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  پیشگفتار  

  

  أ

 پیشگفتار
توسعه بوده و هدف غائی هاي جوامع درحالعنوان یکی از آمال و آرماندستیابی به توسعه به

ند ها نیازمشود. انجام این فعالیتریزي انجام میهاي برنامهاست که در قالب مدلهایی فعالیت
برخورداري از سازمان و تشکیالتی است که بر اساس نگرش حکومت به نحوه اداره و مدیریت 

  شود.ترین ارکان آن محسوب میریزي و توسعه استان از مهمشده و شوراي برنامه تعیین کشور
جهت هماهنگی و  بودجه و برنامهجمهور در امور اجراي اختیارات تفویضی رئیس مسئولیت

جانبه و پایدار استان، پیگیري عدالت سرزمینی، گذاري همهنظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه
و  ها در راهبريها و تقویت نقش و جایگاه استانتقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان

قانون  31که در ماده اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گراي منطقهرون و برونمدیریت توسعه د
هاي توسعه کشور که به این شورا تفویض گردیده، نشان از جایگاه مهم و مؤثر احکام دائمی برنامه

اي دارد که با برگزاري جلسات متعدد، طرح موضوعات هاي استانی و منطقهگیريشورا در تصمیم
  کندیها را فراهم میري در قالب مصوبات مختلف، موجبات تسریع درروند توسعه استانگو تصمیم

 ینانهبواقع اندازيچشم تواندمی نهاد و سازمانینه هر التهیـه و تدویـن گـزارش عملکـرد سـا
را  ي آنهــاهــا، توفیقــات و ناکامیهــا و محدودیتاز نقــاط قــوت و ضعــف، فرصت

ـد توانمی سالیکهــا در طــول فعالیت بنديجمعبــر آن، احصــاء و  عالوهمایــد. ترســیم ن
  .هـاي سـال آتـی را بـراي مدیـران و کارشناسـان فراهـم نمایـدتوانایـی ترسـیم و طراحـی برنامه

ریزي عملکرد شوراي برنامه«، »ریزي و توسعهجایگاه شوراي برنامه«این گزارش در سه بخش 
د و سعی دار شده است تنظیم »هاي تخصصی ذیل شوراعملکرد کارگروه«و  »توسعه استان و

یل هاي ذهاي شورا و کارگروهگزارشی از تالش مجموعه رؤسا، اعضا، دبیران و مسئولین دبیرخانه
ها و تشریح موضوعی شرقی را در قالب ارقام و دادهریزي و توسعه استان آذربایجانمهشوراي برنا

  شود.ها به تصویر کشد که از زحمات یکایک این بزرگواران سپاسگزاري میصوبات شورا و کارگروهم
ریزي استان مدیریت و برنامهدانــم از کلیــه همکارانــم در ســازمان میهمچنین الزم 

 اروظایف و اهداف شواجـراي هرچـه مؤثرتـر  ریزي و توسعه که درعنوان دبیرخانه شوراي برنامهبه
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متحمــل زحمــت شــدند تقدیـر و تشـکر اند و نیز در تهیه و تنظیم این گزارش نمودهاهتمـام 
  نمایـم.

آورد تا نظرات و پیشنهادات خود را در راستاي نظران دعوت به عمل میدر انتها از تمامی صاحب
  مایند.منعکس ن ریزي و توسعه استان به این سازمانبهبود عملکرد و غناي جلسات شوراي برنامه

  
  داود بهبودي

  شرقیریزي استان آذربایجانرییس سازمان مدیریت و برنامه                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 مقدمه 

  

  ت

  مقدمه
ذاري و گریزي، سیاستترین مرجع برنامهعنوان عالیریزي و توسعه استان بهشوراي برنامه

خصصی هاي تریزي و توسعه استان و کارگروهباشد. شوراي برنامهنظارتی دولت در سطح استان می
ر در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (ماده براي اولین با

در  گرفتهها و اقدامات انجاممنظور ساماندهی و افزایش هرچه بیشتر کارایی تالشقانون) به 70
ته اجرا گذاش شد، مطرح و به موردها تشکیل میاستان و همچنین جلسات مختلفی که در استان

قانون  70ها، ماده هاي تخصصی در سطح استانقبول شورا و کارگروهبه عملکرد قابل شد. با توجه
و در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی  83برنامه سوم در قانون برنامه چهارم در قالب ماده 

و در قانون احکام دائمی  قانون 178بند هـ ماده و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در قالب
  ابقا شده است. 31اي توسعه کشور در قالب ماده هبرنامه

ریزي و توسعه استان یادآوري در این گزارش ابتدا ترکیب اعضاء و وظایف شوراي برنامه
قی شرهاي ذیل آن در استان آذربایجانو کارگروه شود، سپس گزارش آماري عملکرد این شورامی

و متن مصوبات به تفکیک ارائه  ها مطرحآنبا تأکید بر عملکرد وظایف قانونی  1396در سال 
  .گرددمی
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  ریزي و توسعه استانبخش اول: معرفی شوراي برنامه  

 

1 

  توسعه استانریزي و معرفی شوراي برنامهبخش اول: 
  مقدمه ـ 1

ي و گذارریزي، سیاستترین مرجع برنامهعنوان عالیریزي و توسعه استان بهشوراي برنامه
خصصی هاي تریزي و توسعه استان و کارگروهباشد. شوراي برنامهنظارتی دولت در سطح استان می

جمهوري اسالمی ایران (ماده براي اولین بار در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
ر گرفته دها و اقدامات انجاممنظور ساماندهی و افزایش هرچه بیشتر کارایی تالشقانون) به 70

. شد، مطرح و به مورداجرا گذاشته شدها تشکیل میاستان و همچنین جلسات مختلفی که در استان
قانون برنامه  70ها، ماده سطح استانهاي تخصصی در قبول شورا و کارگروهبا توجه به عملکرد قابل

و در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  83سوم در قانون برنامه چهارم در قالب ماده 
هاي توسعه و در قانون احکام دائمی برنامه قانون 178بند هـ ماده جمهوري اسالمی ایران در قالب

  ابقا شده است. 31کشور در قالب ماده 
 ریزي و توسعه استان یادآورين گزارش اجمالی ابتدا ترکیب اعضاء و وظایف شوراي برنامهدر ای

ی شرقهاي ذیل آن در استان آذربایجانو کارگروه شود، سپس گزارش آماري عملکرد این شورامی
  شود.مطرح می 1396در سال 

  ریزي و توسعه استانـ معرفی شوراي برنامه 2
 درت گیري و نظارباالترین نهاد تصمیمصراحت قانون بهریزي و توسعه استان شوراي برنامه

 و به جهت اهمیت آن در باشدتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می خصوص
) طی ابالغ شماره 31ماده ( هاي توسعه کشورقالب یکی از مواد قانون احکام دائمی برنامه

جمهور محترم ابالغ رئیس محترم مجلس شوراي اسالمی به رئیس 1/12/1395یخ تار 32/96683
  گردید.
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  هدف تشکیل -1-2
ریزي و توسعه شوراي برنامههاي توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه 31به استناد ماده 

 يشود و همچنین اجراها مشخص میاستان در اجراي وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل
و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت  بودجه و برنامهجمهور در امور اختیارات تفویضی رئیس

جانبه و پایدار استان، پیگیري عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، گذاري همهو توسعه سرمایه
ون و رها در راهبري و مدیریت توسعه دها و تقویت نقش و جایگاه استانافزایش اختیارات استان

  گردد.تشکیل می اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،گراي منطقهبرون

  ترکیب اعضاء -2-2
ریزي و هاي توسعه کشور شوراي برنامهقانون احکام دائمی برنامه 31به استناد بند الف ماده 

  شود:توسعه استان با ترکیب اعضاي زیر تشکیل می
استاندار (رئیس) -1

  بودجه استان (دبیر) و هرئیس سازمان برنام -2
  هاي داراي واحد استانی (یک نفر)رئیس واحد استانی وزارتخانه -3
  دستی و گردشگري استانرئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع -4
  زیست استان مدیرکل حفاظت محیط -5
  فرمانداران (حسب مورد) -6
  فرمانده سپاه استان -7
ر مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي دو نفر از نمایندگان مردم استان د -8

  عنوان ناظر)اسالمی (به
  مدیرکل صداوسیماي استان -9
  از مدیران به انتخاب وزیر  نفر یکهایی که چند واحد استانی دارند در مورد وزارتخانه :2تبصره

  .کنددر جلسات شورا شرکت می
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  اجرایی هايدستگاهدبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از  :3تبصره 
مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث  اجراییغیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه 

  .آورد عمل بهمربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت 

  و توسعه استان ریزيوظایف شوراي برنامه -3-2
هاي توسعه کشور وظایف و اختیارات شورا قانون احکام دائمی برنامه 31به استناد بند ب ماده 

به شرح زیر تعیین گردیده است:

هاي گیريهاي توسعه استان که شامل جهتاي و برنامهبررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه -1
هاي گیريریزي کشور و در راستاي جهتهتوسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنام

و  هاحطراي و مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعههاي میانآمایش سرزمین و برنامه
هاي کالن، آمایش سرزمینی و بخشی هاي بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهپروژ

  مدت استانی و ملی است.هاي بلندمدت و میانو سازگار با برنامه
هماهنگی  ،گذاريسیاستبررسی و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعی متعادل استان و نیز  -2

 ریزيبرنامهدر چهارچوب نظام  استانی درون و پایش اقدامات مؤثر براي کاهش عدم تعادل
  هاي توسعه استانیهاي آمایش سرزمین و برنامهگیريو در راستاي جهت کشور

هاي توسعه استان در عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه توسعه و هايطرحتصویب  -3
شهرسازي و  عالی شورايآمایش سرزمین و  عالی شورايهاي مصوب چهارچوب سیاست

  معماري
ویق هاي الزم و تشنسبی استان و ایجاد زمینه هايمزیتها و بندي قابلیتشناخت و اولویت -4

