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مشکالت اقتصادی کشور بدون اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حل نخواهند
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.
رهبر معظم انقالب اسالمی/ ۲۰ -اسفند۱۳۹۴ /
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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 اردبیل مجموعاً در سال  1399با برگزاری  24جلسه  336مصوبه داش ته اس ت ک ه تم امی آن اجرای ی
گردیده 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  11۰قانون 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:
بسماهلل الرحمن الرحیم
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخته ای 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 برون گرا ،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 تشخیص مص لحت نظ ام ،سیاس ته ای 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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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 نوآوری ب همنظ ور
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 تولید ،توانمندس ازی نی روی ک ار ،تقوی تِ رقاب تپ ذیری
اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزی ته 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.
 -6افزایش 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).
 -۸مدیریت 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.
 -1۰حمایت 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 با نیازه ای ص ادراتی ،ش کلده یبازارهای 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.
 -16صرفهجویی 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.
 -1۸افزایش 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 ،فعالیتها و زمینهه ای فس ادزا در ح وزهه ای پ ولی،
تجاری ،ارزی و . ...
 -2۰تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولید یروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایهگ ذاری 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
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش دوم :عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  1399در یک نگاه
در جدول زیر عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  1399در یک نگاه قید شده است و همانطور که
مشخص است این ستاد در سال  1399با برگزاری  24جلسه  336مصوبه داشته است.
در سال  1399تعداد  ۵پروژه عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی (اجرای ماده  2۷قانون الحاق )2در استان مشخص
گردیده بود که هیچکدام واگذار نگردیده است و از دالیل این امر می توان به شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کسب و کار ها و
حوزه های سرمایه گذاری بخش خصوصی علی الخصوص در بخش های گردشگری استان اشاره کرد.

عملکرد سااد فرماندهی اتاااد مقاممای اساان اردبیل در سال  ۱۳۹۹در یک نگاه

عنوان گزارش
تعداد جلسات برگزار شده
تعداد مصوبات
تعداد پروژه های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی
(تکلیف شده در قانون بودجه سال (99اجرای ماده  27قانون الحاق))2
تعداد پروژه های عمرانی واگذار شده به بخش خصوصی
براساس تکلیف قانون بودجه سال (99اجرای ماده  27قانون الحاق)2
تعداد دستگاه های اجرایی دارای پروژه اقتصاد مقاومتی در سامانه نیپا

عملکرد
24
336
7
1
4

10
تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی ثبت شده در سامانه نیپا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

بخش سوم :پروژه های تایید و ابالغ شده استان از سوی مركز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور
الف :اسامی پروژه های تایید و ابالغ شده استان از سوی مرکز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور جهت درج
در سامانه نیپا:

پرمژه های تایید م ابالغ شده اساان از سوی مرکز سااد فرماندهی اتاااد مقاممای کشور
ردیف

نام پروژه

هدف كمی

واحد سنجش

1

پرورش ماهیان خاویاری در قفس

20

تن

2

راه اندازی سامانه پیش بینی و هشدار سیل

1

سامانه

3

اصالح نژاد دام سبک  -تركیب ژنتیکی گوسفند

1500

راس

4

اصالح نژاد دام سنگین  -توسعه گاو نژاد دو منظوره (سمینتال)

11000

راس

5

تکمیل پروژه های نیمه تمام بخش صنایع تولیدی و غذایی

3

كارگاه

1

واحد

3

واحد

6
7

ایجاد مركز درمانی (هتل كلینیک) در راستای گردگری سالمت
در شهرستان بیله سوار
فعال نمودن گردشگری در پاییز و زمستان( احداث سه پیست
اسکی جدید در استان(اوجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل))

11

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش چهارم :صورتجلسههای ستاد اقتصاد مقاومتی استان
ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطابق جدول ذیل ،مجموعاً با برگزاری  24جلسه در سال  ۷2 ،1399دستور جلس ه
داشته است که با بررسی و تصویب  336مصوبه ،تعداد  294مصوبه را اجرایی کرده است.
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ردیف

تاریخ جلسه

محل جلسه

تعداد دساور جلسه

تعداد ماوبات

ماوبات اجرا شده

1
2
3
4
۵
6
۷

1399/۰1/16
1399/۰1/2۰
1399/۰2/۰۵
1399/۰2/۰۵
1399/۰2/2۸
1399/۰4/2۰
1399/۰۵/1۷

سالن شیخ صفی استانداری
سالن شیخ صفی استانداری
فرمانداری شهرستان اصالندوز
فرمانداری شهرستان پارس آباد
فرمانداری شهرستان بیله سوار
فرمانداری شهرستان خلخال
فرمانداری شهرستان کویر

3
3
3
3
3
3
3

1
4
4
۵
۸
1۷
1۷

1
4
4
۵
۸
1۵
1۵

۸
9
1۰
11
12
13
14
1۵
16

1399/۰۵/29
1399/۰6/۰۵
1399/۰۸/۰1
1399/۰۸/12
1399/۰۸/1۵
1399/11/13
1399/11/14
1399/11/1۵
1399/11/16

فرمانداری شهرستان سرعین
فرمانداری شهرستان نمین
فرمانداری شهرستان پارس آباد
فرمانداری شهرستان بیله سوار
فرمانداری شهرستان مغان
فرمانداری شهرستان مشکین شهر
فرمانداری شهرستان سرعین
فرمانداری شهرستان بیله سوار
فرمانداری شهرستان نیر

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1۷
9
1۰
۵
23
12
11
3۸
19

14
9
9
۵
19
11
1۰
2۸
1۸

1۷
1۸
19
2۰
21
22
23
24

1399/11/1۷
1399/11/1۸
1399/11/19
1399/11/2۰
1399/11/2۰
1399/11/21
1399/11/21
1399/12/16

فرمانداری شهرستان اصالندوز
فرمانداری شهرستان گرمی
فرمانداری شهرستان اردبیل
فرمانداری شهرستان کویر
فرمانداری شهرستان خلخال
فرمانداری شهرستان پارس آباد
فرمانداری شهرستان نمین
فرمانداری شهرستان مشکین شهر

3
3
3
3
3
3
3
3

1
2۵
1۷
3۸
۵
16
۵
24

1
24
16
31
۵
1۵
۵
22

۷۲

۳۳6

۲۹۴

جمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16/12/1399

21/11/1399

21/11/1399

20/11/1399

20/11/1399

19/11/1399

18/11/1399

17/11/1399

16/11/1399

15/11/1399

14/11/1399

13/11/1399

15/08/1399

12/08/1399

01/08/1399

05/06/1399

29/05/1399

17/05/1399

20/04/1399

28/02/1399

05/02/1399

05/02/1399

20/01/1399

16/01/1399

تعداد مصوبات
تعداد مصوبات اجرا شده

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل
نمودار عملکرد ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال 1399

40

30

20

10

0

تعداد مصوبات
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۵34۸

تاریخ دعوتنامه
1399/۰1/1۵

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
سالن شیخ صفی استانداری

دساور جلسه:
-1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
-2بررسی پروژه های جهش تولید استان
-3سایر موارد
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  ۸صبح روز شنبه مور  1399/۰1/16با 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 سال نو و اعیاد شعبانیه و عرض
خیر مقدم حضور اعضای محترم حاضر در جلسه ،دستورات جلسه را قرائت نموده و تصریح کردند :نامگذاری سال جاری به نام جهش
تولید توسط مقام معظم رهبری فرصتی مغتنم برای تحقق اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی به ویژه ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد
در بخشهای کشاورزی ،صنعت ... ،کرده است .در همین راستا و به منظور عمل به منویات مقام معظم رهبری جناب آقای نوبخت
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ،دستورالعمل تدوین پروژه های جهش تولید را در تاریخ  1399/۰1/3به استانها ابالغ
نمودند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنان خود ،از تشکیل ستاد راهبری مدیریت جهش
تولید در استان خبر داده و تاکید کردند :کلیه دستگاههای اجرایی استان بایستی در اسرع وقت و بر اساس دستورالعمل ارسالی پروژه
های جهش تولید خود را تدوین و پس از تکمیل فرمهای مربوطه به این سازمان ارسال نمایند.
✳ در ادامه برخی از دستگاههای اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی ،صنعت و معدن ،میراث فرهنگی و  ...پروژه های جهش
تولید خود را در سال  1399تشریح کردند.
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✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن آرزوی خیر و سالمتی برای بشریت در سال جدید ،گزارشی از
تاییر ویروس کرونا بر اقتصاد و اشتغال استان ارائه نموده و افزودند ، :تاییر ویروس کرونا بر بخش تولید ،فروش و صادرات محصوالت
استان باید با در نظر گرفتن تمام جوانب امر مورد بررسی قرار گرفته و واحدهای تولیدی و اصناف زیاندیده از این شرایط مورد حمایت
و همراهی قرار گیرند و مدیر هر دستگاهی که بتواند پیشنهاد مناسب درآمدی و جذب منابع از راه های مختلف داشته باشد ،به عنوان
ایدههای خالقانه معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرد.
ماوبات:
 -1مقرر گردید فرم های پروژه های جهش تولید استان(پیوست نامه ارسالی به شماره  ۵34۸مور )1399/۰1/1۵مطابق دستورالعمل
ارسالی سازمان برنامه و بودجه کشور تکمیل و حداکثر تا تاریخ  1399/۰1/1۷جهت جمعبندی به این سازمان ارسال تا در جلسه ای
که در تاریخ ( 1399/۰1/2۰به منظور بررسی پروژه های جهش تولید استان) با حضور وزیر محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری(وزیر معین استان) برگزار خواهد شد بررسی و نهایی گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
1۰9۷۷

تاریخ دعوتنامه
1399/۰1/19

ریاست جلسه
استاندار

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
سالن شیخ صفی استانداری

دساور جلسه:
-1بررسی برنامه ها و پروژه های جهش تولید استان در سال 1399
-2بررسی عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  139۸استان
-3استفاده از رهنمودهای وزیر محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری(وزیر معین استان)

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵روز چهارشنبه مور  1399/۰1/2۰با حضور وزیر محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری(وزیر معین
استان) و استاندار محترم بصورت ویدئو کنفرانس 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
حاضر در جلسه از وزیر محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری که در این شرایط سخت وقت خود را در اختیار استان قرار
دادند تقدیر نموده و افزودند :نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری فرصتی مغتنم برای تحقق اهداف برنامه
های اقتصاد مقاومتی به ویژه ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد در بخشهای کشاورزی ،صنعت ... ،کرده است .پس از دستور جناب آقای
نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ،ستاد راهبری جهش تولید استان تشکیل و دستورالعمل تدوین پروژه های جهش
تولید به دستگاههای اجرایی استان ابالغ و پروژه ها براساس دستورالعمل ابالغی جمعبندی گردید .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد
مقاومتی استان در بخش دیگری از سخنان خود ،ضمن تشریح عملکرد ستاد استان ،از برگزاری  29جلسه با  42۰مصوبه در سال 9۸
خبرداده و افزودند :با همدلی و همکاری خوب مدیران استانی در ارزیابی کشوری سال  ، 139۸استان اردبیل رتبه دوم را در بین استان
های کشور بدست آورده است .همچنین در بحث واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی استان اردبیل توانست با بیشترین
عملکرد رتبه اول را در سطح کشورکسب کند.
✳ در ادامه برخی از دستگاههای اجرایی استان از جمله رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان ،جهاد
کشاورزی ،صنعت و معدن ،میراث فرهنگی برنامه ها و پروژه های جهش تولید خود در سال  1399را در حضور وزیر محترم تشریح
کردند.
✳ در ادامه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن آرزوی خیر و سالمتی برای بشریت در سال جدید ،گزارشی از
تاییر ویروس کرونا بر اقتصاد و اشتغال استان ارائه نموده و افزودند :ویروس کرونا بر بخش تولید ،فروش و صادرات محصوالت خصوصا
گردشگری استان تاییر عمیقی داشته و بایستی واحدهای گردشگری ،تولیدی و اصناف زیاندیده از این شرایط با پیگیری وزیر محترم
مورد حمایت دولت قرار گیرند .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود از روند اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در بخشهای
مختلف گردشگری ،کشاورزی ،صنعتی و...گزارشی ارائه داده و افزودند :در صورت تحقق و عملی شدن تعهدات بانکها در سفر اخیر
ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان شاهد توسعه خوب استان خواهیم بود .و از وزیر محترم معین استان تقاضا داریم با
توجه به اینکه اکثر پروژه های بزرگ استان مراحل پایانی عملیات اجرایی خود را طی می کنند ،در پیگیری مطالبات استان عنایت ویژه
داشته باشند.
✳ در پایان جناب آقای مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بابت عملکرد خوب استان(در پیشبرد پروژه
ها و اهداف دولت) از مدیریت فعال و هدفمند استاندار محترم تقدیر نموده و افزودند :متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز
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اقامتی و گردشگری ،درآمد این صنعت به صفر رسیده است و سال گذشته نیز سال بسیار سختی را بخاطر تحریم های ظالمانه پشت سر
گذاشتیم ولی بحمداهلل به رغم همه این فشارها دولت سعی کرد از فشار بیشتر به مردم کاسته شود .ایشان در ادامه شرایط کشور را در
پیشرفتهای علمی امیدبخش خوانده و اظهار داشتند :دراسفند ماه سال  9۸تنها روزانه  2۰۰کیت در بیمارستانها عملیات تشخیص
کرونا را انجام میدادند ولی االن این مشکالت کامال برطرف شده و با وجود تحریم و فشار آمریکا و کشورهای اروپائی ما توقفی را در
روند کشور شاهد نبوده ونیستیم و قطعا از این مرحله سخت نیز با همراهی مردم عبور خواهیم کرد .وزیر محترم معین استان با بیان
اینکه در حال حاضر در تولید ماسک ،تجهیزات بیمارستانی و سایر نیازمندیهای مقابله با کرونا مشکل جدی در کشور وجود ندارد از
اختصاص  1۰۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی در حمایت از واحدهای صنعتی ،تولیدی ،گردشگری و بخش بهداشت و درمان خبر داده و
خاطرنشان کردند :این تسهیالت با نر سود  12درصد ارائه میشود که  ۷۵۰۰۰میلیارد تومان آن مختص واحدهای تولیدی آسیب دیده
از کرونا به ویژه هتلها و تاسیسات گردشگری خواهد بود.
ایشان در پایان ضمن آرزوی صحت و سالمتی برای مردم کشورمان و استان ،خواستار ارائه گزارش ماهانه وضعیت استان شده و اعالم
کردند تا حد توان انشاهلل مطالبات استان را در دولت پیگیری خواهند کرد.

ماوبات:
 -1پروژه های پیشنهادی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بررسی و تعداد  3۸پروژه از آنها بعنوان پروژه های جهش تولید
استان در سال  1399مورد تایید قرار گرفت.
 -2پروژه های پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان بررسی و تعداد  9پروژه از آنها بعنوان پروژه های جهش تولید استان در سال
 1399مورد تایید قرار گرفت.
 -3پروژه های پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بررسی و تعداد  14پروژه از آنها بعنوان پروژه
های جهش تولید استان در سال  1399مورد تایید قرار گرفت.
 -4پیشنهاد مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز اردبیل مبنی بر تهیه فیلم و سریال در جهت شناساندن مکانهای گردشگری استان و
موافقت جناب آقای مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و تامین حداقل  ۵۰درصد هزینه آن توسط
وزیر محترم به تصویب رسید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۳

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
422۸۵

تاریخ دعوتنامه
1399/۰2/۰3

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
اصالندوز

دساور جلسه:
-1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان اصالندوز
-2بررسی مشکالت واحدهای تولیدی ،کشاورزی و گردشگری شهرستان اصالندوز
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  ۸صبح روز جمعه مور  1399/۰2/۰۵با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم ( با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) شروع گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نموده و افزودند :نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری فرصتی مغتنم برای تحقق
اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی به ویژه ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد در بخشهای کشاورزی ،صنعت ... ،کرده است .دبیر ستاد
راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گزارشی از روند اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  9۸ارائه داده و تاکید
کردند ۷ :پروژه از پروژه های پبشنهادی استان در سال  ، 1399توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تایید و در سامانه
نیپا درج گردید و با عنایت به رصد و پایش دقیق و بروز این پروژه ها توسط دبیرخانه محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور،
دستگاههای اجرایی مربوطه بایستی در اجرا و تکمیل این پروژه ها جدی باشند.
✳ در ادامه فرمانداری محترم شهرستان اصالندوز ضمن ارائه گزارش از مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان اصالندوز ،مشکالت
واحدهای تولیدی ،کشاورزی و گردشگری شهرستان را تشریح کردند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن آرزوی سالمتی برای اهالی محترم شهرستان ،در خصوص
پروژه پایاب سد خدآفرین اظهار کردند :خوشبختانه از  4۵هزار هکتار از اراضی حوزه پایاب سد خدا آفرین ،تنها اجرای طرح نوین آبیاری
 12هزار هکتار از آن باقی مانده است که انشاهلل با تمهیدات الزم این میزان نیز در سال جاری اجرایی می شود .ایشان در ادامه با اشاره
به اینکه تکمیل پایاب سد خدآفرین در اشتغال منطقه نقش بسزایی دارد گفتند :با افزایش محصوالت کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی
در منطقه می تواند در پیشرفت و توسعه منطقه تاییر گذار باشد.
ماوبات:
 -1مقرر گردید شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی و همکاری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان  ،پیگیری های الزم برای تامین اعتبار تکمیل پروژه پایاب سد خداآفرین در ناحیه عمرانی اول و دوم حاشیه دره رود
(پایاب سد عمارت) را معمول نمایند.
 -2با توجه به افزایش اراضی آبی در شهرستان اصالندوز و شروع بهره برداری از این اراضی و با عنایات به لزوم مدیریت کشاورزی
در این شهرستان ،مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به استقرار اداره جهاد کشاورزی در این شهرستان تسریع
نماید.
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 -3مقرر گردید :طی جلسه ای با هماهنگی جهاد کشاورزی ،واگذاری و تعیین تکلیف اراضی  13۰۰هکتاری غرب دره رود در
اصالندوز انجام پذیرد.پروژه از سهم منابع آبی و اعتبارات آذربایجان شرقی انجام شده است و اراضی به لحاظ تقسیمات کشوری و
مالکیت متعلق به استان اردبیل و شهرستان اصالندوز می باشد.
 -4مقرر گردید :اداره کل یبت اسناد استان در خصوص استعالمات و پرونده های شرکت کشاورزی اراضی پایاب ،با در نظر گرفتن
عشایرکوچنده ،تمامی پرونده ها را خارج از نوبت و بدون اعمال استعالمات مالیاتی و غیره رسیدگی نماید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۴

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
42263

تاریخ دعوتنامه
1399/۰2/۰3

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 در شهرستان پارس آباد
-2بررسی مشکالت واحدهای تولیدی ،کشاورزی و گردشگری شهرستان پارس آباد
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵روز جمعه مور  1399/۰2/۰۵با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم ( با رعایت پروتکل بهداشتی
وزارت بهداشت) شروع گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نموده و افزودند :نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری فرصتی مغتنم برای تحقق
اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی به ویژه ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد در بخشهای کشاورزی ،صنعت ... ،کرده است .دبیر ستاد
راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گزارشی از روند اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال  9۸ارائه داده و تاکید
کردند ۷ :پروژه از پروژه های پبشنهادی استان در سال  ، 1399توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تایید و در سامانه
نیپا درج گردید و با عنایت به رصد و پایش دقیق و بروز این پروژه ها توسط دبیرخانه محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور،
دستگاههای اجرایی مربوطه بایستی در اجرا و تکمیل این پروژه ها جدی باشند.
✳ در ادامه فرمانداری محترم شهرستان ضمن ارائه گزارش از مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان پارس آباد ،مشکالت واحدهای
تولیدی ،کشاورزی و گردشگری شهرستان را تشریح کردند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن تقدیر از تالش برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در
تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی ،از صادرات محصوالت تولیدی شهرک گلخانه ای شهرستان پارس آباد به کشورهای همسایه و
همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزودند :این شهرک به مساحت یک هزار و  6۰۰هکتار توسط وزارت جهاد
کشاورزی ایجاد شده و برای توسعه  3۵۰هکتاری کشت گلخانه ای در این شهرستان نیز هدفگذاری شده است.

ماوبات:
-1در خصوص حل مشکل تامین آب ناحیه صنعتی از محل پمپاژ خلیلو مقرر گردید :جلسه مشترکی با پیگیری مدیرعامل محترم
شهرک صنعتی و با حضور شرکت آب منطقه ای  ،سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداری پارس آباد در محل دفتر معاونت هماهنگی
امور اقتصادی استانداری تشکیل و تصمیمات الزم برای حل موضوع ظرف مدت  3۰روز آتی اتخاذ گردد.
-2در خصوص تکمیل زیرساختهای ناحیه صنعتی به منظور راه اندازی طرحهای تولیدی در سال جهش تولید تصمیماتی به شرح زیر
اتخاذ گردید:
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•
•
•
•
گردد.
شرکت شهرک های صنعتی در اولین فرصت ممکن ،نسبت به مطالعه طرح جمعآوری و مهار آبهای سطحی و تصفیه خانه
•
فاضالب فاز اول ناحیه صنعتی اقدام نماید.
-3در ارتباط با حل مسائل و مشکالت اساسی شهرک کشاورزی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
شرکت توزیع نیروی برق استان برای احداث پست  63کیلو وات موضوع را ازطریق وزارت نیرو پیگیری نماید.
•
در خصوص حل مشکل محاسبه آب بهاء مصرفی بهرهبرداران شهرک کشاورزی و درخواست بهره برداران مبنی بر محاسبه آن
•
بر اساس حجم مصرفی مقرر گردید :با پیگیری مدیر محترم شهرکهای کشاورزی استان هماهنگی های الزم برای تشکیل جلسه با
حضور آب منطقه ای  ،جهاد کشاورزی در محل دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بعمل آید.
 -4در جهت حل اختالف ما بین شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان و پارس( در ارتباط با محل استقرار احداث ایستگاه پمپاژ آب)
مقرر گردید .سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هماهنگی الزم برای تشکیل جلسه در حضور استاندار محترم و مدیران شرکتهای
مذکور را بعمل آورد.
-۵در راستای کمک به رونق اقتصادی منطقه (از حیث تسهیل حمل و نقل و ترانزیت کاال در سال  )1399و در راستای جهش تولید
مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه چهار خطه پارس آباد به سر بند را در جریان سال
 1399پیگیری نمایند.
شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به زیر سازی معابر اصلی( پیرامون طرحهای در حال اجرا) اقدام نماید.
مشکل روشنایی معابر اصلی توسط شرکت شهرک صنعتی طی یک ماه آتی مرتفع گردد.
قطعی تلفن ناحیه صنعتی پارس آباد توسط شرکت مخابرات استان ظرف مدت دو هفته آتی مرتفع گردد.
مشکل آنتن دهی تلفن همراه واقع در ناحیه صنعتی و پیرامون توسط شرکت ارتباطات و فناوری اطالعات استان بررسی و حل
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره 5

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۷۷۸36

تاریخ دعوتنامه
1399/۰2/24

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 در شهرستان های بیله سوار و گرمی
 -2بررسی فرآیند پیشرفت فیزیکی پروژه آبهای مرزی استان در سال جهش تولید در محدوده شهرستان های اصالندوز ،پارس آباد ،بیله
سوار و گرمی
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵روز یکشنبه مور  1399/۰2/2۸با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم ( با رعایت پروتکل بهداشتی
وزارت بهداشت) شروع گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نموده و بر تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی استان که در سامانه نیپا یبت گردیده اند تاکید کردند.
✳ در ادامه مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای و رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان موانع و مشکالت طرح پایاب
خدآفرین را تشریح کردند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن تقدیر از تالش برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان و
با تاکید بر اهمیت بهره برداری از فاز دوم پایاب سد خدا آفرین به مساحت  3۷هزار هکتار در سال جهش تولید ،اظهار امیدواری کردند:
با تالش جهادی دستگاههای اجرایی مربوطه و پیگیری همه جانبه برای تثمین کسری اعتبارات این ظرح تا پایان سال  ، 1399شاهد
بهره برداری کامل از این طرح باشیم.
ماوبات:
 1مقرر گردید :مدیر کل محترم یبت اسناد و امالک استان اردبیل به واحد یبت شرکت ها اعالم نمایند در فرآیند یبت شرکتهای تعاونی
تولید پایاب آب های مرزی در شهرستان تابعه نهایت همکاری را نموده و تسریع نمایند.
 2با عنایت به کوچنده بودن اعضاء تعاونی تولید صاحبان پروانه چرا و طرح مرتعداری و بهره برداری عرفی(فاقد پروانه چرا) در قشالق
محدوده پایاب خداآفرین ،مقرر گردید :اداره کل محترم امور عشایر استان نسبت به معرفی تعاونی های تولید به شرکت آب منطقه ای
تحت عنوان کوچنده و عشایر بودن اعضاء تعاونی به منظور استفاده از تخفیفات حق اشتراک آب اقدام نمایند.
 3مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون روستایی استان معافیت از بیمه کارگاه های اشتغال زیر  ۵نفر برای تشکل
تعاونی تولید ایجادی در اراضی پایاب آبهای استان را از اداره کل تامین اجتماعی استان پیگیری نماید.
 4پیرو توافق اولیه وزارتین جهاد کشاورزی و نیرو مبنی بر اجرای شبکه اصلی و فرعی قسمتی از اراضی پایاب سد عمارت در حوزه
شهرستانهای گرمی و اصالندوز ،با عنایت به تایید فرمانداران محترم و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها مبنی بر کشت و زرع
اراضی که بنا به گفته امور آب در حریم و بستر رودخانه دره رود قرار گرفته است ،با توجه به سابقه پیشینه ده ها سال کشت و کار و
آبیاری از رودخانه و حق آبه قبلی ،مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی کماکان نسبت به ادامه عملیات اجرایی شبکه اصلی و فرعی با
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لحاظ تمهیدات الزم و عدم احداث ابنیه در بستر رودخانه با حداقل عملیات فیزیکی به عملیات اجرایی خود ادامه دهند.
 ۵مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به سوابق پیگیری در خصوص چارت سازمانی معاونت بهره برداری در سازمان
جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون روستایی استان از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نمایند.
 6با توجه به تغییر الگوی بهره برداران بخش وسیعی از اراضی پایاب سد خداآفرین متناسب با تغییر کاربری اراضی و مرتعی و به
منظور جلوگیری از تبعات منفی و اجتماعی و اقتصادی در وضعیت جدید مقرر گردید :نظارت و پشتیبانی فنی و اجتماعی و حقوقی
سازمان جهاد کشاورزی استان به شبکه های فرعی تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری پایاب مذکور حداقل به مدت  ۵سال استمرار
یابد.
 ۷مقرر گردید :پیگیری تخصیص اعتبار ویژه برای آموزش ،استقرار و توانمند سازی (خصوصا در بحث بهره برداری و نگهداری از
تاسیسات سیستم آبیاری نوین به تشکل های تعاونی حداقل به مدت  ۵سال) در اراضی پایاب رودخانه های مرزی از طرف معاونت آب
و خاک وزارت جهاد کشاورزی به عمل آید.
 ۸مقرر گردید  :اولویت بندی و حذف مدارک غیر ضروری در صدور کد اقتصادی برای تشکل ها در اداره کل امور اقتصادی و
دارایی جهت معرفی به عقد قرارداد مد نظر قرار گیرد.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره 6

