلف را بهصورت ویژه رعایت
و پیگیری نمایند.
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بخش اول :پروژههای شناسایی شده جهت واگذاری
ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  ،1398واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایهای ب ه بخ ش
خصوصی را در راستای اجرای ماده  2۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش ی از مق ررات م الی دول ت ( )2و
تبصره  19قانون بودجه سال  1398کل کشور در دستور کار خود قرار داد.
این ستاد در فاز نخست اقدام به شناسایی پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی نمود ک ه در ای ن راس تا
تعداد  43پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال  1398شناسایی شده اند.
پرمژههای شناسایی شده اساان اردبیل جهت ماگذاری به بخش خاوصی در سال ۱۳۹8
ردیف

عنوان طرح

عنوان پرمژه

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان اردبیل
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان اردبیل
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان پارسآباد
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان پارسآباد
تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان پارسآباد

بهسازی سالن ورزشی
محله گلمغان
احداث سالن
چند منظوره طبقاتی
بهسازی
استخر سبالن مشکینشهر

بهسازی سالن تخصصی
رزمی پارسآباد

۷

تکمیل استخر سرپوشیده خلخال

بهسازی استخر فجر خلخال

8

ساختمان آبیاری و زهکشی سبالن

9

ساختمان آبیاری وزهکشی گیوی

10

ساختمان آبیاری وزهکشی عمارت

1
2
3
4
۵
۶
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11
12
13

مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری
وزهکشی مغان
انتقال قسمتی از آب چشمه گورگوربه
اردبیل
انتقال قسمتی از آب سد شهریار به مرکز
استان اردبیل

14

ایجاد تثسیسات فاضالب شهر اردبیل

1۵

ایجاد تثسیسات فاضالب شهر نمین

بهسازی سالن تختی پارسآباد
بهسازی سالن فاطمه الزهراء

ساختمان آبیاری
و زهکشی سبالن
ساختمان آبیاری
و زهکشی گیوی
ساختمان آبیاری
و زهکشی عمارت
مرمت و بازسازی اساسی شبکه
آبیاری و زهکشی مغان
انتقال قسمتی از آب چشمه
گورگوربه اردبیل
انتقال قسمتی از آب سد شهریار
به مرکز استان اردبیل
ایجاد تثسیسات فاضالب
شهر اردبیل
ایجاد تثسیسات فاضالب
شهر نمین

مضعیت

محل اعابار

پرمژه

پرمژه

در حال
بهرهبرداری
در حال
بهرهبرداری
در حال
بهرهبرداری
در حال
بهرهبرداری
در حال
بهرهبرداری
در حال
بهرهبرداری
در حال
بهرهبرداری
نیمهتمام
نیمهتمام
نیمهتمام
نیمهتمام
جدید
جدید

دساگاه اجرایی

استانی

وزارت ورزش و جوانان

ملی

وزارت ورزش و جوانان

استانی

وزارت ورزش و جوانان

استانی

وزارت ورزش و جوانان

استانی

وزارت ورزش و جوانان

استانی

وزارت ورزش و جوانان

استانی

وزارت ورزش و جوانان

ملی استانی
شده
ملی استانی
شده
ملی استانی
شده
ملی استانی
شده
ملی استانی
شده
ملی استانی
شده

وزارت نیرو
(مدیریت منابع آب)
وزارت نیرو
(مدیریت منابع آب)
وزارت نیرو
(مدیریت منابع آب)
وزارت نیرو
(مدیریت منابع آب)
وزارت نیرو
(مدیریت منابع آب)
وزارت نیرو
(مدیریت منابع آب)
شرک آب و فاضالب
شهری استان اردبیل
شرک آب و فاضالب
شهری استان اردبیل

نیمهتمام

ملی  -استانی

جدید

ملی  -استانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
مضعیت

محل اعابار

پرمژه

پرمژه

استانی

وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی

ردیف

عنوان طرح

عنوان پرمژه

1۶

طرح های کوچک تثمین آب

سد خاکی سواره

نیمهتمام

1۷

طرح های کوچک تثمین آب

سد خاکی مازافا

نیمهتمام

استانی

18

طرح های کوچک تثمین آب

سد خاکی علمدار

نیمهتمام

استانی

وزارت جهاد کشاورزی

19

طرح های کوچک تثمین آب

سد مخزنی رضی

نیمهتمام

استانی

وزارت جهاد کشاورزی

20

طرح های کوچک تثمین آب

سد خاکی گیوی زاویه هشتچین

نیمهتمام

استانی

وزارت جهاد کشاورزی

21

ایجاد زیرساختهای شهرک گلخانهای

گلخانهای خلخال

نیمهتمام

استانی-ملی

وزارت جهاد کشاورزی

22

ایجاد زیرساختهای شهرک دامپروری

دامپروری بیله سوار

نیمهتمام

استانی-ملی

وزارت جهاد کشاورزی

23

ایجاد زیرساختهای شهرک گلخانهای

گلخانهای نیر

نیمهتمام

استانی-ملی

وزارت جهاد کشاورزی

24

ایجاد زیرساختهای شهرک گلخانهای

نیمهتمام

استانی-ملی

وزارت جهاد کشاورزی

2۵

احداث مجتمع فرهنگی هنری اردبیل

نیمهتمام

ملی استانی
شده

2۶

احداث مجتمعهای فرهنگی و هنری
در سطح استان

نیمهتمام

استانی

وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

2۷

حفظ ،مرمت و احیاء حمام اوچ دکان

حمام اوچ دکان

نیمهتمام

ملی

میراث فرهنگی

28

حفظ و احیاء حمام پیرزرگر

حمام پیرزرگر

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

29

حفظ ،مرمت و احیاء خانه آصف

خانه آصف

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

30

حفظ ،مرمت و احیاء خانه شریعت

خانه شریعت

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

31

حفظ ،مرمت و احیاء خانه مبشری

خانه مبشری

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

32

حفظ ،مرمت و احیاء خانه وهاب زاده

خانه وهاب زاده

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

33

حفظ ،مرمت و احیاء خانه خادم باشی

خانه خادم باشی

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

34

حفظ ،مرمت و احیاء کاروانسرای
قانلی بالغ

کاروانسرای قانلی بالغ

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

3۵

حفظ ،مرمت و احیاء قلعه کهنه

قلعه کهنه

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

3۶

مرمت و احیاء کاروانسرای شاه عباسی

کاروانسرای شاه عباسی

نیمهتمام

استانی

میراث فرهنگی

3۷

مرمت و احیاء حمام حور

حمام حور

نیمهتمام

استانی-ملی

میراث فرهنگی

38

کمپ بیله سوار

کمپ بیله سوار

نیمهتمام

ملی استانی
شده

میراث فرهنگی

39

کمپ کلور

کمپ کلور

نیمهتمام

ملی

میراث فرهنگی

40

کمپ شابیل

کمپ شابیل

نیمهتمام

ملی

میراث فرهنگی

تجاری خدماتی عرش قاضیلر

نیمهتمام

استانی

میدان پلیس

نیمهتمام

استانی

زائر سرای احسان سرعین

نیمهتمام

استانی

41
42
43

احداث پروژه تجاری و خدماتی
عرش قاضیلر
احداث پروژه تجاری و خدماتی
میدان پلیس
زائرسرای امامزاده سید ابوالقاسم (ع)
سرعین

شهرک گلخانهای بیله سوار
اراضی کشت و صنعت مغان
احداث مجتمع
فرهنگی و هنری اردبیل
احداث مجتمع فرهنگی
و هنری گرمی (ولی عصر)

دساگاه اجرایی

اداره کل اوقاف
و امور خیریه
اداره کل اوقاف
و امور خیریه
اداره کل اوقاف
و امور خیریه
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بخش دوم :پروژههای واگذار شده به بخش خصوصی در سال 1398
ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  1398با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدام به واگذاری  32پ روژه
به بخش خصوصی نموده است.
پرمژههای ماگذار شده در اساان اردبیل به بخش خاوصی در سال ۱۳۹8
ردیف

عنوان طرح

عنوان پرمژه

1

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
مشکینشهر

مضعیت

عنوان دساگاه

پرمژه

اجرایی

رمش ماگذاری

ظرفیت
تانونی

بهسازی سالن ورزشی
استاد شهریار مشکینشهر
با عنوان طرح احداث
بولینگ و پینت بال

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

( BOT / ROTساخت یا ماده  2۷قانون
بازسازی ،بهرهبرداری و انتقال)
الحاق ()2

2

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
سرعین

سالن فجر

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

3

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
مشکینشهر

سالن الهرود

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

4

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
گرمی

ژیمناستیک

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

۵

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
کویر

سالن شهدای کویر

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

۶

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
کویر

سالن تختی کویر

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

۷

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
کویر

سالن شهید عزتی کویر

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

8

سالن چند منظوره احداث

سالن مرنی

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

9

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
خلخال

سالن هفت تیر

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم
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ردیف

عنوان طرح

عنوان پرمژه

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

مضعیت

عنوان دساگاه

پرمژه

اجرایی

رمش ماگذاری

ظرفیت
تانونی

10

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
خلخال

شهدای برندق

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

11

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
خلخال

شهدای لرد

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

12

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
خلخال

سالن حجاب

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

13

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
بیله سوار

سالن شهید رجائی

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

14

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
بیله سوار

 1200نفری فجر

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

1۵

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
بیله سوار

استخر بیله سوار

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

1۶

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
بیله سوار

استخر جعفرآباد

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

1۷

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان اردبیل

سالن ورزشی تخصصی
نیار

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

18

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن حجاب

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

19

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن آلنی

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

20

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن قصابه

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

21

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن مرادلو

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم
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ردیف

عنوان طرح

عنوان پرمژه

مضعیت

عنوان دساگاه

پرمژه

اجرایی

رمش ماگذاری

ظرفیت
تانونی

22

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن  2000نفری

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

23

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن شهید بنی هاشم

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

24

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

استخر سبالن

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

2۵

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن قوشه

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

2۶

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن نصراباد

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

2۷

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن احمداباد

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

28

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

استاد شهریار

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

29

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن فخر آباد

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

30

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن ارجق

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

31

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن انار

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم

32

تعمیر تجهیز اماکن ورزشی
شهرستان مشکینشهر

سالن رضی

به بهرهبرداری
رسیده

وزارت ورزش
و جوانان

اجاره (مدیریت نگهداری و
بهرهبرداری با پرداخت اجاره)

ماده  88قانون
تنظیم
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بخش اول :عملکرد كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال1398
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال  1398تعداد  4۷جلسه برگزار گردیده و در مجموع به مشکالت  ۵02واحد
فعال در بخش خصوصی استان رسیدگی و  ۷9۵مصوبه در راستای حمایت از این واحد ها داش ته اس ت ک ه  ۶2درص د
مصوبات اجرا گردیده و  38درصد آن نیز در حال اجرا میباشد.
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تعداد جلسه

تعداد ماحدهای تولیدی مطرح شده

تعداد ماوبات

۴۷

6۳۱

۷۹۵

عنوان

تعداد

درصد

مصوبات اجرا شده

4۶2

۶2

مصوبات در حال اجرا

293

38

مصوبات اجرا نشده

-

-

جتمتع

۷۵۵

۱۰۰

مصوبات

مصوبات

اجرا شده

در حال اجرا

%62

%38

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

عملکرد کارگرمه سااد تسهیل م رفع موانع تولید در سال ۱۳۹8به تفکیک دساگاه های اجرایی

ماوبات مربوط به

تعداد

تعداد اجرا شده

تعداد در حال اجرا

شهرکهای صنعتی

۷9

۶9

10

امور مالیاتی

8

۷

1

تثمین اجتماعی

11

9

2

محیطزیست

1۵

14

1

برق

2۵

2۵

-

گاز

19

19

-

منابع طبیعی

۶

۶

-

آب و فاضالب

8

8

-

جهاد کشاورزی (امور اراضی)

9

8

1

تعاون کار و رفاه اجتماعی

22

20

2

سایر موارد

2۶۶

240

2۶

جمع

۴68

۴۲۵

۴۳
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ماوبات مربوط به

تعداد

تعداد اجرا شده

تعداد در حال اجرا

بانک ملی

34

13

31

بانک تجارت

18

12

۶

بانک صنعت و معدن

8

3

۵

بانک رفاه و کارگران

9

4

۵

بانک سپه

2۶

14

12

بانک کشاورزی

41

1۶

2۵

بانک ملت

۷

2

۵

بانک توسعه تعاون

۶

3

3

بانک صادرات

9

4

۵

بانک توسعه صادرات

4

2

2

پست بانک

3

2

1

سایر بانکها

10

4

۶

جمع

1۷۵

۷9

9۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

بخش دوم :گزارش تسهیالت ارائه شده در جهت رونق تولید
تسهیالت ارائه شده برای رونق تولید در قالب سه نوع تسهیالت به متقاضیان ارائه گردیده که شامل:
 .1تسهیالت ارائه شده در قالب «رونق تولید» استان اردبیل در سال  1398به مجموع  121۶44۶میلیون ری ال ک ه ب ه
منظور راه اندازی مجدد و تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط موجود در استان ،توسط بانک های عامل
به  29متقاضی این تسهیالت ارائه گردید.
نمودار میزان تسهیالت ارائه شده در جهت رمنق تولید سال  ۱۳۹8به تفکیک بانک های عامل