و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و گذاري داخلی و توسعه مشارکت و سرمایه
  نهادمردم

اي ها و اقدامات توسعهگذاريهاي مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهاتخاذ سیاست -5
و  هاباسیاست هاآندولتی و غیردولتی در سطح استان در راستاي انطباق  هايبخش
  اي استانسعههاي توها، نیازها و برنامههاي اقتصاد مقاومتی و اولویتبرنامه
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هاي ابالغی نفر جمعیت در چهارچوب سیاست هزارپنجاهجامع شهرهاي تا  هايطرحتصویب  -6
  شهرسازي و معماري عالی شوراي

 رنامهب سازمان  استانی و شهرستانی و ارسال آن به بودجه و برنامهبررسی گزارش عملکرد  -7
  کشور بودجه و

 هاي کلی تجارتها و ارتقاي صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستاتخاذ سیاست -8
هاي تجاري، اقتصادي، علمی و فرهنگی با کشورهاي خارجی کشور و توسعه همکاري

  هاي دولتهمسایه در چهارچوب سیاست
اندازهاي بخش غیردولتی در استانتجهیز و جذب منابع و پس هايراهبررسی  -9

  هاي تخصصی ذیل شوراکارگروه-4-2
نامه شماره تصویب(ریزي و توسعه استان نامه اجرایی شوراي برنامهآیین 5به استناد ماده 

منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف به) هاي بعديو اصالحیه 14/8/1390تاریخ  162178/47221
  ر تشکیل گردیده است:هاي کشوهاي تخصصی به شرح زیر در هر یک از استانشورا، کارگروه

  کارگروه تخصصی امور اشتغال -
  کارگروه تخصصی امور اقتصادي -
  کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي -
  زیست و توسعه پایدارکارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط -
  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی -
  کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی -
  خصصی امور اجتماعی و فرهنگیکارگروه ت -
  دستی و گردشگريکارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع -
  کارگروه تخصصی بانوان و خانواده -
آوري و نوآوريکارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فن -

کارگروه تخصصی تحول اداري و دولت الکترونیک -
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کارگروه تخصصی استانداردسازي و ارتقاي کیفیت کاال و خدمات -

  کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایري -
ی ذیل هاي تخصصریزي و توسعه استان و کارگروهنامه جدید شوراي برنامهتوضیح اینکه آیین

  باشد.آن در مرحله تصویب نهایی در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت می
ترین مرجع عالیعنوان ریزي و توسعه استان بهشود، شوراي برنامهکه مالحظه میهمچنان

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قلمداد ریزي، اجرا و نظارت در سطح استانی در کلیه بخشبرنامه
ها شود و اختیارات مناسبی در اختیار مدیران استانی جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استانمی

ین شورا که برآمده از هاي عدم تمرکز فراهم آورده است. همچنین سازوکار او در راستاي سیاست
یانگر باشد، بتالش کارشناسان و مدیران استانی و کشوري طی چهار دهه بعد از انقالب اسالمی می

  باشد.نظم و انسجام مناسبی در راستاي استفاده از توان و ظرفیت کارشناسی و مدیریتی استان می
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  استان ریزي و توسعهعملکرد شوراي برنامهبخش دوم: 
 شرقیریزي و توسعه استان آذربایجانگزارش آماري عملکرد شوراي برنامه -3

  1396در سال 
ازنظر آماري در  1396شرقی در سال ریزي و توسعه استان آذربایجانعملکرد شوراي برنامه

  شود:هاي زیر ارائه میقالب شاخص

  تعداد جلسات -1-3
 تعبارشده است. به توسعه استان برگزارریزي و جلسه شوراي برنامه 15تعداد  1396در سال 

  شده است.روز یک جلسه تشکیل 24هر  1396دیگر در سال 

  حضور و غیاب -2-3
قانون احکام دائمی  31ریزي و توسعه استان به استناد بند الف ماده اعضاي اصلی شوراي برنامه

باشد که استاندار رئیس شورا نفر می 23ریزي و توسعه استان هاي توسعه کشور شوراي برنامهبرنامه
باشند و مابقی اعضاء را مدیران ریزي استان دبیر شورا میو رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 دهند. جداولهاي استان و نمایندگان مجلس تشکیل میهاي اجرایی، دانشگاهسازمان ها،دستگاه
  دهد.مدعوین هر جلسه نشان میغیاب اعضاي اصلی شورا را به همراه  و زیر آخرین وضعیت حضور

طور متوسط در هر جلسه، حدود به 1396شود، طی سال مالحظه می 1همچنان که در جدول 
قانون احکام دائمی  31بند الف ماده  3اند. ازآنجاکه به استناد تبصره نفر عضو اصلی حضور یافته 17

عضو اصلی  6در هر جلسه حدود ، عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأي نداردتوسعه 
  اند.گیري شرکت نداشتهاند و در رأيغایب بوده
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  ریزي و توسعه استان در جلسات شوراشوراي برنامه : حضوروغیاب اعضاي اصلی و مدعو1جدول 

  شماره
ریاست   تاریخ جلسه  جلسه

  جلسه

  اعضاء فرعی (مدعو)  اعضاء اصلی
تعداد عضو 

اصلی 
  شدهدعوت

تعداد عضو   غایبین  حاضرین
  غایبین  جانشین  حاضرین  شدهدعوت

 7 5 20 32 6 17 23 استاندار 19/1/1396  1
 8 5 20 33 7 16 23 استاندار 9/2/1396  2
 10 3 21 34 8 15 23 استاندار 6/2/1396  3
 13 8 46 67 7 16 23 استاندار 18/3/1396  4
 5 8 22 35 8 15 23 استاندار 3/4/1396  5
 14 4 16 34 7 16 23 استاندار 17/4/1396  6
 13 5 16 34 7 16 23 استاندار 21/5/1396  7
 10 5 17 32 3 20 23 استاندار 13/8/1396  8
 10 9 14 43 4 19 23 استاندار 11/9/1396  9
 10 4 19 33 6 17 23 استاندار 25/9/1396  10
  11  5  15  31  9  14  23  استاندار  9/10/1396  11
  10  3  21  32  7  16  23  استاندار  16/10/1396  12
 11 8 13 32 7 16 23 استاندار 23/10/1396  13
 9 5 17 31 7 16  23  استاندار  5/12/1396  14
 9 9 31 49 6 17  23  استاندار  26/12/1396  15

  15  86  308  552  99  246 345 جمع
 10 6 21 37 6 17 23  متوسط هر جلسه

شوند.در شورا دعوت می حسب موضوعات مطروحهمدعوین: 

هاي نفر عضو مدعو از مدیران دستگاه 37طور متوسط در هر جلسه شورا بیش از همچنین به
عضو  6عضو حاضر و  21شده دعوت شدند که از این تعداد اجرائی استان حسب موضوعات مطرح

  اند.عضو مدعو نیز غایب بوده 10جانشین حضور یافته و 

 شدهموضوعات مطرح -3-3
 15طی  1396شرقی در سال ریزي و توسعه استان آذربایجانوضعیت جلسات شوراي برنامه
  باشد.می 2قرار جدول  شده به جلسه در ارتباط با موضوعات طرح



  

 1396هاي ذیل آن در سال شرقی و کارگروهاستان آذربایجانریزي و توسعه گزارش عملکرد شوراي برنامه  

  

8 

هاي توسعه قانون احکام دائمی برنامه 31شود به استناد بند ب ماده طور که مشاهده میهمان
جهت عمل به این  1396تعیین گردیده است که در سال  وظیفه براي شورا به شرح زیر 9کشور 

 شده در قانون،بین وظایف تعیین موضوع در جلسات شورا طرح گردیده است. در 81وظایف تعداد 
 و نگیهماه گذاري،سیاست نیز و استان متعادل اجتماعی و اقتصادي توسعه بر نظارت و بررسی«

شده،  درصد موضوعات مطرح 92/25با  »استانی وندر تعادل عدم کاهش براي مؤثر اقدامات پایش
درصد موضوعات  23/1با  »جمعیت نفر هزار 50 تا شهرهاي جامع هايطرح تصویب«ترین و بیش
ریزي و توسعه استان را به خود شده شوراي برنامه شده در شورا کمترین وظایف پرداخته طرح

  اختصاص داده بود.
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  شده شورامطروحه با وظایف قانونی تعیین: تطابق موضوعات 2جدول 

  وظایف قانونی شورا  ردیف
  هاي توسعه کشور)قانون احکام دائمی برنامه 31(به استناد بند ب ماده 

تعداد موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

1  

 شامل که استان توسعه هايبرنامه و ايتوسعه اسناد تصویب و تأیید بررسی،
 راستاي در و کشور ریزيبرنامه نظام چارچوب در استان بلندمدت توسعه هايگیريجهت

 اسناد تصویب و استان توسعه مدتمیان هايبرنامه و سرزمین آمایش هايگیريجهت
 کالن، هايسیاست چارچوب در شهرستانی و بخشی هايپروژه و هاطرح و ايتوسعه
 یمل و استانی مدتمیان و بلندمدت هايبرنامه با سازگار و بخشی و سرزمینی آمایش

 .است

13  05/16 

2  
 ،گذاريسیاست نیز و استان متعادل اجتماعی و اقتصادي توسعه بر نظارت و بررسی
 نظام چارچوب در استانی درون تعادل عدم کاهش براي مؤثر اقدامات پایش و هماهنگی

 توسعه هايبرنامه و سرزمین آمایش هايگیريجهت راستاي در و کشور ریزيبرنامه
 استانی

21  92/25 

3  
 در استان توسعه هايبرنامه قالب در روستا و شهرستان عمران و توسعه هايطرح تصویب

 و شهرسازي عالی شوراي و سرزمین آمایش عالی شوراي مصوب هايسیاست چارچوب
 معماري

5  17/6 

4  
 و الزم هايزمینه ایجاد و استان نسبی هايمزیت و هاقابلیت بندياولویت و شناخت
 خصوصی، بخش طریق از خارجی و داخلی گذاريسرمایه و مشارکت توسعه و تشویق