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
۷۵-1-3۰4

تاریخ دعوتنامه
1399/۰4/16

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
خلخال

دساور جلسه:
-1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان خلخال
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان خلخال
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
 -4سایر موارد
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  ۸صبح روز جمعه مور  1399/۰4/2۰با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم ( با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نموده و بر تکمیل عملکرد سه ماهه اول سال  1399پروژه های اقتصاد مقاومتی استان که در سامانه نیپا یبت
گردیده اند تاکید کردند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان از امضای توافقنامه جهش تولید توسط جناب آقای دکتر
نوبخت(رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و مهندس بهنامجو استاندار محترم خبر داده و افزودند :با پیگیری استاندار محترم و نیز
تالش و کوشش مجموعه همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی استان  ،تعداد  ۵2پروژه زیرساختی،
گردشگری ،کشاورزی  ،صنعتی و  ...استان با بیش از  19۸۰میلیارد ریال اعتبار ملی (برای پروژه های زیر ساختی) و نیز  ۵1۰3میلیارد
ریال تسهیالت بانکی مصوب گردیده که تخصیص  2۰درصد از اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه ها در هفته جاری به استان ابالغ
خواهد شد.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان خلخال و برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و معدنی
مسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و به بحث و بررسی پرداختند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،اعتبارات سال جاری کشور را در راستای جهش تولید و توسعه
اشتغال دانسته و تاکید کردند :با تزریق اعتبارات جهش تولید در تکمیل زیرساخت های صنعتی ،کشاورزی و گردشگری و نیز اجرای
طرح های صنعتی و معدنی شاهد تحول خوبی در استان خواهیم بود  .ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
شرایط استان در بحث ویروس کرونا گفتند :کلیه دستگاه های اجرایی استان بایستی ضمن رعایت کلیه موازین بهداشتی  ،استفاده از
ماسک را برای کارکنان و ارباب رجوع اجباری کنند تا با همکاری همگانی بتوانیم از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.
ماوبات:
در خصوص سیلوی قزل اوزن خلخال :
-1
 -1-1مقرر شد :پس از ابالغ مرحله پنجم تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری تسهیالت مورد نیاز شرکت با معرفی سازمان
جهاد کشاورزی استان به کمیته فنی مربوطه و تعیین بانک عامل پرداخت گردد.
 -1-2در خصوص مشکل آب پروژه مقرر شد :موضوع از طریق فرمانداری و با هماهنگی استانداری اقدام الزم معمول گردد.
 -1-3مقرر شد :زمین محل احداث کارخانه آرد سفید خلخال که استعالمات مربوطه را نیز اخذ نموده از طریق سازمان جهاد کشاورزی
پیگیری و واگذار گردد.
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در خصوص هتل سه ستاره ازناو سبز امیدی مقرر گردید :سرمایه گذار نسبت به تامین آورده مورد نظر پست بانک در اسرع
-2
وقت اقدام و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در رابطه با پرداخت یک میلیارد تومان از تسهیالت  3میلیارد تومانی ایشان
از طریق پست بانک پیگیری نماید ضمنا یک میلیارد تومان دیگر عالوه بر  3میلیارد تسهیالت مصوب ایشان بعنوان متمم تسهیالت از
سوی استاندار محترم پیگیری گردد.
در خصوص پل معلق خلخال :
-3
 -3-1مقرر شد از  6میلیارد تومان تسهیالت باقیمانده مجموعه بصورت گام به گام مبلغ  3میلیارد تومان از سوی سرمایه گذار و 3
میلیارد تومان هم از سوی بانک عامل برای اجرای پروژه در اسرع وقت هزینه گردد .و آقای رسولی نسبت به تهیه پیش فاکتور
کابلهای مورد نیاز پل اقدام نماید.
 -3-2مقرر شد  2میلیارد تومان دیگر عالوه بر  ۸میلیارد تومان مصوب بعنوان متمم تسهیالت برای مجموعه پل معلق از طریق
استاندار محترم پیگیری گردد.
 -3-3مقرر شد احداث راه دسترسی و برق رسانی مجموعه از طریق راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت توزیع برق و با
محوریت و مسئولیت اداره کل میراث فرهنگی استان در اسرع وقت پیگیری گردد.
در خصوص مجموعه رغایب مقرر گردید  :مشکل راه دسترسی هتل از طریق ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و
-4
منابع طبیعی استان در اسرع وقت رفع گردد.
در خصوص قصر چوبی ازناو :
-۵
 -۵-1مقرر شد زیرساختهای گاز – برق و آب مورد نیاز پروژه در اسرع وقت از سوی فرمانداری و ادارات ذیربط پیگیری و تامین
گردد.
 -۵-2مقرر شد  ۵۰۰میلیون تومان تسهیالت متمم از طریق استانداری از بانک سینا پیگیری گردد.
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در خصوص تفرجگاه اندبیل (تله سیژ – تله اسکی) ،با توجه به بازدید انجام شده از دو مو قعیت زمین در محل تفرجگاه :
-6
 -6-1مقرر شد جلسه ای به ریاست آقای عزیزی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی با حضور ادارات کل منابع طبیعی و
آبخیزداری  ،سازمان جهاد کشاورزی  ،میراث فرهنگی و فرمانداری در استانداری تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف نهایی اراضی
تفرجگاه اقدام گردد.
 -6-2مقرر شد مستحدیات مربوط به آقای میرلوحی تعیین تکلیف گردد.
 -6-3زمین مورد اختالف آقای عبدالحسین زاده و منابع طبیعی تعیین تکلیف گردد.
 -6-4مقرر شد اراضی بالمعارض در تفرجگاه مشخص و به سرمایه گذار واگذار گردد.
 -6-۵سرمایه گذار موظف شد طرح اجرایی فازبندی شده را به استانداری و فرمانداری ارایه نماید و در فاز اول نسبت به اجرای تله
اسکی و پیست اسکی در سالجاری قبل از شروع فصل زمستان اقدام نماید.
 -۷در خصوص تجهیزات ورزشی تورال اسپورت مقرر گردید  :آقای علی جعفری درخواست تسهیالت  1میلیارد تومانی سرمایه در
گردش خود را به استانداری ارایه و معاونت هماهنگی استانداری ایشان را به بانک عامل غیر از بانک سینا معرفی نماید.
 -۸در خصوص کارگاه پالت سازی علیپور مقرر گردید :معاونت هماهنگی امور اقتصادی مصوبه قبلی ستاد تسهیل را پیگیری و مشکل
ایشان را در خصوص عدم همکاری شهرک صنعتی برای دپوی چوب در محوطه حل و فصل نماید.
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 -9در خصوص کارگاه تولید صنایع دستی برادران شاد مقرر گردید  :پیگیری های الزم از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری برای واگذاری واحدهای تملک شده (فرهاد عبداله پور) در شهرک صنعتی از سوی بانک صادرات جهت واگذاری به برادران
شاد برای توسعه کارگاه و ایجاد اشتغال تا  1۰۰نفر انجام پذیرد.
 -1۰در خصوص مجتمع صنایع غذایی برادران شاد مقرر گردید :برادران شاد درخواست مربوط به زیرساختهای زمین  ۵هکتاری
خریداری شده در جوار شهرک صنعتی را از طریق شهرک صنعتی استان به استانداری ارسال نمایند.
 -11درخصوص کارخانه تولید مواد ضد عفونی کننده بهشت خلخال:
 -11-1مقرر شد درخواست تمدید مجوز تولید محلول ضد عفونی کننده توسط متقاضی از غذا و داروی استان پیگیری و
سازمان مذکور نسبت به صدور مجوز ایشان اقدام نماید.
 -11-2در صورت فروش محصوالت تولیدی شرکت زیر قیمت بازار  ،استانداری از طریق ادارات استان و شهرستان نسبت به
خرید محصوالت جهت تامین مواد ضدعفونی کننده ادارات مساعدت نماید.ضمنا توصیه شد شرکت فقط در حوزه تخصصی خویش
یعنی مواد شوینده فعالیت نماید.
 -11-3سازمان غذا و دارو در خصوص سهم  3۰درصد شرکت های پخش از محل فروش محصوالت تولیدی شرکت بهشت
خلخال تجدید نظر نماید.
 -12در خصوص کارگاه تولید محصوالت بتنی نوری مقرر گردید :متقاضی طرح کوتاه مدت و بلند مدت خود را جهت دریافت تسهیالت
و حمایت برای تامین مواد اولیه به سازمان صمت استان ارایه و پیگیری نمایند.
 -13در خصوص تولید قطعات کارخانه آرد سعیدی مقرر گردید :آقای سعیدی برای دریافت تسهیالت  2میلیارد تومانی بعنوان سرمایه
در گردش درخواست خود به سازمان صمت استان ارایه و پیگیری نمایند.
 -14در خصوص دامداری اصالح نژاد حسن نظری مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی طی نامه ای اصیل بودن دامهای ایشان را تایید
و به بانک کشاورزی استان ارسال نماید .بانک مذکور هم در اسرع وقت نسبت به پرداخت باقیمانده تسهیالت روستایی واحد اقدام
نماید.
 -1۵در بازدید از حاشیه رودخانه قزل اوزن مقرر گردید :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به صدور مجوز و ارسال
پاسخ استعالم جهاد کشاورزی مبنی بر بالمانع بودن احداث کارخانه خوراک طیور توسط آقای ناصری در حاشیه قزل اوزن در محدوده
مشخص شده در اسرع وقت اقدام الزم معمول نماید.
 -16در خصوص اراضی حاشیه قزل اوزن مقرر گردید :مقرر شد جهاد کشاورزی استان در خصوص توسعه باغات در اراضی شیب دار
حاشیه قزل اوزن و استفاده از آب این رودخانه طرح مطالعاتی خود را آماده و به آقای استاندار ارایه نمایند.
 -1۷در خصوص ایست و بازرسی خلخال  -اسالم مقرر گردید :استانداری به اندازه زیرساخت موجود در ایست و بازرسی فعلی نسبت به
تامین اعتبار بمنظور انتقال آن به محل جدید اقدام و مابقی اعتبارات از سوی ناجا تامین اعتبار گردد.

25

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۷

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
2۵1944

تاریخ دعوتنامه
1399/۰۵/1۵

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان کویر

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۰صبح روز جمعه مور  1399/۰۵/1۷با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نموده و بر درج منشور پروژه های جهش تولید استان در سامانه نیپا تاکید کردند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت
اقتصاد مقاومتی استان در ادامه یادآوری نمودند :تعداد  ۵2پروژه زیرساختی ،گردشگری ،کشاورزی  ،صنعتی و  ...استان با بیش از 19۸۰
میلیارد ریال اعتبار ملی (برای پروژه های زیر ساختی) و نیز  ۵1۰3میلیارد ریال تسهیالت بانکی مصوب گردیده که تخصیص  2۰درصد
از اعتبارات مذکور نیز برای اجرای پروژه ها به استان ابالغ گردیده است و دستگاههای متولی بایستی تالش ها و اقدامات الزم را برای
جذب این اعتبارات بکار گیرند.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان کویر و برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و معدنی
مسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و به بحث و بررسی پرداختند.
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✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،اعتبارات سال جاری کشور را در راستای جهش تولید و توسعه
اشتغال دانسته و تاکید کردند :به دلیل کم بودن زمان فصل کار در استان اردبیل ،مکاتبه ای با جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم
سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص حداقل  ۵۰درصد از اعتبارات جهش تولید انجام شده که امیدواریم با تخصیص به موقع
به پروژه ها در تکمیل زیرساخت های صنعتی ،کشاورزی و گردشگری و نیز اجرای طرح های صنعتی و معدنی شاهد تحول خوبی در
استان باشیم .ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط استان در بحث ویروس کرونا گفتند :کلیه موسسات،
نهادها و دستگاه های اجرایی استان بایستی ضمن رعایت کلیه موازین بهداشتی  ،استفاده از ماسک را برای کارکنان و ارباب رجوع
اجباری کنند تا با همکاری همگانی بتوانیم از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.
ماوبات:
مصوبات :
 -1مقرر گردید به جهت ساماندهی سه راهی فاراب ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به تشکیل جلسه و ارائه
راهکارهای الزم جهت اشتغال وجلوگیری از بیکاری تعدادی از روستائیان فاراب در اسرع وقت اقدام نماید.
-2مقرر گردید بنیاد مسکن عالوه بر آسفالت خیابانهای زیرسازی شده قبلی به طول  2۰۰متر مسیر ورودی به مسجد فاراب را نیز
آسفالت نماید.
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-3مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به ادامه احداث کانال داخل روستای فاراب اقدام نماید.
-4مقرر شد بانک کارآفرین امید در جهت پرداخت مابقی تسهیالت به کارخانه شیشه خم اتومبیل واقع در شهرک صنعتی تسریع تا در
ماه آتی به افتتاح برسد.
-۵مقرر شد در جهت معرفی سرمایه گذاران ( تولید کننده قطعات آسانسور ،تولید مبل ،تولید پنلهای خورشیدی ،سردخانه  1۵۰۰تنی ،
تولید نخ آقای جعفری  ،تولیدی پوشاک آقای حمید علیزاده ) برای دریافت تسهیالت اقدامات الزم از طریق معاونت محترم برنامه ریزی
و هماهنگی امور اقتصادی استاندار در اسرع وقت صورت گیرد.
-6مقرر شد بانک کارآفرین امید نسبت به پرداخت تسهیالت تولید کننده کلید و پریز و المپهای  LEDتسریع نماید.
-۷مقرر شد پیمانکار پایاب سد گیوی نسبت به اجرای عملیات اقدام و در بکار گیری نیروها ،نیروهای بومی را در اولویت قرار دهد.
-۸با توجه به قول مساعد مدیرعامل آب و فاضالب استان جهت آبرسانی به روستای چالگرود تا پایان سال 99مقرر شد نسبت به شروع
عملیات آبرسانی از قبیل حفر چاه ،خط انتقال ،احداث پمپاژ به جهت ملی بودن طرح اقدام گردد .ضمنا مقرر شد امور آب استان نسبت
به صدور مجور و تخصیص آب از پایاب سد گیوی جهت آبرسانی و حفر چاه برای روستای چالگرود اقدام نماید.
-9مقرر گردید بنیاد مسکن نسبت به اجرای افزایش محدوده طرح هادی روستای چالگرود اقدام نماید.
-1۰مقرر شد جهاد کشاورزی نسبت به رفع نواقص لوله گذاری جهت آبیاری نوین باغات روستای چالگرود در اسرع وقت اقدام نماید.
-11با توجه به دستور استاندار محترم مقرر شد شرکت گاز استان نسبت به اتمام خط انتقال گاز و نصب المک به روستای چالگرود تاقبل
از شروع فصل سرما اقدام عاجل نماید.
-12با توجه به قول مساعد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص انجام  1۵کیلومتر آسفالت راههای روستایی کویردر
سال  99مقرر شددر اسرع وقت نسبت به آسفالت  9کیلومتر راه روستایی هواشانق تا محل مدرسه روستا اقدام نماید.
 -13با توجه به دستور استاندار محترم مقرر شد شرکت گاز استان نسبت به اتمام خط انتقال گاز و نصب المک در روستای هواشانق تا
قبل از شروع فصل سرما اقدام نماید.
-14با توجه به کمبود آب جهت آبرسانی به روستای هواشانق علیرغم هزینه های زیاد در سالهای ماضی و تکمیل ایستگاه پمپاژو خط
انتقال مقرر شد امور آب نسبت به صدور مجوز موافقت مبنی بر احداث یک حلقه چاه در انتهای مخزن سد گیوی به صورت موقت اقدام
تا نسبت به تامین آب روستا توسط آب و فاضالب اقدام گردد.
-1۵با توجه به تعداد زیاد ساکنین روستای هواشانق و کمبود زمین جهت ساخت و ساز مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به بازنگری طرح
هادی وافزایش محدوه روستا اقدام نماید.
-16با توجه به درخواست امام جمعه محترم ،نماینده محترم وفرماندار کویر جهت حل مشکل آب شرب روستاهای شهرستان مقرر شد
در خصوص احداث مجتمع آبرسانی کویر از طریق استانداری محترم دستورات الزم صادر تا جهت تامین اعتبار از طریق سازمان مدیریت
و برنامه ریزی اقدامات الزم صورت گیرد.
-1۷با توجه به وضعیت نامناسب راههای شهرستان و ضرورت توجه به احداث جاده گیوی به خلخال مقرر شد جلسه ای با حضور
نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای خلخال و کویر و اداره کل راه و شهرسازی وفرمانداران خلخال وکویر تشکیل و تصمیمات
الزم جهت انتخاب راه مناسب و فنی اتخاذ گردد.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۸

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
2۷222۷

تاریخ دعوتنامه
1399/۰۵/2۸

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
سرعین

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11صبح روز چهارشنبه مور  1399/۰۵/29با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نموده و بر درج منشور پروژه های جهش تولید استان در سامانه نیپا تاکید کردند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت
اقتصاد مقاومتی استان ،تخصیص های بعدی اعتبارات پروژه های جهش تولید را منوط به درج اطالعات و عملکرد سه ماهه پروژه ها
در سامانه نیپا دانسته و تاکید کردند  :دستگاههای متولی بایستی تالش ها و اقدامات الزم را برای جذب این اعتبارات بکار گیرند.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان سرعین و برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و معدنی
مسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و به بحث و بررسی پرداختند.
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✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،اعتبارات سال جاری کشور را در راستای جهش تولید و توسعه
اشتغال دانسته و تاکید کردند :تکمیل زیرساخت های صنعتی ،کشاورزی و گردشگری و نیز اجرای طرح های صنعتی و معدنی نیازمند
تالش و همدلی مجموعه مدیران استان می باشد.
در پایان مواردی به بشرح ذیل مصوب گردید.

ماوبات:
 -1مقرر گردید  :مطالبات شهرداری سرعین از شرکت آب منطقه ای استان طی دو هفته ی آتی به شهرداری سرعین پرداخت گردد.
 -2مقرر گردید  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به انجام  3کیلومتر روکش آسفالت جاده پیست اسکی
آلوارس با جذب اعتبار الزم و تعیین پیمانکار اقدام الزم بعمل آورد.
 -3مقرر گردید  :با توجه به افزایش قیمت لوله جهت اجرای پروژه آبیاری کم فشار در روستای اوجور ،ضمن پیگیری موضوع توسط
سازمان جهاد کشاورزی استان جهت تامین افزایش سهم دولت ،مابه تفاوت مبلغ ( 2۵۰میلیون تومان) کشاورزان با معرفی
نمایندگان کشاورزان اوجور به بانک توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام الزم بعمل آید.
 -4مقرر گردید  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن بازدید از محل اجرای پردیس سینمایی آقای الهیاری ،نسبت به صدور مجوز
با نظر مساعد ،اقدام الزم بعمل آید.
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 -5مقرر گردید  :به منظور تسریع در روند پروژه جاده سرعین به آلوارس ،اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تحویل پروژه از
محل ورودی روستای آلوارس بطول  3کیلومتر به پیمانکار طرح حهت شروع ادامه پروژه ،اقدام الزم در مدت هفته آتی بعمل آورد.
 -6مقرر گردید  :جاده دسترسی کشتارگاه در مسیر جاده سرعین به آلوارس بطول (۵۰۰متر) همزمان با اجرای پروژه جاده سرعین به
آلوارس توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در قالب پروژه مذکور زیرسازی و آسفالت گردد(.از بابت تامین زیرساخت پروژه
های سرمایه گذاری)
 -7مقرر گردید  :اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به برآورد و بررسی ضوابط هتل یونیک کنزق،
مطالعات  .فراخوان الزم را بعمل آورد.
 -8مقرر گردید  :فرمانداری سرعین جهت بازگشایی دوربرگردان کلخوران توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان،
( 1۰۰میلیون تومان) از محل اعتبارات تملک و دارایی استان ،تامین نمایند.
 -9مقرر گردید  :جهت تکمیل ساختمان راهداری پیست اسکی ( 1۵۰میلیون تومان) توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
تامین و پروژه در مدت  2۰ماه تکمیل و افتتاح گردد.
 -10با توجه به صدور مجوز (تجاری ،فرهنگی ،تفریحی و مسکونی) بع مساحت تقریباً پنجاه هزار متر مربع واقع در میدان امام علی (ع)
(میدان سیمرغ) در سال  ۸9به آقای الهیاری و لحلظ معبر بدون توجه به مجوز صادره به نامبرده در ایر اشتباه تفکیک کنندگان
طرح در زمان طراحی طرح تفصیلی در سال  ،9۵متاسفانه شروع پروژه سرمایه گذاری مذکور با مشکل مواجه شده است و لذا مقرر
گردید :موضوع در کمیسیون ماده  ۵طرح و نسبت به رفع این مشکل اتخاذ تصمیم گردد.
 -11مقرر گردید  :مشکل برق آقایان ،الهیاری (ساختمان بازارچه آدنا) و محمد موسی زاده (ساختمان گنج پدر )2با توجه به بازدید
شرکت توزیع برق منطقه ای استان حل شود.
 -12مقرر گردید  :در خصوص حل مشکل آقای حسن محبی ،زنبوردار بومی و فعال بنگاه اقتصادی در زمینه عسل ،طرحی از وضعیت
خسارت وارده از بحران کرونا به زنبورداران و کسبه (عسل فروشان) منطبه با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری استان تهیه و جهت پیگیری به ستاد کرونای استان ارائه و جهت حمایت از نامبرده ،تسهیالت به مبلغ (4۵۰میلیون
تومان) مساعدت گردد.
 -13مقرر گردید  :جهت رفع مشکل تغییر کاربری آقای اردشیر کیشی زاده ،مساعدت و تسریع الزم از طریق کمیسیون ماده  ۵بعمل
آید .
 -14مقرر گردید  :جهت اجرای طرح خدمات گردشگری عشایری در محل پیست اسکی آلوارس  ،مساعدت الزم در صدور مجوز
موافقت نامه اصولی و همچنین صدور مجوز تغییر کاربری های الزم توسط اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی
بعمل آید.
 -15مقرر گردید  :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان نسبت به صدور مجوز تعاونی عشایری شاهسون (پیست اسکی) در اسرع
وقت اقدام مساعد بعمل آید.
 -16مقرر گردید  :اداره کل امور عشایر جهت حمایت از تعاونی عشایر شاهسون (پیست اسکی) نسبت به تامین تسهیالت ویژه
عشایری اقدام نمایند.
 -17مقرر گردید  :جهت تحویل زمین ورنیاب بمنظور احداث چمن ورزشی از ستاد اجرای فرمان امام و همچنین زمین موجود در داخل
پارک  12هکتاری به شهرداری سرعین ،پیگیری الزم با نظر مساعد استاندار محترم ،مبذول گردد.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۹

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
29۰633

تاریخ دعوتنامه
1399/۰6/۰۵

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 در شهرستان نمین
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان نمین
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11صبح روز چهارشنبه مور  1399/۰6/۰۵با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ضمن تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های
جهش تولید استان ،یکی از عوامل جهش تولید را ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بیان نموده و تامین زیرساخت ها در شهرک
های صنعتی استان را خواستار شدند.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان نمین ،ضمن تقدیر و تشکر از استاندار محترم و مسئوالن استانی برای پیگیری مشکالت
شهرستان ،اعتبار مورد نیاز آماده سازی فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل( )2را بالغ بر  2۰۰۰میلیارد ریال برشمرده و خواستار تخصیص
اعتبارات الزم شدند و در ادامه برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و معدنی مسائل و مشکالت
خود را مطرح کرده و به بحث و بررسی پرداختند.
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✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،با تقدیر از عوامل اجرای پروژه های بهسازی معابر و خیابان های
شهرک صنعتی اردبیل ،2بر اهمیت اجرای این پروژه ها تاکید نموده و در خصوص تامین اعتبارات الزم برای ادامه پروژه ها قول مساعد
دادند .رئیس ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان آماده سازی فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل( )2را با توجه به اتمام زمین
قابل واگذاری در فاز اول و دوم ،بسیار حیاتی دانسته و بر تامین و تخصیص اعتبارات الزم برای شهرک های صنعتی استان من جمله
شهرک صنعتی اردبیل( )2تاکید نمودند.
ماوبات:
 -1در خصوص احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی شماره  2اردبیل با عنایت به پیمان سپاری پروژه و فعال بودن
کارگاه و به جهت محدودیت فصل کاری مقرر گردید :پیمانکار پروژه شرکت آذرآرخی ظرف مدت سه ماه بخش ابنیه تصفیه خانه
را به اتمام برساند.
 -2در خصوص زیرسازی بخشی ازخیابانهای شهرک صنعتی شماره  2اردبیل موضوع پیمان شرکت سامان راه سبالن مقرر گردید :در
راستای تسهیل در رفت و آمد واحدهای صنعتی و باتوجه به محدودیت فصل کاری پیمانکار مربوطه ظرف مدت  2۰روز نسبت به
اتمام زیرسازی خیابانها اقدام نماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-3

-4
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-7

-8

-9

بی
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با عنایت به شروع عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی شماره  2اردبیل و اینکه با ایجاد مدول دوم
مشکالت زیست محیطی تصفیه خانه حل و فصل خواهد شد  ،لذا مقرر گردید :اداره کل محیط زیست استان نسبت به بازپس
گیری شکایت خود علیه شرکت خدماتی شهرک و نیز مختومه نمودن پرونده در اداره کل بازرسی استان اقدام الزم بعمل آید
با توجه به بدهی  ۷۰میلیارد ریالی شرکت شهرکهای صنعتی به پیمانکاران پروژه های عمرانی و شکایت برخی از پیمانکاران به
محاکم قضایی و اخذ محکومیت بر علیه شرکت شهرکهای صنعتی ،مقررگردید :در راستای حل و فصل این موضوع سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان مساعدتهای الزم در خصوص پرداخت مطالبات این پیمانکاران را معمول نماید.
با توجه به اینکه خیابان حد فاصل میدان صنعت تا میدان خدمات شهرک صنعتی شماره  2اردبیل از سوی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در حال بهسازی و بازسازی می باشد و این خیابان بعنوان شاهراه این شهرک مورد استفاده واحدهای صنعتی می باشد ،لذا
به جهت محدودیت فصل کاری و تسریع و تسهیل در آمد و شد واحدهای صنعتی مقررگردید :بنیاد مسکن انقالب اسالمی ظرف
مدت  2۰روز نسبت به اتمام زیرسازی  ،جدول گذاری و آسفالت و تحویل خیابان یادشده اقدام نماید.
به لحاظ اتمام زمین صنعتی در فازهای ( )1و ( )2شهرک صنعتی شماره  2اردبیل و در راستای امکان تامین زمین برای متقاضیان
سرمایه گذاری  ،مقرر گردید :آماده سازی فاز توسعه شهرک صنعتی مذکور با تامین اعتبار به مبلغ حداقل  1۵۰میلیاردریال از
سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجراء گردد ،این موضوع از طریق مبادله
موافقتنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن دستگاه مجری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دستگاه بهره بردار شرکت
شهرکهای صنعتی اردبیل خواهد بود ،عملیاتی خواهد شد.
با توجه به اینکه روشنایی معابر شهرک صنعتی شماره  2اردبیل در برخی خیابانها دچار مشکل می باشد لذا در راستای کمک به
تسهیل در تردد واحدهای صنعتی مقرر گردید :شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به بازبینی و حل مشکل روشنایی معابر
شهرک اقدامات الزم را بعمل آورد.
در راستای کمک به شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  2اردبیل بمنظور ارائه خدمات بهینه به واحدهای صنعتی مستقر در
شهرک با توجه به مواجهه شرکت مذکور با کمبود منابع مالی مقرر گردید :مدیریت پسماند شهرداری اردبیل نسبت به بخشودگی
مطالبات خود از شرکت خدماتی بابت حمل زباله مساعدت نماید.
مقرر گردید :مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  2اردبیل نسبت به تنظیف ،زیباسازی و رسیدگی به منظر و سیمای
شهرک اقدام نماید.
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۰

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ: :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
4۰9۷۰۰

تاریخ دعوتنامه
1399/۰۸/۰1

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری پارس آباد

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵عصر روز پنج شنبه مور  1399/۰۸/۰1با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ضمن تاکید بر مبادله موافقتنامه و اجرای پروژه
های جهش تولید ،از تخصیص  2۰درصدی اعتبارات جهش تولید خبرداده و افزودند :با توجه به قول مساعد جناب آقای دکتر نوبخت
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر اخیر خود به استان ،تخصیص اعتبارات پروژه های جهش تولید استان  1۰۰درصد
محقق خواهد شد .بنابراین مجریان و پیمانکاران محترم ،هر چه سریعتر پروژه ها را اجرا و تا پایان سال به اتمام برسانند.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان پارس آباد ،و نیز برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و
معدنی ،مسائل و مشکالت شهرستان را مطرح نمودند.
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✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه های جهش تولید استان ،از
کلیه دستگاههای متولی خواست این پروژه ها را به اتمام برسانند .ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ،به دغدغه اصلی
عشایر در رسیدن به حقوق عرفی خود (که بیش از 4۰سال منتظر بودند) اشاره نموده و اظهار داشتند :خوشبختانه با پیگیری های شبانه
روزی و با تصویب هیئت دولت ،موضوع واگذاری محدوده کشت و صنعت مغان به عشایر محقق خواهد شد و ابطال واگذاری کشت و
صنعت مغان به بخش خصوصی هیچ تاییری در تفیک زمین های عشایر و حق آنها ندارد چرا که مصوبه دولت (برای حق عرفی آنها)
این است که از زمین های کشت و صنعت مغان کسر و به اسکان عشایر اضافه شود.