ملت؛ ۳۳۰۰۰

صنعت م معدن؛ ۵۳۷۰۰۰

سپه؛ ۲۹8۰۰

رفاه؛ ۱۹۴۴6

تجارت؛ ۵۷6۰۰۰

ملی؛ ۱۲۲۰۰
آینده؛ ۹۰۰۰

 .2تسهیالت ارائه شده در بخش «تسهیالت روستایی» در سال  1398به مجموع  ۷۵00میلیون ریال با هدف حمایت از
رونق تولید و اشتغال روستایی عمدتا در زمینه قالی بافی و تولید فرش دستباف توسط بانک های عام ل در ب ین 3۵
طرح روستایی متقاضی تسهیالت ارائه گردید.
نمودار میزان تسهیالت ارائه شده در بخش رمساایی سال  ۱۳۹8به تفکیک بانک های عامل

149
پست بانک؛
۱۴۹۰

بانک توسعه
تعامن؛ ۲۹۱۰

بانک کشامرزی؛
۷۰۰
صندمق
کارآفرینی امید؛
۲۴۰۰
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 .3تسهیالت ارائه شده در بخش «تسهیالت فراگیر» در سال  1398به مجموع  801229ریال در قالب تسهیالت جه ت
تاسیس واحد تولیدی جدید ،توسعه واحد تولیدی و همچنین تامین سرمایه در گ ردش واح د ه ای تولی دی موج ود،
توسط بانک های عامل در بین  ۵3متقاضی این تسهیالت ارائه گردید.
نمودار میزان تسهیالت ارائه شده در بخش تسهیالت فراگیر  ۱۳۹8به تفکیک بانک های عامل

بانک تجارت؛

رفاه کارگران؛

بانک صادرات؛

۱6۵۵6۷

۹۳۲۵8

۴8۵۴۹

بانک سپه؛ ۱۹۷۵۰

بانک ملی؛

۴۴6۱۰۰

توسعه تعامن؛ ۱۵۹۲۵
کشامرزی؛ ۱۲۰8۰

بطور کلی در سال  1398تسهیالت ارائه شده در جهت رونق تولید جمعا به مبل غ  2,02۵,1۷۵میلی ون ری ال در
قالب  3نوع تسهیالت یاد شده ،توسط  10بانک عامل ،در اختیار  11۷واحد تولیدی قرار گرفته است.
نمودار تعداد تسهیالت ارائه شده در جهت رمنق تولید سال  ۱۳۹8به تفکیک بانک های عامل
25
24
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20
20
15

15

14
11

10
10

8
6

5

5
1

صنعت م

صندمق

معدن

کارآفرینی
امید

2
پست بانک

ملی

ملت

کشامرزی

صادرات

1
سپه

رفاه

توسعه

کارگران

تعامن

تجارت

آینده

0

ضمائم
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ردیف

نام ماحدهای دریافت کننده تسهیالت

مبلغ پرداخای (ارتام به میلیون ریال)

بانک عامل

1

حسن عباسی اندزقی

۷000

سپه

2

شکور ذکری زارنجی

2000

سپه

3

رویای هفت آسمان

۷۷000

صنعت و معدن

4

پاک آب سبالن

۵0000

صنعت و معدن

۵

احمد احمدی ناطور

1200

ملی

۶

چاپ و نشر شیران نگار

3000

ملی

۷

آرتاپالست (روکش مالمینه)

1۵0000

صنعت و معدن

8

رامین بیگناه

990

رفاه

9

سبالن درب آریا

3000

ملی

10

آکام فلز سوله

10000

صنعت و معدن

11

آرتاویل تایر

100000

صنعت و معدن

12

میر مالک موسوی کردکندی

8000

ملت

13

سوله و پروفیل آرتاویل

1۶000

تجارت

14

مهر آب بهشت

1۵000

ملت

1۵

الکترونیک پردازش سبالن

20000

تجارت

1۶

رنگ و رزین پیروزی

9800

سپه

1۷

جمشید قهرمان روزگار

3000

ملت

18

اصغر میر سمیعی

3000

ملت

19

امین نصیری

4000

ملت

20

آرتا پالست

440000

تجارت

21

ورشان سبالن

۵000

ملی

22

فوالد سپهر سبالن

1۵0000

صنعت و معدن

23

امین گوهر اردبیل

9000

آینده

24

آرتا بتن شرق

۷000

رفاه

2۵

آرتا پان

100000

تجارت

2۶

آرتا سان پالست

10000

رفاه

2۷

فراهم خاکپور ساربان

۵000

سپه

28

میر موسی ابراهیمی بلوس

14۵۶

رفاه

29

احمد فریدیان

۶000

سپه

جمع کل

۱۲۱6۴۴6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

بخش دوم :تسهیالت ارائه شده در بخش «تسهیالت روستایی» در سال 1398
ردیف

نام ماحد دریافت کننده تسهیالت

عنوان طرح

1

رفیقه شیری مهره

قالیبافی

جدید

2

رضا غریب زاده

3
4
۵
۶
۷
8
9
10
11
12
13
14
1۵
1۶
1۷
18
19
20
21
22
23
24
2۵
2۶
2۷
28
29
30
31
32
33
34
3۵

عباس جعفر پور
قاسم علیزاده
شفیقه مجندهی جبه دار
امینه میرزایی
یریا فرضی جناقرد
رقیه فیروزمند
پروین قهرمانی آراللوی بزرگ
معصومه بدلی طالب قشالقی
رقیه نوبخت آخازلو
فهیمه نوروزنسب قوجه بیگلو
سولماز زیادی جبه دار
نسرین امانی اناری
فاطمه محبی کرکرق
سعید سیمرغ
نورسته غریب زاده
رخساره بابایی یانی
یاسر محمدی
بهروز نصیری کرکرق
معصومه شعاعی کرکرق
بهروز اسکندرپور قوسنول کندی

زری ایمان زاده
لیال بابایی یانی
عزیزه عبدی
سارا نعمتی
معصومه جوادی
مهدی نادری
آرزو متخصصی
سیما صفری فر
افسانه هاشمی
فاطمه شعاعی
اطلس کاظمی
محمد داداشی
اعظم خیراندیش

نوع طرح

بانک عامل

صندوق کارآفرینی امید

مبلغ پرداخای
(میلیون ریال)

2400

تولید و ساخت ماشینآالت صنایع
غذایی و تبدیلی کشاورزی

سرمایه در گردش

بانک توسعه تعاون

2000

تولید مبلمان و صنایع چوبی
قالیبافی
قالیبافی و فرشبافی
قالیبافی
تولید فرش دستباف
قالیبافی
قالیبافی
قالیبافی
قالیبافی
قالیبافی
قالیبافی
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت
تولید فرش دستبافت

سرمایه در گردش
جدید
جدید
جدید
جدید
سرمایه در گردش
سرمایه در گردش
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید

بانک توسعه تعاون
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
پست بانک
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
پست بانک
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
پست بانک
بانک توسعه تعاون
پست بانک
بانک توسعه تعاون
پست بانک
پست بانک
بانک توسعه تعاون
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
پست بانک
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون

۵۶0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0
۷0

جمع

۷۵۰۰
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مبلغ پرداخای

ردیف

نام ماحد دریافت کننده تسهیالت

مدیرعامل

نوع طرح

بانک عامل

1

گرده افشانان خلخال

امین هادیپور

جدید

بانک کشاورزی

300

2

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

علیرضا انصاری

توسعهای

بانک ملی

400000

3

آبهای معدنی پاک آب سبالن

سید ناصر رئیسی

توسعهای

بانک تجارت

96563

4

نگین زرین چوب آرتاویل

علی هدایتی

سرمایه در گردش

بانک تجارت

30000

5

شرکت آکام فلز سوله

گل خانم دشتی

جدید

بانک تجارت

29208

6

نگاران تصویر نسل جدید

یوسف کهنی

جدید

بانک رفاه کارگران

27000

7

شرکت آکام فلز سوله

محمد امیری

جدید

بانک صادرات

25000

8

شرکت آرتا سویول

هوشیار جعفری نمین

سرمایه در گردش

بانک صادرات

23549

9

توسعه تجارت آتیه ایرانیان

صادق عبدلی

جدید

بانک ملی

22500

10

آرتاپالست

کمال فتحی بیطرف

سرمایه در گردش

بانک رفاه کارگران

22400

11

الکترونیک پردازش سبالن

ناصر کهنی

سرمایه در گردش

بانک رفاه کارگران

20000

12

شرکت رادیس صنعت
هوشمان آرتاویل

رضا میکاییلی

جدید

بانک سپه

19000

13

آرتا پان

کاوه فتحی بیطرف

سرمایه در گردش

بانک رفاه کارگران

16758

14

شرکت آرتاپالست

کامبیز فتحی بیطرف

سرمایه در گردش

بانک توسعه تعاون

11200

15

آران صنعت پارس مدار

پروانه اخوان

سرمایه در گردش

بانک ملی

9600

16

رضا شیرپور

رضا شیرپور

سرمایه در گردش

بانک تجارت

6416

17

صادق صادقیلر علمداری

صادق صادقیلر علمداری

سرمایه در گردش

بانک کشاورزی

5000

18

شرکت مغان درب صادق

حسن صادقی

توسعهای

بانک ملی

3500

19

عوض آذرشب

عوض آذرشب

جدید

بانک کشاورزی

2500

20

فوالد سپهر سبالن

منوچهر انصاری فرد

سرمایه در گردش

بانک رفاه کارگران

2400

21

خسرو صریحی

خسرو صریحی

سرمایه در گردش

بانک تجارت

2400

22

علی شفیعی

علی شفیعی

توسعهای

بانک ملی

2300

23

تعاونی آیالر پخت

مهدی سلطانیان

توسعهای

بانک توسعه تعاون

2000

24

شرکت تعاونی تولید و بستهبندی
آبمیوه مغان سو

علی کارگر

سرمایه در گردش

بانک ملی

2000

25

گلشن نبات مغان

محمد تقی محمود وند براق

توسعهای

بانک کشاورزی

2000

26

منیره روحی

منیره روحی

توسعهای

بانک توسعه تعاون

1800

27

سید وحید معافی خانقاه

سید وحید معافی خانقاه

جدید

بانک رفاه کارگران

1450

(میلیون ریال)
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
مبلغ پرداخای

ردیف

نام ماحد دریافت کننده تسهیالت

مدیرعامل

نوع طرح

بانک عامل

28

فاطمه قضائی نیری

فاطمه قضائی نیری

توسعهای

بانک کشاورزی

1070

29

شهاب ناعمی نیری

شهاب ناعمی نیری

توسعهای

بانک تجارت

980

30

سیاوش مجیدزاده پته خور

سیاوش مجیدزاده پته خور

جدید

بانک رفاه کارگران

950

31

شرکت تعاونی تولیدی پوشاک
ملیساپوش نمین

مهروزه قدرتی

توسعهای

بانک توسعه تعاون

925

32

سپیده رسول زاده آبی بیگلو

سپیده رسول زاده آبی بیگلو

جدید

بانک رفاه کارگران

900

33

شوکت حیدری طالشمیکاییل

شوکت حیدری
طالشمیکاییل

جدید

بانک رفاه کارگران

850

34

محمد محمودی

محمد محمودی

سرمایه در گردش

بانک رفاه کارگران

550

35

نعمت بیگ زاده ساربانالر

نعمت بیگ زاده ساربانالر

جدید

بانک کشاورزی

510

36

بهنام وقار

بهنام وقار

توسعهای

بانک ملی

500

37

سوسن لشگری طالشمکائیل

سوسن لشگری طالشمکائیل

جدید

بانک ملی

500

38

حمیده ملک زاده طالشمیکائیل

حمیده ملک زاده
طالشمیکائیل

جدید

بانک ملی

500

39

منصور شکوهی

منصور شکوهی

توسعهای

بانک سپه

500

40

محمد میرزائی آبی بیگلو

محمد میرزائی آبی بیگلو

جدید

بانک ملی

500

41

شرکت تعاونی پرده پرنیان سبز خلخال

زهره سیار کلستان

جدید

بانک ملی

500

42

نیک روز فریدی

نیک روز فریدی

سرمایه در گردش

بانک ملی

500

43

رحیم قره خانی

رحیم قره خانی

جدید

بانک ملی

500

44

زهرا پایدار

زهرا پایدار

سرمایه در گردش

بانک ملی

500

45

میثم مسرت

میثم مسرت

جدید

بانک ملی

500

46

بهروز بوداقی

بهروز بوداقی

جدید

بانک ملی

500

47

بی تا امامی

بی تا امامی

توسعهای

بانک کشاورزی

400

48

سکینه خوشوقت

سکینه خوشوقت

جدید

بانک ملی

400

49

رویا دروگر

رویا دروگر

جدید

بانک ملی

400

50

بابک دولت پورآبی بگلو

بابک دولت پورآبی بگلو

جدید

بانک کشاورزی

300

51

فتح اله نظر زاده

فتح اله نظر زاده

جدید

بانک ملی

300

52

حمیده زینالی

حمیده زینالی

جدید

بانک سپه

250

53

داور محمدی

داور محمدی

سرمایه در گردش

بانک ملی

100

جمع

(میلیون ریال)