 نهادمردم و تعاونی
14  28/17 

5  
 ايتوسعه اقدامات و هاگذاريسرمایه مشکل رفع و جذب مناسب هايسیاست اتخاذ
 و هاباسیاست هاآن انطباق راستاي در استان سطح در غیردولتی و دولتی هايبخش

 استان ايتوسعه هايبرنامه و نیازها ها،اولویت و مقاومتی اقتصاد هايبرنامه
12  81/14 

 ابالغی هايسیاست چارچوب در جمعیت نفر هزار 50 تا شهرهاي جامع هايطرح تصویب  6
 معماري و شهرسازي عالی شوراي

1  23/1 

 رنامهب سازمان به آن ارسال و شهرستانی و استانی بودجه و برنامه عملکرد گزارش بررسی  7
 کشور بودجه و

4  94/4 

8  
 تجارت کلی هايسیاست چارچوب در استان غیرنفتی صادرات ارتقاء و هاسیاست اتخاذ

 کشورهاي با فرهنگی و علمی اقتصادي، تجاري، هايهمکاري توسعه و کشور خارجی
 دولت هايسیاست چارچوب در همسایه

2  47/2 

  94/4  4 استان در غیردولتی بخش ياندازپس و منابع جذب و تجهیز هايراه بررسی  9
 17/6  5 سایر  10

  100  81  جمع
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 دستور جلسات و تصمیمات اتخاذشده -4-3
دستور جلسه مطرح بوده است. همچنین  5طور متوسط در هر جلسه شورا حدود به 1396در سال 

  شده است. تصمیم اتخاذ 9جلسه شورا در هر 
تصمیم اتخاذ گردیده است. از این تعداد  135، 1396شده در سال  جلسه برگزار 15در طی 
درصد کل تصمیمات، در ارتباط با تصویب مصوبات  74/40تصمیم یعنی حدود  55تصمیمات، 

  .ي بوده استهاي تخصصی ذیل شورا و عمدتاً کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازکارگروه
هاي اجرایی جهت انجام درصد تصمیمات مربوط به هماهنگی بین دستگاه 52/18همچنین 

درصد تصمیمات مربوط  59/12درصد تصمیمات پیگیري مسائل و موضوعات مختلف،  56/15امور، 
  توزیع اعتبارات استانی بوده است. به مسائل بودجه استان و

 تصمیمات به تفکیک نوع تصمیمات: وضعیت آماري دستور جلسات و 3جدول 
  شماره
  تاریخ جلسه  جلسه

تعداد 
دستور 
  جلسه

تعداد 
  تصمیمات

  موضوع
توزیع 
کارگروه   ریزيبرنامه  اعتبار

  سایر  پیگیري  هماهنگی  تخصصی

1  19/1/1396 3  2 1    1   
2  9/2/1396 4  4 1    3   
3  6/2/1396 4  4  1   3   
4  18/3/1396 5  15  3  10 1  1 
5  3/4/1396 6  5 1 3   1   
6  17/4/1396 5  12 1 2  8  1  
7  21/5/1396 5  11 2 1  2 5  1 
8  13/8/1396 4  2      2  
9  11/9/1396 5  27 4   21   2 
10  25/9/1396 5  13 3   4 1 4 1 
11  9/10/1396  4  7  1      2  4    
12  16/10/1396  6  5        2  3    
13  23/10/1396 6  4     2 2  
14  5/12/1396  4  5      2 3  
15  26/12/1396  5  19  3 1  10 1 2 1 

  6  21  25  55  11  17  135  71  جمع
 44/4 56/15 52/18 74/40  15/8 59/12  100  5  درصد
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 جلساتصورت -5-3
  19/1/1396تاریخ برگزاري:                                                        1جلسه شماره 

  دستور جلسه:
براي  1396تکالیف برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه سال  ها وبررسی ظرفیت -1

 هاي اجراییدستگاه

 هاي نوین اشتغال پایدارها و برنامهطرح ادامه مباحث تبیین سیاست -2

 سایر موارد -3

  مصوبات:
بودجه و مشاورین  و هاي اجرایی استان با همکاري سازمان برنامهمقرر گردید دستگاه -1

هاي کلیه احکام خود بر اساس ظرفیت 1396بت به تهیه بودجه سال اقتصادي استاندار، نس
اي) بینی کلیه منابع درآمدي و هزینهپیش( کشور 1396هاي قانون بودجه سال و تبصره

 .اقدام نمایند

ریزي مدیریت و برنامه ریزي و توسعه استان به سازمانپیرو مأموریت محوله شوراي برنامه-2
هاي اي و تملک دارایی، گزارش اعتبارات هزینه21/12/1395تاریخ شرقی در آذربایجان

 هاي متفرقه، به تفکیکاستان، از محل اعتبارات استانی و سایر ردیف 1395اي سال سرمایه
 ، دستگاه، طرح و پروژه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.فصل، برنامه

  9/2/1396تاریخ برگزاري:                                                           2جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 شناسی حادثه سیل اخیر استانآسیب -1

و  هاي آب، کشاورزيها و تکالیف مقرر برنامه ششم توسعه کشور در بخشبررسی ظرفیت -2
 صنعت و معدن
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 )3( هاي نوین اشتغال پایدارها و برنامهتبیین سیاست -3

 سایر موارد -4

  مصوبات:
اي ها همکاري الزم را با شرکت آب منطقههاي اجرائی و فرمانداريکلیه دستگاهمقرر گردید  -1

 آورند.شده به عمل ها دخل و تصرفهایی که در آندر بازگشایی مسیر رودخانه

رفع  ها وگشایی رودخانهص اعتبارات بخش آب استان به مسیرمقرر گردید اولویت اختصا -2
 ها باشد.تصرف حریم رودخانه

هاي گذشته براي عبور و مرور، گذر موقت، هاي صادره در سالدید کلیه مجوزمقرر گر -3
ها توسط اداره کل راه و شهرسازي، اداره کل وساز و غیره در بستر و حریم رودخانهساخت

هاي اي شهرداري و استانداري و سایر دستگاهاي، آب منطقهونقل جادهراهداري و حمل
بازنگري و مورد کارشناسی مجدد قرارگرفته و نتیجه آن  ماهه،زمان ششربط، طی مدتذي

 گزارش گردد.

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري با هماهنگی ستاد بحران شهرستان  -4
اي، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي و بنیاد مسکن متشکل از روساي ادارات آب منطقه

اع هاي شهرستان اقدام و بعد از ارجریم رودخانهگرفته در حنسبت به شناسایی تصرفات انجام
 به ستاد بحران استان نسبت به رفع تصرفات اقدام قانونی به عمل آورد.

 هاي نوین اشتغال پایدار به جلسات آتی موکول گردید.ها و برنامهبحث سیاست -5

  6/3/1396برگزاري: تاریخ                                                              3جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 هاي نوین اشتغال پایدارها و برنامهتبیین سیاست -1

 ورزيکشا هاي آب وها و تکالیف مقرر برنامه ششم توسعه کشور در بخشبررسی ظرفیت -2
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د بررسی طرح جامه شهر مرن( بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي -3
 و ...)

 سایر موارد -4

  مصوبات:
نقش محیط) با همکاري معاونت هماهنگی امور (مقرر گردید مشاور محترم طرح جامع مرند  -1

عمرانی استانداري، اداره کل راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و شهرداري مرند، گزارشی از 
نعکاس منظور اشده در طرح جامع و تفضیلی مصوب قبلی شهر مرند تهیه و بهتخلفات انجام

ه اداره کل راه و شهرسازي و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري به مراجع قانونی ب
 ارائه نماید.

مقرر گردید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گزارش تحلیلی از نرخ بیکاري استان  -2
 هاي استان، به تفکیک تهیه و در جلسه آتی شورا ارائه نماید.و شهرستان

ل ریزي و توسعه استان از قبیربط ذیل شوراي برنامهی ذيهاي تخصصمقرر گردید کارگروه -3
و  دستی و گردشگري، امور زیربناییکارگروه اشتغال، امور اقتصادي، میراث فرهنگی، صنایع

شهرسازي استان، توسعه روستایی و عشایري و آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري تهیه 
ا در دستور کار خود قرار داده و اقدام فوري برنامه عملیاتی ایجاد اشتغال و تولید در استان ر

 آورند. در این زمینه به عمل

 بعدي، مراحل طی جهت گردید مقرر و گرفت قرار تصویب مورد مرند شهر جامع طرح -4

 معماري و شهرسازي عالی شوراي به استان شهرسازي و زیربنایی کارگروه دبیرخانه توسط

 کشور ارجاع گردد.
 

 18/4/1396تاریخ برگزاري:                                                         4جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي -1
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 آب ها و تکالیف مقرر برنامه ششم توسعه کشور در بخشبررسی ظرفیت -2

 هاي نوین اشتغال پایدارها و برنامهتبیین سیاست -3

 استان 1396اي سال اي و هزینههاي سرمایهاعتبارات تملک داراییتوزیع  -4

 سایر موارد -5

  مصوبات:
مصوبه پیشنهادي کارگروه زیربنایی و شهرسازي استان به شرح زیر مورد تصویب  10تعداد  -1

 قرار گرفت:

میدان دوآب) در شهرستان اهر، (تعیین کاربري جهت اجراي طرح میدان عرضه دام  -1-1
 هکتار 3پور به مساحت کلیبر مربوط به آقاي عیسی قلی -جاده اهرواقع در 

گین ن صنعتی تحت عنوان احداث کارخانۀ تولید میلگرد آجدار کارخانۀ تعیین کاربري -2-1
 –ضلع شمالی آزادراه پیامبر اعظم  –هکتار در اراضی قره بابا  2فوالد آریا به مساحت 

کارگروه تخصصی امور زیربنایی و  19/2/96مورخ  نرسیده به عوارضی، پیرو جلسۀ
سترسی و روبنایی و راه دشهرسازي استان که طی آن مقرر گردید ایجاد تأسیسات زیربنایی 

گونه راه دسترسی به اتوبان پیامبر اعظم نخواهد متولی امر خواهد بود و هیچ به عهدة
 داشت.