ماوبات:
 -1در ارتباط با شرکت خدماتی شهرک صنعتی پارس آباد مقرر گردید :شرکت شهرکهای صنعتی استان برای حل مشکل یبتی شرکت
پیگیری و اقدام نموده و یکی از مدیران واحدهای تولیدی به نمایندگی از صنعتگران در جلسات سرمایه گذاری متشکله در
فرمانداری با هماهنگی مدیر شهرک دعوت گردد.
 -2در خصوص مشکالت کارخانه رب آقای مالک نصیری مقرر گردید :موارد با هماهنگی مدیر شهرک و صنعتگران جمع بندی واز
طریق فرمانداری به استحضار استاندار محترم برسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -3با عنایت به اهمیت بهره برداری از تولید کنسانتره وپوره میوجات و رب  ،شرکت گلدشت افشره سبز مغان مقرر گردید :مجری
طرح با هماهنگی مدیر شرکت شهرکهای صنعتی شهرستان آخرین وضعیت طرح را از حیث پیشرفت فیزیکی ،مسائل و مشکالت
موجود و احتمالی جمع بندی و از طریق فرمانداری به استحضار استاندار محترم برساند.
 -4در ارتباط با تامین آب پایدار ناحیه صنعتی از کانال آب مجاور مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان ،آخرین برآورد هزینه
تامین آب ناحیه صنعتی را ظرف مدت  4۸ساعت آتی تهیه و به استانداری ارسال نماید.
 -5با توجه به مشکالت قطعی تلفن یابت و آنتن دهی تلفن همراه در ناحیه صنعتی و مشکالت متعاقب آن برای سرمایه گذاران مقرر
گردید :شرکت مخابرات استان با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ظرف مدت  3هفته نسبت به رفع مشکل
آنتن دهی تلفن همراه و ارائه خدمات تلفن یابت از طریق فیبر نوری در ناحیه صنعتی اقدام نماید.
 -6در خصوص مشکل تفکیک سند محل اجرای طرح شرکت آوای نسیم ارس(صابر ایلقاردانی)واقع در شهرک صنعتی مقرر گردید
اداره کل یبت اسناد و امالک استان و مدیر عامل شرکت شهرکها و نواحی صنعتی استان طی نشست دو جانبه موضوع را بررسی
و اقدام الزم را در جهت حل موضوع معمول دارند.
 -7نظر به طرح مشکل از طرف آقای حسن قلی پور در ارتباط با واحد دامداری خویش از جمیع جهات و با عنایت به اینکه نامبرده به
علت عدم اخذ تسهیالت بانکی از محل تسهیالت روستایی و عشایری در جریان سال 139۸اقدام به دریافت تسهیالت از محل
بند الف تبصره  1۸نموده و با توجه به ضرورت بهره مندی از تسهیالت روستایی و عشایری جهت تثبیت وضعیت موجود مقرر
گردید سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان موضوع را بررسی و اقدام الزم را معمول دارند.
 -8در راستای تسریع در اجرای پروژه چهار بانده پارس آباد -سربند ،مقرر گردید :اداره کل راه وشهرسازی ضمن پیگیری پیمان
سپاری قطعه  4۰کیلومتری محور پارس آباد – اردبیل (بعد از سه راهی سربند)و قطعه اول پارس آباد – سربند  ،در اسرع وقت
نقاط و مسیرهای مربوط به جابجایی تاسیسات واقع در مسیر اجرایی پروژه را به ادارات ذیربط اعم از مخابرات  ،فیبر نوری  ،آب و
فاضالب  ،برق و گاز اعالم و متعاقباً ادارات مربوطه کلیه عملیات مربوط به جابجایی تاسیسات خود در محور پارس آباد -سربند را
حداکثر در فرجه زمانی  1۵روزه انجام نمایند  ،بدیهی است مسئولیت هرگونه تعلل و کوتاهی در اینخصوص بعهده عالی ترین
مقام دستگاه اجرایی مربوطه استان خواهد بود.
 -9با عنایت به نیمه تمام ماندن عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضالب پارس آباد و مسائل و مشکالت زیست محیطی تبعی آن در
شهرستان  ،پس از پیگیریهای صورت گرفته و انجام تشریفات قانونی  ،قرارداد تکمیل تصفیه خانه فاضالب به مبلغ  43۵میلیارد
ریال با شرکت آریا گستر برق منعقد گردیده و با توجه به اینکه عمده عملیات باقیمانده مربوط به الکترومکانیکال بوده و تامین و
نقدینگی اعتبارات به منظورخرید تجهیزات می باشد ،فلذا با در نظر گرفتن اعتبارات تامین شده در سالجاری( مبلغ  1۰میلیارد
تومان از محل سفر ریاست محترم جمهور و مبلغ  1۰میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ملی ) ،مقرر گردید :شرکت آب و
فاضالب استان و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان به منظور تامین اعتبارات الزم اقدام الزم را معمول دارند .
 -10علی رغم گستردگی راههای روستایی شهرستان و ترافیک باالی عبوری از شریانهای روستایی علی الخصوص در فصول برداشت
محصوالت زراعی و مشکالت عدیده موجود در ارتباط با وضعیت کمی و کیفی آسفالت راههای روستایی  ،مقرر گردید اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدامات الزم را برای شانه سازی  ،لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی سطح
شهرستان( با اولویت مسیر گوشلو – ایران آباد  ،پارس آباد – گوشلو و  ....معمول و زیرسازی وآسفالت راههای روستایی باالی ۵۰
خانوار شهرستان اعم از  -1هزارکندی ،رحیم کندی  ،حاج حسن کندی  -2قره تپه  -3ابراهیم کندی -4 3،2 ،1اروج کندی -۵
مرتضی کندی  -6حالج آباد  -۷اجیرلو -ایران آباد  -۸اسالم آباد جدید و ) ....معمول دارند .
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۱

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ: :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
4۵2296۵

تاریخ دعوتنامه
1399/۰۸/1۰

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری بیله سوار

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

مان مذاکرات:
متن مذاکرات :
جلسه راس ساعت  1۰صبح روز دوشنبه مور  1399/۰۸/12با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان بر درج پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید در بازه سه ماهه(در سامانه نیپا) تاکید نموده و افزودند :با توجه به قول مساعد جناب آقای دکتر نوبخت رئیس
محترم سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص صد در صدی اعتبارات پروژه های جهش تولید استان ،تخصیص اعتبارات پروژ
ه ها بر اساس پیشرفت فیزیکی درج شده در سامانه نیپا می باشد فلذا مجریان و پیمانکاران محترم ،هر چه سریعتر پروژه ها را اجرا و تا
پایان سال به اتمام برسانند.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان بیله سوار ،و نیز برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و
معدنی ،مسائل و مشکالت شهرستان را مطرح نمودند.
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✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،با اشاره به موارد مطرح شده در فرآیند بازدید از پروژه های عمرانی
و اقتصادی بر لزوم تامین اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه ها تاکید کردند .رئیس ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان
همچنین از اختصاص قیر رایگان به شهرداری های بیله سوار و جعفرآباد خبر داده و تصریح کردند :به منظور بهسازی معابر شهری به
ویژه در محالت فاقد آسفالت و حاشیه ای شهر ،قیر رایگان در اختیار شهرداری های مربوطه قرار میگیرد و شهرداران با استفاده از
مشارکت و همیاری اهالی در محالت نسبت به بهسازی و آسفالت کوچه ها اقدام نمایند .ایشان در بخش دیگری از سخنان خود
افزودند :طرح اکتشاف و استخراج نفت مغان از مطالبات مردم منطقه بوده است و با اجرای این طرح ،تحول بزرگی در منطقه به لحاظ
اشتغالزایی و جذب سرمایه صورت خواهد گرفت .همچنین اعالم کردند :با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی می توانند با فروش
امالک و اماکن مازادی که در اختیار دارند جهت تامین بخشی از اعتبارات پروژه های عمرانی اقدام کنند فلذا ادارات و سازمانهای دولتی
موظف هستند ضمن احصاء امالک مازاد در این خصوص اقدامات قانونی الزم را انجام دهند.
در پایان پس از بررسی مشکالت طرحها و پروژه های مشکل دار شهرستان مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ماوبات:
 -1به منظور تسریع در اجرای پروژه چهار خطه بیله سوار-گرمی ،مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تامین و
تخصیص اعتبار به مبلغ  4۵میلیارد ریال به منظور جابه جایی تاسیات در مسیر پروژه به شرکت آب و فاضالب که با کمبود
نقدینگی مواجه هستند اقدام نماید.
 -2به منظور تکمیل پروژه کانال سنگی و رفع مشکالت زیست محیطی انتهای خیابان طالقانی مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار به مبلغ  6هزار میلیون ریال اقدام و شهرداری بیله سوار نسبت به تکمیل پروژه در اسرع
وقت اقدام نماید.
 -3در خصوص تامین قیر از محل قیرهای راه و شهرسازی مقرر گردید :موضوع از طریق معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی
استانداری پیگیری و نتیجه اعالم گردد.
 -4مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار به مبلغ هزار میلیون ریال به اردوگاه فرهنگی
آموزش قدس سپاه شهرستان اقدام نماید.
 -5مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار به مبلغ  2۰۰میلیون ریال جهت تکمیل دارالقرآن
روستای بابک اقدام نماید.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۲

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
4۵29699

تاریخ دعوتنامه
1399/۰۸/11

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری مغان

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵عصر روز پنج شنبه مور  1399/۰۸/1۵با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین محترم،
دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان بر درج پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید در بازه سه ماهه(در سامانه نیپا) تاکید نموده و افزودند :با توجه به قول مساعد جناب آقای دکتر نوبخت رئیس
محترم سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص صد در صدی اعتبارات پروژه های جهش تولید استان ،تخصیص اعتبارات پروژ
ه ها بر اساس پیشرفت فیزیکی درج شده در سامانه نیپا می باشد فلذا مجریان و پیمانکاران محترم ،هر چه سریعتر پروژه ها را اجرا و تا
پایان سال به اتمام برسانند.
✳ در ادامه فرماندار محترم شهرستان مغان ،و نیز برخی از مدیران محترم دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح های صنعتی و
معدنی ،مسائل و مشکالت شهرستان را مطرح نمودند.
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✳ همچنین در ادامه دکتر ولی اسماعیلی نماینده محترم مردم شریف شهرستان مغان در مجلس شورای اسالمی با تشریح مسایل و
مشکالت پروژه ها و واحدهای اقتصادی شهرستان ،نسبت به رفع آن موانع تاکید کردند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل ،با اشاره به موارد مطرح شده در فرآیند بازدید از پروژه های عمرانی
و اقتصادی بر لزوم تامین اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه ها و طرح ها تاکید کردند.
در پایان پس از بررسی مشکالت طرحها و پروژه های مشکل دار شهرستان مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
ماوبات:
 -1با توجه به تخصیص اعتبار  4۰میلیارد ریالی به پروژه مجموعه ورزشی ایثار شهر گرمی (با اولویت احداث زمین چمن  ،جایگاه
تماشاگران و پروژکتور تثمین روشنایی استادیوم) مقرر گردید :اداره کل ورزش و جوانان استان حداکثر تا پایان خرداد ماه سال
 ،14۰۰اقدامات الزم برای بهره برداری از مجموعه مذکور بکار گیرد.
 -2با توجه به تخصیص اعتبار اولیه  ۵میلیارد ریال از منابع اعتبارات ملی به احداث سالن سرپوشیده  3هزار نفری واقع در شهرک
ولیعصر (عج)  ،اجرای فونداسیون آن با پیگیری اداره کل ورزش و جوانان توسط پیمانکار مربوطه انجام پذیرد.
 -3در خصوص احداث کتابخانه عمومی شهر گرمی توسط بنیاد علوی ،مقرر گردید :پیمانکار مربوطه نسبت به تکمیل ساختمان
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مربوطه اقدام و ظرف ده ماه آتی به بهره برداری برساند و همچنین مقرر گردید دفتر فنی استانداری در تغییر کاربری زمین مورد
احداث تسریع نماید.
 -4در خصوص پروژه حذف نقاط حادیه خیز داش دیبی به اوماسالن مقرر گردید :اعتبار الزم برای اتمام پروژه توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان (با پیگیری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای) تامین گردد.
 -5مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان با معرفی سرمایه گذار بخش خصوصی برای راه اندازی
مجموعه گردشگری در روستای سیاب بخش موران( از جمله پیست اسکی چمن و طرح های بوم گردی) اقدامات الزم را معمول
نماید.
 -6در خصوص طرح جمع آوری شیر و تولید فرآورده های لبنی آقایان دیانی و رافعی در ناحیه صنعتی شکراب مقرر گردید ؛ پس از
نصب تجهیزات کامل طرح مذکور ،سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به صدور جواز بهره برداری اقدام و به منظور اخذ
باقیمانده تسهیالت (به مبلغ  ۵میلیارد ریال و  1۰میلیارد ریال نیز به عنوان سرمایه در گردش) از بانک سینا برای نامبرده پیگیری
های الزم را انجام دهند.
 -7در خصوص اجرای پروژه چهار بانده کردن مسیر گرمی به بیله سوار مقرر گردید 12 :کیلومتر از مسیر پروژه مذکور در حوزه ی
شهرستان گرمی ،تا هفته دولت سال  14۰۰توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام و به بهره برداری برسد  .همچنین ابنیه های
فنی و اجرایی مسیر با ارائه نقشه های اجرایی طی هفته آتی توسط اداره کل مذکور به پیمانکار پروژه (قرارگاه خاتم االنبیاء) ،
ابالغ گردد  .همچنین صاحبان اراضی تملک شده در طول مسیر پروژه با مراجعه به اداره کل مربوطه بر اساس ارزیابی کارشناسی
صورت گرفته نسبت به پرداخت حق و حقوق آن ها اقدام گردد.
 -8در خصوص راه های دسترسی محلی پروژه چهار بانده کردن مسیر گرمی به اردبیل (از جمله شهرک های مسکونی و صنعتی و
جایگاه  CNGشهرداری و تثمین روشنایی مسیر و  ) ...مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها در
هفته آتی موضوع را مطرح و تعیین و تکلیف نماید.
 -9در خصوص تثمین و اجرای روشنایی رینگ گردشگری دور دریاچه گیالرلو مقرر گردید  :شرکت توزیع نیروی برق استان از محل
اعتبارات تفاهم نامه بنیاد علوی ( 2۵میلیارد ریال سهم بنیاد علوی) اقدام نماید .همچنین پس از اتمام آسفالت ریزی چهار خطه
گرمی به اردبیل توسط پیمانکار پروژه مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی نسبت به آسفالت ورودی و رینگ دریاچه (حداکثر تا
پایان سه ماهه اول سال  ) 14۰۰اقدام نماید.
 -10به دلیل قرار گیری روستاهای گیالرلو و بشیرلو در باالدست دریاچه گیالرلو مقرر گردید :برنامه ریزی های الزم فنی برای طرح
اجرای فاضالب روستاهای مذکور (با الحاق آن به تصفیه خانه فاضالب شهرک ولیعصر (عج)) توسط شرکت آب و فاضالب استان
انجام پذیرد.
 -11مقرر گردید ؛ در صورت عدم شرکت پیمانکار در مناقصه پروژه داش دیبی به اوماسالن  ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان با ترک تشریفات  9کیلومتر زیرسازی و آسفالت پروژه را به صورت تفاهم نامه با تثمین اعتبار به صورت  4۰درصد سهم
بنیاد علوی و  6۰درصد سهم دستگاه متولی  ،ظرف هفته آتی اقدام نماید.
 -12در خصوص پروژه های پیشران بنیاد علوی برای سال  ، 14۰۰مقرر گردید؛ فرمانداری شهرستان گرمی ظرف ده روز آتی
نیازمندی های اولیه را احصاء و به معاونت محترم امور عمرانی استانداری ارسال نماید .و معاونت مزبور ضمن تعیین و تکلیف
پروژه های پیشران سال  1399بنیاد علوی( که امکان اجرای آن فراهم نشده) ،نسبت به معرفی پروژه های جایگزین( حداکثر تا
یک ماه دیگر) اقدام و در جلسهای که به همین منظور با حضور ریاست محترم بنیاد علوی و استاندار برگزار خواهد شد مطرح
گردد.
 -13مقرر گردید ؛ مستندات الزم برای اجرای فاز دوم پروژه مجتمع آبرسانی موران (سهم بنیاد علوی  ۵۰میلیارد ریال) توسط دفتر امور
روستایی استانداری از شرکت آب و فاضالب استان اخذ و به بنیاد علوی ارسال گردد.
 -14درخصوص تفاهم نامه ی منعقد شده بنیاد علوی با جهاد کشاورزی برای اجرای بند های معیشتی گوده کهریز و جایگزین ماه پری
با هماهنگی فرمانداری شهرستان و بنیاد علوی اعالم نظر و عملیات اجرایی سریعا آغاز گردد.
 -15در خصوص طرح اجرای بند های ساحلی شهرداری گرمی مقرر گردید شهرداری گرمی نسبت به عقد تفاهم نامه با بنیاد علوی
ظرف هفته آتی اقدام نماید.
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 -16درخصوص تکمیل پروژه احدایی درمانگاه سپاه شهر گرمی مقرر گردید؛ با پیگیری نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی نسبت به اخذ
اعتبارات 3۰ ،میلیارد ریال سهم بنیاد علوی و 2۰میلیارد ریال اعتبارات استانی و الباقی اعتبارات توسط سپاه اقدام گردد.
 -17به منظور تثمین روشنایی بخشی از محالت روستای بیلداشی (مطابق مکاتبه انجام یافته توسط فرمانداری گرمی با استاندار
محترم) پس از تامین اعتبار مبلغ یک میلیارد ریال توسط استانداری محترم ،شرکت توزیع نیروی برق استان اقدامات الزم را
معمول نماید.
 -18مقرر گردید ؛ شرکت آب و فاضالب استان ،ظرف یک ماه آتی پیگیری های الزم برای اصالح حفاری های انجام یافته در اجرای
شبکه فاضالب روستایی اونبیربیگلو و بنه در معابر این روستاها توسط پیمانکار پروژه  ،را انجام دهد.
 -19درخصوص افزایش اشتغال کارخانه تولیدی شیراالت قهرمان به تعداد  ۵۰۰نفر توسط سرمایه گذار طرح مقرر گردید؛ استانداری
محترم و نماینده محترم مردم شریف شهرستان مغان در مجلس شورای اسالمی پیگیری های الزم را برای پرداخت تسهیالت
 3۰۰۰میلیارد ریال با نر یارانه ای انجام دهند.
 -20به منظور جابجایی محدوده ی تاریخی واقع در مخزن سد تازه کند ،مقرر گردید شرکت آب منطقه ای با نظارت اداره کل میراث
فرهنگی استان ظرف یکماه آتی اقدامات الزم را معمول نماید.
 -21با توجه به روند تغییر و تحول و شهرستان شدن بخش انگوت  ،نسبت به تسریع تکمیل ساختمان دولت بخش انگوت توسط اداره
کل راه و شهرسازی اقدام الزم معمول و حداکثر در هفته دولت سال  14۰۰به بهره برداری برسد.
 -22در جهت تعیین و تلکیف زمین های منطقه آزاد شهرستان گرمی و آزاد سازی آن از اشخاص و مالکین و تهاتر و جابجایی با زمین
های دیگر از اراضی موجود و منابع ملی  ،مقرر گردید با هماهنگی فرمانداری گرمی و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ظرف دو ماه آتی اقدام الزم معمول و هر هفته فرمانداری شهرستان گزارشی از روند کار را به
استانداری ارائه دهد.
 -23جهت بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های اقتصادی و پروژه های عمرانی مقرر گردید؛ طی دو هفته آینده جلسه ویژه در
شهرستان گرمی با حضور استاندار محترم و معاونین محترم استاندار  ،نماینده محترم مردم شریف شهرستان در مجلس شورای
اسالمی و فرماندار محترم شهرستان و مدیران کل محترم استان در محل استانداری اردبیل برگزار گردد.
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 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان مشکین شهر
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۰صبح روز دوشنبه مور  1399/11/13با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و
مشکالت پروژه های جدید شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 آغاز عملیات اجرایی چهار طرح اقتصادی در ناحیه صنعتی رضی در یوم جاری شامل محصوالت غذایی آرتا پیام ،کیک
و کلوچه همرسین ،لوازم آرایشی و بهداشتی علوم گستر آرتا طالیی و سیل عدم ایرانیان و اعالم آمادگی آنها برای بهره برداری تا
هفته دولت سال آینده مقرر شد حمایت های الزم از سوی مسئولین شهرستانی و استانی بعمل آید.
 -2در رابطه با تسهیالت مورد نیاز طرح بسته بندی دمنوش و چایی آرتا پیام (آقای صمدی) به عاملیت بانک کشاورزی ،مقرر گردید
سوابق و مستندات معرفی به بانک از طریق فرمانداری به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال و از طریق ایشان
پیگیری های الزم بعمل آید.
 -3در رابطه تسهیالت مورد نیاز واحد آب معدنی شرکت سهامی چشمه نوش آفتاب برای بازسازی خطوط تولید و سرمایه در گردش
مقرر شد با معرفی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ،اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان در اولویت پرداخت
تسهیالت از محل تفاهم نامه استاندار محترم با معاون توسعه اشتغال وزارت متبوع با نر  1۸درصد قرار دهد.
 -4در رابطه تسهیالت سرمایه درگردش مورد نیاز مرغداری تخمی گل محمدی با عنایت نیاز شدید استان مقرر شد با معرفی سازمان
جهاد کشاورزی استان ،اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان در اولویت پرداخت تسهیالت از محل تفاهم نامه استاندار
محترم با معاون توسعه اشتغال وزارت متبوع با نر  1۸درصد قرار دهد.
 -5در رابطه با بدهی معوق کارخانه تولید رب محمود دادرس با عنایت به غیرفعال بودن واحد و نبودن هیچگونه انگیزه برای فعال
سازی آن بانک سپه به عنوان بانک عامل اقدامات قانونی بعمل آورد.
 -6در رابطه با تسهیالت سرمایه درگردش واحد سوسیس و کالباس حیران از واحدهای فعال و موفق شهرستان مقرر گردید از طریق
سازمان جهاد کشاورزی استان به بانک کشاورزی معرفی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز پیگیری الزم بعمل
آوردند.
 -7در رابطه با گاز رسانی بسته بندی عسل حسن سلطانی با عنایت به تماس تلفنی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با واحد
گازرسانی صنایع شرکت گاز مقرر شد پیمانکار منطقه ای ظرف دو هفته آینده نسبت به آغاز عملیات و اجرای خط گاز رسانی اقدام
نمایند.
 -8در رابطه با امهال بدهی آبدرمانی نگین دو دو و آبدرمانی قاینار ساواالن به عاملیت بانک سینا با عنایت به مذاکره تلفنی معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری با مدیر منطقه ای بانک سینا در تبریز و اعالم آمادگی ایشان برای مساعدت در قالب
دستورالعمل بانک مرکزی از رسته های مشمول حمایت ستاد ملی کرونا ،مقرر گردید درخواست هریک از آنها بطور جداگانه از
طریق اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان از شعبه های پرداخت کننده تسهیالت پیگیری گردد.
 -9در رابطه با اختالف زیپ الین رویای پرواز یونس ترابی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در مورد میزان زمین
واگذاری ،مقرر گردید نمایندگانی از فرمانداری ،منابع طبیعی ،راهداری و میراث فرهنگی و گردشگری در حضور مجری طرح از
طریق چی پی اس میزان تصرفات آقای ترابی را مساحی و مشخص کنند و چنانچه مازاد بر واگذاری منابع طبیعی تصرفات شده
باشد به شرط ارائه طرح توسعه مورد تایید اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازاد مورد نیاز در چهارچوب
مقررات واگذار گردد در غیر این صورت مجری ملزم به استرداد و تخلیه زمین مازاد خواهد بود.
 -10درخواست باشگاه ورزشی و تفریحی شهریار در رابطه با افزایش زمان قرارداد اجاره از  16سال به  2۵سال و افزایش قدرت برق از
 2۵آمپر به  ۵۰آمپر مطرح و مقرر گردید اداره کل ورزش و جوانان استان به عنوان مالک فرآیند هر دو موضوع را پیگیری و نتیجه
را به فرمانداری اعالم نماید.
 -11با عنایت به غیرفعال بودن معدن نیاز شرکت ممرادکو در مشگین شهر و وجود متقاضیان جدید برای فعال سازی آن مقرر گردید
سازمان صنعت و معدن و تجارت استان پیگیری های الزم برای فعال سازی آن بعمل آوردند.
 -12اداره کل راه و شهرسازی استان متعهد شد عملیات اجرایی چهار خطه کردن مسیر سه راهه صحرا تا سه راهه مشگین شهر را در
صورت مناسب بودن شرایط جوی تا خرداد ماه در غیر این صورت حداکثر تا مرداد ماه  14۰۰به اتمام برساند.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۴