801229
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اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

1

شرکت نیروگاه خورشیدی آرتا سوالر

پانل خورشیدی

کمکهای فنی و اعتباری
جهت تثمین فیدر برق

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

2

شرکت آدنا مال
و مجتمع مسکونی آروین

خدماتی

تثمین برق

شرکت توزیع نیروی برق

*

3

آقای احمد فریدیان

چند الیه چوبی

معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

4

آقای احمد فریدیان

چند الیه چوبی

تسهیالت

بانک سپه

*
*

۵

شرکت تعاونی خوشه
طالی ناب سبالن

آرد گندم

تثمین برق

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

۶

شرکت تعاونی کشاورزی  1۷مهر

گاو شیری

ارائه طرح توجیهی

بانک سپه

۷

شرکت تعاونی کشاورزی  1۷مهر

گاو شیری

تسهیالت

بانک سپه

8

شرکت حدید مبتکران

کامینونسازی

تشکیل جلسه

دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری

9

حسن عباسی اندزقی

المپ های ال ای دی

معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

10

حسن عباسی اندزقی

المپ های ال ای دی

تسهیالت

بانک سپه

11

ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

نقدینگی

بانک توسعه تعاون

12

شرکت اشجع باتری

باتری

تثمین برق

شرکت توزیع نیروی برق

13

شرکت اشجع باتری

باتری

تحویل گاز

شرکت گاز

14

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تکمیل مدارک

بانک کشاورزی

1۵

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تسهیالت

بانک کشاورزی

1۶

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

افزایش حق آبه

شرکت شهرکهای صنعتی

1۷

شرکت بهدام آرتا جیران

غذایی آماده

ارائه مجوز الزم از معاونت محترم بهداشت

بانک ملی

18

شرکت بهدام آرتا جیران

غذایی آماده

تکمیل فرم در دفترچه قرارداد

شرکت شهرکهای صنعتی

19

شرکت بهدام آرتا جیران

غذایی آماده

تسهیالت

بانک ملی

20

شرکت ایلین مهر

بخش

تسهیالت

بانک سپه

21

افشین ترحم

شن و ماسه

بالمانع محیطزیست

محیطزیست

22

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشین سازی

زیرساختها و طرح توسعه

شرکت شهرکهای صنعتی

23

طرح شیرآالت آیهان

شیراالت بهداشتی

تحویل اجاره نامه

بانک ملی

24

طرح شیرآالت آیهان

شیراالت بهداشتی

تسهیالت

بانک ملی

2۵

شرکت آرتاویل تایر

تایر رادیال

افزایش تسهیالت سرمایه یابت

بانک صنعت و معدن

2۶

شرکت طنین پیک سبالن

انواع توپ

فروش محصوالت

ورزش و جوانان

2۷

شرکت طنین پیک سبالن

انواع توپ

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

اجرا

نشده

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

28

شرکت طنین پیک سبالن

انواع توپ

اصالح و صدور پروانه بهرهبرداری جدید

صنعت و معدن و تجارت

29

شرکت تثمین سامان میالد

اسباب بازی

سفارش ماشینآالت خارجی

30

شرکت تثمین سامان میالد

اسباب بازی

تخصیص ارز مورد نیاز

31

شرکت آرتا سرام قائم

پخت سوم کاشی

تجمیع زمین ها

شرکت شهرکهای صنعتی

32

شرکت آرتا سرام قائم

پخت سوم کاشی

واگذاری زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

33

شرکت آرتا سرام قائم

پخت سوم کاشی

بدهی

شرکت توزیع نیروی برق

34

شرکت شیر آالت صنعتی

شیراالت صنعتی

سفارش ماشینآالت خارجی

اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی

*

3۵

شرکت شیر آالت صنعتی

شیراالت صنعتی

تخصیص ارز مورد نیاز

اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی

*

3۶

شرکت شیر آالت صنعتی

شیراالت صنعتی

اولویت خرید از محصوالت تولید شده

شرکت گاز

*

3۷

شرکت قوی ساز نیرو

قطعات برق

اخذ سوابق از سازمان مدیریت برنامهریزی

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

*

38

شرکت قوی ساز نیرو

قطعات برق

اولویت خرید از محصوالت

شرکت توزیع نیروی برق

39

شرکت قوی ساز نیرو

قطعات برق

تسهیالت

بانک تجارت

40

شرکت ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

الحاق محل اجرای شرکت
به شهرک صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی

*

41

شرکت ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

دعوت از سایر واحدهای ذینفع
و طرح در هیئتمدیره

شرکت شهرکهای صنعتی

*

42

شرکت ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

تثمین گاز

شرکت گاز

43

شرکت ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

تسهیالت

بانک ملت

اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی
اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*

*
*

44

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشین سازی

تثمین نیازهای شرکت

معاونت عمرانی استانداری

4۵

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشین سازی

طرح توسعه و افزایش زمین

امور اراضی جهاد کشاورزی

4۶

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشین سازی

تسهیالت

بانک صادرات

4۷

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشین سازی

موضوع صدور سند زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

48

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشین سازی

احیای برق مصرفی

شرکت توزیع نیروی برق

*
*
*
*
*
*
*

49

شرکت الکل طب آذربایجان

الکل صنعتی

تحویل درخواست

معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی

*

۵0

شرکت الکل طب آذربایجان

الکل صنعتی

اولویت نسبت به بررسی
صدور مجوزهای الزم

معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی

*

۵1

شرکت الکل طب آذربایجان

الکل صنعتی

مساعدت تمهیدات کارورزی و جذب نیرو

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

۵2

شرکت الکل طب آذربایجان

الکل صنعتی

تشکیل جلسه مشترک

دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری

*

۵3

شرکت رادیس صنعت آرتاویل

ماشینآالت سنگین

صدور پایان کار ساختمانی

شرکت شهرکهای صنعتی

۵4

شرکت رادیس صنعت آرتاویل

ماشینآالت سنگین

اعمال بخشودگی الزم

شرکت شهرکهای صنعتی
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اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

۵۵

شرکت رادیس صنعت آرتاویل

ماشینآالت سنگین

صدور پروانه بهرهبرداری

صنعت و معدن و تجارت

۵۶

شرکت رادیس صنعت آرتاویل

ماشینآالت سنگین

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک سپه

۵۷

حسین عزتی

بستهبندی کاغذ

صدور پروانه بهرهبرداری بنام مالک اصلی

صنعت و معدن و تجارت

۵8

حسین عزتی

بستهبندی کاغذ

تسهیالت

بانک ملی

۵9

شرکت انیکس سفال بام

انواع آجر نسوز

معرفی به تسهیالت از منابع فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

۶0

شرکت انیکس سفال

انواع آجر سفال

بررسی مجدد و نحوه محاسبه مالیات

امور مالیاتی

*
*

۶1

شرکت انیکس سفال

انواع آجر سفال

تثمین اجتماعی

*

۶2

شرکت انیکس سفال

انواع آجر سفال

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

۶3

شرکت امید فارمد پارسیان

انواع آبمعدنی

معرفی محل مورد نظر
جهت انتقال خاک مجموعه

فرمانداری نیر

*

۶4

شرکت امید فارمد پارسیان

انواع آبمعدنی

برق موقت جهت تسریع
در عملیات ساخت و ساز

شرکت توزیع نیروی برق

*

۶۵

شرکت امید فارمد پارسیان

انواع آبمعدنی

پذیرش و بررسی پرداخت تسهیالت

بانک انصار

اعمال بخشودگی کامل جرائم
و تقسیط بدهی
یبتنام دریافت تسهیالت
از منابع رونق تولید

اجرا

نشده

*
*
*
*

*

۶۶

شرکت تسنیم نوش

ماء الشعیر و آبمعدنی

برق موقت

شرکت توزیع نیروی برق

۶۷

شرکت تسنیم نوش

ماء الشعیر و آبمعدنی

تسهیالت فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

۶8

شرکت تسنیم نوش

ماء الشعیر و آبمعدنی

معرفی به بانک

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*
*
*

۶9

شرکت آبمعدنی طبیعی حیات
کوهستان

آبمعدنی

تسهیالت

پست بانک

*

۷0

شرکت نیر آب چشمه سبالن

آبمعدنی

تسهیالت

پست بانک

۷1

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

نقل و انتقال سند زمین بنام شرکت

شرکت شهرکهای صنعتی

*
*

۷2

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

نامه همراه حق آبه
در زمان غیر کشاورزی به بانک

شرکت شهرکهای صنعتی

*

۷3

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

درخواست افزایش میزان تسهیالت یابت

بانک کشاورزی

۷4

شرکت توسعه تجارت ایرانیان

آبمعدنی

تسهیالت

بانک ملی

۷۵

شرکت مهرآب بهشت

آبمعدنی

جهت افزایش زمین و توسعه واحد

شرکت شهرکهای صنعتی

۷۶

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

سایت پالن و درخواست زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

*
*
*
*

۷۷

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

واگذاری زمین به میزان  20هکتار

امور اراضی جهاد کشاورزی

۷8

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

واگذاری زمین به میزان  20هکتار

منابع طبیعی

۷9

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

انشعاب برق

شرکت توزیع نیروی برق

80

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

انشعاب گاز

شرکت گاز

81

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

تسهیالت

بانک انصار

82

شرکت تسنیم نوش

ماء الشعیر و آبمعدنی

تحویل برق موقت

شرکت توزیع نیروی برق

83

شرکت تسنیم نوش

ماء الشعیر و آبمعدنی

یبتنام تسهیالت فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*
*
*
*
*
*
*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

84

شرکت تسنیم نوش

ماء الشعیر و آبمعدنی

معرفی به بانک عامل

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

8۵

شرکت آبمعدنی
طبیعی حیات کوهستان

آبمعدنی

تسهیالت

پست بانک

*

8۶

شرکت نیر آب چشمه سبالن

آبمعدنی

تسهیالت

پست بانک

8۷

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

نقل و انتقال سند زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

88

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

ارائه نامه حق آبه

شرکت شهرکهای صنعتی

89

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تسهیالت

بانک کشاورزی

90

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

به بررسی و پرداخت تسهیالت

بانک کشاورزی

91

شرکت توسعه تجارت ایرانیان

آبمعدنی

تسهیالت

بانک ملی

92

شرکت مهرآب بهشت

آبمعدنی

افزایش زمین و توسعه واحد

شرکت شهرکهای صنعتی

93

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

شرکت شهرکهای صنعتی

94

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

واگذاری زمین

امور اراضی جهاد کشاورزی

9۵

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

مشکل آب

شرکت آب منطقهای

9۶

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

تحویل انشعاب برق

شرکت توزیع نیروی برق

98

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

انشعاب گاز

شرکت گاز

98

شرکت امید فارمد پارسیان

گیاهان دارویی

تسهیالت

بانک انصار

99

شرکت آرتا ورشو

مبلمان فلزی

استمهال بدهی

بانک ملی

100

دایی بستنی

انواع بستنی

استمهال بدهی

بانک ملی

101

دایی بستنی

انواع بستنی

استمهال بدهی

بانک رفاه کارگران

102

شرکت خودرو سازی مایوان

اتوبوس

خودداری یکسال از هر اقدام قانونی
و صدور اجرائیه

بانک انصار

103

سنگبری زاگرس

سنگبری

با عنایت به ماهیت حقوقی

104

مجتمع فنی و حرفهای صدرا

آموزشی

ارائه نامه جهت توقف صدور اجرائیه
به بانک سامان

اجرا

نشده

*

کمیته حمایت قضائی
از سرمایهگذاری
دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری

*

10۵

ماشین سازی محاسنی

ماشینآالت نانوایی قنادی

اخذ تعهد کتبی از متقاضی
در خصوص عدم مزاحمت

محیطزیست

*

10۶

افشین ترنم

شن و ماسه

مشکل زیست محیطی

حمایت از سرمایهگذاری
استانداری

10۷

شرکت بهسان تکاپو تدبیر

بازیافت الستیک فرسوده

تعویض زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

108

شرکت ایزوگام یاغمور

ایزوگام

پرداخت  ۵درصد از بدهی

بانک سپه

109

شرکت ایزوگام یاغمور

ایزوگام

بدهی

بانک سپه

*
*
*

110

شرکت پارسیان چوب آرتا

صفحه های کابینت

اخذ تعهد کتبی از متقاضی
در خصوص عدم مزاحمت

محیطزیست

*

111

کشتارگاه دام صنعتی مغان

کشتارگاه دام

توقف صدور اجرائیه

بانک کشاورزی

*

159

*

*
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160

موضوع تولید

ردیف

نام ماحد

112

شرکت باغداری عسل مغان

113

پرواربندی گوساله یاور فضلالهی

پرواربندی گوساله

114

پرورش مرغ گوشتی عوض حسینیراد

پرورش مرغ گوشتی

11۵

شرکت تعاونی 1033

پرورش مرغ گوشتی

تمدید و تعیین تکلیف بدهی

11۶

شرکت تعاونی دشت دامیاران

پرواربندی گوساله

تقلیل سود تسهیالت

تعاون کار و رفاه اجتماعی

11۷

پرورش گاو شیری غفور حسنزاده

گاو شیری

تسهیالت فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

118

پرورش گاو شیری غفور حسنزاده

گاو شیری

تعدیل هزینه های ساختمانی

بهبود تولیدات دامی

119

شرکت مهین بانوی سبالن

120

شرکت مهین بانوی سبالن

اجرای ماوبات

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

با عنایت به ماهیت حقوقی

کمیته حمایت قضائی
از سرمایهگذاری

*

بانک کشاورزی

*

بانک تجارت

*

بانک کشاورزی

*
*
*
*
*

تسویه بدهیهای با اعمال بخشودگی
سود و جرائم
واگذاری واحد به متقاضی
بهصورت اجاره به شرط تملیک