ان واقع در جاده خیرآباد راهی اوجبین رفاهی، -تعیین کاربري طرح مجتمع خدماتی -3-1
 مترمربع 6781آباد مربوط به آقاي یحیی حقی به مساحت شهرستان بستان

مترمربع از  55342درمانی به مساحت تعیین کاربري طرح مجتمع گردشگري و آب -4-1
با ( )41اصلی بخش  16پالك (اراضی ملی داخل حریم شهر میانه واقع در روستاي سبز 

 دستی استان وگردشگري و صنایعدر کارگروه میراث فرهنگی، شرط الزام طرح موضوع
 طی مراحل قانونی)

مترمربع از  38197درخواست مدیریت محترم امور اراضی استان مبنی بر واگذاري -5-1
روبروي راهدارخانه (تبریز موسوم به روستاي ایرانق  9اصلی بخش  102اراضی ملی پالك 
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احداث طرح فرآوري و ( کاشی تبریز دي صنایعبنجهت طرح فرآوري و دانه )شیبلی
 )بنديدانه

کنی تراکم و سطح کل زیربنا در محل اجراي طرح کارخانه لپه پاك تعیین سطح اشغال، -6-1
 05/10/94در حریم شهر آذرشهر جنب پل رودخانه دهخوارقان چاي (پیرو مصوبه مورخ 

 ریزي و توسعه استان)شوراي برنامه

واقع در  2515/61از پالك  )انتظامی (سایت سپاه ناحیه اسکو –اداري  تعیین کاربري -7-1
 مترمربع 20903جاده گنبرف به مساحت  -شهر اسکو

به مساحت عرصه  UPVCتعیین کاربري جهت اجراي طرح تولید درب و پنجره از  -8-1
اي قتبریز نرسیده به روستاي هالن مربوط به آ –آباد مترمربع واقع در جاده بستان 600

 حمزه سرشار و شرکا

گردشگري براي اراضی ملی (درخواست مدیریت  -توریستی –تعیین کاربري تفریحی  -9-1
کلیبر، جاده دسترسی قلعه  مترمربع واقع در 7500به مساحت  )محترم امالك و حقوقی

 سیدره

تعیین کاربري جهت احداث واحد تولیدي شکالت واقع در حریم شهر سیس به  -10-1
 پورمربوط به آقاي عیسی قاسم مترمربع 3345 مساحت

هاي صنعتی و تولیدي، مقرر منظور رعایت ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیتبه  -2
 3هاي صنعتی و تولیدي در استان بر اساس مفاد ماده استقرار واحدها و فعالیت گردید

حترم وزیران صورت پذیرد. هیئت م 15/4/1390تاریخ  39127/ت 78946نامه شماره تصویب
تر واحدهاي صنعتی منظور هدایت دقیقو به اشاره مصوبه مورد 11همچنین حسب مفاد ماده 

تعالم، ها، مقرر گردید مبناي اسو تولیدي براي استقرار و جلوگیري از پراکندگی جغرافیایی آن
 بخش و شهرهاي استان باشد.

به تفکیک فصل، دستگاه  1396استان در سال  ايهاي سرمایهتوزیع اعتبارات تملک دارایی -3
 و شهرستان، به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
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به تفکیک فصل، شهرستان، به  1396توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن استان در سال  -4
 شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

ستگاه اجرایی و منابع اعتباري استان، به تفکیک برنامه، د 1396اي سال توزیع اعتبارات هزینه -5
 به شرح پیوست، مورد تصویب قرار گرفت.

ان بودجه است و هاي آموزشی عمومی و شغلی مدیران و کارشناسان سازمان برنامهعناوین دوره -6
 به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 1396در سال 

  3/4/1396تاریخ برگزاري:                                                               5جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 بررسی عملکرد کارگروه تخصصی امور اقتصادي استان -1

 بررسی عملکرد کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان -2

 )SDI( هاي اطالعات مکانیمعرفی پروژه استقرار زیرساخت -3

 نظام اجرایی تهیه ویرایش جدید سند تدبیر توسعه استان -4

 هاي نوین اشتغال پایدارها و برنامهتبیین سیاستادامه مباحث  -5

 سایر موارد  -6

  مصوبات:
هاي تولیدي ، افزایش تولید بخش1396اولویت کاري استان در حوزه تولید و اشتغال در سال  -1

 موجود استان تعیین گردید.

 لهایی که منجر به تولید و اشتغادر جهت حمایت از تولید و اشتغال در استان، اجراي پروژه -2
هاي استان بوده و هیچ ارگان یا نهاد یا دستگاهی خواهند گردید در اولویت حمایت دستگاه
 هاي تولیدي استان را فراتر از قانون ندارد.در استان حق جلوگیري از اجراي پروژه

 تولیدي واحدهاي اندازيدر راه مردم مشارکتی هايگردید در جهت حمایت از طرح مقرر -3
میلیارد ریالی پرداختی توسط  1000تأمین بخشی از یارانه تسهیالت  روستایی استان، جهت
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درصد مبلغ تسهیالت) از محل اعتبارات  5/3میلیارد ریال (معادل  35مبلغ  بانک سینا،
 هاي فنی و اعتباري استان، منظور گردد.کمک

 زیرساخت سیستم سازيپیاده و سنجیامکان پایه در جهت اجرایی کردن طرح مطالعات -4
دار اقتصاد مقاومتی استان در هاي اولویتعنوان یکی از پروژهبه )SDI( مکانی اطالعات

هاي اجرایی استان حداکثر همکاري و همراهی را ، مقرر گردید کلیه دستگاه1396سال 
 د.آورن هاي مربوطه با نمایندگان مجري طرح به عملجهت معرفی نماینده و تکمیل برگه

 هاي اقتصاد مقاومتی توسط سازمانتوسعه استان بر اساس برنامه مقرر گردید سند تدبیر -5
ند هاي تهیه سها و کمیتهبازنگري قرار گیرد و کارگروه ریزي استان موردمدیریت و برنامه

هاي اجرایی مسئول حداکثر همکاري را در این خصوص به تدبیر توسعه استان و دستگاه
 آورند.عمل

  17/4/1396تاریخ برگزاري:                                                       6جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 گزارش عملکرد کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان -1

ن دستی و گردشگري استاگزارش عملکرد کارگروه تخصصی امور میراث فرهنگی، صنایع -2
 )2018 برنامه تبریز(

 .)طرح اشتغال فراگیر -طرح تکاپو( نوین اشتغال پایدارهاي ها و برنامهتبیین سیاست -3

 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي -4

 سایر موارد -5
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  مصوبات:
 صویبت مورد زیر شرح به استان شهرسازي و زیربنایی کارگروه پیشنهادي مصوبه 8 تعداد  -1

 :گرفت قرار

  طرح هادي شهر زرنق -1-1
  خارواناطرح هادي شهر  -2-1
مترمربع واقع در  5481آخور به مساحت راي طرح کمپینگ گردشگري آبشار گلاج -3-1

به آقاي عقیل ستارلو و برهان آخور مربوط راه روستایی آبشار گل –شهرستان ورزقان
 زادهصمد

پسماند شرکت مدیریت پسماند پتروزیست شیمی واقع در اراضی ملی  طرح اجراي -4-1
تبریز موسوم به  21اصلی از بخش  4تبریز و  21اصلی بخش  24از فرعی  96پالك 

و اجراي راه دسترسی  با شرط تملک هکتار 20روستاي هرزنق و سهرقیه به مساحت 
 توسط متقاضی

در  یعقوبآباد و مالضی ملی روستاهاي وانق سفلی، عسگرتخصیص قسمتی از ارا -5-1
اجراي طرح احداث نیروگاه توربین مترمربع جهت  74000شهرستان سراب به مساحت 

ر (با اخذ نظ سنا گذاري نیروگاهی ایرانبادي سراب مربوط به درخواست شرکت سرمایه
  پدافند غیرعامل)

احداث واحد تولید حبه قند، بیسکویت و ویفر و کیک در اراضی روستاي قزلجه میدان -6-1
مترمربع با  5700مساحت  آباد مربوط به شرکت شکوه آذین در زمینی بهشهرستان بستان

با رعایت شروط  صورت زیرزمین و طبقه همکف و اول، طبقه بهدر سه %55سطح اشغال 
 شده در کارگروهتعیین

مترمربع جهت احداث مرکز  92/1977تعیین کاربري درمانی در زمینی به مساحت  -7-1
 18ی) بخش آباد سفل(بستان اصلی 13از اراضی ملی پالك  3بهداشت و درمان شماره 

 تبریز
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متر  150به صورت ( مترمربع 320تجدید بناي انبار مصالح ساختمانی با زیربناي  -8-1
و ده سیلصوفیان، جنب جا –طبقه اول) واقع در باند رفت جاده تبریز متر 180همکف و 

 زاده و شرکا.مربوط به آقاي علی داداش

نوآوري استان نسبت به تکمیل تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و گردید کارگروه  مقرر  -2
سند آمایش علم و فناوري، سند نظام نوآوري و سند کارآفرینی استان بر اساس اسناد باالدستی 
توسعه کشور و استان در قالب و چارچوب مشخص و در بازه زمانی مقرر اقدام و جهت 

 ید.ریزي و توسعه استان ارائه نماگیري نهایی به دبیرخانه شوراي برنامهتصمیم

هاي اجرائی استان جهت مدیریت و هدایت صحیح تجمیع اعتبارات پژوهشی دستگاه  -3
ریزي قرار گرفت و مقرر گردید هاي پژوهشی مورد تأکید اعضاي شوراي برنامهطرح

 ربط از طریق دبیرخانه کارگروه انجام گیرد.پیشنهادات الزم به مبادي ذي

هاي اجرایی استان به دستگاه 2018برنامه تبریز  گردید تکالیف استانی ستاد ملی اجراي مقرر  -4
 هاي مرکزي توسط دبیرخانه کارگروه پیگیري گردد.ابالغ گردد و تکالیف ملی دستگاه