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
6۰۵922

تاریخ دعوتنامه
1399/11/13

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری سرعین

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

مان مذاکرات:
متن مذاکرات :
جلسه راس ساعت  1۰صبح روز سه شنبه مور  1399/11/14با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 سرعین با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 جهاد کشاورزی استان با توجه به اعتبارات لحاظ شده از محل تملک دارایی شهرستان در اسرع وقت نسبت به احداث و
بهسازی جاده روستایی گازیر به سمت گلخانه آقای موسی زاده اقدامات الزم را مبذول دارد.
 -2مقرر گردید اداره کل راهداری استان نسبت به انجام  3کیلومتر روکش آسفالت جاده پیست اسکی آلوارس با جذب اعتبار الزم و
تعیین پیمانکار اقدام الزم بعمل آورد.
 -3مقرر گردید سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با توجه به صدور پروانه بهره برداری شرکت آراکس در رابطه با معدن پوکه واقع
در روستای ویند کلخوران و چای سقرلو پیگیری الزم برای رفع موانع برداشت ،از طریق اداره میراث فرهنگی را انجام دهد.
 -4با توجه به صدور مجوز (تجاری ،فرهنگی ،تفریحی و مسکونی) به مساحت تقریباً پنجاه هزار متر مربع توسط شهرداری سرعین(
واقع در میدان امام علی (ع) (میدان سیمرغ)) در سال  ۸9به آقای الهیاری و لحاظ معبر بدون توجه به مجوز صادره به نامبرده در ایر
اشتباه تفکیک کنندگان طرح در زمان طراحی طرح تفصیلی در سال  ،9۵متاسفانه شروع پروژه سرمایه گذاری مذکور با مشکل مواجه
شده است و لذا مقرر گردید موضوع در کمیسیون ماده  ۵طرح و نسبت به رفع این مشکل اتخاذ تصمیم گردد.
-۵مقرر گردید جهت اجرای طرح خدمات گردشگری عشایری در محل پیست اسکی آلوارس  ،با توجه به صدور مجوز موافقت نامه
اصولی ،تغییر کاربری های الزم توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اسرع وقت صورت گیرد .
-6مقرر گردید ،جهت تحویل زمین ورنیاب به منظور احداث چمن ورزشی از ستاد اجرای فرمان امام پیگیری الزم با نظر مساعد استاندار
محترم ،مبذول گردد.
-۷با توجه به رفع اختالفات گذشته با امور آب استان بعد از ده سال و نیمه تمام بودن ساختمان دولت و امکان تخریب بر ایر فرسایش و
همچنین نیمه تمام ماندن ساختمان دولت در ایردموسی مقرر گردید اعتبار الزم از طریق تبصره  12با پیگیری معاونت محترم امور
عمرانی استانداری تامین و نسبت به اتمام پروژه های فوق که از نیازهای ضروری شهرستان می باشد اقدامات الزم صورت گیرد.
 -۸مقرر شد موضوع طی روند حقوقی و فروش ساختمان سحر ،واقع در شهر سرعین از طریق معاونت محترم امور اقتصادی استانداری
پیگیری مویر انجام گیرد ( .الزم به ذکر است ساختمانهای مذکور نزدیک  1۵سال به صورت نیمه تمام رها شده و بانک ملت منطقه
پنج کشوری باید آنرا تعیین تکلیف کند)
 -9با توجه به طرح مشکالت شوراهای شهر اردیموسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
تخصیص صددرصد اعتبارات تملک دارایی ذیربط از طریق سازمان مدیریت و همچنین از محل تبصره  12مبلغ دو میلیارد
تومان به شهرداری اردیموسی اختصاص خواهد یافت.
با نظارت و پیگیری معاونت محترم عمرانی استانداری طرح هادی اردیموسی تا پایان ماه جاری نهایی و ابالغ خواهد شد.
شهرداری اردیموسی جهت اخذ یک دستگاه کمپرسی به معاونت عمرانی وزارت کشور معرفی شوند.
جلسه در دفتر امور شهری و روستایی مابین تامین اجتماعی و شهرداری اردیموسی جهت بررسی بدهی ها و اقدامات مربوطه
تشکیل گردد.
 -1۰مقرر شد راه کلور به اردیموسی توسط اداره کل راهداری بررسی و طرح آن جهت جاده کشی تهیه تا در جلسات ذیربط بررسی و
تصمیم گیری شود.
 -11مقرر گردید مبلغ  ۵میلیارد تومان تسهیالت از طریق تبصره  1۸توسط اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به متقاضیان ( تعاونی
توسعه و عمران شهرستان سرعین و شرکت کارشناسان الکا تدبیر آراد ) اختصاص و پیگیری الزم صورت گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱5

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ: :
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
61241۸

تاریخ دعوتنامه
1399/11/1۵

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری بیله سوار

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11صبح روز چهارشنبه مور  1399/11/1۵با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 بیله سوار با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 طرح مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی خورشید بالهارود مقرر گردید بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت
تکمیلی به مجتمع تسریع نموده و همچنین شرکت نفت استان نیز به منظور حمایت از سرمایه گذاردر انتقال ونصب تاسیسات
جایگاه  CNGداخل شهر بیله سوار در محل مجتمع مذکور همکاری الزم را بعمل آورد.
 -2مقرر گردید صندوق کارآفرینی امید استان در پرداخت تسهیالت درخواستی طرح شرکت تعاونی آرکا دشت مغان تسریع
نماید.
-3با توجه به مشکل راه ارتباطی طرح پرورش گوسفند چندقلوزائی خانم دانش مقدم و اعالم آمادگی جهاد کشاورزی برای
احداث راه از طریق جاده بین مزارع مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مساعدت الزم را در تخصیص اعتبار
مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان بعمل آورد.
-4در خصوص طرح کارگاه تولیدی صنعت نوین آقای رامین وفائی مقرر گردید بانک ملی نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت
تسهیالت درخواستی نامبرده همکاری الزم را بعمل آورد.
 -5در خصوص طرح زنجیره غذائی آقای حجت کریمی مقرر گردید اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان نسبت به تشکیل
پرونده و معرفی طرح برای دریافت تسهیالت به مبلغ  114میلیارد تومان اقدامات الزم را بعمل آورد.
 -6در خصوص طرح پرواربندی گوساله آقای رسول نجفی در روستای قره قاسملو مقرر گردید بانک توسعه تعاون نسبت به
پرداخت تسهیالت درخواستی نامبرده با روش باز پرداخت واقساط بندی یکساله اقدام نماید.
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 -7در خصوص طرح آقای یعقوب عطائی مقرر گردید اداره کل جهاد کشاورزی استان نسبت به صدور مجوز احداث طرح صنایع
غذائی نامبرده در روستای اودلو اقدام الزم را بعمل آورد.
 -8در خصوص طرح احداث سردخانه آقای وحید بردبار و درخواست تسهیالت برای ادامه طرح مقرر گردید موضوع تسهیالت
نامبرده از طریق اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان پیگیری گردد.
-9با توجه به اینکه  50درصد جمعیت شهرستان بیله سوار در سکونتگاههای روستایی و عشایری زندگی می کنند ،ضروری
است اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در رابطه با بهسازی ،احداث و آسفالت ریزی راههای روستایی اهتمام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ویژه داشته باشد.
 -10با توجه به مشکالت آب شرب قشالقات وروستاهای شهرستان مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به
تامین و تخصیص اعتبارات الزم به منظور ادامه اجرای عملیات پروژه آبرسانی مجتمع آبرسانی خروسلو در شهرستان اقدام الزم
بعمل آورد و آب وفاضالب استان نیز پیگیریهای الزم را در خصوص تامین و تخصیص اعتبار ملی معمول نماید.
-11در خصوص واگذاری  3هکتار از اراضی کشت وصنعت مقرر گردید جلسه ای با حضور معاونت محترم هماهنگی امور
اقتصادی استانداری و شرکت کشت وصنعت پارس ،بنیاد مسکن،جهاد کشاورزی و فرمانداری در خصوص نحوه واگذاری در
اسرع وقت در محل استانداری برگزار گردد.
 -12درخواست تسهیالت طرح تولید بذر هیبریدی سیفی جات آقای دیدار مطرح و مقرر گردید مبلغ  500میلیارد ریال
تسهیالت از طریق اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تخصیص یابد.
-13موضوع زیر سازی باند جنوبی داخل شهر جعفرآباد مطرح ومقرر گردید مبلغ  7000میلیون ریال اعتبار پروژه مذکور از
طریق اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان پیگیری و در سریعترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.
-14مقرر گردید اداره کل گمرک بیله سوار نسبت به تجهیز گمرک به دستگاههای ایکس ری )(X-RAYو بادی اسکن اقدام
نماید.
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱6

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
613226

تاریخ دعوتنامه
1399/11/16

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 در شهرستان نیر
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان نیر
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

مان مذاکرات:
متن مذاکرات :
جلسه راس ساعت  11صبح روز پنج شنبه مور  1399/11/16با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 نیر با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار محترم،
گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید پروژه
های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 حل مشکل تسهیالت سرمایه یابت و در گردش سرمایه گذاران مقرر گردید؛ طرح های معرفی شده شهرستان از
طریق ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره صمت استان جهت اعطای تسهیالت مورد نیاز اقدام گردد.
 -2در خصوص محل استقرار و صدور پروانه طرح تولید آبمعدنی سرین چشمه سبالن مقرر گردید  :موضوع از طریق معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری و حل و فصل گردد.
 -3مقرر گردید؛ در خصوص حل مشکل ت ثمین تسهیالت و کاربری فضاهای طرح مهمانپذیر صادقی ،معاونت برنامه ریزی و
هماهنگی امور اقتصادی و نیز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اقدامات و مساعدت های الزم را انجام دهند.
 -4در خصوص مشکالت و نیاز های زیرساختی منطقه نمونه گردشگری سبالن ،مجتمع مروارید آزادی و آبگرم قینرجه مقرر گردید؛
در خصوص احداث باند کند رو و راه دسترسی از طریق اعتبارات زیرساخت گردشگری و توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان اقدام و تثمین آب شرب نیزحسب تصمیمات متخذه قبلی از ناحیه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری و
اقدام گردد.
 -5در خصوص شرکت آبمعدنی گسترش سالمت فیروزه (آقای وفایی) مقرر گردید :دعوی شرکت شهرک های صنعتی نسبت به طرح
مورد نظر مبنی بر تخلیه ید از ناحیه شهرک متوقف و استمهال یک ساله نسبت به اجرای طرح به متقاضی اعطا شود.
 -6در خصوص شرکت گلدشت سبالن (آچاک) مقرر گردید؛ اقدامات مربوط به تملک واحد تولیدی از ناحیه بانک صادرات متوقف و
تدابیر الزم جهت تقسیط و تخفیف بدهی نامبرده صورت پذیرد و اداره کل تعاون نیز مساعدت های الزم در خصوص پرداخت
تسهیالت روستایی و عشایری به نامبرده را معمول نماید.
 -7در خصوص طرح سینما صنعت محام سبالن مقرر گردید؛ شرکت شهرک های صنعتی اقدامات الزم در خصوص تعیین تکلیف و
تحویل زمین درخواستی نامبرده بر اساس قرارداد زمان پرداخت را معمول نمایند.
 -8در خصوص مشکالت مربوط به شرکت تولید ماسک و انواع لباس بیمارستانی مقرر گردید؛ دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری پیگیری های الزم در خصوص تعیین تکلیف بدهی دانشگاه علوم پزشکی و تعطیلی کارگاه را پیگیری و مرتفع نمایند.
 -9در خصوص مشکالت اجرای طرح تولید البسه بیمارستانی(سید سعید سامی) مقرر گردید؛ اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
صندوق کار آفرینی امید مساعدت های الزم در خصوص پرداخت تسهیالت به نامبرده را معمول نمایند.
 -10در خصوص مشکالت مربوط به دریافت تسهیالت روستایی و عشایری طرح تولید صندلی اتوبوس ایرانی در روستای میمند مقرر
گردید؛ اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره صمت استان مساعدت های الزم در خصوص پرداخت تسهیالت به نامبرده را
معمول نمایند.
 -11در خصوص مشکالت مربوط به باال بودن حق آبه ی مربوط به واحد های تولیدی شهرک تخصصی آب (آبمعدنی و نوشیدنی)
شهرستان نیر مقرر گردید؛ مساعدت های الزم از ناحیه شرکت آب منطقه ای در خصوص بخشودگی آب بهاء جهت مشکالت
ناشی از زیانده بودن واحد ها معمول گردد.
 -12در خصوص زمین شهرک های صنعتی و تخصصی آب شهرستان نیر ،مقرر گردید؛ اقدامات الزم از ناحیه شرکت شهرک های
صنعتی و فرمانداری شهرستان در خصوص جانمایی و اجرای طرح مورد نظر صورت پذیرد.
 -13در خصوص تابلوهای مورد نیاز شناسایی شهرک های صنعتی در حاشیه ی راه ها مقرر گردید ،اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی تمهیدات الزم در این خصوص را معمول نمایند.
 -14در خصوص مشکالت اجرایی بزرگراه نیر  -سراب مقرر گردید ،اداره کل راه و شهرسازی پیگیری و در شروع عملیات اجرایی
بزرگراه نیر – سراب ظرف  1۵روز تسریع نماید.
 -15در خصوص مطالعه امکان سنجی مسیر نیر -میانه ،مقرر گردید ،با عنایت به تامین اعتبار پروژه ،اداره کل راه و شهرسازی نسبت
به مطالعه امکان سنجی مسیر راه اصلی نیر -میانه ظرف  3۰روز اقدام نمایند.
 -16در خصوص مشکالت اجرایی طرح آبیاری کم فشار و تحت فشار اراضی پایاب سد سرخاب و بوسجین مقرر گردید :سازمان جهاد
کشاورزی نسبت به تسریع عملیات اجرایی طرح آبیاری کم فشار پایاب سد سرخاب و همچنین طرح آبیاری تحت فشار بوسجین
اقدام نمایند.

47

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -17در خصوص مطالعه و عملیات اجرایی شهرک دامپروری نیر مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی نسبت به مطالعه و آغاز عملیات
اجرایی طرح شهرک دامپروری نیر اقدام نماید.
 -18در خصوص طرح دامپروری شرکت شستا مقرر گردید :شرکت شستا در اراضی ملی  26هکتاری روستای دیم سقرلو نسبت به
مطالعه و شروع عملیات اجرایی طرح دامپروری مولد  3۰۰۰راسی اقدام نمایند.
 -19در خصوص کمربندی جنوبی شهر نیر ،با توجه به اعالم آمادگی اهالی شهرستان نیر ،مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی نسبت
به پیگیری مسائل حقوقی و اجرای پروژه در چارچوب بزرگراه نیر – سراب اقدام نمایند.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۷

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
613229

تاریخ دعوتنامه
1399/11/16

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
اصالندوز

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11روز جمعه مور  1399/11/1۷با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل بهداشتی
وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 به منظور ارائه تسهیالت به واحد های تولیدی شهرستان اصالندوز برای کارخانه تولید سبد میوه و محافظه پالستیکی
آقای علی رزاقی مبلغ 2۰میلیارد ریال – کلینیک تخصصی پزشکی آقای محمد عبدهلل وند مبلغ 2۰میلیارد ریال – مجتمع چند
منظوره آقای عبدی مبلغ ۵۰میلیارد ریال و کارخانه راکد پنبه پاک کنی وظیفه و شرکا مبلغ 2۰میلیارد ریال از طریق اداره کل
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان اقدام الزم معمول گردد
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ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۸
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سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل
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تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
613231

تاریخ دعوتنامه
1399/11/16

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان گرمی

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11صبح روز شنبه مور  1399/11/1۸با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 گرمی با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
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ماوبات:
 -1درخصوص مشکل شیرآالت بهداشتی قهرمان در تثمین سرمایه در گردش و تامین  ABSاز بورس ،مقرر گردید نسبت به
پرداخت  3۰۰میلیارد تومان تسهیالت با نر ارزان قیمت از محل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و طرح های نیمه تمام سال
 1399اقدام و سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان اردبیل نسبت به تامین مواد اولیه  ABSاقدامات الزم را انجام دهد .
 -2در خصوص مشکل شرکت گلشن نبات مغان در تامین مواد اولیه شکر ،مقرر گردید با توجه به اینکه تثمین شکر مورد مصرف
واحد از استانهای دور مقرون به صرفه نبوده  ،سازمان صمت استان نسبت به تامین شکر مصرفی از کارخانه های استان
واستانهای همجوار اقدامات الزم را انجام دهد.
 -3با عنایت به مشکالت شیرآالت آویسا نامی پاشازاده در خصوص (تسهیالت پرداختی از محل اشتغال فراگیر به عاملیت بانک
تجارت به این واحد هنوز یارانه تسهیالت به این واحد تعلق نگرفته و نر سود وام هنوز هم  1۸درصد محاسبه می گردد و باتوجه
به مشکل تثمین مواد اولیه و گران بودن آن و درخواست تسهیالت سرمایه در گردش کم بهره) مقرر گردید نسبت به پرداخت 1۵
میلیارد تومان تسهیالت از محل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمه تمام سال  1399اقدام و در خصوص تخصیص
یارانه تسهیالت پرداختی بانک صادرات اقدامات الزم انجام گیرد.
 -4در خصوص شرکت شیرآالت بارش هر زمان با عنایت به اخذ جواز توسعه و خرید زمین توسط شیرآالت بارش هر زمان در
شهرک صنعتی  ،مقرر گردید برای تکمیل طرح و توسعه محصوالت  ،حداقل  1۰میلیارد تومان تسهیالت یابت به واحد از محل
تفاهم نامه استاندار محترم با معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون ،کار و وفاه اجتماعی پرداخت گردد.
 -5در خصوص شرکت شیرآالت آذرآب باتوجه به مشکل تامین سرمایه در گردش شرکت شیرآالت آذرآب گرمی مقرر گردید نسبت
به پرداخت  ۵میلیارد تومان تسهیالت از محل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمه تمام سال  1399اقدام گردد.
 -6در خصوص مشکل تامین سرمایه در گردش شرکت نوآوران خالق آبنوش مقرر گردید :نسبت به پرداخت  1۰۰میلیارد تومان
تسهیالت از محل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمه تمام سال  1399اقدام گردد و همچنین نسبت به مساعدت
الزم در خصوص مشکالت زیست محیطی اقدام گردد.
 -7در خصوص بدهی 31۰۰۰میلیون ریالی شرکت مغان پارس کیمیا به بانک ملی و همچنین نبود سرمایه در گردش که موجب
گردیده واحد با حداقل ظرفیت فعالیت نماید  ،مقرر گردید بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل نسبت استمهال بدهی بدون پیش
پرداخت اقدام تا واحد تولیدی نسبت به دریافت تسهیالت درجهت تامین سرمایه گردش اقدام نماید
 -8با عنایت به اینکه واحد تولیدی آقای فرامرز جدی تولید کننده ضد یخ قصد انجام تغییرات محصول در زمینه تولید مواد غذایی
داشته و باتوجه به اینکه محل استقرار واحد در زون موادشیمیایی بوده لذا برای تغییر محصوالت با مشکل محیط زیستی
مواجه گردیده  ،مقرر گردید با توجه به کمبود زمین در شهرک صنعتی گرمی واحیاء واحد ،شرکت شهرکهای صنعتی استان و
سازمان محیط زیست نسبت به اصالح یا حذف زون بندی محل استقرار واحد اقدام الزم را انجام دهد .
 -9مقرر گردید برای احیاء واحد راکد شرکت پالستیک آذردان مغان نسبت به پرداخت مبلغ  4میلیارد تومان از محل تامین مالی
بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمه تمام سال  1399اقدام گردد .
 -10باتوجه به مشکل تامین سرمایه در گردش واحد پالستفوم عابدی مقرر گردید نسبت به پرداخت  ۵میلیارد تومان تسهیالت از
محل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمه تمام سال  1399اقدام گردد.
 -11با توجه به واگذاری زمین های واقع در شهرک صنعتی شهید نظر کریمی به سرمایه گذاران طرح های اقتصادی و عدم شروع
طرح های مذکور توسط ایشان در سنوات گذشته ،مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی نیبت به خلع ید و آزادسازی زمین های
واگذار شده با توجه به وجود سرمایه گذاران متعدد نیازمند زمین در شهرستان اقدام الزم به قید فوریت معمول دارد.
 -12در جهت تسهیل سرمایه گذاری و تحقق شعار سال ،مقرر گردید واگذاری زمین های مورد نظر در شهرک و نواحی صنعتی به
نمایندگان فرمانداری  ،صمت و محیط زیست با رعایت شرایط قانونی محول گردد.
 -13در خصوص طرح آقای بهنام تقوی بهره بردار زعفران از روستای ایلخانالر که در ایر خسارت وارده در سنوات گذشته منجر به
کاهش تولید گردیده (به تثیید سازمان جهاد کشاورزی استان) نسبت به امهال تسهیالت بانکی اخذ شده نامبرده توسط بانک عامل
اقدام گردد.
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 -14با عنایت به اینکه شهرستان گرمی جزو  31شهرستان منتخب کمتر توسعه یافته می باشد  ،مقرر گردید رایزنی الزم از طریق
استانداری انجام گیرد تا تسهیالت با نر کم در اختیار شهرستان برای احیاء طرح های راکد و افزایش ظرفیت تولید واحد های
وجود شهرستان معمول گردد.
 -15با عنایت به معرفی دامداری های سطح شهرستان از جمله (آقای میر نژاد واقع در روستای تولون – آقای حیدر فیروزی روستای
امراهلو – نعمت نعمتی روستای دمیرچی درسی انگوت – عادل زارعی روستای آقا محمد بیگلو – غالمحسین آگوشی روستای
کچلر – حبیب نصرتی روستای نصر اهلل بیگلو  )-در جهت پرداخت تسهیالت یابت و در گردش خرید دام و معرفی از طریق
سامانه سیتا  ،مقرر گردید مساعدت الزم جهت پرداخت تسهیالت به نامبردگان در جهت راه اندازی و افزایش تولید معمول گردد.
 -16در خصوص واحد مرغ تخم گذار تعاونی  413آقای فالطونی واقع در روستای امراهلو با توجه به نیاز شهرستان و استان ،مقرر
گردید تسهیالت ارزان قیمت به مبلغ  3میلیارد تومان با نامبرده از مهلت های ممکن پرداخت گردد.
 -17در خصوص واحد تولید قارچ دکمه ای شرکت پژوهشگران زمین آرمان (سید محمد محمدی) واقع در روستای آغ تپه که قبال از
طریق اشتغال پایدار موفق به اخذ تسهیالت شده است .در جهت اخذ سرمایه در گردش در قالب متمم تسهیالت به مبلغ  1میلیارد
ریال با نر  6درصد با توجه به پیشرفت فیزیکی باالی  6۰درصد مساعدت الزم معمول گردد.
 -18در خصوص طرح شرکت ارمغان مغان (آقای محمد دیانی) تولید فرآورده های لبنی در ناحیه صنعتی شکرآب و معرفی نامبرده به
سامانه سیتا در جهت اخذ تسهیالت بند الف ماده  ۵2به مبلغ  6۵۰میلیون تومان ،مقرر گردید نسبت به پرداخت تسهیالت مذکور با
توجه به پیشرفت باالی  9۰درصد در جهت راه اندازی طرح مذکور نسبت به تسریع پرداخت اقدام گردد.
 -19در خصوص واحد مرغ گوشتی آقای یوسف علیپور در روستای قره آغاج که به تازگی افتتاح گردیده در جهت تامین سرمایه یابت و
در گردش مقرر گردید  2میلیارد تومان جهت حمایت و توسعه و حل مشکل مالی واحد مذکور از منابع ممکن مساعدت گردد.
 -20در خصوص واحد پروار بندی بره شرکت تعاونی گل پردام گرمی (آقای فرجیان) واقع در روستای مالالر با توجه به سررسید بدهی
و عدم امهال مجدد بانک که در حال تملک طرح می باشد ،لذا مقرر گردید با ارزیابی مجدد محل طرح و امهال توسط بانک
کشاورزی مساعدت الزم جهت راه اندازی مجدد طرح معمول گردد.
 -21با توجه به این که طرح پرورش االغ شیری آقای پور شاهی واقع در بخش انگوت ترکیبات طرح و پرونده در کمسیون امور
زیربنایی استان می باشد نسبت به تسریع فرآیند واگذاری مساعدت الزم معمول گردد.
 -22در خصوص دامداری آنگوتالر با توجه به وجود متقاضی در امر یرمایه گذاری طرح (آقای سیدی) مقرر گردید نسبت به تعیین
تکلیف واگذاری توسط سازمان جهاد کشاورزی پیگیری الزم معمول گردد.
 -23با توجه به صدور مجوز به آقای بهروز ارجمند جهت احداث کارخانه آرد واقع در شهرستان گرمی نسبت به تعیین تکلیف طرح
مذکور با توجه به وجود متقاضیان مختلف دارای اهلیت در شهرستان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان معمول گردد.
 -24نسبت به تعیین تکلیف احداث درمانگاه تامین اجتماعی در شهر گرمی و با توجه به نیاز منطقه مقرر گردید پیگیری های الزم
توسط دفتر فنی استانداری اردبیل جهت احداث درمانگاه بر اساس صورتجلسات قبلی معمول گردد.
 -25با توجه به درخواست شرکت بام لند در خصوص سرمایه گذاری احداث طرح بازی های کابلی مقرر گردید که یک نشست
تخصصی حقوقی در محل معاونت دفتر هماهنگی امور عمرانی با پیگیری شهرداری گرمی جهت آغاز عملیات اجرای طرح مذکور
در محدوده ی کوتول آباد سابق شهر گرمی ،انجام پذیرد..
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۱۹