تثمین اجتماعی

اجرا

نشده

با عنایت به ماهیت حقوقی

کمیته حمایت قضائی
از سرمایهگذاری

121

مرغداری اسفندیار آقازاده

مرغداری

به توقف صدور اجرائیه

بانک پاسارگاد

*

122

مرغداری اسفندیار آقازاده

مرغداری

استمهال و تعیین تکلیف
و پرداخت کل بدهی

بانک پاسارگاد

*

123

پرورش گاو شیری حسن قلیپور

گاو شیری

دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری

124

پرورش گاو شیری حسن قلیپور

گاو شیری

محل توسعه روستایی

بانک کشاورزی

12۵

پرورش گاو شیری حسن قلیپور

گاو شیری

تعیین تکلیف بدهی با دریافت  20درصد

بانک کشاورزی

12۶

انبار فنی سیبزمینی مقصود غفاری

انبار

حمایت از سرمایهگذاری
استانداری

*

*
*
*
*
*
*
*
*

12۷

مرغ گوشتی شرکت فریک خلخال

مرغ گوشتی

پرداخت حداقل  200میلیون ریال از بدهی

بانک توسعه تعاون

128

مرغ گوشتی شرکت فریک خلخال

مرغ گوشتی

تجمیع و تقسیط مانده بدهیها بمدت  3۶ماه

بانک توسعه تعاون

129

تولیدی پوشاک مائده

پوشاک

صدور پروانه بهرهبرداری

صنعت و معدن و تجارت

130

تولیدی پوشاک مائده

پوشاک

تسهیالت سرمایه در گردش

امور روستایی استانداری

131

تولیدی پوشاک نظام بخشی پور

پوشاک

بالمانع استعالم جهت
صدور پروانه بهرهبرداری

محیطزیست

*

132

شرکت تارا سبالن

فرآوردههای لبنی

اجرایی نمودن مصوبات استانداری

شرکت گاز

*

133

شرکت تارا سبالن

فرآوردههای لبنی

اجرایی نمودن مصوبات استانداری

شرکت توزیع نیروی برق

*

134

شرکت تارا سبالن

فرآوردههای لبنی

تعیین تکلیف بدهی

تثمین اجتماعی

*

13۵

شرکت تارا سبالن

فرآوردههای لبنی

اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط آن

تثمین اجتماعی

*

13۶

شرکت تارا سبالن

فرآوردههای لبنی

امور مالیاتی

*

13۷

شرکت توسعه نصر شمالغرب

اکسیژن

شرکت توزیع نیروی برق

*

اخذ  20درصد از بدهی مالیات
و تقسیط  24ماهه
مبلغ  ۵00میلیون ریال از بدهی
ظرف مدت  10روز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

138

شرکت توسعه نصر شمالغرب

اکسیژن

مساعدت ارتقاءتوان برق مصرفی

شرکت توزیع نیروی برق

139

پمپ بنزین بعثت

پمپ بنزین

با عنایت به ماهیت حقوقی

کمیته حمایت قضائی
از سرمایهگذاری

*

140

تولید زغال از ضایعات منابع سلولزی

تولید زغال

خرید انشعاب برق با پرداخت
 20درصد از کل قیمت

شرکت توزیع نیروی برق

*

13۷

تولید زغال از ضایعات منابع سلولزی

تولید زغال

مساعدت نسبت به تحویل انشعاب برق

شرکت توزیع نیروی برق

138

محمد واهبی مرغ تخمکگذار

مرغ تخمکگذار

رسته تولیدی

تعاون کار و رفاه اجتماعی

139

محمد واهبی مرغ تخمکگذار

مرغ تخمکگذار

معرفینامه جهت دریافت تسهیالت

جهاد کشاورزی

*
*
*

140

شرکت عایق بند روز به گستر آرتاویل

عایق رطوبتی

تا دو ماه آینده نسبت به پرداخت
 20درصد از بدهی

بانک سپه

*

141

شرکت عایق بند روز به گستر آرتاویل

عایق رطوبتی

تعیین تکلیف بدهی بعد از اتمام مهلت

بانک سپه

*

142

شرکت پارس نور گستر

المپ های ال ای دی

تحویل طرح توجیهی جدید به همراه
فاکتور و کاتالوگ ماشینآالت

بانک سپه

*

143

شرکت پارس نور گستر

المپ های ال ای دی

بررسی مجدد پرونده با نظر مساعدت

بانک سپه

144

خانم سمیه فکری

قطعات بتنی

واگذاری زمین طبق قوانین مقررات جاری

امور اراضی جهاد کشاورزی

14۵

شرکت نورد گستر

فرآوردههای سیبزمینی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک سپه

14۶

شرکت نورد گستر

فرآوردههای سیبزمینی

واگذاری برق مصرفی

شرکت توزیع نیروی برق

14۷

شرکت الکترونیک پردازش

بردهای الکترونیکی خودرو

پرداخت مطالبات

معاون امور صنایع وزارت

148

شرکت نگار تصویر نسل جدید

قطعات الکترونیکی خودرو

پرداخت تسهیالت یابت

بانک رفاه کارگران

*
*
*
*
*
*

149

شرکت طنین پیک

توپ ورزشی

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
برای تثمین مواد اولیه

معاون امور صنایع وزارت

*

معاون امور صنایع وزارت

*

معاون امور صنایع وزارت

*

معاون امور صنایع وزارت

*
*

اجرا

نشده

*

1۵0

شرکت تثمین سامان میالد آسیا

اسباب بازی

1۵1

شرکت شیر آالت صنعتی

انواع شیر آالت صنعتی

1۵2

شرکت آرتاپان

انواع ام دی اف

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
برای تثمین مواد اولیه
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
برای تثمین مواد اولیه
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
برای انتقال ماشینآالت

1۵3

شرکت آرتا پالست

انواع فیلم چند الیه

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
برای انتقال ماشینآالت

معاون امور صنایع وزارت

1۵4

شرکت آرتا پالست

انواع فیلم چند الیه

خسارات وارده نوسانات برق

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

*

1۵۵

شرکت آرتا انرژی

متانول

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
برای انتقال ماشینآالت

معاون امور صنایع وزارت

*

1۵۶

شرکت آرتاویل تایر

انواع الستیک رادیال

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

معاون امور صنایع وزارت

*

1۵۷

شرکت آرتاویل تایر

انواع الستیک رادیال

اخذ تعهدات الزم نسبت به
پرداخت تسهیالت

بانک ملی

*

1۵8

شرکت پاک آب سبالن

آبمعدنی

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

معاون امور صنایع وزارت

*

1۵9

شرکت تارا سبالن

انواع فرآوردههای لبنی

ارائه فرصت یکسال تنفس
در خصوص پرداخت تسهیالت

بانک ملی

*

161
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ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

1۶0

شرکت زرین چوب آرتاویل

روکش های پی وی سی

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

معاون امور صنایع وزارت

*

1۶1

شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل

کشتارگاه صنعتی

مشکالت واردات دام زنده
از طریق فرودگاه اردبیل

اداره گمرکات

*

1۶2

شرکت سبالن خودرو مایوان

انواع اتوبوس

افزایش تعداد دستگاه

معاون امور صنایع وزارت

*

1۶3

شرکت آذر ساروج سبالن

بلوک های ای ای سی

تسهیالت سرمایه در گردش
با ارائه  10درصد وییقه

بانک صنعت و معدن

*

1۶4

شرکت آذر ساروج سبالن

بلوک های ای ای سی

پرداخت تسهیالت از منابع رونق تولید

بانک صنعت و معدن

1۶۵

شرکت شیر دستگاه

انواع بطری

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

معاون امور صنایع وزارت

1۶۶

شرکت فوالد انصار سبالن

مقاطع فوالدی

مشکالت تثمین مواد اولیه

معاون امور صنایع وزارت

*
*
*

1۶۷

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشینآالت صنایع بازیافت و
برق

راهاندازی خط تولید برق از زباله
در شهرستانهای محروم

معاونت محترم
طرح و برنامه وزارت

*

1۶8

شرکت سبالن شهد

عسل

تقسیط مطالبات بانکی به  ۶0قسط
بدون پیش پرداخت

بانک صنعت و معدن

*

1۶9

شرکت مبین سرام آرتاویل

انواع آجر نسوز

پذیرش و تکمیل پرونده تسهیالت

بانک ملی

*

1۷0

شرکت مبین سرام آرتاویل

انواع آجر نسوز

پی گیری پرداخت تسهیالت
از صندوق توسعه ملی

معاون امور صنایع وزارت

*

1۷1

شرکت امید فارمد پارسیان

داروهای کیاهی و آبمعدنی

تسهیالت شرکت مذکور و ارسال آن
به صندوق توسعه ملی

بانک انصار

*

1۷2

شرکت امید فارمد پارسیان

داروهای کیاهی و آبمعدنی

پی گیری پرداخت تسهیالت
از صندوق توسعه ملی

معاون امور صنایع وزارت

*

1۷3

شرکت آرتا سیمان اردبیل

انواع سیمان

مشکالت صادرات سیمان

معاون امور صنایع وزارت

*

1۷4

شرکت حدید مبتکران

1۷۵

شرکت رادیس صنعت
هوشمان آرتاویل
شرکت رادیس صنعت
هوشمان آرتاویل
شرکتهای کاسپین تجارت روز
نماینده