 سال بودجه قانون 550000 ردیف 48 جزء اعتبارات محل از ویژه استانی و ملی هايپروژه  -5
 قرار بتصوی یع و موردتوز پیوست شرح به اجرائی دستگاه و شهرستان تفکیک به 1396
 .گرفت

 21/5/1396تاریخ برگزاري:                                                         7جلسه شماره 

  دستور جلسه:
موضوع یک در هزار اعتبارات ( 1396دستورالعمل اجرایی بودجه سال  13گزارش عملکرد بند  -1

 گذاري خارجی)حمایت از سرمایه

 گذاري)امور اقتصادي استان (موضوع تأمین مالی و سرمایه گزارش عملکرد کارگروه -2

 گزارش عملکرد کارگروه اشتغال استان -3

 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي -4

 سایر موارد -5
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  مصوبات:
هاي کشور، عملکرد اقدامات و فعالیت 1396دستورالعمل اجراي بودجه سال  13در اجراي بند  -1

با هزینه کرد  1395گذاري در استان در سال منظور پشتیبانی از جذب سرمایهبهشده  انجام
میلیون ریال و برنامه  3301استان به مبلغ  1395اي سال یک در هزار اعتبارت هزینه

میلیون  3603به مبلغ  استان 1396اي سال عملیاتی هزینه کرد یک در هزار اعتبارات هزینه
هیئت محترم  8/2/1389تاریخ  26986/44458نامه شماره ریال در راستاي مفاد تصویب

 وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

را  گذاريها و مجوزهاي سرمایههاي اجرایی استان مراحل استعالممقرر گردید کلیه دستگاه -2
گذاري گذاري استان انجام دهند و مرکز خدمات سرمایهصرفاً از طریق پنجره واحد سرمایه

هاي اجرایی استان در موضوع پنجره واحد ملکرد همکاري دستگاهاستان گزارش ع
عه ریزي و توسگذاري را در مقاطع دوماهه به استاندار محترم و دبیرخانه شوراي برنامهسرمایه

 جلسه ارائه نماید. استان جهت ارزیابی و درج در دستور

مورد  1396ال گذاري خارجی در استان در سمیلیارد دالر سرمایه 3گذاري جذب هدف -3
الش هاي اجرایی استان حداکثر تگردید کلیه مسئولین دستگاه تصویب قرار گرفت و مقرر

 آورند. و همکاري را جهت نیل به این هدف به عمل

ها در دستور کار هاي جدید تأمین مالی پروژهمقرر گردید، شناسایی، معرفی و آموزش روش -4
 وآوري استان قرار گیرد.فناوري و ن کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش،

هاي اجرایی استان در اجراي موفق طرح تکاپو در استان همراهی مقرر گردید، کلیه دستگاه -5
 آورند. و همکاري جدي به عمل

مبنی بر  3/4/1396پیشنهاد کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي استان در تاریخ  -6
لر از آموزش عالی ی موسوم به نخودچیار از اراضی ملهکت 10درخواست تغییر کاربري حدود 

به مسکونی واقع در داخل محدوده طرح جامع واقع در انتهاي خیابان طالقانی در شمال 
هاي شهري و در چارچوب طرح جامع شهر گرفتن کاربري اتوبان شهید کسایی با در نظر
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ختصاص زمین و ا عالی شهرسازي و معماري ها و مقررات شوراينامهتبریز با رعایت آیین
 اي مورد تصویب قرار گرفت.هاي فنی و حرفهجهت آموزش

 در 16/5/1396پیشنهاد کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي استان در تاریخ  -7
شهر در اجراي دادنامه هکتار به محدوده شهر هادي 3/2خصوص الحاق زمینی به مساحت 

اري مربوط به آقاي یونس سلیمی جهت تجدیدنظر دیوان عدالت اد 3قطعی صادره از شعبه 
  بررسی مجدد و اعالم نظر قطعی به کارگروه مذکور عودت داده شد.

موضوع قانون استفاده  1396قانون بودجه سال  550000ردیف  47توزیع اعتبارات جزء  -8
مورد تصویب  18/4/1396تاریخ  1262222متوازن از امکانات کشور، به استناد ابالغ شماره 

 ت.قرار گرف

هاي هاي مجهز تعیین ماهیت و تشخیص فرآوردهها و ظرفیت آزمایشگاهاستفاده از توانمندي -9
هاي مرتبط و تسریع هدف کاهش هزینه هاي صادراتی بانفتی استان جهت آزمایش نمونه

در امر صادرات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید مراحل قانونی از طریق اداره کل 
 تحقیقات صنعتی استان پیگیري گردد.استاندارد و 

 14هاي ارسباران در روزهاي برگزاري اولین همایش استانی صیانت و حفاظت از جنگل -10
جاري توسط سازمان جهاد کشاورزي استان بدون تعهد اعتباري مورد  شهریورماه سال 15و 

 تصویب قرار گرفت.

شهر تبریز، مقرر گردید ها و معابر گري در میدانبا عنایت به شیوع تدریجی تکدي -11
ربط ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی ذيفرمانداري تبریز با همکاري شهرداري و سایر ارگان

گري در معابر و انظار عمومی شهر، به استان اقدامات عاجل و مقتضی در جهت رفع تکدي
 عمل آورد.
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 13/8/1396تاریخ برگزاري:                                                      8جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه SDI گزارش اجراي طرح -1

 موضوع ارتقاي توان تولید ملی)(گزارش عملکرد کارگروه امور اقتصادي استان  -2

 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي -3

 سایر موارد -4

  مصوبات:
قانون  11کمیته ماده ( هاي مرزيدر جلسه ویژه کمیته آبمقرر گردید طی هفته بعد،  -1

تشکیل سازمان جهاد کشاورزي) به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري، 
بررسی قرار  گذاري بخش کشاورزي و شیالت موردهاي سرمایهمسائل و مشکالت طرح

 .گیرد

ان گزارشی از وضعیت تنظیم مقرر گردید در جلسه آتی شورا، سازمان جهاد کشاورزي است -2
 بذر و کود) ارائه نماید.( هاي کشاورزي استانبازار و نظام تولید و توزیع نهاده

  11/9/1396تاریخ برگزاري:                                                       9جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 بررسی طرح هادي شهر بناب جدید مرند -1

 تخصصی امور زیربنایی و شهرسازيبررسی مصوبات کارگروه  -2

 دستی و گردشگريبررسی مصوبات کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع -3

 هاي کشاورزي و تنظیم بازار محصوالت استانگزارش آخرین وضعیت تأمین نهاده -4

 سایر موارد -5
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  مصوبات:
 .طرح هادي شهر بناب جدید مرند مورد تصویب قرار گرفت -1

 صویبت مورد زیر شرح به استان شهرسازي و زیربنایی کارگروه پیشنهادي مصوبه 18 تعداد -2
 :گرفت قرار

تجدیدنظر دیوان عدالت اداري، موضوع  3در اجراي دادنامه قطعی صادره از شعبه  -1-2
متري ولیعصر به محدوده شهر  45هکتار واقع در  3/2درخواست الحاق زمینی به مساحت 

گردید جهت  تصویب قرار گرفت و مقررشهر مربوط به آقاي یونس سلیمی مورد هادي
  عالی شهرسازي و معماري ارسال گردد. اقدامات بعدي به شوراي

فرعی  364هکتار از اراضی ملی پالك  5الحاق به محدوده شهر و تغییر کاربري حدود  -2-2
تبریز واقع در داخل حریم شهر هوراند به کاربري اداري جهت احداث  29اصلی بخش  5از 

  قالب پارك اداري) در( رات شهرستان هوراندمجتمع ادا
هکتار از اراضی ملی در حریم شهر مرند  35تعیین کاربري صنعتی زمینی به مساحت  -3-2

 منظور توسعه شهرك سرامیکی مرندواقع در ضلع شرقی شهرك سرامیک به

هکتار از اراضی منابع طبیعی جهت  5/3تعیین کاربري صنعتی زمینی به مساحت  -4-2
تبریز مربوط  19اصلی بخش  44داش تحت پالك داث کارخانه شمش پلیت در تیکمهاح

 فوالد امین به شرکت آذر

ریز اي زمینی واقع در خیابان گلگشت تبو پارك محله تغییر کاربري از باغ به مسکونی -5-2
 11مترمربع پیرو بند  9569متعلق به وراث خانم طاهره مجتهدي جمعاً به مساحت 

 11/3/1396تاریخ  5جلسه کمیسیون ماده صورت

 هکتار از اراضی مصلی 13یق محدوده و تدق الحاقخصوص  پیشنهاد شهرداري تبریز در-6-2
 1117باقیمانده پالك 

 -مترمربع از اراضی ملی در جاده میانه 22762تعیین کاربري زمینی به مساحت  -7-2
شن و ماسه و بتن آماده و قطعات بتنی میاندوآب حریم شهر میانه جهت احداث کارخانه 

 سازانمربوط به شرکت شالوده پل
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هکتار از اراضی ملی روستاي بابا باغی براي واگذاري به ستاد مبارزه  20تعیین کاربري  -8-2
مرکز نگهداري، درمان و کاهش  -با مواد مخدر استان جهت احداث اردوگاه ترك اعتیاد

تمدید ( 1/6/93ریزي و توسعه استان در تاریخ برنامهآسیب معتادان پیرو مصوبه شوراي 
 سال)مدت اجراي طرح به مدت یک

مترمربع جهت توسعه و اجراي طرح تولید انواع  1000تعیین کاربري زمینی به مساحت  -9-2
آذرشهر،  -دار و کیسه بدون بافت پالستیکی واقع در جاده تبریزفیلم، پالستیک حباب

 کوچه کفش ممتاز مربوط به شرکت حباب پالستیک سهند متري جاده آخوال 400

مترمربع جهت اجراي طرح شستشو و  4500تعیین کاربري زمینی به مساحت  -10-2
بندي شن و ماسه واقع در روستاي اسکندان شهرستان اسکو مربوط به آقاي حمید دانه