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
6114۷۰

تاریخ دعوتنامه
1399/11/1۵

ریاست جلسه
استاندار

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان اردبیل

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵/3۰عصر روز یکشنبه مور  1399/11/19با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 اردبیل با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
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 با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 مشکل تامین آب و صدور پروانه بهره برداری طرح های توسعه ای فارم های  2و  3جوجه گوشتی و فارم  ۸مرغ مادر
گوشتی شرکت آرتا جوجه ،با توجه به اینکه طرح مذکور به عنوان تنها طرح زنجیر واحد تولید پروتئین در استان و از مهمترین طرح
های زنجیر تولید کشور در راستای تامین امنیت غذایی و اشتغال زا می باشد ،همچنین ،بدالیل ،داشتن مالکیت چاه و قابلیت تامین آب
سیار از سوی شرکت ،تعهد رسمی در یبت و اسناد مبنی بر پذیرش کلیه مسئولیت های ناشی از تامین آب سیار  ،صدور مجوز افزایش
ظرفیت از طرف وزارت متبوع و مصوبات جلسات تخصصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد ،سازمان جهاد کشاورزی طی نامه
ای موضوع صدور پروانه بهره برداری طرح های توسعه ای فوق االشاره را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
ابالغ و سازمان نظام مهندسی کشاورزی نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نماید.
 -2در خصوص موضوع تغییر کاربری طرح پروار بندی گوساله آقای موسوی در شهرستان نمین و مشکالت مربوط به رعایت حریم و
حدنصاب های قانونی با طرح شن و ماسه ،با توجه به اظهارات متقاضی محترم مبنی بر عدم وجود این طرح ،مقرر شد ،سازمان صمت
ضمن بررسی موضوع و اقدام قانونی در صورت غیر فعال بودن طرح ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی
استان ،ضمن تهیه دقیق  UTMو نصاب ها ،با در نظر گرفتن تعدیل سازی حدنصاب ها و مساعدت های الزم ،موضوع در مرکز
خدمات سرمایه گذاری مطرح تا تصمیم گیری الزم صورت پذیرد.
 -3در خصوص صدرو مجوز طرح مرغداری شرکت نسیم مرغ ،با توجه به تکمیل پرونده تغییر کاربری افزایش ظرفیت این طرح در
شهرستان اردبیل ،مقرر شد ،حداکثر ظرف مدت یک هفته سازمان جهاد کشاورزی در راستای صدور پروانه بهره برداری توسط سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،نسبت به ارجاع پرونده به کمسیون مربوطه اقدام نماید.
 -4در خصوص طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در شرکت ذوب آهن اردبیل ،ضمن اعالم آمادگی استان برای اجرایی شدن طرح
های پیشنهادی ،مقرر شد ،سرمایه گذار جدید ،با در نظر گرفتن شرایط موجود در کارخانه ذوب آهن اردبیل ،طرح ها ،برنامه ها،
پیشنهادات و نیازمندی های الزم را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارایه تا پیگیری های الزم از طریق دستگاههای
اجرایی مرتبط صورت پذیرد.
 -۵با توجه به درخواست شرکت امید فارمد پارسیان جهت احداث شهرک صنعتی غیر دولتی در محدوده مجاور شهرک صنعتی شماره 2
اردبیل و با عنایت به اجرای طرح ساماندهی رودخانه قره سو در مجاورت اراضی درخواستی برای احداث شهرک صنعتی مذکور مقرر
گردید شرکت آب منطقه ای اردبیل مستندات مربوط به اجرای طرح مذکور را به اداره کل محیط زیست استان ارائه نماید و اداره کل
محیط زیست استان نیز با نظر مساعد نسبت به بررسی و صدور مجوزهای الزم اقدام نماید.
 -6حَسَب دستور مقام محترم عالی دستگاه قضا در بازگشت مالکیت سبالن پارچه به مالک اصلی و تحقق این مهم  ،مقرر گردید ؛
سازمان صنعت معدن و تجارت  ،اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با پشتیبانی  ،راه اندازی حداکثری و بکارگیری نیروی
کار در این واحد تولیدی صنعتی استان اقدامات الزم معمول نمایند.
 -۷مقرر گردید سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان برای بازگرداندن واحدهای صنعتی درتملک بانک ها به چرخه تولید ،حداکثر تا3
ماه آینده اقدامات مقتضی معمول وتعیین تکلیف نماید .همچنین مقرر شد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در خصوص احیای
 1۰۰درصد طرح های راکد تا پایان سال  14۰۰برنامه ریزی و اقدامات الزم را معمول دارد.
 -۸به منظور شناسایی وصدور مجوز برای احداث خانه مسافر در منطقه گردشگری شهر هیر( بند  2شانزدهمین صورتجلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی استان در مور  ) 1399/۰6/۰۷مقرر گردید :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان با همکاری فرمانداری
اردبیل و شهرداری هیر حداکثر ظرف یک ماه آینده موضوع احداث خانه مسافری در منطقه گردشگری شهر هیر را تعیین تکلیف نمایند.
 -9به منظور تسریع و تسهیل درصدور پروانه ساختمانی برای پروژه های سرمایه گذاری (اعم از گردشگری و )...در محدوده و 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.
-1۰مقرر گردید :شرکت آب منطقه ای استان ،مطالعات آبیابی و تامین آب اردبیل را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه  14۰۰انجام و در
جلسه آتی بطور مبسوط ارائه گزارش نمایند .
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ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -11مقرر گردید :اداره کل راه و شهرسازی استان ،روند اجرای پروژه دو بانده کردن  2۵کیلومتر از مسیر اردبیل سرچم در سال 14۰۰
را تسریع نموده و در جلسه آتی گزارش کارشناسی ارائه نمایند .
 -12مقرر گردید :پارک علم و فناوری استان نسبت به ایجاد کارخانه فناوری و یا واحد دانشگاهی در سال  14۰۰اقدام نماید.
 -13مقرر گردید :دانشگاه علوم پزشکی استان میزان پیشرفت فیزیکی احداث بیمارستان شهید نجف زاده را در سال  14۰۰به باالی6۰
درصد برساند.
 -14با عنایت به آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل میانه ،مقرر گردید :شرکت شهرک های صنعتی استان ،ایجاد بارانداز ریلی
شهرک را حداکثر تا پایان خرداد  14۰۰به اتمام برساند.
 -1۵در خصوص اجرای فاضالب کلخوران مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان نسبت به انتشار آگهی مناقصه حداکثر ظرف مدت
یک هفته اقدام نماید.
 -16مقررگردید جهاد کشاورزی شهرستان در اسرع وقت روند کار کلخانه ی سامیان واگذار شده را پیگیری و از اقدامات انجام یافته
این فرمانداری مطلع نمایند.
 -1۷تمام دستگاه های اجرایی شهرستان اردبیل و ادارات کل که فاقد اداره شهرستان در اردبیل هستند به خاطر اهمیت موضوع ایجاد
اشتغال پایدار و تاکید موءکد مقام عالی استان مبنی بر ایجاد اشتغال پایداردر شهرستان  ،مقررگردید؛ براساس برش شهرستانی دستگاه
مربوطه  ،گزارش آن را بطور مستمر و هفتگی به فرمانداری اعالم نمایند.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۰

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
61321۷

تاریخ دعوتنامه
1399/11/16

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان کویر

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  11صبح روز دوشنبه مور  1399/11/2۰با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 کویر با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 نسبت به تکمیل تاسیسات فاضالب شهر گیوی اعتبارات الزم تخصیص یافته و پیمانکار پروژه در اسرع وقت انتخاب
شود.
 2مشکالت سردخانه  3۰۰۰تنی راکد شهرستان کویر با توجه به مسائل نهادی رفع و یا درصدد واگذاری به سرمایه¬گذار جدید
اقدامات الزم صورت پذیرد.
 3مقرر گردید مجتمع اداری شهرستان کویر با تامین اعتبارات الزم تکمیل گردد.
 4مقرر گردید راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف زمین مجتمع فرهنگی هنری و واگذاری زمین تسطیح شده قبلی اقدام و با
شهرداری در جهت خاکبرداری زمین مازاد مجتمع توافق الزم بعمل آورد.
 ۵مقررشد در جهت تامین اعتبارات دارالقرآن کویر اقدامات الزم صورت گیرد.
 6مقرر گردید برای بهسازی ،آسفالت راه روستایی و جاده¬های بین مزارع روستاهای شهرستان کویر اعتبارات الزم در نظر گرفته
شود.
 ۷مقرر گردید اقدامات جدی در جهت تهیه نقشه و مطالعه مجتمع آبرسانی کویر و تامین اعتبارات الزم در این خصوص صورت پذیرد.
 ۸مقرر شد نسبت به احداث تقاطع غیرهمسطح و یا دور برگردان در سه راهی فاراب و سه راهی فیروزآباد بصورت کارشناسی اقدام
الزم معمول گردد.
 9در خصوص بازنگری مطالعات سیستم آبیاری با استفاده از سند ملی اقدامات الزم صورت پذیرد.
 1۰مقرر گردید در جهت استقرار کارخانه تولید میلگرد مساعدت و همکاری الزم صورت گیرد.
 11مشکالت پرورش مرغ گوشتی و پروار بندی¬ها با تعیین اولویت و منابع موجود رفع گردد.
 12مقررگردید نسبت به پیگیری ابالغ متمم تسهیالت از محل اعتبارات بند الف ماده  ۵2قانون الحاق برای بهرمندی طرحهای واجد
الشرایط بخش کشاورزی اقدام گردد.
 13مقررگردید اقدامات الزم درجهت رفع مشکالت طرح اقتصادی آقای امیراسکندری انجام گیرد.
 14مقررگردید نسبت به تعیین تکلیف کارخانه لبنات تعاونی الزهرا اقدام جدی صورت پذیرد.
 1۵مقررگردید پیگیری تسهیالت کم بهره برای برخورداری تولیدات بخش کشاورزی انجام گیرد.
 16مقررگردید اقدامات جدی درجهت تامین وانجام مراحل مربوط به طرح مسکن ملی معمول گردد.
 1۷مقرر شد با توجه به دستور استاندار محترم و بازدید از روستای فاراب بنیاد مسکن نسبت به تکمیل کانال داخل روستا بطول یکصد
و پنجاه متر اقدام نماید.
 1۸مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به بازنگری طرح¬های هادی روستاهای چالگرد ،فاراب و  ...اقدام نماید.
 19مقرر شد راهداری نسبت به ایجاد رمپ ورودی و خروجی در مسیر شهرک صنعتی اقدام نماید.
 2۰مقرر شد در خصوص دو بانده کردن شهرگیوی ،روستای فاراب مطالعات الزم توسط راهداری صورت گیرد.
 21مقرر شد جهاد کشاورزی نسبت به حل مشکل معارضین شهرک صنعتی با همکاری منابع طبیعی و شهرک صنعتی اقدام نماید.
 22مقرر شد راه و شهرسازی نسبت به واگذاری زمینی به آقای خادم نوع در قبال تحویل زمین ایشان به اداره یبت و اسناد اقدام
نماید.
 23مقرر شد جهاد کشاورزی و امور آب در جهت اجرای پایاب سد گیوی در کوتاه¬ترین مدت ممکن اقدام و جهاد کشاورزی نسبت
به تشکیل تعاونی جهت جذب آورده بهره¬وری اقدام نماید.
 24مقرر شد آب و فاضالب نسبت به تکمیل آبرسانی به روستاهای بنیاد آباد ،چالگرود ،زاویه زرج آباد ،زرج آباد ،ایلخچی و بنه خلخال
اقدام نماید.
 2۵با توجه به اعتراضات اهالی روستای نرلو و جعفرلو در خصوص احداث ریل راه آهن و بسته شدن راه بین مزارع این روستاها ،مقرر
شد اقدامات الزم در جهت تعیین تکلیف جاده مذکور صورت پذیرد.
 26مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با هماهنگی اداره منابع طبیعی و فرمانداری نسبت به تعیین تکلیف زمین های حریم شهر و
واگذاری آن به منابع طبیعی اقدام نمایند.
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 2۷مقرر شد اداره کل راهداری نسبت به صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی رفاهی و ایجاد بازارچه در سه راهی فاراب جهت شروع
عملیات توسط سازمان همیاری استانداری اردبیل اقدام نماید
 2۸مقرر شد سازمان همیاری در خصوص سرمایه¬گذاری جهت احداث مجتمع خدماتی رفاهی و ایجاد بازارچه در سه¬راهی فاراب
پس از صدور مجوز توسط راهداری و تحویل زمین توسط منابع طبیعی اقدام نماید.
 29مقرر شد سازمان همیاری استانداری اردبیل در راستای تماس تلفنی استاندار اردبیل با مدیر عامل سازمان جناب آقای دکتر نظری
از طرح  CNGفیروزآباد بازدید و نسبت به عقد قرارداد راه¬اندازی جایگاه مذکور با سقف مبلغ پنج میلیارد ریال با شرکت تعاونی
دهیاران و یا دهیار فیروز آباد اقدام وپس از راه¬اندازی  %2۵سود حاصله متعلق به سازمان همیاری بوده و پس از تسویه مبلغ فوق
توسط شرکت تعاونی دهیاران ،سازمان نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید.
 3۰مقرر شد بنا به دستور استاندار محترم جاده میکائیل-سکرآباد به شهر گیوی بطول  9کیلومتر با شرط تامین اعتبار زیرسازی توسط
سازمان مدیریت استان و تامین هزینه آسفالت توسط معاونت راهداری کشور جناب آقای مهندس حسن¬نیا در راستای تماس تلفنی
استاندار و نماینده محترم با ایشان و قول مساعد جهت تامین هزینه آسفالت در سال  14۰۰اقدام گردد.
 31مقرر شد طرحهای گردشگری و صنایع دستی در میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید جهت تمهیدات الزم
معرفی گردند.
 32بنا به دستور استاندار محترم در مراسم افتتاح پرواربندی  2۰۰راسی آقای بیرامی در روستای نی احمد بیگ ،مقرر شد نسبت به
پرداخت تسهیالت به نامبرده جهت اجرای فاز دوم در طرحهای آتی اقدام گردد.
 33مقرر شد اداره برق نسبت به برق رسانی باغات روستای کلیش با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و مشارکت باغداران با
محوریت فرمانداری شهرستان اقدام نمایند.
 34مقرر شد در خصوص احداث سردخانه  1۵۰۰تنی در روستای گنجگاه و مساعدت الزم در جهت پرداخت تسهیالت و همکاری
ادارات اقدامات الزم صورت گیرد.
 3۵بنابه دستور استاندار محترم در مراسم افتتاح گلخانه روستای گنجگاه مقرر شد بانک کشاورزی نسبت به پرداخت تسهیالت تا
سقف یکصد و پنجاه میلیون تومان اقدام نماید.
 36با توجه به افتتاح کارخانه شیشه خم اتومبیل و دستور استاندار محترم مقرر شد نسبت به پرداخت تسهیالت به برادران نوروزی در
جهت اجرای فاز  2و  3کارخانه در طول یکسال اقدامات الزم صورت گیرد.
 3۷با توجه به دستور استاندار محترم در زمان افتتاح کارگاه دستمال کاغذی مقرر شد مساعدت الزم در جهت پرداخت تسهیالت الزم
صورت گیرد.
 3۸مقرر شد جهادکشاورزی بنا به درخواست و پیگیری اهالی محترم شهر گیوی در مورد احداث خانه¬های کارگری در باغات با توجه
به شرایط خاص منطقه در راستای بهینه کردن عملکرد بخش کشاورزی و باغات اقدامات الزم را انجام دهد.
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صورتجلسه شماره ۲۱

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
6132۷۸

تاریخ دعوتنامه
1399/11/16

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
خلخال

دساور جلسه:
-1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان خلخال
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان خلخال
 -3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  1۵/3۰عصر روز دوشنبه مور  1399/11/2۰با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
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 با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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:
 -1باتوجه به ضرورت جابجایی بخشی از اراضی واگذاری منابع ملی به طرح پل معلق ازناو خلخال ،مقرر گردید مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،موضوع را از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی پیگیری و نهایت
مساعدت بعمل آید.
 -2در رابطه با درخواست تسهیالت بانکی آقای حسن شاد به مبلغ  2۰میلیارد ریال برای تجهیز نمایشگاه و کارگاه تولیدی فرش و
جاجیم و سایر صنایع دستی سنتی و تکمیل زنجیره تولید با اشتغال زایی قابل توجه از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و
عشایری ،مقرر شد با معرفی معاون محترم هماهنگی اقتصادی استانداری  ،اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان در
اولویت پذیرش و پرداخت از محل مرحله پنجم منابع مربوطه قرار دهد.
 -3در رابطه با درخواست تسهیالت بانکی آقای محمد قربانی مدیرعامل شرکت ره نوزیست مجری پروژه های بیوتکنولوژی در
شهرستان خلخال به مبلغ  4۰میلیارد ریال  ،مقرر شد با معرفی معاون محترم هماهنگی اقتصادی استانداری  ،اداره کل تعاون و
کار و رفاه اجتماعی استان در اولویت پرداخت تسهیالت از محل تفاهم نامه استاندار محترم با معاون توسعه اشتغال وزارت متبوع
قرار دهد.
 -4در رابطه با مشکل کارخانه بسته بندی آب معدنی برادران شاد با دو نفر از معارضین محلی در روستای بفراجرد ،با توجه به ارسال
نامه از سوی امور آب شهرستان به کمیته مربوطه در شرکت آب منطقه ای استان مقرر شد آب منطقه ای استان با اعزام
کارشناس و بررسی میدانی نتیجه اقدامات را به استانداری و دبیرخانه بصورت کتبی اعالم نمایند.
 -5در رابطه با واگذاری کل  ۵هکتار زمین ناحیه صنعتی هشجین به آقای سید احمد یعقوبی برای اجرای چندین طرح صنعتی بدون
جدول و خیابان کشی و آماده سازی سایر زیرساخت ها به قیمت توافقی  24هزار تومان برای متر مربع ،با توجه به اینکه برابر
مصوبه  99/۰9/2۸کارگروه مدیریت و رهبری اقتصاد مقاومتی در شهرستان خلخال مقرر بود شرکت شهرک های صنعتی استان
موضوع را در جلسه هیئت مدیره شهرکهای صنعتی کشور مصوب و واگذاری را نهایی نماید ،مقرر گردید :شرکت شهرکهای
صنعتی استان نتیجه اقدامات را به استانداری و دبیرخانه بصورت کتبی اعالم نمایند.
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ریاست جلسه
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دساور جلسه:
-1بررسی مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان پارس آباد
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان پارس آباد
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  ۸صبح روز سه شنبه مور  1399/11/21با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
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 با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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:
-1طرح گاوداری شیری  ۵۰رأسی محسن سرمدی (با پیشرفت فیزیکی  3۵درصد و دارای  2۵راس گاو) که از طریق کمیته تخصصی
اشتغال جهت بهره مندی از تسهیالت بانکی از محل اشتغال پایدار روستایی به مبلغ 13۸۰میلیون تومان به پست بانک معرفی گردیده و
بانک عامل به جهت عدم همخوانی از حیث هزینه طرح و مبلغ مصوب پرونده طرح را عودت نموده است .مقرر گردید سازمان جهاد
کشاورزی استان ،مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری  ،مدیریت پست بانک استان به همراه مجری طرح طی نشست 4
جانبه موضوع را بررسی و اقدامات الزم را بعمل آورند.
-2با توجه به اینکه واحد پرواربندی گوساله صنعتی  1۰۰رأسی حسین چمانچی راکد بوده و جهت احیاء نیاز به برق سه فاز دارد و در
جلسات تخصصی سال  9۸شرکت توزیع برق مبلغ  1۰۰میلیون تومان هزینه برآورد نموده که از توان مدیر واحد خارج می باشد
مقررگردید :شرکت توزیع برق استان در خصوص تامین برق مورد نیاز واحد عالوه بر تخفیف در هزینه آن در اقساط بلند مدت همراهی
الزم را با مجری طرح بعمل آورد.
 -3کشتارگاه صنعتی طیور آقای صفر اکبری از بدو تاسیس به مرحله بهره برداری کامل نرسیده و بانک کشاورزی بخشی از واحد و
ویایق بانکی را تملک نموده و به دلیل اینکه واحد مذکور به آخرین تکنولوژی روز کشور تجهیز شده و سرمایه گذاری انجام گرفته بالغ
بر  1۰میلیارد تومان برآورد می گردد ،بنابراین جهت احیاء نیازمند تصمیمات مقام عالی استان وتصمیمات قضایی در راستای صیانت از
سرمایه گذاری انجام گرفته می باشد فلذا مقرر گردید :سازمان جهاد کشاورزی پیگیری الزم را بعمل آورد.
-4در خصوص پرورش گاو شیری  ۵۰رأسی مولد آقای قدیر قاسمزاده ،با توجه به اینکه واحد راکد است و جهت احیاء و بهسازی نیاز
مبرم به انشعاب آب دارد بنابراین مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان با محوریت جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد موضوع را
پیگیری و تمهیدات الزم را معمول نماید.
-۵در خصوص طرح گلخانه سبزی و صیفی آقایان قاسم جباری و محمد جباری ،با توجه به اینکه طرح های گلخانه ای مستقر در
شهرک گلخانه ای به جهت نبود زیرساختهای الزم از جمله گاز ،قادر به کشت محصوالت در موعد مقرر نمی باشند ،فلذا مقرر گردید:
شرکت شهرکهای کشاورزی و شرکت گاز استان در سریعترین زمان ممکن نسبت به تزریق گاز مورد نیاز در راستای رساندن گلخانه ها
به کشت فصلی اقدام عاجل را بعمل آورند.
-6در خصوص طرح فرآوری بادام زمینی به مدیریت آقای حسین سربازی ،با توجه به اینکه مجری طرح مذکور را با استفاده از آورده
شخصی احداث و تکمیل نموده و جهاد کشاورزی جهت تامین سرمایه در گردش واحد به مبلغ  16۰۰میلیون تومان از محل بند الف
ماده  ۵2به بانک کشاورزی معرفی نموده و بانک عامل سند مالکیت طرح را بعنوان تضمین قبول ننموده و از پرداخت تسهیالت امتناع
می ورزد .مقررشد موضوع توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و اقدامات مقتضی الزم را بعمل آورند.
-۷طرح رنگ کاری فلزات شکوفه موتور (ایران خودرو) آقای مهرداد باباوند
* با عنایت به آغاز عملیات بهره برداری از نمایندگی ایران خودرو و نظر به اینکه طرح رنگ کاری فلزات بعنوان یکی از مکمل های
ایران خودرو بشمار آمده و جهت تکمیل و بهره برداری از طرح مذکور نیازمند تسهیالت بانکی است مقرر گردید موضوع توسط سازمان
صنعت معدن و تجارت استان پیگیری و اقدامات مقتضی الزم را بعمل آورد .
 -۸در خصوص طرح کارگاه پنیر سازی سنتی گوسفندی با برند کریم شاهد ،با امعان نظر به عرضحال مدیر واحد درارتباط با مشکالت
ایجادی از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مقرر گردید :طی بازدید میدانی توسط فرماندار  ،شبکه بهداشت و درمان و جهاد
کشاورزی موضوع از نزدیک بررسی و تمهیدات الزم را معمول دارند.
 -9در خصوص مشکل زیر ساختهای ناحیه صنعتی شهرستان  ،پیرو پیگیریها و بازدیدهای میدانی از ناحیه صنعتی شهرستان ،انشاء و
ارسال صورتجلسات مورد لزوم در ارتباط با رفع نواقص از جمله زیر سازی وآسفالت معابر شبکه جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه،
عدم آنتن دهی تلفن همراه که تاکنون بال اقدام مانده است مقرر گردید :شرکت شهرکها و نواحی صنعتی استان عالوه بر تکمیل
زیرساختهای فوق نسبت به عملیاتی نمودن طرح انتقال آب و روشنایی معابر ناحیه صنعتی تا قبل از عید 14۰۰اقدام الزم را بعمل
آورد.
-1۰در خصوص شرکت بهدام آرتا جیران مغان -تولید انواع لبنیات –بابک فرهاد پور ،نظر به تصویب و معرفی طرح شرکت بهدام آرتا
جیران مغان با موضوع فعالیت تولید انواع لبنیات به مبلغ  ۸میلیارد تومان سرمایه یابت از محل بند الف ماده  ۵2به بانک کشاورزی  ،و
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بانک عامل به بهانه بهره برداری تنها از یک فاز از پرداخت تسهیالت بانکی امتناع مقرر گردید :بانک کشاورزی در خصوص پرداخت
تسهیالت مصوب معرفی شده همراهی الزم را معمول داشته و نتیجه را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانداری
شهرستان پارس آباد ارسال نماید.
 -11در ارتباط با قطعه اول پروژه چهار بانده نمودن محور مواصالتی پارس آباد -سربند  ،با عنایت به باالبودن حجم تردد و ترافیک
سنگین ماشین آالت علی الخصوص در زمان برداشت محصوالت کشاورزی و از طرفی افزایش میزان تردد خودروهای سبک و سنگین
کشور همسایه و آمار باالی تصادفات جاده ای منجر به فوت در این مسیر و ضرورت تسریع در چهاربانده نمودن محور مواصالتی
مزبور ،مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان در اسرع وقت از طریق پیمانکار مربوطه نسبت به اجرای سیفونهای واقع در مسیر
فوق الذکر اقدام الزم را معمول نماید .
 -12در ارتباط با قطعه سوم پروژه چهاربانده نمودن محور مواصالتی پارس آباد-سربند(مسیر سه راهی سربند تا سه راهی مشگین
شهر) ،مقرر گردید کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی در اسرع وقت نسبت به جابجایی تثسیسات خود واقع در محور ارتباطی مزبور اقدام
الزم را معمول دارند.
 -13با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضالب پارس آباد(بلحاظ جلوگیری از بروز مسائل و مشکالت زیست
محیطی ناشی از ورود پسابها و آالینده ها به رود ارس) و با عنایت به تخلیه خام فاضالب در مرداب واقع در حاشیه رود ارس و به تبع
آن تخلیه این آالینده ها به رود ارس  ،که این موضوع عالوه بر ایجاد مشکالت بهداشتی و زیست محیطی ،اعتراض کشور همسایه و
اعتراض اهالی ساکن را نیز در پی داشته است ،مقرر گردید :شرکت آب و فاضالب استان در اسرع وقت نسبت به خرید تجهیزات و
تثسیسات مربوطه و تکمیل پروژه حداکثر تا هفته دولت سال آتی اقدام الزم را معمول نماید.
 -14با عنایت به اعالم آمادگی و تثمین اعتبار احداث ساختمان جایگاه سوخت فرودگاه پارس آباد توسط شرکت فرودگاههای استان و
با توجه به توافقات بعمل آمده در ارتباط با تثمین اعتبار جهت خرید تجهیزات مورد نیاز جایگاه مزبور و برآورد اعالمی شرکت نفت به
میزان حدود  24۰میلیارد ریال ،مقرر گردید :شرکت فرودگاههای استان پی گیری های الزم را جهت تثمین اعتبار ویژه برای تحقق این
امر از وزارت راه و شهرسازی یا منابع در اختیار استانی برای سالجاری یا آتی معمول نماید .
-1۵با عنایت به مشکالت چندین ساله تثمین آب شرب پایدار شهرهای اسالم آباد و مغانسر وتعدادی از روستاهای واقع در غرب پارس
آباد و با توجه به اینکه در حال حاضر آب شرب شهرهای اسالم آباد و مغانسر از تصفیه خانه های روستایی تثمین می گردد .لذا در
صورت تکمیل پروژه آبرسانی به شهرهای اسالم آباد و مغانسر ،عالوه بر تثمین آب شرب پایدار برای این شهرها  ،مشکل تثمین آب
شرب حداقل  2۵روستا نیز حل و فصل گردیده و به ظرفیت آب شرب روستایی شهرستان نیز اضافه می گردد ،مقرر گردید :شرکت آب
و فاضالب استان با تثمین اعتبار الزم به مبلغ  1۰۰میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه های مزبور  ،نسبت به تکمیل خط انتقال آب شهر
مغانسر حداکثر تا فروردین ماه سال آتی و تکمیل خط انتقال آب شهر اسالم آباد حداکثر تا هفته دولت سال آتی اقدام الزم را معمول
نماید.
 -1۵در خصوص طرح سرمایه گذاری دریاچه شهرک شهید آیت اهلل غفاری ،نظر به ظرفیت گردشگری و توریستی دریاچه شهرک
وتخصیص اعتبار از سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری جهت انجام برخی زیر ساختها و اقدامات اولیه مقرر
گردید :اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در خصوص واگذاری آن به بخش خصوصی تمهیدات الزم بعمل آورد.
-16در خصوص میدان میوه و تربار ،با توجه به استقرار میدان میوه و تره بار در حوزه مسکونی و آموزشی ومحدود شدن آن در ابعاد
2۷۰۰متر مربع عالوه بر ایجاد مسائل و مشکالت بهداشتی برای محوطه موجبات نارضایتی ساکنین  ،اولیای دانش آموزان و حجره
داران گردیده است ،بنابراین مقرر گردید :موضوع طی جلسه تخصصی با حضور نماینده استانداری  ،جهاد کشاورزی  ،راه و شهرسازی ،
شهرداری و فرمانداری در خصوص برون رفت از مشکل میدان میوه و تره بار تمهیدات الزم معمول دارند
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۳

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
6132۸1

تاریخ دعوتنامه
1399/11/16

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 در شهرستان نمین
 -2بررسی مشکالت طرح های تولیدی(صنعتی و معدنی) شهرستان نمین
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  16عصر روز سه شنبه مور  1399/11/21با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه
مبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد
مقاومتی و جهش تولید استان در سال  ، 1399و نیز تاکید بر تکمیل و بهره برداری به موقع از این پروژه ها ،از کلیه دستگاه های
اجرایی استان خواستند :با توجه به اینکه این پروژه ها (که توسط دستگاه های اجرایی وارد سامانه نیپا گردیده است) مرتبا توسط
دبیرخانه مرکزی مورد پایش قرار می گیرد .فلذا باید گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان 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 ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،هدف از تشکیل
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به توسعه شهرستان ها دانستند .رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان با اشاره سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه را تکیه
بر تولید داخلی و حمایت از صادرات غیر نفتی دانسته و افزودند :علیرغم وجود محدودیت های شدید اعتباری ،با تالش و کوشش تیم
مدیریتی استان ،تمامی شهرستان های استان به کارگاه عملیاتی اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری تبدیل شده که امیدواریم
مردم عزیز استان در آینده نزدیک ،شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند.
در پایان ،تک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان پایش و نیز مسائل و مشکالت جدید پروژه ها و
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 جدیت و پشتکار مجری طرح دامداری  12۰۰رأسی واحد پرواربندی گوسفند نژاد رومانوف و پیشرفت فیزیکی ۸۰
درصدی ،مقرر گردید از طریق هماهنگی و مسئولیت جهاد کشاورزی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،سازمان نظام مهندسی
کشاورزی نسبت به صدور پروانه بهره برداری در سریعترین زمان ممکن اقدام نماید تا در روند واردات گوسفند نژاد موصوف توسط
مجری طرح تسهیل گردد.
 -2در خصوص مجموعه صنعتی آرتا نمین سبز (واحد تولید کاغذ از سنگ) با توجه به تکمیل طرح و ضرورت حل مشکل اینترنت
محل برای افتتاح ،مقرر گردید ظرف  4۸ساعت از طریق اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان موضوع حل و فصل گردد.
 -3به لحاظ ضرورت تبدیل پروانه بهره برداری و کاربری واحد دامداری راکد آقای مرسلی در روستای خشه حیران به واحد صنعتی
تولید تیرچه فلزی،خرپا و پالستوفوم،با توجه به تثکید استاندار محترم مبنی بر فعال شدن واحد مذکور در صنف جدید مقرر شد
همکاری های همه جانبه و اقدام الزم از طریق سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت استان در اسرع وقت معمول
گردد.
 -4با توجه به شروع عملیات اجرایی واحد صنعتی تولید الستیک آقای قانع در روبروی کارخانه سیمان آرتا و جدیت مجری برای به
یمر رساندن طرح در اسرع وقت ،مقرر شد همکاری های همه جانبه از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط استانی با پیگیری سازمان
صمت استان به عمل آید.
 -5با توجه به نوسانات و قطعی های مکرر برق اخیر که موجب مشکالتی در واحدهای صنعتی سطح شهرستان از جمله واحد صنعتی
آهک آذربایجان گردیده ،مقرر شد شرکت توزیع نیروی برق مجدانه نسبت به مدیریت موضوع و حل و فصل مشکل واحد صنعتی
مذکور در اسرع وقت اقدام نماید.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