اجرا

*

ماشینآالت صنعتی

تسهیالت

ماشینآالت صنعتی

موضوع طرح توسعه و افزایش زمین
و اعمال تخفیفات

شرکت شهرکهای صنعتی

مواد غذایی

موضوع تخفیفات زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

*

1۷8

شرکت زیگورات انرژی پاسارگاد

مواد غذایی

موضوع تخفیفات زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

1۷9

شرکت به آفرین تثمین

مواد غذایی

موضوع تخفیفات زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

*
*

180

شرکت امید فارمد پارسیان

انواع گیاهان دارویی

شرکت شهرکهای صنعتی

*

181

شرکت امید فارمد پارسیان

انواع گیاهان دارویی

امور اقتصادی و دارایی

*

182

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشینآالت صنعتی

مساعدت صدور سند زمین

امور اراضی جهاد کشاورزی

183

شرکت تیوا ماشین آریا

ماشینآالت صنعتی

مساعدت واگذاری زمین

امور اراضی جهاد کشاورزی

*
*

184

شرکت جیران سوت

فرآوردههای لبنی

تملک کامل ملک در قبال بدهی
همکاری و مساعدت

شرکت شهرکهای صنعتی

*

18۵

شرکت آرتا چرم

چرم مصنوعی

اعمال تخفیف الزم در جرائم
و پرداخت اصل طلب

شرکت شهرکهای صنعتی

*

1۷۷

نشده

انواع کامیون
بانک سپه

1۷۶

162

اجرای ماوبات

صدور جواز تثسیس شهرک خصوصی
تخصصی دارو
استعالمات مربوط
به شرکت شهرکهای صنعتی

*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

18۶

شرکت نئوپان اردبیل

نئوپان

بخشودگی اصل سود و جرائم
و تسهیالت دریافتی

بانک سپه

*

18۷

شرکت اشجع باطری

انواع باطری

پی گیری پرداخت تسهیالت

بانک سپه

*

188

شرکت اشجع باطری

انواع باطری

تفویض اختیارات نظارتی تسهیالت

دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری

*

189

شرکت اشجع باطری

انواع باطری

برقراری انشعاب گاز
قیل از نصب ماشینآالت

شرکت گاز

*

190

محمدعلی شفیق خطیبی

مرغ تخمکگذار

بدهی

بانک مهر اقتصاد

191

محمدعلی شفیق خطیبی

مرغ تخمکگذار

تسهیالت

بانک مهر اقتصاد

192

صابر محبی زاده

پرواربندی گوساله

بانک کشاورزی

193

شرکت تعاونی دشت دامیاران

پرواربندی گوساله

بانک کشاورزی

194

شرکت نیک پویان شریف

پرورش بوقلمون

توقف صدور اجرائیه

بانک کشاورزی

*
*
*
*
*

19۵

لطیف فتحی

پرواربندی بره

توقف صدور اجرائیه
در صورت پرداخت  20درصد

بانک کشاورزی

*

19۶

نعمت قدرتی

پرواربندی بره

بانک کشاورزی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

198

قارداشعلی محبی

پرواربندی گوساله

تعیین تکلیف بدهی

بانک کشاورزی

198

لطف اله طهماسبی

پرورش گاو شیری

تسهیالت

بانک کشاورزی

199

شرکت تعاونی میثم سبالن

بستهبندی میوه خشک

تعیین تکلیف بدهی

بانک کشاورزی

200

شرکت تعاونی آذر چناق بیله سوار

پرواربندی گوساله

تسهیالت

بانک کشاورزی

201

شرکت تعاونی برگ سبز نمین

گیاهان دارویی

تعیین تکلیف بدهی

بانک کشاورزی

202

پرویز آدمیت

پرواربندی گوساله

تعیین تکلیف بدهی

بانک کشاورزی

203

پروژه گردشگری الماس سرعین

گردشگری

افزایش اجاره بهاء زمین

جهاد کشاورزی

204

پروژه گردشگری الماس سرعین

گردشگری

افزایش اجاره بهاء زمین

امور مالیاتی

20۵

تسنیم نوش

آبمعدنی و ماالشعیر

رفع قطعی برق و نوسانات آن

شرکت توزیع نیروی برق

20۶

تسنیم نوش

آبمعدنی و ماالشعیر

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک صادرات

20۷

شرکت نماد گنج ایرانیان

برق سی اچ پی

تسهیالت

بانک رفاه کارگران

208

شرکت الکترونیک پردازش

بردهای الکترونیکی

مشکالت تثمین مواد اولیه

استانداری اردبیل

209

شرکت نگاران تصویر نسل جدید

رله های الکترونیکی

تسهیالت

بانک رفاه کارگران

210

شرکت گروه تولیدی آریا

نیروگاه خورشیدی

تسهیالت

بانک ملت

211

شرکت فراورفوالد پاسارگاد

شمش فوالدی

212

شرکت فراورفوالد پاسارگاد

شمش فوالدی

تثمین زیرساخت برای انتقال برق
تا درب کارخانه
تثمین زیرساخت برای انتقال برق
تا درب کارخانه

اجرا

شرکت توزیع نیروی برق
شرکت شهرکهای صنعتی

*

213

شرکت فراورفوالد پاسارگاد

شمش فوالدی

تسهیالت

214

شرکت آرتا نوین سرام قائم

انواع کاشی تزئینی

موضوع تثمین برق

شرکت توزیع نیروی برق

163

*
*

بانک ملی

نشده

*
*

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

21۵

شرکت آرتا نوین سرام قائم

انواع کاشی تزئینی

موضوع تثمین برق

شرکت شهرکهای صنعتی

21۶

شرکت تولیدی زرین ورق

سوله و اسکلت فلزی

تسهیالت

بانک تجارت

*
*

انواع چراغ های سقفی

تسهیالت فراگیر

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

انواع چراغ های سقفی

تسهیالت

بانک تجارت

*

219

شرکت عسل باران باغرو

عسل

مشکالت دریافت سند

بانک ملی

*

220

شرکت عسل باران باغرو

عسل

با توجه به ماهیت حقوقی

کمیته حمایت قضائی
از سرمایهگذاری

*

221

شرکت بهدام آرتا جیران

غذای آماده

تسهیالت

بانک ملی

222

شرکت اختر تابناک سبالن

شمش آهن

تسهیالت

بانک ملی

223

یعقوب عابدی

بیل و کلنگ

صدور سند

شرکت شهرکهای صنعتی

224

یعقوب عابدی

بیل و کلنگ

تعیین تکلیف بدهی

بانک سپه

22۵

شرکت رادیس صنعت هوشمان

ماشینآالت صنعتی

تسهیالت

بانک سپه

22۶

شرکت رادیس صنعت هوشمان

ماشینآالت صنعتی

موضوع تخفیف زمین طرح توسعه

شرکت شهرکهای صنعتی

22۷

شرکت پرتو پالست سبالن

لوله و اتصاالت

تسهیالت

بانک ملی

228

شرکت تعاونی سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

تعیین تکلیف بدهی

بانک توسعه تعاون

229

شرکت تعاونی سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

تسهیالت روستایی

تعاون کار و رفاه اجتماعی

230

شرکت تعاونی 93۵

پوشاک

تعیین تکلیف بدهی

بانک توسعه تعاون

231

شرکت تعاونی 93۵

پوشاک

تعیین تکلیف بدهی

بانک ملت

232

شرکت تثمین سامان میالد آسیا

اسباب بازی

تقسیط بدهی

شرکت توزیع نیروی برق

21۷
218

164

اجرای ماوبات

شرکت نورد گستر
سخت کوشان اردبیل
شرکت نورد گستر
سخت کوشان اردبیل

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*
*
*
*

233

شرکت تثمین سامان میالد آسیا

اسباب بازی

تسهیالت

بانک تجارت

234

شرکت صنایع تولیدی آراکس

قطعات بتنی

جهت پرداخت بخشی از مطالبات

معاونت عمرانی استانداری

*
*
*
*
*

23۵

شرکت صنایع تولیدی آراکس

قطعات بتنی

ارائه گزارش کامل از افت ولتاژ
و راهکار اصالح آن

شرکت توزیع نیروی برق

*

23۶

شرکت صنایع تولیدی آراکس

قطعات بتنی

رفع مشکل قطع تلفن یابت

شرکت مخابرات

*

23۷

شرکت آبمعدنی پاک آب سبالن (واتا)

آبمعدنی

ارائه گزارش کامل از افت ولتاژ
و راهکار اصالح آن

شرکت توزیع نیروی برق

*

238

شرکت آبمعدنی پاک آب سبالن (واتا)

آبمعدنی

تسهیالت

بانک تجارت

*

239

شرکت آبمعدنی پاک آب سبالن (واتا)

آبمعدنی

بررسی مشکالت تثمین آب
جهت اجرای طرح توسعه

فرمانداری سرعین

240

شرکت شیرین گندم سبالن

کیک و کلوچه

ایجاد فرصت  9ماهه

بانک ملت

241

میرتوحید حیدریان

تابلو برق صنعتی

ایجاد فرصت جهت پرداخت بدهی

بانک ملت

242

شرکت ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

انتقال جدید

بانک ملت

243

شرکت ساواالن چوب آقایی

روکش چوبی

تاپایان آذر بهرهبرداری نشد اقدامات قانونی

بانک ملت

*
*
*
*
*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

244

شرکت تولیدی جوراب سبالن

انواع جوراب

بررسی و موافقت با اجرای طرح
در محل مورد نظر

محیطزیست

*

24۵

رقیه ناظری مهربانی

انواع واشر

شهرداری اردبیل

*
*
*
*

اجرا

نشده

24۶

آقای جوادی

درب و پنجره یو پی وی سی

استمهال بدهی

بانک سرمایه

24۷

آقای جوادی

درب و پنجره یو پی وی سی

پرداخت مطالبات

بنیاد مسکن

248

شرکت فاتح سنگ اردبیل

مرمریت

توقف صدور اجرائیه

بانک ملی

249

شرکت آرتا قیرسازان صنعت

قیر

ارائه کامل گزارش از
آخرین وضعیت میزان بدهی

بانک سپه

*

2۵0

شرکت آرتا قیرسازان صنعت

قیر

بخشودگی وجه الزام

یبت اسناد

*

2۵1

مجتمع تجاری و تفریحی کورال

تجاری و رفاهی

صدور مجوز احداث
مجموعه تجاری و رفاهی

شهرداری خلخال

*

2۵2

استخر مجموعه ورزشی شهید رجایی

استخر

تسهیالت

بانک صادرات

2۵3

هتل آرتا سبالن

هتل

گزارش از آخرین وضعیت طرح

بانک صادرات

*
*

2۵4

هتل آرتا سبالن

هتل

گزارش از آخرین وضعیت طرح

میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری

2۵۵

شرکت فرآوردههای لبنی مهیار

انواع پنیر

مذکور طرح تصفیه فاضالب مطابق با
استاندارد ورودی به فاضالب شهرک صنعتی

محیطزیست

2۵۶

شرکت فرآوردههای لبنی مهیار

انواع پنیر

پیگیری مسائل حقوقی جهت
رفع مشکالت زیست محیطی

دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری

2۵۷

خسرو صریحی

انواع کفش طبی

تسهیالت

بانک تجارت

2۵8

شرکت فوالد پاسارگاد

فراوری فوالد

برآورد هزینه انتقال برق
تا درب ورودی کارخانه

شرکت توزیع نیروی برق

2۵9

شرکت فوالد پاسارگاد

فراوری فوالد

بررسی و پرداخت تسهیالت یابت

بانک ملی

*

2۶0

شرکت فوالد پاسارگاد

فراوری فوالد

تثمین هزینه انتقال

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

*

2۶1

شرکت بهدام آرتا جیران

غذای آماده

پذیرش محل اجرای طرح

بانک ملی

2۶2

شرکت بهدام آرتا جیران

غذای آماده

تسهیالت

بانک ملی

2۶3

شرکت استیل ریزان سبالن

قطعات چدنی و فوالد

منابع تسهیالت فراگیر

بانک ملی

2۶4

پوراندخت جویانی

قطعات جارو و چر گوشت

پرداخت تسهیالت با ارزیابی مجدد محل
اجرای طرح و ویایق در رهن

بانک ملی

2۶۵

طرح گردشگری آقای وحید آروین

گردشگری

افزایش اجاره بها

امور اراضی جهاد کشاورزی

*
*
*
*
*

*
*
*
*

2۶۶

طرح گردشگری حیران

گردشگری

تثمین گاز مصرفی

شرکت گاز

2۶۷

شرکت آران پلیمر آوند سوالر پایپ

لوله های پلی اتیلن

تثمین اقالم مورد نیاز

شرکت آب و فاضالب روستایی

*
*
*

2۶8

شرکت آران پلیمر آوند سوالر پایپ

لوله های پلی اتیلن

امور اقتصادی و دارایی

*

2۶9

شرکت کامپوزیت ساز آلوارس

روکش یو وی

بانک تجارت

*

2۷0

شرکت کامپوزیت ساز آلوارس

روکش یو وی

صنعت و معدن و تجارت

*

پیگیری موضوع خرید اقالم مورد نیاز
پروژههای عمرانی
پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش
از منابع تسهیالت فراگیر
معرفی وتخصیص ارز برای تثمین مواد اولیه
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اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

2۷1

شرکت نایس درب آرتا

درب های ضد سرقت

پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش
از منابع تسهیالت فراگیر

بانک ملی

*

2۷2

شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر

شوینده های نساجی

صدور بالمانع

محیطزیست

2۷3

شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر

شوینده های نساجی

بررسی و صدور جوابیه استعالم

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*
*

2۷4

شرکت تکمیل منسوج آرمان گستر

شوینده های نساجی

بررسی و صدور جوابیه استعالم مساعدت

معاونت بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی

*

2۷۵

جمال دباغ اویسی

یراق آالت و نرده آلومینیومی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک سپه

2۷۶

شرکت آبان آژند

درب و پنجره یو پی وی سی تعیین تکلیف بدهی و پایان کار ساختمانی

اجرا

نشده

*

شرکت شهرکهای صنعتی

2۷۷

شرکت آبان آژند

درب و پنجره یو پی وی سی

تعویض چکهای برگشتی

شرکت شهرکهای صنعتی

*
*

2۷8

آقای ناصر پیرانی

انواع ساعت

موافقت با اجرای طرح در محل مورد نظر
با اخذ جریمه

شرکت شهرکهای صنعتی

*

2۷9

شرکت دوران کوشا صنعت آریانا

ادوات حمل و نقل جادهای

تسهیالت

بانک ملی

280

شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان

بستهبندی آبمعدنی

صدور پایان کار ساختمانی برای فاز اول

شرکت شهرکهای صنعتی

281

شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان

بستهبندی آبمعدنی

تسهیالت

بانک ملی

282

نمایندگی ایران خودرو

خدماتی

توقف صدور اجرائیه نسبت به ایجاد فرصت
پرداخت بدهی

بانک ملی

*

283

هتل فلور خلخال

گردشگری

تجمیع بدهی و استمهال آن بمدت  ۷سال

بانک ملی

*

284

طبیعت حیات کوهستان

بستهبندی آبمعدنی

اخذ ویایق خارج از طرح
نسبت به پرداخت تسهیالت

بانک توسعه تعاون

*

28۵

شرکت قزل تپراق

آجر سفال

تقسیط بدهی

شرکت گاز

28۶

شرکت نورد گستر

فرآوردههای سیبزمینی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک سپه

*
*

28۷

شرکت نورد گستر

فرآوردههای سیبزمینی

بانک سپه

*

288

شرکت نورد گستر

فرآوردههای سیبزمینی

معاونت هماهنگی امور
اقتصادی استانداری

*

289

شرکت پوالد کاران آرتا ورق

برش ورق

بانک تجارت

*

290

شرکت ساروج بتن

انواع بتن سبک

استمهال یک قسط معوق
بدون دریافت پیش پرداخت
اعمال بخشودگی  8درصد سود
تسهیالت پرداختی
تسهیالت سرمایه در گردش از منابع
تسهیالت فراگیر