 دشتبان

هکتار واقع در  72 ایجاد شهرك صنعتی غیردولتی شیشه جام در زمینی به مساحت -11-2
آذرشهر، اراضی روستاي الهیجان مربوط به شرکت سهند جام تبریز با شرط  -جاده تبریز

 طی کلیه فرآیندهاي قانونی

بخشی و مترمربع جهت احداث مرکز توان 19045تعیین کاربري زمینی به مساحت  -12-2
شهر بناب توسط  مراغه حریم -نگهداري جهت اجراي خانه مهر بناب واقع در جاده بناب

ونقل موسسه خیریه خانه مهر بناب با شرط ارائه تأییدیه از اداره کل راهداري و حمل
 ايجاده

راهی دهکده آبی واقع احداث و توسعه تأسیسات جدید در مجتمع خدمات رفاهی بین -13-2
مترمربع مربوط به آقاي  31000اردبیل به مساحت  -در خارج از حریم شهر، جاده سرچم

 یمور اسماعیلی خلفت

 کشتی نوح) واقع در حریم شهر( تعیین کاربري پارکینگ و تفریحی و گردشگري -14-2
 مترمربع 35312مرند ورودي شهر به مساحت 

شهرك صنعتی بعثت) درزمینی به مساحت ( ایجاد پارك صنعت در شرق دریاچه ارومیه -15-2
 تبریز طبق با طرح جامع شهرمن هکتار از اراضی ملی الوار سفلی و سهالن 1000تا 
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مترمربع، جهت تولید  4350توسعه) زمینی به مساحت ( تعیین کاربري صنعتی -16-2
وط اراضی روستاي سعیدآباد مرب -روکش، واقع در حریم تبریز کامپاندهاي رویه تایر و تایر

 به شرکت کن تایر

زیربنایی نیروگاه  هکتار جهت احداث تأسیسات 20تعیین کاربري زمینی به مساحت  -17-2
مگاوات خارج از حریم کشکسراي روبروي شهرك صنعتی مرند  10خورشیدي به ظرفیت 

 از اراضی منابع طبیعی)( مربوط به شرکت هامین موتور ارس 2

  شهردرخواست مجوز بازنگري طرح جامع شهر هادي -18-2
 گريو گردش دستیتخصصی میراث فرهنگی، صنایع کارگروه پیشنهادي مصوبه 2 تعداد  -3

 :گرفت قرار تصویب مورد زیر شرح به استان

گذار منطقه نمونه گردشگري حاشیه اتوبان شهید لغو مجوزهاي صادره به سرمایه -1-3
 ینگشرکت ک( گذارکسایی تبریز به دلیل عدم فعالیت و عدم اقدام الزم شخص سرمایه

 دام هولدینگ)

نمونه گردشگري شورسوي ایل میدانی گذار منطقه لغو مجوزهاي صادره به سرمایه -2-3
گذاري گوگان شهرستان آذرشهر به دلیل عدم پیگیري و عدم ارسال گزارش از روند سرمایه

  نگار آراد نیکان) شرکت شهر( گذارو عدم انگیزه کافی شخص سرمایه
 هاي اجراییدستگاه 1395توزیع اعتبار مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال  -4

 .استان به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت

هاي موضوع قانون اجراي پروژه 1396قانون بودجه سال  6توزیع اعتبارات بند ج تبصره  -5
 رسانی روستایی و عشایري به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:آب

 میلیون ریال 7500رسانی روستایی مبلغ پروژه آب 

  میلیون ریال 5550تأمین آب آشامیدنی روستایی مبلغ 

  میلیون ریال 4000تأمین آب شرب بهداشتی عشایر مبلغ 
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قانون نحوه رسیدگی به تخلفات  23اعتبارات موضوع ماده میلیون ریال  132558توزیع مبلغ   -6
هاي استان به شرح به تفکیک شهرستان 1396ماهه اول سال و جرائم رانندگی در شش

 پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

اي اداره کل راه و شهرسازي بین برنامه میلیون ریال از اعتبارات هزینه 6133ی جابجای  -7
 اي مورد تصویب قرار گرفت.ونقل جادههاي کاربردي و برنامه توسعه حملپژوهش

برداري از دو دستگاه ساختمان بالاستفاده گمرك جلفا به دانشگاه تمدید واگذاري حق بهره  -8
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  89ستناد بند ب ماده سال به ا 10پیام نور به مدت 

 .مورد تصویب قرار گرفت

لک در تم( واگذاري حق استفاده از سوله بالاستفاده متعلق به سازمان تعاون شهر و روستا -9
هاي هاي صنعتی) واقع در ابتداي ورودي شهر خسروشاه به اداره کل زندانشرکت شهرك
 مورد تصویب قرار گرفت.سال  5استان به مدت 

 25/9/1396تاریخ برگزاري:                                                    10جلسه شماره 

  دستور جلسه:
 کل کشور 1397تبیین کلیات الیحه بودجه سال  -1

 سازي فضاهاي اداري استان جهت استفاده معلولینگزارش وضعیت مناسب -2

 کل کشور 1397سال بررسی وضعیت استان در الیحه بودجه  -3

 انه)می ،آچاچی ،شهرطرح هادي( بررسی مصوبات کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازي -4

 سایر موارد -5
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  مصوبات:
اي استان هاي سرمایهمیلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی 29توزیع اعتبار به مبلغ   -1

جرایی هاي اپیوست بین دستگاهسازي فضاهاي عمومی و اداري استان به شرح بابت مناسب
 استان مورد تصویب قرار گرفت.

 .طرح هادي شهر آچاچی میانه مورد تصویب قرار گرفت  -2

هاي توسعه اقتصادي هاي فنی و اعتباري استان از محل اعتبار ارتقاي شاخصتوزیع کمک  -3
توسعه هاي هاي پیشنهادي از محل ارتقاي شاخصمیلیون ریال و پروژه 513090به مبلغ 

 میلیون ریال به شرح جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 156252اقتصادي به مبلغ 

هاي زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازي استان پیشنهاد کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه  -4
هاي هالن صفرعلی هوراند، روستاي در معرض خطر استان به نام 8در خصوص جابجایی 

آباد، ارزین خداآفرین، خلخال مرند، ممان و قواق قر چمن سفلی بستانقشالق ذاخر اهر، آی
 عمولر میانه و کوسه صفر مراغه مورد تصویب قرار گرفت.

 صویبت مورد زیر شرح به استان شهرسازي و زیربنایی کارگروه پیشنهادي مصوبه 2 تعداد  -5
 :گرفت قرار

 10 تیرفبه ظ يدیخورش روگاهیاحداث ن منظوربه ییربنایز ساتیسأت يکاربر نییتع -5-1
 يکشکسرا میخارج از حر یعیمنابع طب یهکتار از اراض 20به مساحت  ینیمگاوات در زم

  پارس يمربوط به شرکت آذر آفتاب انرژ 2مرند  یشهرك صنعت يروبرو
ست طرح چاپ اف ياجرا منظوربه یکارگاه یصنعت يکاربر نییبا تعکارگروه مخالفت  -5-2

واقع در  ايشیشهو درب ظروف  ياژینس فوالد ساده کربن و کم آلاز ج یفلزات قوط
 مترمربع 34096به مساحت  رانقیاول جاده ا سعیدآباد يروستا یاراض ز،یشهر تبر میحر

  یقوانیل ونسی يمربوط به آقا
هاي اجرائی استان در دریافت و جذب اسناد خزانه اسالمی مورد تأکید اهتمام جدي دستگاه  -6

  قرار گرفت.
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هاي صنعتی نیازمند استان مقرر گردید خصوص تأمین اعتبار تأمین نیروي برق شهرك در -7
 و از محل هاي صنعتی کل کشور پیگیري گردد؛موضوع از طریق ملی و از شرکت شهرك

و بر اساس قانون احکام دائمی و قانون برنامه  1397اعتبارات استان نیز بعد از تصویب بودجه 
 د.ششم کمک و مشارکت گرد

هاي صنعتی و امور تولیدي مکلف گردیدند در جلسات رسان به شهركهاي خدمتدستگاه  -8
 االختیار خود را اعزام نمایند.مربوطه نماینده تام

ه هاي ملی بودجهاي اجرائی استان پیشنهادات خود را جهت اصالح ردیفمقرر گردید دستگاه  -9
یزي ربندي به سازمان مدیریت و برنامهجمعصورت مکتوب جهت حداکثر تا پایان هفته به

 استان ارسال نمایند.

، موضوع 3/4/1396ریزي و توسعه استان در تاریخ مصوبات شوراي برنامه 3در اجراي بند  -10
هاي فنی و اعتباري، مقرر هاي تولیدي روستایی، از محل اعتبار کمکپرداخت یارانه به طرح

یدي ي تولهااستانداري نسبت به ارسال لیست طرحگردید دفتر امور روستایی و شوراهاي 
نامه منعقده، از بانک سینا تسهیالت دریافت که در قالب تفاهم -روستایی و بار مالی آن 

 ریزي استان اقدام نماید.به سازمان مدیریت و برنامه - اندبرداري رسیدهاند و به بهرهکرده

تان، با هماهنگی نمایندگان محترم استان ریزي اسمقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه -11
 گذاريها در برخورد اهرمی براي جذب سرمایهدر مجلس شوراي اسالمی، موضوع نقش استان

 .را تبیین و در جلسات آتی شورا ارائه نماید

هاي اجرائی استان، با ، دستگاهریزي و توسعهشوراي برنامه مقرر گردید، طی جلسات آتی -12
و نیز  هاي خودریزي و توسعه استان، نقش، ابزار و سیاستشوراي برنامههماهنگی دبیرخانه 

 ها ارائه نمایند.گذاريدر جذب سرمایه صورت اهرمی رااستفاده از منابع دولتی به
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 9/11/1396تاریخ برگزاري:                                                      11جلسه شماره 

  دستور جلسه:
  هاي عمرانی به بخش غیردولتیواگذاري پروژه گزارش عملکرد -1
 )ISPX( گزارش طرح پروژه ملی نظام مبادالت پیمانکاري فرعی -2

 شهر تبریزگزارش طرح تدوین فهرست منابع آالینده کالن -3

 سایر موارد -4

  مصوبات:
خود را بر پیگیري اجرا و تکمیل تعداد محدودي  تمرکزهاي اجرایی استان گردید دستگاه مقرر -1

 هاي مهم عمرانی معطوف نمایند.وژهاز پر

هاي تأمین مالی را مقرر گردید اداره کل امور اقتصادي و دارایی، موضوع آشنایی با روش -2
ر، در طور مستمجهت آشنایی مدیران استان، با استفاده از افراد مطلع و مسلط به موضوع به

 جلسات شورا ارائه نماید.