ریاست جمهوری

صورتجلسه شماره ۲۴

سازمان برنامه م بودجه کشور

سااد راهبردی م مدیریت اتاااد مقاممای اساان اردبیل

سازمان مدیریت م برنامهریزی

تاریخ:
شماره:

اساان اردبیل

شماره دعوتنامه
6۷۸92۰

تاریخ دعوتنامه
1399/12/16

ریاست جلسه
استاندار اردبیل

دبیر جلسه
رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

محل برگزاری جلسه
فرمانداری شهرستان
مشگین شهر

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

مان مذاکرات:
جلسه راس ساعت  16عصر روز شنبه مور  1399/12/16با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم (با رعایت پروتکل
بهداشتی وزارت بهداشت) برگزار گردید.
✳ در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه مبارک
فجر دست ورات جلسه را قرائت نمودند .دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به
اتمام سال  ، 1399نسبت به تکمیل هفت پروژه اقتصاد مقاومتی استان اقدام نموده و عملکرد نهایی و اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها را
به سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) وارد نمایند.
✳ در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان مشکین شهر با عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار
محترم ،گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید
پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.
✳ در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ،هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به
توسعه شهرستان ها دانسته و با اشاره به پتانسیل های شهرستان مشکین شهر نسبت به تکمیل پروژه های در دست اجرای شهرستان
حداکثر تا پایان دولت تدبیر و امید تاکید کردند.
ماوبات:

 -1مقررگردید کلیه مصوبات باقیمانده و اجرانشده صورتجلسات قبلی اقتصادمقاومتی استان بامحوریت توسعه شهرستان
مشگین شهر خصوصاً صورتجلسه مورخه  9۸/11/1۸موضوع نامه شماره  9۸/11/23 6۷۷1۸1سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان اردبیل توسط ادارات و دستگاههای اجرایی ذیربط مورد عمل واقع شوند.
 -2باعنایت به ضرورت و اهمیت طرح های آبرسانی مشگین شهر مقررگردید پیگیریهای جدی توسط نماینده محترم
درکمیسیون تلفیق و مجلس جهت افزایش ردیف ملی شماره  13۰۷۰۰2۰۷2پروژه مذکور که درالیحه تقدیمی بودجه
سال  14۰۰دولت به مجلس از  4میلیارد تومان به 1۰میلیارد تومان رسیده  ،انجام گیرد وکل مبلغ 1۵میلیارد تومان مورد
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نظر برای هرحوزه انتخابیه نمایندگان مجلس نیز به این پروژه اختصاص داده شود.
 -3باتوجه به افتتاح رسمی سداحمدبیگلو درسفرپرخیروبرکت سال قبل ریاست محترم جمهوری مقررگردید نواقصات فنی
واجرایی سد وشبکه های اصلی و فرعی اراضی پایاب آن بشرح ذیل توسط آب منطقه ای وجهادکشاورزی و منابع طبیعی
حداکثر تا یکماه آینده انجام و نسبت به بهره برداری سریع توسط کشاورزان وباغداران عزیز و زحمتکش منتطقه وافزایش
راندمان کشاورزی به میزان  ۵برابر اقدام الزم معمول گردد.
 -3-1حل و فصل مسایل ومشکالت موجود درحدود  3۰۰هکتار از اراضی ملی واقع درپایاب سداحمدبیگلو توسط
دستگاههای اجرایی ذیربط
 -3-2رفع نواقصات فنی و اجرایی شبکه فرعی اراضی پایاب سد توسط جهادکشاورزی و بهره برداری سریع ازکل 2۰3۵
هکتار واحدهای عمرانی 1و2و.3
 -3-3پیگیری وحل مشکل ذیحسابی آب منطقه ای و تکمیل عملیات حفاظتی وامنیتی سداحمدبیگلو ازجمله فنس کشی
کامل مخزن سد ،نصب و دروبین های پایش تصویری  ،قایق موتوری و امکانات و تجهیزات غریق نجات و ...
 -4باعنایت به تامین اعتبار الزم برای شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سبالن به میزان  6۰۰میلیارد ریال بصورت
فاینانس ازطریق بانک توسعه تعاو مطابق مصوبات سفرریاست محترم جمهوری و پرداخت 1۵میلیارد تومان درمرحله اول
مقررگردید پیگیری و اقدام جدی توسط آب منطقه ای استان جهت تکمیل و بهره برداری سریغ ازپروژه معمول گردد.
 -۵باتوجه به اینکه پروژه اجرای فاضالب مشگین شهر به لحاظ توسعه شهر و افزایش حجم عملیات شبکه هنوز به اتمام
نرسیده ونیمه تمام ما نده مقررگردید پیگیریهای جدی ازطریق آب وفاضالب استان وشهرستان  ،سازمان برنامه وبودجه و
نماینده محترم انجام تاقبل ازتکمیل و بهره برداری کامل از حذف ردیف ملی شماره  1۵۰3۰۰22۰6پروژه جلوگیری و
اعتبار مورد نیاز تامین وکماکان پاداربماند.
 -6باعنایت به تامین اعتبار الزم برای مجتمع آبرسانی سبالن بابیش از  2۰۰روستای تحت پوشش به میزان  12۵میلیارد
تومان ازمحل فاینانس داخلی ماده  ۵6ازطریق بانک صادرات و اهمیت و ضرورت اجرای پروژه به لحاظ مسائل
ومشکالت عدیده ناشی از بحران کمبود آب وخشکسالی درمنطقه مقررگردید پیگیری و اقدام عاجل بمنظور طی مراحل
تشریفات قانونی وپرداخت اعتبارات مورد نظر ازطریق بانک عامل و برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار و شروع عملیات
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اجرایی حداکثر یکماه آینده معمول گردد.
 -۷پیرو صورتجلسات قبلی و قول مساعد وزیرمحترم نیرو درجریان سفرریاست محترم جمهوری و معادن اموربرق و انرژی
وزارت نیرو درجریان بازدید سالجاری مبنی برتکمیل و بهره برداری سریع از فازاول پروژه نیروگاه زمینی گرمایی و شروع
عملیات اجرایی پست  23۰کیلوولت مشگین شهر درسال  99مقررگردید پیگیری و اقدام جدی توسط شرکت توزیع نیروی
برق استان و برق منطقه ای آذربایجان انجام گیرد.
 -۸باتوجه به اینکه پروژه بیمارستان جدید  12۰تختخوابی مشگین شهر درردیف  4جدول طرحهای مطالعاتی و اجرایی شماره
 ۵۵۰۰۰۰ -1۰قانون بودجه قرارگرفته مقررگردید پیگیریهای الزم پیرو دستورمساعد ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه
کشور درسفر به استان بمنظور ایجاد ردیف ملی و تامین اعتبار الزم دربودجه سال  14۰۰معمول واقدام جدی جهت
اخذمصوبه هیئت امناء فروش اراضی مازاد بیمارستان بمنظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز و تسریع درروند تکمیل و
بهره برداری ازاین پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان معمول گردد.
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بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

 -9باعنایت به مسائل ومشکالت عدیده ناشی از کمبود امکانات و تجهیزات درمانی و بیمارستانی و جهت هدف حدود
 ۷۰هزارنفری تامین اجتماعی وموقعیت ویژه جغرافیایی شهرستان و قرارگرفتن درمسیر ترانزیتی وگردشگری وقول مساعد
وزیرمحترم تعاون  ،کارورفاه اجتماعی و ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی درسفربه استان و شهرستان مقررگردید
پیگیریهای جدی توسط مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان بمنظور احداث بیمارستان تامین اجتماعی
درشهرستان معمول و نتیجه تاجلسه بعدی گزارش شود.
 -1۰پیرو تفاهم نامه فیمابین استانداری ودانشگاه محقق اردبیلی و پارک علم وفناوری استان و واگذاری  ۵۰درصد ساختمان
دانشکده کشاورزی مشگین شهر به پارک علم وفناوری و تخصیص  4۰میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت علمی
وفناوری ریاست جمهوری بابت سهم پارک علم و فناوری و مابقی ازمحل اعتبارات استانی جهت تکمیل و بهره برداری
سریع از ساختمان نیمه تمام موجود مقررگردید پیگیری و اقدام جدی توسط استانداری و نماینده محترم ودانشگاه محقق
اردبیلی و پارک علم وفناوری استان معمول و نتیجه تایکماه آینده اعالم گردد.
 -11پیرو بند  14صورتجلسه ابالغی شماره 9۸/11/23 6۷۷1۸1ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان با محوریت
توسعه شهرستان مشگین شهر و نظر به اینکه هیچگونه سهمیه ای از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن برای این
شهرستان در نظر گرفته نشده بود مقرر گردید ضمن تسریع در شروع عملیات اجرایی 3۰۰واحدی بنیاد مسکن
و2۰۰واحدی مشارکتی پیگیری جدی توسط شورای مسکن استان و راه و شهرسازی به لحاظ درخواستهای زیاد مردم و
قیمت باالی زمین و مسکن در مشگین شهر و تبعات سوءاجتماعی ناشی از این قضیه در منطقه جهت اختصاص زمین
برای حداقل 1۰۰۰واحد دیگر در سال آتی معمول گردد۰
 -12با توجه به درخواست زمین کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان جهت احداث ساختمتن کانون به مساحت حداقل
 ۵۰۰متر مربع به لحاظ نیاز ضروری و توسعه شهر و سوابق امر و مکاتبات انجام یافته با راه و شهرسازی استان مقرر
گردید اقدام الزم در این خصوص معمول و اعتبار مورد نیاز توسط فرمانداری از محل اعتبارات استانی سهم شهرستان در
سال  14۰۰تامین و ابالغ گردد۰
 -13با عنایت به تامین اعتبارات الزم جهت تکمیل ساختمان موزه باستان شناسی مشگین شهر از محل اعتبارات ملی و
متمرکز میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان در جلسه مقرر گردید نسبت به تکمیل و بهره برداری کامل
موزه حداکثر تا تیرماه 14۰۰و پوشش کامل سقف مجموعه باستانی شهر یئری تا سه ماه آینده اقدام الزم معمول گردد۰
 -14پیرو بند  11صورتجلسه ابالغی شماره 9۸/11/23 6۷۷1۸1ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان و قول
مساعد مدیر کل محترم راه و شهرسازیی استان مقرر گردید نسبت به تکمیل و بهره برداری سریع از پروژه چهار بانده
اردبیل-مشگین شهر تا پایان فصل کاری سال 14۰۰اقدام و تمهیدات الزم جهت شروع عملیات اجرایی ادامه مسیر
مشگین شهر بطرف اهر و تبریز معمول گردد۰
 -1۵با توجه به تغییر و تحوالت انجام شده در حوزه راههای محوری و فرعی و روستایی و راکد و نیمه تمام ماندن پروژه های
مهم شهرستان از جمله راههای محوری و گردشگری مشگین شهر به سمت موئیل و قینرجه و الهرود بطرف شابیل و
قوتورسویی مقرر گردید بوروکراسی و تشریفات اداری الزم قبل از شروع فصل کاری معمول و از سال آینده ادامه عملیات
اجرایی پروژه های مذکور توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان انجام گیرد۰
 -16با عنایت به اتمام مراحل اکتشاف و بهره برداری از دو پهنه مهم معدنی نیاز دوست بیگلو و پیرو صورتجلسات و مکاتبات
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انجام شده مقرر گردید پیگیری و اقدام جدی توسط سازمان صمت استان جهت شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه
کنسانتره در معدن مس و مولیبدن و طالی دوست بیگلو توسط شرکت جلگه های آسمانی و مسایل و مشکالت فیما بین
شرکت عمراکود در معدن مس و مولیبدن نیاز حداکثر تا یکماه آینده معمول گردد۰
 -1۷پیرو مکاتبات و صورتجلسات قبلی مقرر گردید اولین جلسه شورای معادن استان در حضور استاندار محترم تشکیل و
نسبت به تعیین و تکلیف معدن هماتیت موئیل و شرکت توانگران سهند اقدام و مذاکرات الزم با شرکت سرمایه گذاری
شاهد جهت فرآوری و ایجاد کارخانه انجام گیرد۰
 -1۸مقرر گردید مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری مشگین شهر نسبت به انتقال ترمینال و میدان میوه و تره بار به
خارج از شهر به منظور حل مشکل ترافیگ در میدان جانبازان و از طرفی ایجاد اشتغال و رونق تولید در منطقه حداکثر تا
سه ماه آینده اقدام نمایند۰
 -19با توجه به سوابق امر و مکاتبات و صورتجلسات انجام شده و رفع نواقص فنی و بهداشتی کشتارگاه شهرداری و توسعه و
تجهیز آن با م شارکت بخش خصوصی و اتحادیه قصابان مشگین شهر و میزان کشتار زیاد بیش از ظرفیت کشتارگاه دام و
طیور سیمرغ و آمار بسیار زیاد کشتار غیر مجاز در مشگین شهرو محورهای اصلی و گردشگری قصابه،احمد آبادو مزعه
خلف و همچنین الهرود و ۰۰۰۰ضمن جلسه مشترک فرماندار ،شهردار و مدیر کل دامپزشکی استان در حضور معاونت
محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری مساعدت الزم از طریق کمیته ساماندهی کشتارگاههای استان معمول تا از
هر گونه ضرر و زیان مادی به شهرداری و بیت المال و تبعات سوءاجتماعی در منطقه جلوگیری شود۰
 -2۰پیرو بند  21صورتجلسه ابالغی شماره 9۸/11/23 6۷۷1۸1ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان ،مقرر گردید
تغییر و تحوالت الزم جهت بهره برداری از سینما و فرهنگسرای مشگین شهر توسط شهرداری در سال 14۰۰معمول
گردد۰
 -21پیرو بند ۷صورتجلسه ابالغی شماره 9۸/11/23 6۷۷1۸1ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان ،مقرر گردید
نسبت به حل مشکل واگذاری زمین 49هکتاری ناحیه صنعتی رضی توسط راه و شهرسازی و شرکت شهرکهای صنعتی
اقدام و تامین آب مورد نیاز از سد سبالن پیگیری و حداکثر تا یکماه آینده تعیین تکلیف گردد۰
 -22مقرر گردید یک دستگاه خودروی ریچ دو کابین توسط آب منطقه ای استان تهیه و جهت ارتقای سطح خدمت رسانی به
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مردم منطقه تحویل امور آب شهرستان گردد۰
 -23با عنایت به اینکه بودجه سال  14۰۰در کمسیون تلفیقی مجلس شورای اسالمی در حال بررسی و تصویب می باشد مقرر
گردید رایزنی های الزم توسط نماینده محترم برای افزایش اعتبارات ردیف ملی موجود شهرستان و همچنین ایجاد ردیف
های ملی جدید برای طرحها و پروژه های مهم و زیر بنایی از جمله،بیمارستان جدید 12۰تختخوابی مشگین
شهر،بیمارستان تامین اجتماعی ،سد اهل ایمان،مجتمع آبرسانی سبالن،راههای محوری و گردشگری مشگین شهر به
سمت موئیل و قینرجه،الهرود به طرف شابیل و قوتورسویی،بیجق،آق درق،فرهنگ و یوسف خانکندی،قوشه،امیرکندی و
مشیران –کنجوبه معمول گردد۰
 -24برای راه اندازی کارخانه کاغذ سازی آقای حسن صادقی ،مقرر گردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری طرح
مذکور را برای دریافت مبلغ  ۵۰میلیارد ریال سرمایه در گردش به یکی از بانک های عامل استان معرفی نماید.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی اساان در سال ۱۳۹۹
 به تفکیک شهرساانتعهد اشاغال

اشاغال

کد

مطابق با برنامه اشاغال

محقق شده

24۰1

اردبیل

114۸۸

۵96۰

۵2

24۰2

بیله سوار

14۸9

1۷۸۸

12۰

24۰3

خلخال

۷3۸

13۵۸

1۸1

24۰4

مشکینشهر

2393

19۸6

۸3

24۰۵

گرمی

1۵۷۰

1۸2۷

116

24۰6

پارسآباد

16۰3

32۰9

2۰۰

24۰۷

کویر

392

4۸4

123

24۰۸

نمین

24۷2

۸۵۷

3۵

24۰9

نیر

4۸6

۵۰2

1۰3

241۰

سرعین

41۵

6۰9

14۷

۲۳۰۴6

۱۸5۷۰

 ۸۰درصد

شهرساان

شهر

جمع

درصد تحقق

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

75

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان اردبیل در سال ۱۳۹۹

76

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق
شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

31۰

2۰1

64

سازمان فنی و حرفهای

12

19

1۵۸

دانشگاه محقق اردبیلی

6۵

34

۵2

اداره کل پست

۵

۰

۰

دامپزشکی

4

۵

12۵

راهداری و حمل و نقل

4۰۰

344

۸6

حج و زیارت

2

۰

۰

یبت احوال

6

6

1۰۰

منابع طبیعی

42

2

4

توزیع نیروی برق

۷9

19

24

جهاد دانشگاهی

2۰

2۰

1۰۰

امور عشایر

۰

۰

۰

شیالت

3۷

16

43

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

1۰4

19۸

19۰

صنعت ،معدن و تجارت

۷۸21

29۸۷

3۸

دانشگاه علوم پزشکی

۵66

461

۸1

کمیته امداد

64۸

6۵۵

1۰1

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۷۰

62

۸۸

آب منطقهای

۰

۰

۰

جهاد کشاورزی

۵۰3

۵1۵

1۰2

آموزش و پرورش

339

1۷۰

۵۰

بهزیستی

2۰2

119

۵۸

بنیاد شهید و امور ایثارگران

2۰۸

96

46

اداره زندان ها

4۵

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

41

۰

جمع

۱۱۴۸۸

5۹6۰

 5۲درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان بیله سوار در سال ۱۳۹۹
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

۰

۰

سازمان فنی و حرفهای

1۰

4

4۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

3

1

33

راهداری و حمل و نقل

1۸

۸

44

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

۰

۰

۰

منابع طبیعی

۰

۰

۰

توزیع نیروی برق

2

1

۵۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

121

11

9

شیالت

۰

۰

۰

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

1۸

49

2۷2

صنعت ،معدن و تجارت

19

32۸

1۷26

دانشگاه علوم پزشکی

69

۵۸

۸4

کمیته امداد

۷۵

۸۰

1۰6

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

۰

۰

آب منطقهای

1۰

1۰

1۰۰

جهاد کشاورزی

1۰۰4

113۵

113

آموزش و پرورش

6۵

3۵

۵3

بهزیستی

62

6۸

1۰9

بنیاد شهید و امور ایثارگران

13

۰

۰

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۱۴۸۹

۱۷۸۸

 ۱۲۰درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

77

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان پارسآباد در سال ۱۳۹۹

78

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

1۵

۰

سازمان فنی و حرفهای

6

6

1۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

3

2

66

راهداری و حمل و نقل

۰

44

۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

۰

۰

۰

منابع طبیعی

11

۵

4۵

توزیع نیروی برق

6

11

1۸3

جهاد دانشگاهی

1

1

1۰۰

امور عشایر

1۵۰

1۵۸

1۰۵

شیالت

۵

1۰

2۰۰

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

4۵

۸1

1۸۰

صنعت ،معدن و تجارت

3۵

1۵21

434۵

دانشگاه علوم پزشکی

329

199

6۰

کمیته امداد

164

94

۵۷

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

1۰

۰

آب منطقهای

1۰

۰

۰

جهاد کشاورزی

4۸۸

۷۵9

1۵۵

آموزش و پرورش

211

1۷۷

۸3

بهزیستی

9۸

114

116

بنیاد شهید و امور ایثارگران

41

2

4

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۱6۰۳

۳۲۰۹

 ۲۰۰درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان خلخال در سال ۱۳۹۹
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

۸

۰

سازمان فنی و حرفهای

3

3

1۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

۰

۰

۰

راهداری و حمل و نقل

۰

4۷

۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

2

۰

۰

منابع طبیعی

۰

۰

۰

توزیع نیروی برق

1

4

4۰۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

۰

۰

۰

شیالت

۰

1۰

۰

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

۵6

93

166

صنعت ،معدن و تجارت

۰

۵2۸

۰

دانشگاه علوم پزشکی

۰

21

۰

کمیته امداد

333

34۸

1۰4

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

3

۰

آب منطقهای

۰

۰

۰

جهاد کشاورزی

146

13۰

۸9

آموزش و پرورش

۸6

1۰2

11۸

بهزیستی

6۵

4۸

۷3

بنیاد شهید و امور ایثارگران

46

13

2۸

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۷۳۸

۱۳5۸

 ۱۸۱درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

79

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان سرعین در سال ۱۳۹۹

80

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

۰

۰

سازمان فنی و حرفهای

6

1

16

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

۰

۰

۰

راهداری و حمل و نقل

۰

۰

۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

۰

۰

۰

منابع طبیعی

۰

۰

۰

توزیع نیروی برق

2

2۷

13۵۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

۰

۰

۰

شیالت

6

2

33

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

114

122

1۰۷

صنعت ،معدن و تجارت

۵۵

23۵

42۷

دانشگاه علوم پزشکی

2۵

36

144

کمیته امداد

16

۵

31

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

۰

۰

آب منطقهای

۰

۰

۰

جهاد کشاورزی

124

133

1۰۷

آموزش و پرورش

34

2۸

۸2

بهزیستی

33

1۸

۵4

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۰

2

۰

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۴۱5

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 ۱۳۹۹
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

1

۰

سازمان فنی و حرفهای

3

3

1۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

1

۰

۰

راهداری و حمل و نقل

۵

31

62۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

2

3

1۵۰

منابع طبیعی

۰

2

۰

توزیع نیروی برق

3

3

1۰۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

۰

۰

۰

شیالت

34

1۵

44

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

12

1۷

141

صنعت ،معدن و تجارت

3۰

1۰۷

3۵6

دانشگاه علوم پزشکی

36

4۷

13۰

کمیته امداد

66

۷3

11۰

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

۰

۰

آب منطقهای

6

3

۵۰

جهاد کشاورزی

131

14۰

1۰6

آموزش و پرورش

36

1۵

41

بهزیستی

19

1۸

94

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۸

6

۷۵

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۳۹۲

۴۸۴

 ۱۲۳درصد

مثخذ :برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان

81

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان گرمی در سال ۱۳۹۹

82

دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

3

۰

سازمان فنی و حرفهای

6

2

33

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

2

1

۵۰

راهداری و حمل و نقل

۰

3۰

۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

۰

۰

۰

منابع طبیعی

1

۰

۰

توزیع نیروی برق

3

3

1۰۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

1۰۰

۵4

۵4

شیالت

۷

29

414

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

4۷

63

134

صنعت ،معدن و تجارت

4۵۰

۸44

1۸۷

دانشگاه علوم پزشکی

۸3

11۸

142

کمیته امداد

214

2۷2

12۷

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

۰

۰

آب منطقهای

۷

۷

1۰۰

جهاد کشاورزی

44۰

2۸۵

64

آموزش و پرورش

۸6

63

۷3

بهزیستی

۸3

۵1

61

بنیاد شهید و امور ایثارگران

41

2

4

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۱5۷۰

۱۸۲۷

 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 ۱۳۹۹
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

۷

۰

سازمان فنی و حرفهای

4

۰

۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

1

۵

۵۰۰

راهداری و حمل و نقل

۰

۰

۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

4

۰

۰

منابع طبیعی

6

۰

۰

توزیع نیروی برق

۷

2

2۸

جهاد دانشگاهی

3

2

66

امور عشایر

۸۰

۰

۰

شیالت

31

29

93

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

124

234

1۸۸

صنعت ،معدن و تجارت

1۰۸۵

9۵۷

۸۸

دانشگاه علوم پزشکی

126

1۰6

۸4

کمیته امداد

326

229

۷۰

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

32

۰

آب منطقهای

۵

۵

1۰۰

جهاد کشاورزی

312

266

۸۵

آموزش و پرورش

161

33

2۰

بهزیستی

۷2

6۸

94

بنیاد شهید و امور ایثارگران

46

1

2

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۲۳۹۳

۱۹۸6

 ۸۳درصد
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دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

6

۰

سازمان فنی و حرفهای

3

1

33

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

۰

1

۰

راهداری و حمل و نقل

۰

19

۰

حج و زیارت

2

۰

۰

یبت احوال

4

۸

2۰۰

منابع طبیعی

۰

۰

۰

توزیع نیروی برق

2

2

1۰۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

۰

۰

۰

شیالت

9

4

44

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

1۰9

۷2

66

صنعت ،معدن و تجارت

993

2۷1

2۷

دانشگاه علوم پزشکی

66

۵۷

۸6

کمیته امداد

124

۸2

66

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

3

۰

آب منطقهای

۰

۰

۰

جهاد کشاورزی

1۰2۰

2۵۸

2۵

آموزش و پرورش

۸۸

42

4۷

بهزیستی

4۰

2۸

۷۰

بنیاد شهید و امور ایثارگران

12

3

2۵

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۲۴۷۲

۸5۷

 ۳5درصد
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آمارهای اشاغال ثبت شده توسط دساگاههای اجرایی شهرساان نیر در سال ۱۳۹۹
دساگاه اجرایی

تعداد شغل تعهد شده

تعداد شغل محقق شده

درصد تحقق

اداره ورزش و جوانان

۰

۰

۰

سازمان فنی و حرفهای

۰

۰

۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۰

۰

۰

اداره کل پست

۰

۰

۰

دامپزشکی

1

۰

۰

راهداری و حمل و نقل

۰

24

۰

حج و زیارت

۰

۰

۰

یبت احوال

2

۰

۰

منابع طبیعی

۰

۰

۰

توزیع نیروی برق

1

2

2۰۰

جهاد دانشگاهی

۰

۰

۰

امور عشایر

۰

۰

۰

شیالت

۰

11

۰

میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

23

32

139

صنعت ،معدن و تجارت

۷6

192

2۵2

دانشگاه علوم پزشکی

16

1۰

62

کمیته امداد

39

34

۸۷

فرهنگ و ارشاد اسالمی

۰

1

۰

آب منطقهای

۰

۰

۰

جهاد کشاورزی

2۵3

164

64

آموزش و پرورش

34

۵

14

بهزیستی

3۰

1۸

6۰

بنیاد شهید و امور ایثارگران

11

9

۸1

اداره زندان ها

۰

۰

۰

پارک علم و فناوری

۰

۰

۰

جمع

۴۸6

5۰۲

 ۱۰۳درصد
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بخش دوم :گزارش ساالنه و تحلیل عملکرد كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری
کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری با برگزاری  ۸جلسه در سال  2۷ ،1399دستور جلسه و  ۸۷مصوبه داشته است
که همه آنها اجرایی شده است.