*
*
*

پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش
با ارزیابی مجدد

بانک صنعت و معدن

*

291

شرکت ساروج بتن

انواع بتن سبک

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

*

292

شرکت پرتو پالست

محصوالت پالستیکی

ارائه گزارش از بدهی معوق شرکت

بانک ملی

*

293

شرکت پرتو پالست

محصوالت پالستیکی

اعمال معافیتهای مالیاتی
برای طرح توسعه شرکت

امور اقتصادی و دارایی

*

294

شرکت پرتو پالست

محصوالت پالستیکی

اعمال بخشودکی جرائم و تقسیط آن

تثمین اجتماعی

29۵

خانم عالیه ایرانی

پرورش گاوشیری

صدور اجرائیه

بانک کشاورزی

29۶

حسین قلی زاده

دامداری

تقسیط بدهی

بانک کشاورزی

*

298

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستالی

تکمیل و آماده سازی راه دسترسی
به منطقه ویژه اقتصادی نمین

راه و شهرسازی

*

*
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

298

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستالی

تخصیص  4میلیارد ریال
از کمکهای فنی و اعتباری

معاونت عمرانی استانداری

*

299

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستالی

احداث تعلیق فشار TBS

شرکت گاز

*

300

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستالی

واگذاری حق انشعاب
آب شرب مورد نیازکارگری

شرکت آب منطقهای

*

301

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستالی

تسهیالت

بانک توسعه صادرات

302

شرکت آذین چوب

دربهای ضد سرقت

افزایش ظرفیت گاز مورد نیاز
برای مصرف ماشینآالت

شرکت گاز

*

303

شرکت آذین چوب

دربهای ضد سرقت

بررسی و پذیرش طرح توسعه
و پرداخت تسهیالت یابت

بانک توسعه صادرات

*

304

شرکت کیان بهساز

آجر سفال

تعیین راهکارهای الزم

معاونت عمرانی استانداری

30۵

شرکت انیکس سفال

آجر سفال

مصرف این محصوالت

معاونت عمرانی استانداری

30۶

شرکت انیکس سفال

آجر سفال

چک های برگشت شده

شرکت گاز

30۷

رامین بیگناه

بستهبندی عسل

تمدید تسهیالت بمدت یکسال دیگر

بانک رفاه کارگران

308

شرکت واحه کار

انواع کابین و لوازم آسانسور

ابقاء زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

309

شرکت آرتا نوین سرام قائم

پخت سوم کاشی

مشکالت تثمین برق

شرکت توزیع نیروی برق

310

شرکت تعاونی سحرسبز

انواع دوغ

توقف صدور اجرائیه

بانک کشاورزی

311

شرکت تعاونی سحرسبز

انواع دوغ

پرداخت  ۵درصد

بانک کشاورزی

312

شرکت سازین دشت آرتا

تسهیالت را استمهال

بانک تجارت

313

شرکت آرتاویل تایر

انواع الستیک

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

314

داود شهبازی

نایلون و نایلکس

تسهیالت را استمهال

بانک ملی

31۵

شرکت طه پلیمر مغان

انواع مخازن پلی اتیلن

توقف صدور اجرائیه

بانک ملی

31۶

شرکت شیرین گندم سبالن

کیک و کلوچه

اجرای مصوبه

بانک ملت

31۷

شرکت تعاونی آبهای معدنی سیراب

آبمعدنی

تسهیالت

بانک کشاورزی

318

شرکت سازه گستر بنای آی ماه

بلوک های عایق ماندگار

توقف صدور اجرائیه

بانک صادرات

319

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستال

اخذ ارز

بانک توسعه صادرات

320

شرکت الکل طب آذربایجان

الکل اتیلک

صدور مجوز

معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی

321

شرکت الکل طب آذربایجان

الکل اتیلک

صدور پروانه بهرهبرداری

صنعت و معدن و تجارت

322

شرکت آالر صنعت سبالن

اسکلت سوله سازی

تسهیالت

بانک ملی

323

سیاوش عقلمند

پرواربندی گوساله

آزاد سازی ملک

بانک کشاورزی

324

نقی رحمت زاده

مرغداری تخمکگذار

تسهیالت

بانک کشاورزی

32۵

حسن جهانگیری

مرغداری تخمکگذار

تسهیالت

بانک کشاورزی

32۶

حسن گلمحمدی

مرغداری تخمکگذار

تسهیالت

بانک کشاورزی

اجرا

نشده

*

*
*
*
*
*
*
*
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ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

32۷

شهرام عزت پور

پرواربندی بره

تقسیط بدهی

تثمین اجتماعی

328

ابراهیم زارعیان

سردخانه

تقسیط بدهی

بانک سپه

329

تعاونی تولیدی کشاورزی  1۷مهر

گاو شیری

آزاد سازی وییقه

بانک سپه

330

شمسعلی فیروزی

پرورش ماهی خاویاری

اجرای ماوبات

اجرا

نشده

*
*
*

شیالت

*

331

گروه صنعتی روزوین

پروفیل UPVC
و محصوالت پالستیکی

تمدید اجاره نامه

امور اراضی جهاد کشاورزی

*

332

گروه صنعتی روزوین

پروفیل UPVC
و محصوالت پالستیکی

تسهیالت روستایی

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

333

گروه صنعتی روزوین

پروفیل UPVC
و محصوالت پالستیکی

تحویل انشعاب گاز

شرکت گاز

*

334

گروه صنعتی روزوین

پروفیل UPVC
و محصوالت پالستیکی

تحویل انشعاب برق

شرکت توزیع نیروی برق

*

33۵

گروه صنعتی روزوین

پروفیل UPVC
و محصوالت پالستیکی

تحویل انشعاب آب

شرکت آب و فاضالب روستایی

*

33۶

گروه صنعتی روزوین

پروفیل UPVC
و محصوالت پالستیکی

تسهیالت

پست بانک

*

33۷

شرکت شیرین عسل

تسهیالت روستایی

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

338

شرکت شیرین عسل

پذیرش طرح

بانک کشاورزی

*

339

معدن ایمیدرو

اکتشاف معدن

بالمانع استعالم

منابع طبیعی

340

معدن ایمیدرو

اکتشاف معدن

بالمانع استعالم

شرکت آب منطقهای

*
*

341

معدن ایمیدرو

اکتشاف معدن

بالمانع استعالم

میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری

*

342

معدن ایمیدرو

اکتشاف معدن

بالمانع استعالم

محیطزیست

*

343

شرکت تعاونی آبهای معدنی
سیراب سبالن

آبمعدنی

تسهیالت روستایی

تعاون کار و رفاه اجتماعی

*

344

شرکت اشجع باطری

انواع باطری

تحویل انشعاب گاز

شرکت گاز

34۵

شرکت اشجع باطری

انواع باطری

مساعدت جهت اتمام برقرسانی

شرکت شهرکهای صنعتی

34۶

شرکت پیستون یدک آرتا

انواع پیستون

تفکیک زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

34۷

پنبه پاک کنی سبالن بذر

انواع پنبه پاک کنی

معرفی به دریافت نفت سفید

جهاد کشاورزی

*
*
*
*

348

پنبه پاک کنی سبالن بذر

انواع پنبه پاک کنی

تحویل نفت سفید

شرکت پخش
فرآوردههای نفتی

349

رحیم بدری مقدم

سنگ ساختمانی تزئینی

3۵0

برادران آذرخش

فرآوردههای سیبزمینی
و محصوالت غذایی
فرآوردههای سیبزمینی
و محصوالت غذایی

بالمانع نقل و انتقال با توجه به سند مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی
معافیت بیمه فرش دستبافت

تثمین اجتماعی

3۵1

شرکت آرتا سرم

انواع سرم سازی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک صادرات

3۵2

شرکت آرتا سرم

انواع سرم سازی

جلسه با مسئولین بنیاد برکت
جهت رفع نقدینگی

استانداری اردبیل

*
*
*
*
*
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

3۵3

شرکت ریخته گری دقیق آرتا

شمش فوالدی

افزایش توان برق

شرکت توزیع نیروی برق

3۵4

شرکت ریخته گری دقیق آرتا

شمش فوالدی

تحویل زمین برای ایجاد طرح جدید

شرکت شهرکهای صنعتی

3۵۵

شرکت ریخته گری دقیق آرتا

شمش فوالدی

تحویل برق برای واحد جدید

شرکت توزیع نیروی برق

3۵۶

شرکت فرش فجران آذربایجان

فرش دستباف

معافیت ارائه صورتهای مالی

بانک تجارت

3۵۷

شرکت فرش فجران آذربایجان

فرش دستباف

استثنا از احراز شرط حداق نسبت مالکانه

بانک تجارت

3۵8

شرکت فرش فجران آذربایجان

فرش دستباف

اخذ تعهد کتبی فرجه زمانی  ۶ماهه

بانک تجارت

3۵9

شرکت آسفالت آران توران

شن و ماسه

بازدید از واحد

بانک تجارت

3۶0

شرکت آسفالت آران توران

شن و ماسه

تسهیالت

بانک تجارت

3۶1

شرکت آسفالت آران توران

شن و ماسه

بخشودگی جرائم

بانک تجارت

3۶2

خسرو صریحی

لوازم پزشکی

آزاد سازی وییقه

بانک ملی

3۶3

شرکت آذر وطن

ظروف عسل

تعیین تکلیف بدهی

بانک پارسیان

3۶4

دایی بستنی

بستنی

استمهال بدهی

بانک سپه

3۶۵

دایی بستنی

بستنی

استمهال بدهی

بانک مهر اقتصاد

3۶۶

دایی بستنی

بستنی

استمهال بدهی

بانک رفاه و کارگران

3۶۷

سیم و کابل اس بی کو

سیم و کابل

مالیات

امور مالیاتی

3۶8

سیم و کابل اس بی کو

سیم و کابل

استمهال بدهی

بانک صادرات

3۶9

کوههای سبز سرعین

آبمعدنی

ابقاء قرارداد زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

3۷0

کوههای سبز سرعین

آبمعدنی

پرداخت بدهی ظرف یک ماه

شرکت شهرکهای صنعتی

3۷1

عزت و ساسان طالئی

بستنی

درخواست تجدیدنظر

دادگستری اردبیل

3۷2

عزت و ساسان طالئی

بستنی

اجرایی نمودن دستور

شرکت شهرکهای صنعتی

3۷3

نوید فصیحی

پروفیل ام دی اف

بالمانع نقل و انتقال

شرکت شهرکهای صنعتی

3۷4

شرکت نساجی هفت آسمان

پوشاک

3۷۵

سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

ارزیابی محل اجرای طرح

بانک توسعه تعاون

3۷۶

سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

استمهال بدهی

بانک توسعه تعاون

3۷۷

سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

تسهیالت روستایی

اداره تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی

3۷8

آرتاویل تایر

الستیک

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

3۷9

شرکت تسنیم نوش

نوشیدنی

تعیین تکلیف بدهی

بانک صنعت و معدن

380

سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

براورد و اخذ اجاره بها

امور اراضی جهاد کشاورزی

381

سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

انتقال سند زمین

امور اراضی جهاد کشاورزی

382

شرکت کود وطن سبز خلخال

کود کشاورزی

تقسیط بدهی

تثمین اجتماعی

383

تعاونی زرین بافان آرتاویل

فرش دستبافت

بخشودگی جرائم

بانک توسعه تعاون

اجرای ماوبات

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

384

تعاونی زرین بافان آرتاویل

فرش دستبافت

تسهیالت روستایی

اداره تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی

38۵

شرکت داروسازی آرتا سرم

انواع سرم

توقف صدور اجرائیه

بانک صادرات

*

38۶

شرکت داروسازی آرتا سرم

انواع سرم

ارائه برنامه عملیاتی

دبیرخانه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید

*

38۷

شرکت داروسازی آرتا سرم

انواع سرم

تثمین سرمایه در گردش

بنیاد برکت

388

شرکت عمران بردیا تابان مهر

آسفالت

مشکالت کمبود زمین و محوطه

محیطزیست

389

شرکت تعاونی نازگل سبالن

میوه خشک و سبزیجات

توقف صدور اجرائیه

بانک ملی

390

شرکت تعاونی نازگل سبالن

میوه خشک و سبزیجات

آزاد سازی ویایق

بانک ملی

391

شرکت تعاونی نازگل سبالن

میوه خشک و سبزیجات

تسهیالت سرمایه در گردش

اداره تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی

392

اصغر میر سمیعی

دسته مبل

تثمین نیرو

کمیته امداد

393

اصغر میر سمیعی

دسته مبل

تسهیالت

بانک ملت

394

اصغر میر سمیعی

دسته مبل

تسهیالت سرمایه در گردش

اداره تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی

39۵

شرکت آرتاسان پالست

فیلم پالستیکی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک رفاه و کارگران