هاي حوزه خود در ضمن احصاء تکالیف و ظرفیت هاي اجرایی استان،مقرر گردید دستگاه -3
هاي ملی، عملکرد خود را ها و ردیفو تبصره 1396و قانون بودجه سال  قانون برنامه ششم

گذاري و تأمین ملی، در جلسات شوراي جذب سرمایه ۀویژه درزمیندر آن خصوص به
 ریزي و توسعه استان ارائه نمایند.برنامه

ونقل استان، راه و شهرسازي استان و اداره کل راهداري و توسعه حملمقرر گردید اداره کل  -4
و  1396برنامه ششم، قانون بودجه سال  هاي مقرر در قوانینعملکرد تکالیف و ظرفیت

ونقل را، در جلسه آتی شوراي هاي ملی مربوط به حوزه راه و حملهاي قانونی و ردیفتبصره
 نمایند.ریزي و توسعه استان ارائه برنامه

هاي مقرر گردید موضوع افزایش اختصاص سهم خوراك گاز استان جهت احداث نیروگاه -5
هدف جبران کمبود انرژي استان توسط شرکت نیروي برق آذربایجان با همکاري  برق با
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و مستندات مربوطه در  مجمع نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمی پیگیري گردد؛
 ار گیرد.اختیار نمایندگان محترم قر

مقرر گردید ادامه بحث بررسی آلودگی هواي شهر تبریز با موضوع مدیریت اکوسیستم  -6
هاي دولتی و عمومی در جلسه آتی شورا توسط اداره کل حفاظت شهري و انتظارات از ارگان

 زیست استان مطرح گردد. محیط

که  -هاي توسعه اقتصادي استان ي شاخصهاي مربوط به اعتبار ارتقافهرست جدید پروژه -7
ور بودجه کش و ریزي، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامهمورد تأیید نهایی امور برنامه

 جهت طی مراحل قانونی، به شرح جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. - قرارگرفته است

 16/10/1396خ برگزاري: تاری                                               12جلسه شماره 

  دستور جلسه:
یته کم( ماهه کارگروه امور اقتصادي استان در راستاي اقتصاد مقاومتیگزارش عملکرد نه -1

 گذاري)کمیته تأمین مالی و سرمایه -کمیته توسعه صادرات غیرنفتی-رفع موانع تولید

  مقاومتیماهه کارگروه اشتغال استان در راستاي اقتصاد گزارش عملکرد نه -2
ماهه کارگروه توسعه روستایی و عشایري استان در راستاي اقتصاد گزارش عملکرد نه -3

 مقاومتی

اي گردشگري استان در راستدستی و میراث فرهنگی، صنایعماهه کارگروه گزارش عملکرد نه -4
 اقتصاد مقاومتی

ره ادا -رزيجهاد کشاو( هاي اجرایی استانماهه اقتصاد مقاومتی دستگاهگزارش عملکرد نه -5
 بسیج سازندگی) -کل گمرکات استان

 هاهاي تأمین مالی پروژهخصوص شیوه اي استان درگزارش شرکت برق منطقه -6

 سایر موارد -7
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  مصوبات:
اي با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع گردید طی جلسه مقرر -1

نرخ غالب بهره در استمهال هاي عامل استان موضوع اعمال استانداري و با حضور بانک
 تسهیالت واحدهاي تولیدي مطرح و تبیین گردد.

شهر تبریز توسط معاون محترم  هاي شهرك چرمگردید موضوع صدور اسناد زمین مقرر -2
 کل راه و شهرسازي استان پیگیري گردد. هماهنگی امور عمرانی استانداري و مدیر

گرفته ولی به مرحله  ورد تصویب قرارمقرر گردید تسهیالت آن دسته از واحدهایی که م -3
هاي عامل نرسیده است، توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادي و پرداخت توسط بانک

 توسعه منابع استانداري مورد پیگیري قرار گیرد.

هاي عامل استان وضعیت استمهال بدهی واحدهاي مقرر گردید در جلسات آتی شورا بانک -4
 ها را گزارش نمایند.جریمه این واحدتولیدي و نحوه محاسبه سود و 

هاي عامل استان یک نسخه از قرارداد اعطاي تسهیالت با بخش خصوصی مقرر گردید بانک -5
 را در اختیار استانداري قرار دهند.

 23/10/1396تاریخ برگزاري:                                                   13جلسه شماره 

  دستور جلسه:
یته کم( ماهه کارگروه امور اقتصادي استان در راستاي اقتصاد مقاومتیهگزارش عملکرد ن -1

 گذاري)تأمین مالی و سرمایه

  ماهه کارگروه اشتغال استان در راستاي اقتصاد مقاومتیگزارش عملکرد نه -2
ماهه کارگروه توسعه روستایی و عشایري استان در راستاي اقتصاد گزارش عملکرد نه -3

 مقاومتی

اي گردشگري استان در راستدستی و میراث فرهنگی، صنایعماهه کارگروه گزارش عملکرد نه -4
 اقتصاد مقاومتی
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ره ادا -جهاد کشاورزي( هاي اجرایی استانماهه اقتصاد مقاومتی دستگاهگزارش عملکرد نه -5
 بسیج سازندگی) -کل گمرکات استان

 هامین مالی پروژههاي تأخصوص شیوه اي استان درگزارش شرکت برق منطقه -6

 سایر موارد -7

  مصوبات:
عنوان اولویت اول کاري خود موضوع جذب هاي اجرائی استان بهمقرر گردید مدیران دستگاه -1

 هاي مربوطه پیگیري نمایند؛طور مداوم از وزارتخانههاي مهم استان را بهاعتبار اجراي پروژه
 مجلس شوراي اسالمی استفاده گردد.و در این راه از ظرفیت نمایندگان محترم استان در 

هاي تأمین مالی اي موضوع روشمقرر گردید اداره کل امور اقتصادي و دارایی، طی جلسه -2
 هاي اجرائی تبیین نماید.یک را براي مدیران دستگاه هاي هرها و تفاوتها و ویژگیپروژه

ت وط به استفاده از تسهیالهاي مربمقرر گردید اداره کل امور اقتصادي و دارایی، لیست پروژه -3
و و بانک توسعه اسالمی، اک( المللیاي بینهاي توسعهفاینانس)، منابع بانک( مالی خارجی

کار سیمگیري و تقفاینانس داخلی) را جهت بررسی و تصمیم( غیره) و تسهیالت مالی داخلی
 پیگیري در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

شوراهاي استانداري با همکاري اداره کل میراث فرهنگی،  گردید دفتر امور روستایی و مقرر -4
عه استان ریزي و توسدستی و گردشگري استان تمهیدات برگزاري جلسه شوراي برنامهصنایع

 را دریکی از روستاهاي هدف گردشگري استان با اولویت روستاي اشتبین فراهم آورند.
 

  5/12/1396تاریخ برگزاري:                                                 14جلسه شماره 

  دستور جلسه:
  ماهه کارگروه اشتغال استان در راستاي اقتصاد مقاومتیگزارش عملکرد نه -1
 هاي اقتصاد مقاومتیدر راستاي سیاست هاي اجرایی استانماهه دستگاهگزارش عملکرد نه -2

 بسیج سازندگی) -جهاد کشاورزي(
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 ان)اي استشرکت برق منطقه(ها هاي تأمین مالی پروژهبررسی تجارب و آشنایی با شیوه -3

 سایر موارد -4

  مصوبات:
هاي مختلف تأمین مالی اي آذربایجان فرآیند اجرایی روشمقرر گردید شرکت برق منطقه -1

هاي انتقال نیروي کشور را در کارگروه تأمین مالی طرحشده توسط داخلی و خارجی تهیه
ربط قرار داده و نسبت به برگزاري جلسات توجیهی مدیران و هاي ذيختیار سایر دستگاها

 ربط استان با فرایندهاي پیشنهادي اقدام نماید.هاي ذيمسئولین دستگاه

اي گزارش سیماي کلی و منابع و مصارف برق استان توسط شرکت برق منطقهمقرر گردید  -2
ر محترم و نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمی آذربایجان تهیه و در اختیار استاندا

 قرار گیرد.