ردیف

گزارش ساالنه كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری در سال 1399
تاریخ برگزاری

تعداد دستور
جلسه

تعداد مصوبات

تعداد مصوبات اجرا شده

1

99/3/6

6

22

22

2

99/3/22

3

18

18

3

99/3/27

2

6

6

4

99/4/7

2

7

7

5

99/4/12

2

7

7

6

99/5/11

4

7

7

7

99/6/10

3

5

5

8

99/8/6

5

15

15

27

87

87

جلسه

86

وضعیت مصوبات

مجموع
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صورتجلسه های كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری
ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

«صـورتجلسه»
كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

1

99/3/6

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش آخرین وضعیت جذب اعتبارات مشاغل خانگی سال  9۸توسط دبیر کارگروه تخصصی اشتغال
استان
-2گزارش آخرین وضعیت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دبیر کارگروه تخصصی اشتغال
استان
-3گزارش بانکهای عامل از آخرین عملکرد بند الف تبصره  1۸قانون بودجه سال  9۷و سفر ریاست محترم
جمهوری به استان
-4طرح نامه شماره  2۵1۷۸مور  99/2/23رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی در رابطه با فعالیت مجدد سامانه رصد و یبت اطالعات شاغلین جدید در سامانه مذکور
-۵طرح نامه شماره  212۰۸مور  99/2/1۷معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی در رابطه با پیگیری سیاست های فعال بازار کار
-6استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

-1مقرر گردید از شرکت پژوهشگران فن گستر (نمایندگی صندوق های ضمانت در استان) جهت حضور در
جلسات کارگروه تخصصی اشتغال استان دعوت به عمل آید.
-2با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل هر گونه عملکرد حوزه
خویش را در بخش تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال به صورت منظم و مرتب اطالع رسانی نمایند.
-3با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری استان براساس پیشرفت
فیزیکی پروژه (کنترل پروژه) به صورت مستمر (هر  1۵روز) در دستور جلسات کارگروه قرار گرفته و
دستگاههای اجرایی نسبت به ارائه گزارش اقدام نمایند.
-4مقرر گردید تجزیه وتحلیل و نقش پروژه های در حال احداث بر شاخص های اقتصادی استان توسط
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی در جلسات کارگروه به صورت یک در میان گزارش گردد.
-۵نامه شماره  92/23/۷۰۵مور  99/3/3مدیریت شعب بانک کشاورزی استان در رابطه با پیشنهاد تعدیل
سطوح اولیه طرحهای آقایان رسول گوهری و سعید رجبی تورات ،استفاده کنندگان از تسهیالت اشتغال
پایدار روستایی و عشایری برای اجرای طرح گلخانه در شهرستان پارس آباد مطرح و مقرر گردید موضوع با
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ارائه نظر تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه کمیته فنی اشتغال استان مطرح تصمیمات
مقتضی اتخاذ گردد.
-6نامه شماره  92/23/446مور  99/2/1۷مدیریت شعب بانک کشاورزی استان در رابطه با ایراد دیوان
محاسبات استان به طرح سیرآب سبالن و سایر طرحهای مستقر در شهرک تخصصی آب نیر از لحاظ محل
اجرای طرح مطرح و با توجه به اینکه محل شهرک آب نیر در روستا واقع شده و موضوع در نوزدهمین جلسه
مور  9۷/۷/۷کارگروه تخصصی اشتغال استان مطرح و به استناد مورد مصوبه مذکور مبنی بر آمادگی بانک
عامل با در نظر قرار دادن نامه شماره ۷3/4۰2/4۷۰9مور  9۷/۷/1مدیریت مرکزی بانک کشاورزی جهت
پرداخت تسهیالت بر طرحهای آب معدنی مستقر در شهرک مذکور و هم چنین مصوبه بند یک بیست و
نهمین جلسه مور  9۷/9/14ستادتسهیل و رفع موانع تولید درخصوص اینکه طرحهای آب معدنی در شهرک
تخصصی نیر در روستای اسالم آباد واقع شده که با لحاظ مدارک و مستندات و مصوبات مذکور طرحهای
مربوطه مصوب و به بانک عامل معرفی شده اند لذا با عنایت به تایید استاندار محترم مقرر گردید بانک عامل
(کشاورزی) نسبت به پرداخت تسیهالت حوزه مربوطه از محل منابع اشتغال پایدار روستایی وعشایری اقدام و
نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-۷مقرر گردید رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان نسبت به پیگیری سهمیه شناور استان برای
طرحهای مشخص از محل اعتبارات بند الف تبصره  1۸از طریق وزارت متبوع اقدام و نتیجه را در اسرع وقت
به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-۸مقرر گردید طرحهای معرفی شده حوزه صنعت معدن وتجارت و میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری از محل اعتبارات بند الف تبصره  1۸از سوی بانکهای عامل با همکاری دستگاههای اجرایی به
صورت غیررسمی از لحاظ پرداخت تسهیالت بررسی اولیه گردیده تا در صورت تایید جهت تامین اعتبار
طرحهای مذکور اقدام شود.
-9با توجه به گزارش مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اینکه بیش از  ۵طرح
حوزه مربوطه در کمیته فنی وزارت متبوع از محل بند الف تبصره  1۸تصویب و در مرحله معرفی به بانکهای
عامل می باشند لذا مقرر گردید تا روز شنبه مور  99/3/1۰نسبت به پیگیری موضوع جهت معرفی به بانک
عامل و ابالغ به استان اقدام نمایند.
-1۰با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید مدیریت شعب پست بانک استان نسبت به جذب کامل
تسهیالت تخصیصی بند الف تبصره  1۸تا هفته آینده اقدام و نتیجه را به استانداری و به دبیرخانه کارگروه
اعالم نمایند.
-11با توجه به گزارش نماینده مدیریت شعب بانک توسعه تعاون مبنی بر پرداخت  %۸۷اعتبارات تخصیصی
بند الف تبصره  1۸مقرر گردید نسبت به جذب باقیمانده اعتبارات اقدام و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه
کارگروه اعالم نمایند.
-12مقرر گردید طرحهای معرفی شده به بانک تجارت و صنعت و معدن از محل تبصره  1۸مربوط به
شهرستان خلخال به صورت ویژه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و به استاندار
محترم گزارش گردد.
-13مقرر گردید ظرف دو روز لیست جدید طرحهای نیازمند سرمایه در گردش از محل بند الف تبصره  1۸از
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سوی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان احصاء و به بانک سپه ارسال نمایند که دراین رابطه مقرر شده
بانک عامل با شرط بازپرداخت اقساط شش ماهه و یک ساله در جهت پرداخت تسهیالت تسریع و نتیجه را
به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-14مقرر گردید کلیه بانک های عامل در جهت پرداخت تسهیالت بند الف تبصره  1۸باجدیت کامل و با
همکاری تنگاتنگ دستگاههای اجرایی اقدام و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-1۵مقرر گردید دستگاههای اجرایی دارای اعتبار درحوزه بند الف تبصره  1۸نسبت به تامین و تخصیص
اعتبار یارانه طرحهای حوزه مربوطه اقدام ونتیجه را به بانکهای عامل اعالم نمایند.
-16با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید بحث پنجره واحد اشتغال باموضوع بررسی مسائل و
مشکالت و عملکرد حوزه های مختلف با گزارش دستگاههای اجرایی در هر جلسه پیگیری و گزارش گردد.
-1۷نامه شماره  2۵1۷۸مور  99/2/23رئیس دبیرخانه شواریعالی اشتغال در رابطه با فعالیت مجدد سامانه
رصد اشتغال مطرح و مقرر گردید :
-1-1۷دستگاههای اجرایی نسبت به معرفی نماینده در سطح شهرستان و استان جهت اختصاص کد کاربری
برای یبت اطالعات شاغلین درسامانه مذکور به دبیرخانه کارگروه اقدام نمایند.
-2-1۷مقرر گردید دستگاههای اجرایی نسبت به تکمیل جداول مربوط به تعهد دستگاه به صورت بخشی
های سه گانه  ،12گانه و شهرستانی مطابق جدول پیوستی اقدام و نتیجه را جهت یبت در سامانه رصد به
استانداری و دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
-1۸نامه شماره  1۰499مور  99/2/1آقای دکتر اسدی مدیر محترم پروژه های سرمایه گذاری برنامه های
اشتغال فراگیر روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص گزارش عملکرد اجرای قانون اشتغال
پایدار روستایی و عشایری استان اردبیل و مصرف منابع ابالغی چهار مرحله و مقایسه سهم بخشهای
اقتصادی تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه (طی نامه شماره  1۷۵16۵مور  )9۷/4/13مطرح و مقرر
گردید اعضای کمیته فنی استان به ویژه بانکهای عامل و دستگاههای بخشی نسبت به رعایت و اجرای مفاد
نامه مذکور و مطایق بند  1اولین صورتجلسه کمیته فنی اشتغال روستایی استان مور  99/2/1۵جهت تعیین
تکلیف طرحهای موجود کارتابل بانکهای عامل و هدایت تا مرحله عقد قرارداد و پرداخت در جهت جذب
کامل اعتبار قبلی به عنوان شرط اصلی ابالغ اعتبار مرحله پنجم اقدام نمایند.
-19با عنایت به نامه شماره  146۰مور  99/1/9آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص امکان پرداخت تسهیالت تکمیلی به میزان  4۰درصد به
طرحهای نیمه تمام روستایی و عشایری که تاریخ عقد قرارداد بانکی آنها تا تاریخ  9۷/12/29می باشد و
همچنین به استناد ابالغیه شماره /9۸/1۵۸4۰ص مور  9۸/12/2۰هیات امنای صندوق توسعه ملی و شیوه
نامه ابالغی وزیر محترم تعاون کارورفاه اجتماعی به شماره  136۷12مور  9۸/۷/24و  13۷9۵6مور
 9۸/۷/2۸مصوبات اولین جلسه کمیته فنی اشتغال روستایی استان مور  99/2/1۵در خصوص تصویب تعداد
 13طرح مشمول تسهیالت متمم به مبلغ  911۰۰میلیون ریال مطرح و ضمن موافقت کارگروه با پرداخت
تسهیالت تکمیلی به طرحهای مذکور مقرر گردید بانکهای عامل نسبت به اطالع رسانی موضوع به
متقاضیان جهت مراجعه به شعبات بانکها و ارائه مدارک و مستندات الزم و پرداخت تسهیالت متمم اقدام
نمایند.ضمنا در صورت اعالم طرحهای مشمول از طرف بانکهای عامل ودستگاههای بخشی استان به دلیل

89

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتمام منابع مالی نزد بانکها تسهیالت متمم برای طرحهای مشمول از محل اعتبارات ابالغی مرحله پنجم
روستایی و پذیرش و پرداخت خواهد شد.
-2۰باعنایت به دستور استاندارمحترم مبنی بر موافقت با جابه جایی اعتبار مانده بنیادشهید از محل اعتبارات
حمایتی اشتغال روستایی در حدود  1۰۰میلیارد ریال به استناد نامه شماره  6۵۵32مور  9۸/4/16وزیر
محترم تعاون کارورفاه اجتماعی به سایر طرحهای اشتغال روستایی مقرر گردید دبیرخانه کارگروه استان
حداکثر ظرف مهلت یک هفته آتی نسبت به تشکیل جلسه کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی باحضور
مدیران بانکها و دستگاههای بخشی درخصوص تصمم گیری برای نحوه جذب مانده اعتبار  1۰۰میلیارد ریال
بنیاد شهید برای طرحهای اشتغال روستایی دارای کد طرح در سامانه کارا و با درنظر گرفتن سایر شرایط و
ضوابط دستورالعمل اجرائی توسط دستگاههای بخشی برای پروژه های اقدام و طرحهای مورد تایید کمیته
توسط دبیرخانه به بانکهای عامل معرفی گردد.
-21مصوبات کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان تامور ( 99/3/۵جلسات دهم و یازدهم
سال  9۸و جلسه اول سال ) 99مورد تایید و تصویب کارگروه تخصصی اشتغال استان قرار گرفت و مقرر
گردید بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی و عوامل دخیل در امر درجهت اجرایی مصوبات اقدام نمایند.
-22مصوبات کمیته نظارت استان در جلسه مطرح و مورد تایید و تصویب اعضا کارگروه تخصصی اشتغال
استان قرار گرفت و مقرر گردید دبیرخانه کارگروه  ،بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی و سایر عوامل
دخیل در موضوع در جهت اجرای مصوبات اقدام و نتیجه را اعالم نمایند.

غایبین جلسه:
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«صـورتجلسه»
كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

2

1399/03/22

معاون امور اقتصادی و توسعه

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1تشریح شیوه نامه اعطای تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا
-2گزارش دستگاههای اجرایی دررابطه با برنامه های جهش تولید حوزه مربوطه
-3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

-1با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید از جلسه بعدی کارگروه تخصصی اشتغال استان
دستگاههای اجرایی استان(جهاد کشاورزی-صنعت ،معدن و تجارت-میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری) در رابطه با پیشرفت فیزیکی و برنامه زمان بندی اجرای طرحهای حوزه جهش تولید و اشتغال
بخش مربوطه (با محوریت الف-طرحهایی که تا پایان سال به بهره برداری می رسند ب-طرحهایی راکد که
به چرخه تولید بازخواهند گشت ج-افزایش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای موجود ) در قالب پاور پویینت
همراه با عکس و تصویر ارائه نمایند.
-2با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید بانکهای عامل با همکاری دستگاهای متولی امرنسبت به
پاالیش طرحهای معرفی شده از محل تسهیالت بند الف تبصره 1۸اقدام و طرحهایی که امکان پرداخت
تسهیالت میسر نبوده را به دستگاههای اجرایی مربوطه عودت تا جایگزین معرفی نمایند.
-3با توجه به اینکه اعتبارات بعضی از بانکهای عامل در محل بند الف تبصره  1۸به صورت شناور می باشد
لذا مقرر گردید دستگاههای تخصصی نسبت به تعریف و معرفی پروژه به بانکهای عامل اقدام و نتیجه را به
استانداری اعالم نمایند.
-4مقرر گردید جلسات کارگروه تخصصی اشتغال استان هر  1۵روز درمحل استانداری برگزار گردد.
-۵با توجه به گزارش دبیر کارگروه تخصصی اشتال استان از آخرین وضعیت سامانه رصد مقرر گردید
دستگاههای اجرایی(دانشگاه علوم پزشکی ،یبت احوال ،پارک علم و فناوری،آب منطقه ای) نسبت به ارائه
تعهد اشتغال بخش مربوطه و هم چنین مشخصات کاربران جهت ایجاد کد کاربری به منظور یبت اطالعات
شاغلین در سامانه مذکور مطابق فایل اکسل ارسالی اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال
استان اعالم نمایند.
-6به استناد تبصره ذیل ماده  11مصوبه جلسه شانزدهم ستاد ملی کرونا(تصمیمات جلسه یکصد و سی و
دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مور  99/2/2و ابالغیه شماره  11/2۷۵۸مور  99/2/3معاونت

91

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92

اقتصادی ریاست جمهوری اجرای شیوه نامه پرداخت تسیهالت ویژه بنگاههای به شدت آسیب دیده استان
اردبیل از ویروس کرونا با دستور و تاکید استاندار محترم آغاز و مقرر گردید دستگاههای بخشی و بانکهای
عامل و دبیرخانه کارگروه اشتغال استان با رعایت مفاد شیوه نامه مذکور حداکثر ظرف مهلت یک هفته
نسبت به شناسایی یبت نام متقاضیان ،احصا و طرحهای مشمول تایید و معرفی به بانک در سامانه کارا جهت
پرداخت تسهیالت با توجه به سطح دسترسی به سامانه کارا انجام گیرد.
-۷باتاکید و دستور استاندار محترم درخصوص مدیریت جذب اعتبار تخصیصی استان برای پرداخت تسهیالت
به و احدهای کسب و کار آسیب دیده از ویروس کرونا مقرر گردید کمیته فنی با حضور معاونت هماهنگی
امور اقتصادی استانداری –مدیران یا معاونین دستگاههای بخشی  ،بانکهای عامل-اتاق بازرگانی-اتاق
اصناف-اتاق تعاون-و دبیرخانه کارگروه اشتغال استان تشکیل و ضمن مشخص نمودن چارچوب عملیات
اجرایی شیوه نامه و تعامل با بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیالت جلسات از روز شنبه مور 99/3/24
برگزار گردد.
-۸مقرر گردید بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیالت ،کارشناس مشخص و معین برای موضوع تسهیالت
در شعبات تعیین و کتبا به استانداری و دبیرخانه کارگروه اشتغال استان معرفی نماید.
-9نامه شماره  42۷۷2مور  99/3/21معاون محترم توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی در خصوص ابالغ شیوه نامه اعطای تسهیالت به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از
ویروس کرونا طی نامه نامه شماره  334۸2مور  99/3/6و شروع فرایند اعطای تسهیالت برای مشمولین
واجد شرایط استان مطرح و مقرر گردید دستگاههای بخشی مندرج در شیوه نامه نسبت به اطالع رسانی و
مشارکت با تشکلهای خصوصی و تعاونی و به ویژه اتاق بازرگانی ،صنعت و معدن و تجارت-اتاق اصناف-
اتاق تعاون-نسبت به یبت نام و تکمیل اطالعات مورد نیاز متقاضیان در سامانه کارا به آدرس
 kara.mcls.gov.irبارعایت سهم استان و  13رسته اعالمی ستاد ملی کرونا اعالم وتا پایان خرداد ماه
نسبت به معرفی طرحهای مشمول به بانکهای عامل و پرداخت تسهیالت تسریع و تسهیل گردد.
-1۰با توجه به اعالم اظهار بی اطالعی برخی از نمایندگان بانکهای عامل دستگاههای بخشی از تخصیص
و دسترسی کد کاربری به سامانه کارا جهت تایید و معرفی طرحها به بانک جهت پرداخت تسهیالت
واحدهای کسب و کار آسیب دیده از کرونا مقرر گردید حداکثر تا روز شنبه مور  99/3/24نسبت به پیگیری
تفویض اختیار سطح دسترسی استانی به سامانه کارا توسط بانکهای عامل ودستگاههای بخشی از تهران
اقدام و در صورت هر گونه سوال وابهام در نحوه کار با سامانه با دبیرخانه کارگروه اشتغال استان با شماره
تماس ( 3323۸4۰4آقای دادجو) هماهنگی نمایند.
-11به دستور و تاکید استاندار محترم مبنی بر تسهیل و تسریع در جذب اعتبار تخصیصی استان برای
پرداخت تسهیالت به و احدهای کسب و کار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ  ۵3۵میلیارد تومان
مقرر گردید دستگاههای بخشی و بانکهای عامل تا پایان خرداد ماه سالجاری نسبت به تایید طرحهای
مشمول درسامانه کارا و پرداخت تسهیالت اقدام تا به استناد تبصره ماده  4شیوه نامه در صورت نیاز به اعتبار
جدید ،موضوع توسط استاندار محترم ودبیرخانه کارگروه اشتغال استان جهت جابه جایی منابع سایر استانها
ودستگاهها جهت تخصیص اعتبار جدید به استان اقدامات و هماهنگی الزم با کارگروه ملی ستاد کرونا
صورت گیرد.
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-12با توجه به ضرورت استعالم وضعیت شاغلین و سقف تسهیالت درخواستی متقاضیان توسط دستگاههای
بخشی عالوه بر اینکه سامانه کارا براساس اطالعات دریافتی از سازمان تامین اجتماعی کشور به صورت
هوشمند موضوع را کنترل و رصد می کند لکن در برخی موارد نیاز به استعالم از تامین اجتماعی از قبیل کد
کارگاهی و کد بیمه شاغلین کارگاه می باشد لذا مقرر گردید سازمان تامین اجتماعی استان بنا به حساسیت و
ضرورت موضوع نسبت به پاسخگویی به استعالمات تلفنی و کتبی دستگاههای بخشی  ،بانکهای عامل و
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان اقدام و نماینده تام االختیار در این خصوص کتبا به استانداری و اداره تعاون
کارورفاه اجتماعی معرفی نمایند.
-13درخصوص رعایت مفاد ماده  11شیوه نامه ابالغی مبنی بر ویایق و تضامین قابل اخذ از واحدهای کسب
و کار توسط بانکهای عامل مقرر گردید بانکهای عامل با رعایت و اجرای مفاد مواد  1۵-14-13-11شیوه
نامه در فرایند پرداخت تسهیالت واحدهای متقاضی تسهیل و تسریع نمایند .ضمنا درخصوص ابهام مستثنی
بودن ضامن از مفاد ماده 13شیوه نامه (مستثنی بودن محدودیتهای مربوط به چک برگشتی و بدهی
غیرجاری) مقرر گردید موضوع توسط بانکهای عامل دبیرخانه کارگروه اشتغال استان از تهران استعالم و
نتیجه کتبا اعالم گردد.
-14به استناد مفاد ماده  1۷شیوه نامه پرداخت تسهیالت به واحدهای کسب و کار آسیب دیده از ویروس
کرونا مقرر گردید کنترل شرایط و ضوابط دستورالعمل با شرایط و درخواستهای متقاضیان در سامانه کارا بر
عهده دستگاههای بخشی موضوع ماده -1نظارت بر حفظ اشتغال بنگاه پس از پرداخت تسهیالت بر عهده
وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی نظارت بر نحوه هزینه کرد وباز پرداخت تسیهالت بر عهده بانکهای عامل و
موسسات اعتباری می باشد و نظارت عالی بر اجرای شیوه نامه بر عهده معاونت هماهنگی اقتصادی
استانداری می باشد.
-1۵به پیشنهاد اعضای جلسه مقرر گردید موضوع قبول سهام عدالت متقاضیان تسهیالت کرونا به عنوان
وییقه و ضمانت در بانکهای عامل توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به عنوان دارائی های مشخص
افراد به کارگروه ملی کتبا ارسال تا در صورت موافقت جهت اجرا به بانکهای عامل ابالغ گردد.
-16با توجه به حجم مراجعان متقاضیان تسهیالت کرونا در سطح استان و به منظور جلوگیری از بالتکلیفی
و سردرگمی متقاضیان و مراجعات غیرضروری و بی موردی به استانداری و دبیرخانه کارگروه استان مقرر
گردید به استناد بند ب ماده  ۷شیوه نامه مربوطه دستگاههای بخشی نسبت به ساماندهی یا شناسایی و
راهنمائی متقاضیان جهت یبت نام در سامانه کارا اقدام و در صورت ابهام و سوال در این خصوص صرفا
نمایندگان دستگاه بخشی با آقای دادجو دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به شماره  3323۸4۰4هماهنگی
الزم به عمل آورده و به منظور جلوگیری از طوالنی تر شدن فرایند از راهنمایی و ارجاع ارباب رجوع به
دبیرخانه کارگروه خوداری نمایند .
-1۷مقرر گردید موضوع بند  2ماده  6شیوه نامه و مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا مبنی بر بالمانع بودن
پرداخت تسهیالت به و احدهای کسب و کار که کارگران آنها بیمه بیکاری برای ماهها اسفند  9۸و فروردین
واردیبهشت سال  99گرفته اند توسط دبیرخانه کارگروه استان از کارگروه ملی استعالم و نتیجه کتبا به اعضا
ابالغ گردد.
-1۸نامه شماره  9921۰/113۸2مور  99/2/۷سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص کاهش مبلغ
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تسهیالت مصوب طرح پرورش گوسفند داشتی خانم لیال دانش مقدم واقع درشهرستان بیله سوار به عاملیت
صندوق کارآفرینی امید با کد طرح  ۸۰34۰9از مبلغ  2۰۰۰۰میلیون ریال به  12۰۰۰میلیون ریال و با تعهد
اشتغالزایی  ۸نفر مطرح و ضمن موافقت با کاهش مبلغ مقرر گردید دبیرخانه کارگروه استان نسبت به اصالح
مبلغ تسهیالت مصوب طرح مذکور در سامانه کارا اقدام و نتیجه را کتبا به صندوق کارآفرینی امید جهت
اقدام بعدی اعالم نمایند
غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

«صـورتجلسه»
كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه
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1399/03/27

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش دستگاههای اجرایی و بانک های عامل در خصوص فرایند پرداخت تسهیالت به اسب و کارهای
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا
-2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

-1با عنایت به تعریف سطح دسترسی دستگاههای بخشی و بانکهای عامل استان به سامانه کارا (تسهیالت
کرونا) مقرر گردید دستگاههای بخشی (راه و شهرسازی – دانشگاه علوم پزشکی – ورزش و جوانان)
بانکهای عامل (سپه – کویر – کارآفرین – سینا و انصار) حداکثر تا روز شنبه مور  99/3/31نسبت به
تخصیص کد کاربری به شعبات شهرستانی و توزیع طرح های منتظر بررسی در کارتابل سامانه کارا به
شعبات اقدام و نتیجه به دبیرخانه کار گروه استان گزارش نمایند.
-2با توجه به دستور استاندار محترم مقرر گردید مدیران محترم دستگاههای بخشی بویژه صنعت ،معدن و
تجارت – میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری – راه و شهرسازی (حمل و نقل جاده ای) – سازمان
تاکسیرانی – آموزش و پرورش – دانشگاه علوم پزشکی – ورزش و جوانان تا روز شنبه مور 99/3/31
نسبت به تماس تلفنی و اطالع رسانی به متقاضیان موجود در لیست اکسل پایش شده تامین اجتماعی جهت
یبت نام در سامانه کارا و همچنین افراد حقیقی و حقوقی که در لیست مذکور نبوده و فعال امکان یبت نام
برای آنها در سامانه کارا (تسهیالت کرونا) مقدور نمیباشد با جدیت پیگیری نمایند و نتیجه اقدامات را به
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه کار گروه اشتغال استان گزارش نمایند.
-3با دستور استاندار محترم مقرر شد سازمان صنعت معدن و تجارت استان و سایر دستگاههای بخشی جهت
تسریع در اطالع رسانی به مخاطبان تحت پوشش خود جهت یبت نام در سامانه کارا (تسهیالت کرونا) از
ظرفیت و همکاری نهادهای تشکل های خصوصی بویژه اتاق بازرگانی – اتاق اصناف استفاده نمایند.
-4مقرر شد آن دسته از متقاضیانی که بدلیل عدم دسترسی به سامانه کارا امکان یبت نام ندارند فعال توسط
دستگاههای بخشی شناسایی و احصاء گردند تا پس از ابالغ شیوه نامه و دستورالعمل جدید نحوه یبت نام
کارگاههای فاقد کد کارگاه و لیست بیمه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به راهنمایی
متقاضیان جهت یبت نام اقدام نمایند.
-۵مقرر شد در خصوص اضافه شدن واحدهای تولیدی پوشاک در زیر رسته پوشاک تسهیالت کرونا مکاتبه
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ای با امضای استاندار محترم توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با وزارت محترم تعاون کار و
رفاه اجتماعی صورت گیرد.
-6به منظور رصد و کنترل عملکرد دستگاههای بخشی و بانک های عامل در خصوص معرفی درخواست
های واحدهای کسب و کار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانکها و پرداخت تسهیالت مصوب مقرر
گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بصورت روزانه آمار معرفی شدگان و تسهیالت پرداختی از
دستگاههای بخشی و بانک های عامل را جمع بندی و به شخص استاندار محترم روزانه گزارش نمایند.
غایبین جلسه:
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استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1گزارش دستگاه های اجرایی و بانک های عامل از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به کسب و
کارهای آسیب دیده از کرونا
 -2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