39۶

شرکت آرتاسان پالست

فیلم پالستیکی

تسهیالت سرمایه یابت

بانک رفاه و کارگران

398

سعد اله عباس نژاد

بلوک سبک گازی

معرفی به تسهیالت

اداره تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی

398

سعد اله عباس نژاد

بلوک سبک گازی

تسهیالت سرمایه یابت

بانک سپه

399

شرکت آکام فلز سوله

اسکلت فلزی و ریخته گری

تسهیالت

بانک تجارت

400

شرکت آکام فلز سوله

اسکلت فلزی و ریخته گری

تخصیص ارز

معاونت استانداری

401

شرکت مهراب بهشت

آبمعدنی

صورت های مالی حسابرسی شده

بانک ملت

402

شرکت مهراب بهشت

آبمعدنی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک ملت

403

تسنیم نوش

نوشیدنی

اجرا

نشده

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

404

الکترونیک پردازش

برد و رله الکترونیکی

تسهیالت

بانک تجارت

40۵

شرکت نور گستر سخت کوشان

قابهای مهتابی

تسهیالت

بانک تجارت

40۶

آرتا باطری

باطری

تسهیالت

بانک تجارت

40۷

شرکت آرتاسان پالست

فیلم پالستیکی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک رفاه و کارگران

408

شرکت نوین سبک ساز

بلوکهای سیمانی

تمدید تسهیالت سرمایه در گردش

بانک توسعه تعاون

409

رنگ و رزین پیروزی

رنگ

تسهیالت

بانک سپه

410

شرکت نسیم خواب

مبل

تسهیالت

بانک ملی

411

شرکت چاپ و نشر شیران نگار

چاپ و نشر

تسهیالت

بانک ملی

412

شرکت تارا سبالن

لبنیات

تسهیالت

بانک ملی

413

شرکت مغان پارس کیمیا

درب پالستیکی

توقف صدور اجرائیه

بانک ملی

414

شرکت آتا ماشین

انواع آچار

تسهیالت

بانک تجارت

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
اجرای ماوبات

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

41۵

آرتاویل ساخت

برش ورق

تسهیالت

بانک تجارت

41۶

شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور

توقف صدور اجرائیه

بانک ملی

41۷

شرکت عمران ائل یولی

آسفالت و شن و ماسه

اخذ مجوز تثسیس تولید قیر

استانداری اردبیل

418

شرکت رویای هفت آسمان

میوه به روش انجماد سریع

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

419

شرکت رویای هفت آسمان

میوه به روش انجماد سریع

پرداخت  10میلیون یورو

بانک صنعت و معدن

420

آرتا پالست

فیلم چند الیه

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

421

آرتا انرژی

متانول

پرداخت  10میلیون یورو

بانک صنعت و معدن

422

آرتاویل تایر

الستیک

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

423

آرتاویل تایر

الستیک

تسهیالت بازسازی و نوسازی

بانک صنعت و معدن

424

شرکت آذر ساروج سبالن

استمهال بدهی

بانک صنعت و معدن

42۵

شرکت آذر ساروج سبالن

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

42۶

شرکت آذر ساروج سبالن

ارائه اسناد یبتی سهامداران

بانک صنعت و معدن

42۷

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

تعیین تکلیف بدهی

بانک انصار

428

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

تسهیالت

بانک انصار

429

شرکت سبالن شهد

عسل

تجمیع بدهی و استمهال آن بمدت  ۶0ماه

بانک صنعت و معدن

430

قوای محرکه تندک تیز

قطعات تراکتور

بخشودگی جرائم

بانک صنعت و معدن

431

شرکت آریانا صنعت فرد سبالن

قطعات ریخته گری

برنامه اجرایی و عملی باز پرداخت بدهی

صنعت و معدن و تجارت

432

شرکت آریانا صنعت فرد سبالن

قطعات ریخته گری

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

433

آرتا قیرسازان

قیر

استمهال بدهی

بانک صنعت و معدن

434

تسنیم نوش

نوشیدنی

ارائه آخرین تغییرات سهامداران

بانک صنعت و معدن

*

43۵

تسنیم نوش

نوشیدنی

تبدیل تسهیالت از قالب مشارکت مدنی به
فروش اقساطی

بانک صنعت و معدن

*

43۶

تسنیم نوش

نوشیدنی

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

*

43۷

نصیر امیری تپه

فراورده بتنی

تسویه کامل بدهی

بانک صنعت و معدن

438

نصیر امیری تپه

فراورده بتنی

بخشودگی جرائم

بانک صنعت و معدن

439

شرکت قند گلفام

قند

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

440

شرکت فوالد انصار

شمش فوالدی

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

441

صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

فروسیلیم

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

*

442

شرکت گروه فنی شایسته سازان
پارس

کاغذ از آهک

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

*

443

شرکت آذر عرش سبالن

المپ ال ای دی

تثمین گاز

شرکت شهرکهای صنعتی

444

شرکت آذر عرش سبالن

المپ ال ای دی

تثمین گاز

شرکت گاز

44۵

شرکت آذر عرش سبالن

المپ ال ای دی

انشعاب برق

شرکت شهرکهای صنعتی

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
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ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

44۶

شرکت آذر عرش سبالن

المپ ال ای دی

انشعاب برق

شرکت توزیع نیروی برق

44۷

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

انتقال سند

شرکت شهرکهای صنعتی

448

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

انتقال سند

امور اراضی جهاد کشاورزی

449

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

انتقال سند

منابع طبیعی

4۵0

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستال

راه دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی

راه و شهرسازی

4۵1

شرکت آرتا نمین سبز

ظروف کریستال

تخصیص اعتبار

معاونت عمرانی استانداری

4۵2

شرکت تعاونی  93۵پوشاک

پیراهن

ارائه اسناد و مدارک

امور مالیاتی

4۵3

شرکت تعاونی  93۵پوشاک

پیراهن

تائید و اعالم سالهای فعالیت

تعاون کار و رفاه اجتماعی

4۵4

شرکت تعاونی  93۵پوشاک

پیراهن

بررسی مجدد عملکرد واحد

امور مالیاتی

4۵۵

شرکت تعاونی  93۵پوشاک

پیراهن

تقسیط بدهی

تثمین اجتماعی

4۵۶

آرتا سویل

پالت پالستیکی

تسهیالت

بانک سینا

4۵۷

شرکت الکل طبی آذربایجان

الکل اتیلک

اعزام کارشناس

معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی

4۵8

شرکت الکل طبی آذربایجان

الکل اتیلک

تفویض اختیار به استان ها

معاونت استانداری

4۵9

استیل سازان سبالن

ریخته گری

تسهیالت

بانک ملی

4۶0

شرکت آرتا بتن شرق

بتن آماده

تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

4۶1

محمد فریدونی فرد

درب و پنجره یو پی وی سی

تقسیط بدهی

شرکت شهرکهای صنعتی

4۶2

محمد فریدونی فرد

درب و پنجره یو پی وی سی

نامه بالمانع به شرکت گاز

شرکت شهرکهای صنعتی

4۶3

محمد فریدونی فرد

درب و پنجره یو پی وی سی

عودت چک برگشتی

شرکت شهرکهای صنعتی

4۶4

محمد فریدونی فرد

درب و پنجره یو پی وی سی

دریافت پایان کار

شرکت شهرکهای صنعتی

4۶۵

آویسا نامی

شیر آالت بهداشتی

تسهیالت

استانداری اردبیل

4۶۶

آویسا نامی

شیر آالت بهداشتی

معاونت عمرانی استانداری

4۶۷

آذر آب گرمی

شیر آالت بهداشتی

ارائه کد اقتصادی

صندوق کار آفرین

4۶8

آذر آب گرمی

شیر آالت بهداشتی

تسهیالت

صندوق کار آفرین

4۶9

شرکت نور آوران

شیر آالت بهداشتی

تسهیالت

بانک سپه

4۷0

شرکت دارو برگ شرق

داروهای گیاهی

اعزام کارشناس

معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی

4۷1

شرکت دارو برگ شرق

داروهای گیاهی

تفویض اختیار به استان ها

معاونت استانداری

4۷2

شرکت دارو برگ شرق

داروهای گیاهی

ارائه طرح توجیهی فنی و مالی

معاونت اقتصادی استانداری

4۷3

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

زمین

منابع طبیعی

4۷4

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

اعالم نظر واگذاری زمین

منابع طبیعی

4۷۵

آرتاویل تایر

الستیک

گاز

شرکت گاز

اجرای ماوبات

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

4۷۶

شرکت اشجع باطری

انواع باطری

تسهیالت

بانک سپه

4۷۷

شرکت فرایند پیشرفت آینده ایرانیان

تقسیط بدهی

شرکت شهرکهای صنعتی

4۷8

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

اعالم نظر واگذاری زمین

منابع طبیعی

4۷9

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

اعالم نظر واگذاری زمین

یبت اسناد

480

شرکت سبالن خودرو مایوان

اتوبوس شهری

اعالم نظر واگذاری زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

481

شرکت طنین پیک سبالن

انواع توپ

تخصیص مواد اولیه

وزارت صمت

482

شرکت فوالد کاران آرتا ورق

برش ورق و نبشی

تثمین مواد اولیه

وزارت صمت

483

شرکت آرتا ورق

برش ورق و نبشی

تثمین مواد اولیه

وزارت صمت

484

شرکت الکترونیک پردازش

رله الکترونیکی

تسهیالت سرمایه در گردش

بانک تجارت

48۵

شرکت الکترونیک پردازش

رله الکترونیکی

افزایش سقف پرداخت تسهیالت

وزارت صمت

48۶

آرتاویل تایر

الستیک

تخصیص ارز

وزارت صمت

اجرای ماوبات

اجرا

نشده

*
*
*
*
*

48۷

آرتا قلب بهساز طب

انواع سرم

تسهیالت

بانک ملی

488

آرتا قلب بهساز طب

انواع سرم

کاهش قیمت زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

*
*
*
*
*
*
*
*

489

شرکت آبهای معدنی پاک آب سبالن

آبمعدنی

تسهیالت

بانک تجارت

*

490

شرکت آبهای معدنی پاک آب سبالن

آبمعدنی

کرایه حمل و نقل

حمل و نقل و پایانه ها

491

شرکت بازرگانی هفت آسمان

نساجی

ارائه طرح توجیهی

صنعت و معدن و تجارت

*
*

492

شرکت بازرگانی هفت آسمان

نساجی

تسهیالت

بانک کشاورزی

493

شرکت رادیس صنعت هوشمان

ماشینآالت صنعتی

کاهش قیمت زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

494

محمد فریدونی فرد

درب و پنجره یو پی وی سی

اجرایی نمودن مصوبات قبلی

شرکت شهرکهای صنعتی

49۵

محمد فریدونی فرد

درب و پنجره یو پی وی سی

صدور پروانه پایان کار مشروط

شرکت شهرکهای صنعتی

49۶

سلمانزاده

فراوری شیشه

تهاتر با زمین طرح توسعه

شرکت شهرکهای صنعتی

498

شرکت آرتا پیشرو آرش فراز

قطعات آسانسور

تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

498

شرکت تارا سبالن

لبنیات

تسهیالت

بانک ملی

499

آرتا انرژی

متانول

تسهیالت

بانک ملی

۵00

آرتا پالست

فیلم چند الیه

تسهیالت

بانک ملی

۵01

شرکت فوالد سپهر

شمش فوالدی

صدور حواله ارزی

بانک ملی

۵02

شرکت فراوری فوالد پاسارگاد

فراوری ضایعات

تسهیالت

بانک ملی

۵03

شرکت نساجی اردبیل

انواع نخ

تسهیالت

بانک ملی

۵04

شرکت نساجی ستاره

نساجی

تسهیالت

بانک ملی

۵0۵

آرتا قلب بهساز طب

انواع سرم

تسهیالت

بانک ملی

۵0۶

شرکت ذوب آهن مهیار

انواع میلگرد

تسهیالت

بانک ملی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

۵0۷

شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

فروسیلیس

تسهیالت

بانک ملی

۵08

شرکت آذین چوب

درب های ضد سرقت

تسهیالت

بانک ملی

۵09

کیان بهساز

کاغذ از آهک

تسهیالت

بانک ملی

۵10

شرکت کشت و صنعت لر آوا اروند

فراوریهای ذرت

تسهیالت

بانک ملی

۵11

پاک آب سبالن

آبمعدنی

تسهیالت

بانک ملی

۵12

صادقی

تولید کاغذ حرارتی

تسهیالت

بانک ملی

۵13

کیمیا پارس مغان

دربهای پالستیکی

تسهیالت

بانک ملی

۵14

شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور

بدهی معوق

بانک ملی

۵1۵

شرکت فوالد سپهر

شمش فوالدی

تسهیالت

بانک صنعت و معدن

۵1۶

نوید فصیحی

پروفیل چوبی ام دی اف

بدهی معوق

تثمین اجتماعی

۵1۷

نوید فصیحی

پروفیل چوبی ام دی اف

احیاء برق

شرکت توزیع نیروی برق

۵18

شرکت شانه سیمرغ سبالن

شانه تخممرغ مقوایی

افزایش برق

شرکت توزیع نیروی برق

۵19

آرتاویل کنسرو سبالن

بستهبندی عسل

دادستانی استان

۵20

آرتاویل کنسرو سبالن

بستهبندی عسل

گاز

شرکت گاز

۵21

شرکت امین گهر اردبیل

قند

تسهیالت

بانک آینده

۵22

آهک ماشینی آذربایجان

آهک ماشینی

تعیین تکلیف بدهی

بانک تجارت

۵23

خسرو صریحی

کفش طبی

تسهیالت

بانک تجارت

۵24

سازین دشت آرتا

آسفالت

استمهال بدهی

بانک تجارت

۵2۵

کاسپین تجارت روز

محصوالت غذایی

انعقاد قرارداد زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

۵2۶

کاسپین تجارت روز

محصوالت غذایی

تثمین زیرساخت

شرکت شهرکهای صنعتی

۵2۷

کوههای سبز سرعین

لبنیات

ابقاء قرارداد زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

۵28

کوههای سبز سرعین

لبنیات

استرداد دعوی و رفع مشکل

شرکت شهرکهای صنعتی

۵29

ساراتمات

رب

واریزی  20درصد بدهی

بانک سپه

۵30

ساراتمات

رب

تسهیالت

بانک سپه

۵31

بازرگانی اشجع باطری

انواع باطری

اصالح طرح ابالغی

شرکت توزیع نیروی برق

۵32

بازرگانی اشجع باطری

انواع باطری

انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی

شرکت شهرکهای صنعتی

۵33

شرکت سوالر پایپ

لوله های پلی اتیلن

نحوه خرید محصوالت

استانداری اردبیل

۵34

شرکت سوالر پایپ

لوله های پلی اتیلن

پرداخت بدهی

آب و فاضالب روستایی

۵3۵

رنگ و رزین پیروزی

انواع رنگ

تسهیالت

بانک سپه

۵3۶

شرکت آرمان پالست

ظروف پالستیکی

ارائه طرح توجیهی اقتصادی

بانک سپه

۵3۷

شرکت آرمان پالست

ظروف پالستیکی

تسهیالت

بانک سپه

اجرای ماوبات

اجرا

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

نشده
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

مشکالت طرح جهت بررسی

اداره مربوطه

۵38

ساواالن چوب آقایی

اوراق فشرده چوبی

برقراری انشعاب

شرکت امور آب

۵39

شرکت کشاورزی سبز دشت

لوله های پلی اتیلن

بررسی مجدد پرونده

امور مالیاتی

۵40

شرکت یاران فوم

فوم پلی اتیلن

تسهیالت

بانک تجارت

۵41

شرکت آهن تاب سالم

انواع سیم فوالدی

اقاله

بانک تجارت

۵42

شرکت آهن تاب سالم

انواع سیم فوالدی

تسهیالت

بانک تجارت

۵43

شرکت آتیه سازان اردبیل

انواع نبشی

ارائه گزارش از زون بندی

شرکت شهرکهای صنعتی

۵44

شرکت آتیه سازان اردبیل

انواع نبشی

بالمانع استعالم

محیطزیست

۵4۵

شرکت آتیه سازان اردبیل

انواع نبشی

انشعاب گاز

شرکت گاز

۵4۶

پاک آب سبالن

آبمعدنی

تسهیالت

بانک ملت

۵4۷

معدن آغ گونی

معدن پوزوالن

اخذ مجوزهای الزم

محیطزیست

۵48

بابک قنبری

بازیافت سرب

تولید و عدم آالیندگی

محیطزیست

۵49

اسد ملک زاده

انواع مبل

تشکیل جلسه

استانداری اردبیل

۵۵0

پالستفوم آی ماه

انواع فوم

بدهی معوق

بانک اقتصاد نوین

۵۵1

رامین بیگناه

بستهبندی عسل

تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

۵۵2

شرکت آرتا پیشرو آرش فراز

قطعات آسانسور

تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

۵۵3

سروی

گرانول و خرطوم پلی اتیلن

تسهیالت

بانک ملی

۵۵4

صنایع بستهبندی سبالن

بستهبندی مواد غذایی

تسهیالت

بانک ملی

۵۵۵

احمد احمدی ناطور

مصنوعات چوبی

تسهیالت

بانک ملی

۵۵۶

قالی بافی شکیبا

قالی

تسهیالت

تعاون کار و رفاه اجتماعی

۵۵۷

قالی بافی شکیبا

قالی

تقسیط بدهی

بانک ملی

۵۵8

محمد محمد جعفری

سبد میوه

انتقال سند

شرکت شهرکهای صنعتی

۵۵9

محمد محمد جعفری

سبد میوه

تسهیالت

بانک سپه

۵۶0

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تسهیالت روستایی

تعاون کار و رفاه اجتماعی

۵۶1

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تسهیالت

بانک کشاورزی

۵۶2

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تثمین برق

شرکت شهرکهای صنعتی

۵۶3

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

معارض محلی

شرکت شهرکهای صنعتی

۵۶4

شرکت شیران نگار

چاپ و نشر

تعیین تکلیف بدهی

امور مالیاتی

۵۶۵

بیت اله خدایاری

خدماتی

گزارش از آخرین اقدامات

بانک ملی

۵۶۶

بیت اله خدایاری

خدماتی

گزارش از آخرین اقدامات

بانک پارسیان

۵۶۷

بیت اله خدایاری

خدماتی

گزارش از آخرین اقدامات

بانک سامان

۵۶8

شرکت فوالد سپهر انصار

انواع شمش

تثمین برق و زیر ساخت

استانداری اردبیل

اجرای ماوبات

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ردیف

نام ماحد

موضوع تولید

۵۶9

آرتاویل تایر

الستیک

۵۷0

شرکت هیوا تجارت

انواع تلویزیون

اجرا

۵۷1

شرکت سنگ دیاموند

انواع سنگ تزئینی

انتقال سند زمین

۵۷2

ناصر پیرانی

مصنوعات فلزی

انتقال سند زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

۵۷3

سلطانی

نبات پزی

تقسیط بدهی

تثمین اجتماعی

۵۷4

آذر شتاب آذرباد

فوم پلی استایرن

استمهال بدهی

بانک صنعت و معدن

۵۷۵

حمید ناظم السادات

معدن مرمریت

بررسی مجدد موضوع

محیطزیست

۵۷۶

شرکت ژاله نوش

آبمیوه

استمهال بدهی

بانک تجارت

۵۷۷

شرکت ژاله نوش

آبمیوه

آزاد سازی سند

بانک تجارت

۵۷8

شرکت سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

استمهال بدهی

بانک توسعه تعاون

۵۷9

شرکت سیم و کابل اتابک

سیم و کابل

توقف صدور اجرائیه

بانک توسعه تعاون

۵80

شرکت آرتا پالست

پارکت

تمدید مانده تسهیالت

بانک تجارت

۵81

گوزل چینی اردبیل

انواع چینی

بالمانع استعالم

محیطزیست

۵82

اقبال یعقوبی

قطعات بتنی

تسهیالت

بانک سپه

آرد گندم و ماکارونی

براورد هزینه تثمین برق

شرکت توزیع نیروی برق

*

آرد گندم و ماکارونی

تسهیالت

مدیریت و برنامهریزی

*

۵8۵

پور محمد

تریکو بافی

تخصیص ارز

بانک تجارت

*

۵8۶

وحید امیری تپه

فرآوردههای بتنی

تعیین تکلیف بدهی

بانک صنعت و معدن

۵8۷
۵88

گل بن سام
گل بن سام

بیسکوویت و ویفر
بیسکوویت و ویفر

واریزی  ۵درصد بدهی
توقف صدور اجرائیه

بانک صادرات
بانک صادرات

۵89

شهرام کاظمی شیران

شن و ماسه

تمدید تسهیالت

بانک کشاورزی

۵90

مهدی نظری

قطعات خودرو

تمدید تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

۵91

فرهاد فتحی

قالب ماندگار

تسویه بدهی

بانک صادرات

۵92

شرکت گل گندم سبالن

نان صنعتی

بخشودگی جرائم

بانک ملی

۵93

شرکت آرتا بتن شرق

بتن آماده

بدهی معوق

بانک رفاه و کارگران

۵94

شرکت آرتا بتن شرق

بتن آماده

تجمیع بدهی و استمهال آن

بانک رفاه و کارگران

۵9۵

حسین ملکی

پوشاک

تسهیالت

بانک ملی

۵9۶

شهال خدایاری

پوشاک

بدهی معوق

بانک توسعه تعاون

۵98

شهال خدایاری

پوشاک

تسهیالت

بانک توسعه تعاون

۵98

مهدی حاتمی

آبمعدنی

تثمین زمین

شرکت شهرکهای صنعتی

۵99

شرکت راه سازان و ساختمان هنزا

پرداخت  ۵درصد تسهیالت بانک شهر

شهرداری اردبیل

۵84

شرکت تعاونی خوشه
طالی ناب سبالن
شرکت تعاونی خوشه
طالی ناب سبالن

نشده

*
*
*
*
*

شرکت شهرکهای صنعتی

۵83
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*
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*

*
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*
*
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اداره مربوطه

ردیف

نام ماحد

تمدید تسهیالت

بانک شهر

۶00

شرکت راه سازان و ساختمان هنزا

کمکهای فنی و اعتباری

سازمان مدیریت و برنامهریزی

۶01

شرکت فوالد سپهر انصار

شمش فوالدی

بانک ملی

۶02

شرکت نساجی اردبیل

انواع نخ

تسهیالت

۶03

شرکت آتا ماشین

آچار و قطعات خودرو

تسهیالت

کمیته حمایت قضائی
از سرمایهگذاری

۶04

شرکت آتا ماشین

آچار و قطعات خودرو

تسهیالت

بانک ملی

۶0۵

شرکت آتا ماشین

آچار و قطعات خودرو

نقل و انتقال کارخانه به محل جدید

شرکت شهرکهای صنعتی

۶0۶

شرکت شایان شهد

آبمیوه

تثمین شکر مورد نیاز

صنعت و معدن و تجارت

۶0۷

شرکت شایان شهد

آبمیوه

تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

۶08

شرکت ساواالن سوله

اسکلت فلزی

تسهیالت

بانک ملی

۶09

آرتا نوین سرام قائم

پخت سوم کاشی

ترخیص ماشینآالت

گمرک

۶10

آرتا نوین سرام قائم

پخت سوم کاشی

تخصیص ارز

بانک انصار

۶11

آرتا نوین سرام قائم

پخت سوم کاشی

تسهیالت

بانک توسعه تعاون

۶12

شرکت سبالن الک

انواع تینر

تسهیالت

بانک رفاه و کارگران

۶13
۶14

مهدی اصالنیان
کوههای سبز سرعین

بطری پالستیکی
آبمعدنی

تسهیالت
بخشودگی جرائم

بانک سپه
شرکت شهرکهای صنعتی

۶1۵

شرکت آروین تک سبالن

طراح و نصب آسانسور

توقف صدور اجرائیه

بانک پارسیان

۶1۶

شرکت گوارا چشمه آسا

آبمعدنی

تثمین زیر ساخت

استانداری اردبیل

۶1۷

آسفالت آران توران زمین

انواع شنو ماسه

توقف صدور اجرائیه

بانک تجارت

۶18

صنایع چوبی اوجی

صنایع چوب

تمدید بدهی

بانک ملی

۶19

احمد فریدیان

انواع تخته چند الیه

نامه جانشینی

شرکت شهرکهای صنعتی

۶20

احمد فریدیان

انواع تخته چند الیه

تسهیالت

بانک سپه

۶21

شرکت آذر سایان ماشین

ماشینآالت چاپ

تسهیالت

بانک توسعه صادرات

۶22

فرزاد همرنگ

اسکلت فلزی

تسهیالت

بانک ملی

۶23

شرکت آکام فلز سوله

شمش

آسفالت

شرکت شهرکهای صنعتی

۶24

نگین زرین چوب آرتا

رویه مالمینه

تسهیالت

بانک تجارت

۶2۵

شرکت امید فارمد پارسیان

آبمعدنی

انشعاب برق

شرکت توزیع نیروی برق

۶2۶

شرکت پیستون یدک آرتا

پیستون

بخشودگی جرائم

بانک صنعت و معدن

۶2۷

شرکت پالستفوم آی ماه

پالستفوم

اجرایی نمودن مصوبات قبلی

بانک اقتصاد نوین

۶28

شرکت بازرگانی طالیی آریان

پانل های خورشیدی

تسهیالت

پست بانک

۶29

خانم جویانی

قطعات پالستیکی

تسهیالت

بانک ملی ایران

۶30
۶31

خانم جویانی
ابو الحسن عباسپور

قطعات پالستیکی
اجر سفال

توقف صدور اجرائیه
توقف صدور اجرائیه

بانک ملی
بانک صادرات

اجرای ماوبات

اجرا

نشده

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

177

*

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

178