 -1با عنایت به گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مبنی بر عملکرد پایین استان در پرداخت تسهیالت
به بنگاه های آسیب دیده از کرونا علیرغم معرفی بانکی  3۵۰۰درخواست متقاضیان و با توجه به دستور و
تاکید استاندار محترم مقرر گردید تا پایان هفته جاری بانکهای عامل با همکاری دستگاه های بخشی ضمن
اطالع رسانی به متقاضیان معرفی شده به شعب ،نسبت به افزایش آمار تسهیالت پرداختی اقدام نمایند.
 -2به منظور تسریع و تسهیل فرایند پرداخت نسهیالت و مراجعه متقاضیان معرفی شده به شعبات بانکهای
عامل در سامانه کارا مقرر گردید همزمان با توزیع طرحها از سوی مدیریت بانکها موضوع ضمن تماس تلفنی
یا ارسال پیامک به متقاضیان توسط بانکهای عامل و دستگاه های بخشی مربوطه جهت مراجعه به بانک و
پیگیری پرونده تسهیالت اطالع رسانی گردد.
 -3با توجه به اینکه طبق ماده  1شیوه نامه پرداخت تسهیالت ویژه بنگاه های آسیب دیده از کرونا کلیه
مراحل یبت نام و فرایند کاری تا مرحله پرداخت به صورت الکترونیکی در سامانه کارا(کرونا) پیاده سازی شده
است که در این خصوص مشاهده درخواست متقاضیان در کارتابل دستگاه اجرایی ذیربط و بانک عامل استان
به منزله مشمولیت درخواست بنگاه ،تایید و ارسال در سامانه کارا به مرحله بعدی می باشد فلذا مقرر گردید
بانکهای عامل پس از مشاهده درخواست در کارتابل سامانه خود(در قسمت اطالعات کارگاهها -کارگاه های
جدید) به منزله تایید دستگاه اجرایی ذیربط تلقی نموده و نسبت به توزیع شعبه درخواستها در اسرع وقت
اقدام نمایند و از درخواست هر گونه نامه یا استعالم کتبی با دستگاه های اجرایی مربوطه خودداری نمایند.
 -4به دستور استاندار محترم و به منظور رصد و پیگیری سرنوشت درخواستهای بنگاه های معرفی شده به
بانک های عامل ،مقرر گردید روزانه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاه های بخشی نسبت
به گزارشگیری سامانه کارا و گزارش به شخص استاندار محترم اقدام نمایند.
 -۵با توجه به اینکه طی روزهای اخیر سامانه کارا در خصوص پایش بنگاه های مشمول تسهیالت کرونا به
صورت آنالین به سازمان تامین اجتماعی متصل خواهد شد فلذا مقرر گردید دستگاه های بخشی موضوع را
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به متقاضیان تحت پوشش خود در خصوص بروزرسانی لیست بینه حداقل تا اسفند  9۸از طریق تامین
اجتماعی اطالع رسانی نمایند .ضمناً ،اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در امهال پرداخت حق بیمه
واحدهای آسیب دیده از کرونا به استناد نامه شماره  1۰۰/9۸/16۷۷4مور  9۸/12/26ابالغی معاونت بیمه
ای سازمان تامین اجتماعی کشور ،عمل نمایند.
 -6با توجه به اینکه دسترسی به تمامی دستگاه های بخشی استان در سامانه کارا اختصاص داده شده و
تمامی فرایند کاری درخواست متقاضیان تحت پوشش آنها قابل رصد و پیگیری است مقرر گردید دستگاه
های بخشی نسبت به فعال سازی کارتابل خود اقدام و مراجعان خود را بر اساس اطالعات سامانه کارا
راهنمایی نموده و از ارجاع متقاضیان غیر مشمول و فاقد شرایط در سامانه کارا(مشکل عدم تایید کد کارگاه
در سامانه -مغایرت کد ملی با کد کارگاه -نداشتن کد کارگاه و لیست بیمه فعال تا اسفند ماه  -139۸خارج
از رسته  13گانه و  )...به استانداری و دبیرخانه کارگروه اشتغال استان خودداری نمایند.
 -۷با عنایت به پیگیری موضوع حذف پرداخت تسهیالت به صورت  ۵۰درصد از بابت دستمزد شاغلین و
 ۵۰درصد از بابت سایر هزینه های عملیاتی کارفرما توسط بانک های عامل در فرایند پرداخت تسهیالت به
بنگاه های آسیب دیده از کرونا توسط دستگاه های بخشی و بانکهای عامل ،مقرر گردید موضوع حذف
پرداخت بخشی از تسهیالت به حساب شاغلین کارگاه و پرداخت کل تسهیالت به حساب کارفرما توسط
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیگیری و اعالم نتیجه گردد.
غایبین جلسه:
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استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1بررسی آخرین عملکرد پرداخت تسهیالت به بنگاههای آسیب دیده از ویروس کرونا توسط بانکهای
عامل و دستگاه بخشی
-2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به آمار یبت نام پایین متقاضیان تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان در سامانه کارا به عنوان بیشترین بنگاههای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مقرر گردید
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تا روز یکشنبه مور  99/4/1۵نسبت به ساماندهی
بنگاههای مشمول خود و یبت نام در سامانه کارا اقدام نماید و درصورت اعالم عدم تمایل صاحبان
بنگاههای آسیب دیده جهت پیگیری و اخذ تسهیالت انصراف کتبی ازآنها اخذ و نتیجه طی نامه ای به
استانداری و دبیرخانه کارگروه اشتغال استان گزارش نماید.
-2با توجه به انتظار بیشتر ازسازمان صنعت ،معدن و تجارت  ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای،
آموزش وپرورش  ،دانشگاه علوم پزشکی ،تاکسیرانی ،اتاق اصناف درجهت اطالع رسانی گسترده به
متقاضیان تحت پوشش خود به منظور یبت نام در ساماه کارا (کرونا) مقرر گردید دستگاههای بخشی مذکور
حداکثر تا روز یکشنبه مور  99/4/1۵نسبت به افزایش آمار یبت نام خود درسامانه و هدایت و راهنمایی
متقاضیان معرفی شده به بانکهای عامل جهت پیگیری پرونده تسهیالتی خود اقدام نماید.
-3نامه شماره  ۵6۸93مور  99/4/9معاون محترم توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی در خصوص ارسال لیست مشخصات رانندگان شرکتهای تعاونی در قالب خویش فرمایی تامین
اجتماعی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای مطرح و مقرر گردید اداره کل راهداری استان
حداکثر تا روز یکشنبه مور  99/4/1۵نسبت به جمع بندی و ارسال لیست رانندگان مذکور به استانداری
ودبیرخانه کارگروه اشتغال استان جهت مکاتبه با وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و بارگزاری درسامانه کارا و
اجاره یبت نام و طی فرایند اقدام نمایند.
-4باتوجه به گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مبنی بر عملکرد پایین بانکهای عامل در پرداخت
تسهیالت به بنگاههای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا علی رغم گذشت بیش از  1ماه ازمعرفی
متقاضیان به بانکها با تاکید و دستور استاندار محترم مقرر گردید بانکهای عامل استان با اولویت کاری نسبت
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به تسریع و تسهیل در فرایند پرداخت تسهیالت به متقاضیان معرفی شده به بانکها اقدام و نتیجه در جلسه
روز دوشنبه مور  99/4/16توسط مدیران محترم بانکها گزارش گردد.
-۵با توجه به گزارش دستگاههای بخشی مبنی براخذ برگ سبز ماشین برای رانندگان معرفی شده به بانکها
جهت اخذ تسهیالت  6۰میلیون ریال مقرر گردید بانکهای عامل از اخذ هر گونه سند یا برگ سبز ماشین و
خارج از شیوه نامه تسهیالت کرونا خودداری و در فرایند پرداخت تسهیالت مذکور تسریع نمایند.
-6مقرر گردید لیست مشخصات رابطان دستگاههای بخشی و بانکهای عامل جهت ارتباط و پیگیری
سرنوشت متقاضیان معرفی شده به بانکهای عامل در اختیار دستگاههای بخشی جلسه قرار گیرد.
-۷با تاکید دستور استاندار محترم مقرر شد دستگاههای بخشی نسبت به اطالع رسانی پیامکی و تلفنی به
متقاضیان معرفی شده به بانکها جهت پیگیری پرونده تسهیالتی خود اقدام نمایند.
غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

«صـورتجلسه»
كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

6

1399/05/11

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش دستگاههای اجرایی و بانک های عامل از آخرین وضعیت تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده
از کرونا
 -2طرح و بررسی نامه شماره  6۵3۰9مور  99/4/21وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی در خصوص
تخصیص مرحله پنجم اعتبار اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تصمیم گیری در این رابطه
 -3طرح و بررسی نامه شماره  ۵۸3۷6مور  99/4/11معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص رعایت اولویت های پرداخت تسهیالت مرحله پنجم اشتغال پایدار
روستایی و عشایری توسط دستگاه بخشی  ،بانک های عامل و کمیته فنی استان
 -4استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

-1نظر به توضیح مدیر بانک سپه استان مبنی بر دریافت و بررسی لیست اسفند ،139۸فروردین و اردیبهشت
ماه 1399بیمه شاغلین متقاضی تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به استناد بخشنامه داخلی
مدیریت مرکزی بانک عامل که این موضوع در شیوه نامه پرداخت تسهیالت ویژه بنگاههای به شدت آسیب
دیده از ویروس کرونا قید نشده است لذا با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید موضوع مغایرت با
مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری احصاء و ظرف یک روز از معاونت توسعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیگیری و استعالم گردد.
 -2به لحاظ گزارش بعضی ناهماهنگی و مغایرت های موردی در رابطه با پذیرش و پرداخت تسهیالت به
بنگاههای آسیب دیده از ویروس کرونا در جلسه ،با عنایت به تاکید و دستور استاندار محترم مقرر گردید
موضوع مسائل و مشکالت و مغایرت ها با محوریت مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با
حضور نماینده دستگاه بخشی ،بانک عامل و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بصورت بانک به بانک
بررسی و نتیجه اقدامات به استاندار محترم گزارش گردد.
 -3با توجه به گزارش های موردی مبنی بر درخواست معرفینامه کتبی از سوی دستگاه بخشی برای
متقاضیان تسهیالت بنگاههای آسیب دیده از ویروس کرونا توسط بانکهای عامل نظربراینکه موضوع مذکور
در شیوه نامه مربوطه قید نشده است لذا مقرر گردید بانک های عامل از درخواست معرفی نامه اکیدا پرهیز
نمایند.
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 -4مقرر گردید مدیریت شعب بانک های عامل هر چه سریعتر نسبت به ارجاع طرح های موجود در کارتابل
خویش به شعبات مربوطه اقدام نمایند.
 -۵با عنایت به اندک زمان باقیمانده از مهلت پرداخت تسهیالت به بنگاههای آسیب دیده از ویروس کرونا
مقرر گردید بانک های عامل در راستای پرداخت تسهیالت مربوطه تسریع و در صورت عدم ارائه مدارک و
شمولیت متقاضی ،نسبت به عودت طرح به دستگاه اجرایی اقدام نمایند.
 -6نظر بر اینکه تعداد کثیری از متقاضیان بصورت روزانه به دبیرخانه کار گروه بدلیل عدم امکان یبت نام در
سامانه کارا از سوی دستگاه بخشی ،بانک های عامل و یا تامین اجتماعی راهنمایی می گردند با توجه به
اینکه اطالعات پایه واحدهای آسیب دیده از ویروس کرونا توسط دستگاه بخشی احصاء و از سوی ستاد ملی
کرونا جهت بارگذاری در سامانه کارا به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم شده است لذا مقرر گردید
دستگاههای بخشی ضمن پرهیز از راهنمایی متقاضیان به دبیرخانه کار گروه نسبت به اعالم و پیگیری
موضوع از طریق وزارت متبوع خویش اقدام نمایند.
 -۷نامه شماره  6۵3۰9مور  99/4/21وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی با عنوان «مدیران عامل
محترم بانک های کشاورزی – توسعه تعاون – پست بانک و صندوق کارآفرینی امید»در رابطه با ابالغیه
تخصیص مرحله پنجم اعتبارات موضوع قانون حمایت از اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی به شعبات استانی و نامه شماره  ۸۵3۷6مور  99/4/11معاون محترم توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با عنوان «استانداران محترم سراسر کشور» در
خصوص اولویت های پرداخت تسهیالت مرحله پنجم برای طرح های نیازمند تسهیالت تکمیلی و طرح
های در دست بررسی و مصوبات موسسات عامل با رعایت سهم بخشهای هدف در سطح ملی و سهم بخش
اقتصادی در استان مطرح و با توجه به اعالم آمادگی مدیران بانک های عامل استان مبنی بر پذیرش و
پرداخت تسهیالت مرحله پنجم مقرر گردید :
 )1-۷دستگاه بخشی با اولویت طرح های نیازمند تسهیالت متمم (تکمیلی) عقد قرارداد شده و همچنین
طرح های مصوب نزد بانک عامل که بدلیل تورم امکان اتمام طرح با تسهیالت مصوب قبلی امکان پذیر
نبوده به شرط اینکه با تسهیالت متمم به بهره برداری خواهند رسید را احصاء و به استانداری و دبیرخانه
کارگروه ارسال نمایند( .تا روز یکشنبه)
 )2-۷بانک های عامل نیز طرح های نیازمند تسهیالت متمم را احصاء و به دستگاههای اجرائی و دبیرخانه
کار گروه و استانداری اعالم نمایند( .تا روز سه شنبه)
 )3-۷لیست طرح های احصاء شده با مدیریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیر
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بررسی و تصمیم گیری
نهایی جهت طرح در کمیته فنی استان و معرفی به بانک های عامل تا روز شنبه مور  99/۵/1۸جمع بندی
و اقدام گردد.
)۷-4با توجه به کم بودن اعتبارات مرحله پنجم مقرر گردید تسهیالت به صورت شناور جذب گردد.
 )۷-۵سهم بخش های اقتصادی از سوی دستگاههای اجرایی ،بانکهای عامل و کمیته فنی رعایت گردد.
غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

«صـورتجلسه»
كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه
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1399/06/10

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش دستگاههای اجرایی و بانک های عامل از آخرین وضعیت تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده
از کرونا
 -2طرح نامه شماره  1۷/63/191۷۵مور  99/۵/9مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری درخصوص مسائل و مشکالت مطرح شده از سوی دستگاههای اجرایی و مجریان طرحها.
 -3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

 -1با عنایت به تاکید استاندار محترم د رجهت تسهیل فرایند پرداخت تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده
از ویروس کرونا مقررگردید کمیته ای با محوریت استانداری (ستاد اشتغال) و با حضور نمایندگان تام االختیار
دستگاه اجرایی  ،بانکهای عامل و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان درراستای آسیب شناسی ،
رهگیری و رصد متقاضیان معرفی شده به بانک های عامل (ازمعرفی تا پرداخت تسهیالت) تشکیل گردد.
-2دررابطه با نرم افزار ایوا مربوط به بانک ملی که می بایست کلیه متقاضیان دریافت تسهیالت کرونا کمتر
از 12میلیون تومان درنرم افزار مذکور یبت نام نمایند ولی به دلیل بروز نبودن اطالعات متقاضیان درنرم افزار
مربوطه به دلیل عدم لینک به سامانه «کارا» موجب کندی فرایند پرداخت تسهیالت شده است لذا مقرر
گردید مدیریت بانک ملی نسبت به پیگیری موضوع اقدام جدی به عمل آورده و نتیجه را اعالم نمایند.
-3با توجه اینکه مهلت پذیرش متقاضیان تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا تا پایان
شهریور تمدید شده است لذا مقرر گردید بانکهای عامل نسبت به پذیرش و پرداخت تسهیالت مذکور به
صورت ویژه اقدام نمایند.
-4نامه شماره  2۷۸2۷3مور  99/6/1معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور با عنوان
جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون کارورفاه اجتماعی در رابطه با ابالغیه اعتبارات استانی طرح
یارانه دستمزد ذیل برنامه تولید و اشتغال موضوع بند الف تبصره  1۸قانون بودجه سالهای  139۷الی 1399
کل کشور مطرح و با توجه به اینکه استان اردبیل نیز جزء استانهای هدف می باشد لذا :
( )4-1مقرر گردید ظرف دو روز «دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد» از سوی دبیرخانه کارگروه
تخصصی اشتغال استان به دستگاههای اجرایی استان ابالغ گردد.
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( )4-2مقرر گردید دستگاههای اجرایی علی الخصوص سازمان صنعت ،معدن و تجارت  ،سازمان جهاد
کشاورزی ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ظرف مدت یک هفته نسبت به
احصاء و تهیه لیست طرحهایی که توانایی جذب نیرو با رعایت ضوابط و شرایط مندرج درشیوه نامه مذکور به
همراه ظرفیت مورد نیاز برای جذب نیرو (شغل اولی ها) (با مشخصات کامل کارگاهها) به تفکیک شهرستان
به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و استانداری اعالم نمایند.
( )4-3در رابطه با اصالحیه ماده  3دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد موضوع دامنه پوشش که درصورت
رعایت ماده مذکور امکان برخورداری تعدادی از شهرستانهای استان از مشوق مربوطه مقدور نخواهد شد لذا
با عنایت به تاکید استاندار محترم نظر براینکه نر بیکاری استان از متوسط نر بیکاری کشور باالتر بوده و
به نوعی کل استان درگیر نر بیکاری باال می باشند لذا مقرر گردید دامنه پوشش طرح مذکور برای کل
استان تعمیم و موضوع ظرف یک هفته به صورت مکتوب به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی اعالم گردد.
-۵مصوبات سومین جلسه مور  99/6/1کمیته نظارت استان در جلسه مطرح و مورد تایید و تصویب اعضا
کارگروه تخصصی اشتغال استان قرار گرفت و مقرر گردید دبیرخانه کارگروه  ،بانکهای عامل و دستگاههای
اجرایی و سایر عوامل دخیل در موضوع در جهت اجرای مصوبات اقدام و نتیجه را اعالم نمایند.
غایبین جلسه:

104

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

بی
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارد ل

«صـورتجلسه»
كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

8

1399/08/06

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش دستگاههای اجرایی و بانک های عامل از آخرین وضعیت تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده
از کرونا
 -2گزارش آخرین عملکرد طرح یارانه دستمزد توسط دبیر کارگروه
-3گزارش آخرین وضعیت سامانه رصد اشتغال توسط دبیر کارگروه
-4گزارش دبیرکارگروه درخصوص اعتبارات ابالغی مرحله پنجم از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری
 -۵استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاكرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به گزارش مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی در رابطه با آخرین وضعیت مشاغل خانگی استان
مقرر گردید بانکهای مربوطه (رفاه کارگران –توسعه تعاون) در بحث پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی
سالجاری تسریع نمایند.
-2نظر بر اینکه از محل اعتبارات مشاغل خانگی سالجاری برای اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
سهمیه جداگانه اختصاص یافته ولی تاکنون نسبت به معرفی واجدین شرایط به تناسب سهمیه اقدام نکرده
اند لذا مقرر گردید اداره کل مربوطه نسبت به معرفی متقاضیان اقدام نمایند.
-3با توجه به گزارش مدیر کل تعاون کارور فاه اجتماعی در رابطه با آخرین عملکرد طرح «یارانه دستمزد»
نظر بر اینکه طرح مذکور یکی از برنامه های اشتغال پذیری جوانان بیکار می باشد لذا مقرر گردید
دستگاههای اجرایی در جهت افزایش اشتغال بیکاران از محل طرح مذکور نسبت به اطالع رسانی مزایای
طرح مزبور به طرحها و واحدهای تحت پوشش حوزه مربوطه اقدام نمایند.
-4آخرین عملکرد « سامانه رصد اشتغال » و « پنجره واحد اشتغال استان» در جلسه مطرح و مقرر گردید
اشتغال ایجادی از سوی دستگاههای اجرایی دارای تعهد مرحله اول در سامانه پنجره واحد اشتغال یبت و
پس از راست آزمایی از ستاد اشتغال استانداری اطالعات تایید شده (خروجی پنجره واحد اشتغال) مجددا
توسط کاربران دستگاههای اجرایی در سامانه رصد یبت شود که مسئولیت رصد برنامه مذکور در شهرستانها
بر عهده فرمانداران می باشد.
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-۵باعنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید اشتغال بخش صنعت ساختمان استان با مسئولیت فرمانداران
از حیث اینکه چه تعداد اشتغال تثبیت بوده و چه تعداد اشتغال جدید بوده است را رصد و احصا نموده و جهت
اقدامات بعدی به استانداری و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند.
-6باعنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی دارای تعهد اشتغال (علی الخصوص
دستگاههایی که دارای تعهد باال می باشند) نسبت به احصا و تهیه برنامه زمان بندی ایجاد اشتغال ماه به ماه
( تا پایان سال) براساس طرحهای تعهد شده اقدام و از جلسه بعدی (هفته آینده )گزارش نمایند.
-۷با توجه به تاکیدات استاندار محترم مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به ارائه آمار و
عملکرد ریزش(کاهش) و رویش (افزایش) نیروی کار استان به استناد بیمه تامین اجتماعی به تفکیک
شهرستان و بخش های مورد نظر استخراج و نتیجه را ظرف یک هفته به استانداری و اداره کل تعاون کارور
فاه اجتماعی استان اعالم نمایند.
-۸با توجه به گزارش مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) درخصوص ایجاد اشتغال پایدار در حوزه مربوطه
برای پیش از هزار نفر درسالجاری و با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید ستاد اشتغال استانداری با
مسئولیت آقای عظیمی و همکاری اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی نسبت به بررسی و رصد اشتغال حوزه
مربوطه اقدام تا در صورت تایید آمار مربوطه از سوی دستگاه اجرایی اطالع رسانی گردد.
-9با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی تخصصی نسبت به احصا طرحهای
متقاضی تسهیالت سرمایه درگردش و تسهیالت یابت را ظرف یک هفته تهیه و به استانداری و اداره کل
تعاون کارورفاه اجتماعی استان نمایند.
-1۰مقرر گردید در جهت ایجاد امید ،نشاط و انگیزه در جامعه مقرر گردید دستگاههای اجرایی و دبیرخانه
کارگروه از سرمایه گذاران و صاحبان طرحهایی موفق که در سالجاری با توجه به وضعیت بیماری کرونا
همچنان افزایش نیروی شاغل داشته اند و یا درحال ساخت و راه اندازی طرح می باشند جهت تشریح برنامه
های خویش به جلسه دعوت شوند.
-11درخصوص تسهیالت ویژه بنگاههای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با توجه به اتمام مهلت یبت نام
در  99/6/31و مهلت پرداخت تسهیالت درتاریخ  99/۷/3۰و با توجه به دستور استانداری محترم مقرر گردید
بانکهای عامل استان حداکثر ظرف مهلت یک هفته آتی نسبت به بررسی و پرداخت تسهیالت بنگاهها و
کسب و کارهای موجود در کارتابل شعبات شهرستانی اقدام و نتیجه در سامانه کارا یبت گردد.
-12با توجه به عودت طرحهای متقاضی تسهیالت صرف سرمایه درگردش درمناطق روستایی توسط
بانکهای توسعه تعاون-پست بانک (مصوب جلسه چهارم کمیته فنی اشتغال روستایی مور  )99/۷/۷به
دستور و تاکید استاندار محترم موضوع استعالم امکان پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به طرحهای
مستقر در روستاها در جلسه مشترک با آقای دکتر منصوری مور  99/۷/2۷حل گردید و مقررشد بانکهای
عامل تا ارسال پاسخ کتبی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی نسبت به پذیرش و طی فرایندهای تکمیل پرونده
بانکی طرحهای مصوب جلسه چهارم کمیته فنی روستایی اقدام نمایند.
-13موضوع عدم تخصیص اعتبارات مرحله پنجم اشتغال روستایی و عشایری به بانکهای عامل مطرح و
مقرر شد موضوع درجریان آقای دکترمنصوری به استان طی هفته آینده مطرح وحل گردد.
-14باتوجه به ابالغ اعتبار جدید اشتغال روستایی مرحله پنجم و دستور استاندار محترم مقرر گردید  :الف ) با
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توجه به اتمام سهم بخش کشاورزی وسهم بخش خدمات دستگاههای بخشی به ویژه سازمان جهاد
کشاورزی و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان از ارجاع و مکاتبه متقاضیان تسهیالت
روستایی بخشهای مذکور به دبیرخانه کارگروه استان خودداری نمایند.
ب)سازمان صنعت ،معدن و تجارت درخصوص جذب کامل اعتبار سهم بخش صنعت حداکثر ظرف مهلت
 1۰روز آتی نسبت به احصا و معرفی طرحهای اشتغال روستایی به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان اقدام
نمایند.
ج) دستگاههای بخشی برای جذب کامل سهم اعتبار ابالغی بخش «صرف سرمایه درگردش» حداکثر ظرف
 1۰روز آتی طرحهای متقاضی صرف سرمایه در گردش اشتغال روستایی با لحاظ شرایط ماده  9دستورالعمل
اجرایی به دبیرخانه کارگروه استان اقدام نمایند.
-1۵مصوبات جلسات اول تا چهارم کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان در سال  99مطرح و
مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
غایبین جلسه:
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بخش اول :پروژههای شناسایی شده جهت واگذاری
ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  ،1399واگذاری 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  1399کل کشور در دستور کار خود قرار داد.
این ستاد در فا ز نخست اقدام به شناسایی پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی نمود ک ه در ای ن راس تا
تعداد  ۷پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال  1399شناسایی شده اند.
پرمژههای شناسایی شده اساان اردبیل جهت ماگذاری به بخش خاوصی در سال ۱۳۹۹
ردی
ف
1
2
3
4
۵
6
۷

پیشرفت

محل اعابار

فیزیکی(درصد)

پرمژه
اردبیل

ورزش و جوانان
ورزش و جوانان

عنوان طرح

مقدار(مار مربع)

بهسازی سالن ورزشی شهدای نیار

1۵۰۰

۰

1۵۰۰

۰

پارس آباد

1۷6۰

3۵

مشسگین شهر

بهزیستی

129۵

۵۰

مغان

بهزیستی

32۰

۰

پارس آباد

بهزیستی

۵۵۰۰

44

پارس اباد

فنی و حرفه ای

2۵44

۸۵

نمین

فنی و حرفه ای

بهسازی سالن ورزشی  12۰۰نفری فجر
پارس آباد
احداث مرکز معلولین ذهنی فیاض بخش
مشگین شهر
احداث ساختمان معلولین ذهنی مغان (
گرمی )
توسعه و تعمیر ساختمان توانبخشی تازه
کند ( مغانسر )
احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای
کشاورزی
احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار
شهرک صنعتی

دساگاه اجرایی
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بخش دوم :پروژههای واگذار شده به بخش خصوصی در سال 1399
ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال  1399با استفاده از تکلیف قانونی که بایستی یک پ روژه را در س ال
 99واگذار می نمود ،اقدام به واگذاری  1پروژه به بخش خصوصی نموده است.
پرمژههای ماگذار شده در اساان اردبیل به بخش خاوصی در سال ۱۳۹۹
ردیف

1

110

عنوان طرح

نوسازی و بهسازی اماكن
ورزشی استان اردبیل

عنوان پرمژه

بهسازی سالن ورزشی
شهید نخستین احمدی
زرناس

مضعیت

عنوان دساگاه

پرمژه

اجرایی

رمش ماگذاری

اداره كل ورزش
در حال بهره

و جوانان استان

برداری

اردبیل

ظرفیت
تانونی
ماده  27قانون

R.O.L.T

برنامه ششم
توسعه