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و اداره کل کار، تعاون  -3
تر کردن و تشکیل مرتب جلسات کارگروه تخصصی و رفاه اجتماعی استان، ضمن فعال

ر ها اقدام و پیگیري الزم را دررسی پروژهاشتغال و کمیته فنی آن، نسبت به تسریع در ب
 آورند.جذب اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر به عمل

ریزي استان نسبت به توزیع مانده اعتبارات و ابالغی مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه -4
جایی اعتبارات بین فصول، برنامه و شهرستان و هو نیز جاب 1396استان تا پایان سال 

اي، با هماهنگی هزینه و اي استانهاي سرمایههاي اجرایی اعم از تملک داراییدستگاه
 هاي اجرایی استان اقدام و گزارش آن را در جلسات آتی شورا ارائه نماید.دستگاه

ا هاي فنی و اعتباري استان بکننده از اعتبار کمکهاي اجرایی استفادهمقرر گردید دستگاه -5
در این  و نامه تسریع نمایند؛مانی تا پایان سال، نسبت به مبادله موافقتتوجه به محدودیت ز

رابطه مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مسائل و 
 بررسی و پیگیري قرار دهد. هاي عامل را موردربط با بانکهاي ذيمشکالت دستگاه
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  26/12/1396تاریخ برگزاري:                                                  15جلسه شماره 

  دستور جلسه:
  پیگیري مصوبات جلسات گذشته شورا  -1

گزارش تبیین نرخ غالب بهره در استمهال تسهیالت واحدهاي تولیدي توسط معاونت  -1-1
 هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري

هاي عامل در جذب اعتبارات با بانک هاي اجرایی استانپیگیري مشکالت دستگاه -2-1
هاي فنی و اعتباري توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع کمک

 استانداري

 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان  -2

هاي عامل استان توسط گزارش آخرین وضعیت استمهال بدهی واحدهاي تولیدي در بانک  -3
 جارت استانسازمان صنعت معدن و ت

هاي قانونی مقرر ونقل استان در اجراي تکالیف و ظرفیتگزارش عملکرد حوزه راه و حمل -4
 توسط اداره کل راه و شهرسازي استان

  سایر موارد -5

  مصوبات:
قانون  28نامه اجرایی بند ل تبصره هاي عامل استان در اجراي کامل آیینمقرر گردید بانک -1

هاي فنی و اعتباري اقدام جدي و عاجل موضوع کمک 2 الحاق بخشی از مقررات مالی دولت
شده عنوان یکی از منابع قانونی و تضمینو نسبت به قبول اوراق خزانه دولت به آورند؛ به عمل

 هاي اجرایی استان اقدام نمایند.نامه با دستگاهعقد تفاهم دولت در تأمین اعتبارات دولتی و

 مورد زیر شرح به استان شهرسازي و زیربناییخصصی مصوبه پیشنهادي کارگروه ت 10تعداد  -2
 گرفت: قرار تصویب
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اجراي کلیه فرایندهاي کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي استان از طریق  -2-1
 گذاريسامانه پنجره واحد سرمایه

تبریز واقع در بلوار  4مترمربع در بخش  17/42919تغییر کاربري زمینی به مساحت -2-2
متري کشاورز متعلق به وراث فخاري به  18متري انقالب و  42هاي ستارخان مابین خیابان

هاي مذکور به شهرداري مطابق درصد عرصه پالك 50مسکونی در قبال واگذاري باقیمانده 
عنوان مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز به 28/7/1395مورخ  5ه با مصوبه کمیسیون ماد

 تبریز جهت طی مراحل استصوابی و فرایند قانونی

ونقل جهت احداث مجتمع نمایشگاهی خودرو سبک در زمینی تعیین کاربري خدمات حمل -3-2
 ي عبداهللامترمربع واقع در داخل حریم شهر بناب خیابان دریا مربوط به آقا 11920به مساحت 

 منفردزاده

 آب نوش وبندي آب، دمتعیین کاربري صنایع غذایی و کشاورزي جهت تولید و بسته -4-2
کیلومتري جاده مرند تبریز روبروي کاروانسراي عباسی  12اي واقع در هاي گیاهی و میوهنوش

 ارمترمربع مربوط به شرکت گوزل یاز 52/6416خارج از حریم مرند در زمینی به مساحت 

طبقه، پیرو مصوبه جلسه مترمربع و در سه 100سرا به مساحت توسعه و احداث مهمان -5-2
ریزي و توسعه استان واقع در حریم شهر کلوانق خیابان والیت به شوراي برنامه 25/12/90

 نام آقاي یوسف صمدزاده

رود هشت جادهر واقع داحداث آموزشگاه رانندگی منظور تعیین کاربري خدمات انتظامی به -6-2
مربوط به آقاي ناصر  مترمربع 7094به مساحت داخل حریم) ( پرستارياول جاده دانشکده 

 غالمی

طبقه) براي احداث سالن تولید کارتن  2مترمربع در  1000حداکثر ( افزایش مساحت زیربنا -7-2
آذربایجان و ساختمان اداري جدید واقع در حریم شهر، جاده آذرشهر تبریز جنب سردخانه 

 سازي انصارمربوط به شرکت کارتن

هکتار واقع در داخل حریم شهر تبریز  3تعیین کاربري و احداث سردخانه و انبار به مساحت  -8-2
 جاده مایان روبروي شهرك مبل مربوط به شرکت صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن –
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ایشگاه خودروهاي سنگین در ونقل جهت احداث نممخالفت با تعیین کاربري خدمات حمل -9-2
آزادراه پیامبر اعظم (ص)  3مترمربع واقع در حریم تبریز کیلومتر  60/2070زمینی به مساحت 

 به نام آقاي میرزاآقا انتظارمهر

ه در مراغ گشایش دره گردشگري نمونه منطقه موافقت با تعیین کاربري فاز اول طرح -10-2
 منابع طبیعی هکتار از اراضی ملی 32زمینی به مساحت 

هاي کالسه در شهر سهند از سرجمع اعتبارات تملک دارایی 12باب مدرسه  2احداث   -3
استان توسط اداره کل نوسازي و تجهیز مدارس استان مورد تصویب  1397اي سال سرمایه

به مرحله  1397-98که مدارس یادشده در مهرماه سال تحصیلی  طوريهقرار گرفت. ب
 د.برداري برسنبهره

 هايمجتمع احداث« و »استان در عمومی هايکتابخانه احداث«طرح  3 مجري دستگاه تغییر -4
 از »استان در تبلیغی و هنري -فرهنگی هايمجتمع احداث« و »استان در هنري و فرهنگی

مورد  -تاناس فنی شوراي پیشنهاد استناد به -استان شهرسازي و راه کل اداره به مسکن بنیاد
 گرفت.تصویب قرار 

 استان کشاورزي جهاد سازمان به متعلق آن، محوطه و سوله باب از دو استفادهحق  واگذاري -5
 مرکز استفاده جهت استان مخدر مواد با مبارزه ستاد به مرند راهپلیس روبروي -تبریز در واقع

 مقررات از بخشی تنظیم قانون 89 ماده ب بند استناد به) 16 ماده مرکز( معتادین بازپروري
  دولت مورد تصویب قرار گرفت. مالی

 تملک و ايهزینه تفکیک به استان اجرایی هايدستگاه شمول از خارج اعتبارات توزیع  -6
 استان 1396 سال بودجه سند قرارداد 3 ماده 7 بند اجراي راستاي در( ايسرمایه هايدارایی

 به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. )2 تنظیم قانون 28 ماده ط بند 3 جزء استناد به و

قانون تنظیم  23که در کارگروه استانی ماده  1396هاي احداثی شروع شده در سال پروژه  -7
مورد تأیید قرارگرفته است به شرح جدول پیوست مورد  2بخشی از مقررات مالی دولت 

 گرفت. تصویب قرار
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ا هاي فنی و اعتباري استان بعتبار کمککننده از اهاي اجرایی استفادهمقرر گردید دستگاه  -8
در این  و نامه تسریع نمایند؛توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال، نسبت به مبادله موافقت

رابطه مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مسائل و 
 و پیگیري قرار دهد.بررسی  هاي عامل را موردربط با بانکهاي ذيمشکالت دستگاه

اونت شده معهاي تعیینهاي اجرایی استان بر اساس مشخصات و شاخصمقرر گردید دستگاه  -9
ان ریزي استهماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و سازمان مدیریت و برنامه

 گذاري سفر رئیس محترم جمهور بههاي عمرانی و سرمایهنسبت به معرفی و ارسال پروژه
 ارائه گردد. 1397ها در اولین جلسه شورا در سال و گزارش و لیست پروژه استان اقدام نمایند؛
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  اناست ریزي و توسعهشوراي برنامه هاي تخصصی ذیلعملکرد کارگروهبخش سوم: 
 هاي تخصصیکارگروه عملکرد -4
  کارگروه تخصصی امور اقتصادي-1-4 

  تعداد جلسات:
کارگروه تخصصی امور اقتصادي به ریاست معاون محترم هماهنگی امور  1396در سال 

 2اقتصادي و توسعه منابع استانداري و دبیري مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري در 
  شد. جلسه برگزار

  دستور جلسات:
مورد بوده که  4 کار جلسات قرار گرفت. تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  بحث و بررسی قرار گرفت. دستور مورد 2طور متوسط در هر جلسه به

  وضعیت مصوبات:
طور متوسط در هر جلسه مورد بوده است به عبارتی به 7، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال 

درصد مصوبات اتخاذشده، اجراشده و یا در دست اجرا بوده و  43/71مصوبه اتخاذ گردید.  3حداقل 
  درصد مصوبات به دالیل مختلف اجرا نگردیده است. 57/28

  1396امور اقتصادي در سال  : خالصه عملکرد کارگروه تخصصی4جدول 

شماره 
 جلسه

 تاریخ 
 جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
مصوبات

مصوبات 
اجراشده و در 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  اعضاي اصلی
 (نفر) 

  سایر*
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد
1 21/4/1396 2 4 3 75 1 25 2 10 4 1 14 54 
2 1/9/1396 2 3 2 65 1 35 2 6  8  1  17  62 

 58 16 1 6 8 2     4 2 متوسط
 116 31 2 12 16 4 57/28 2 42/71 5 7 4 جمع

* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که
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  اعضاء جلسات:
طور متوسط، در هر جلسه کارگروه به 1396شود، در سال مشاهده می 4طور که در جدول همان

اند. نفر از اعضا غایب بوده 1نفر عضو جانشین) و  6نفر عضو اصلی و  8(نفر عضو اصلی حاضر  14
  نفر عضو مدعو نیز حضور داشتند. 16طور متوسط همچنین در هر جلسه کارگروه به

  مدت برگزاري جلسات:
ساعت بوده که بر این اساس، میانگین زمان هر  4کارگروه  زمان برگزاري جلساتمجموع مدت

  ساعت و محاسبه گردیده است. 2جلسه 
ساعت زمان  -نفر 116درمجموع بیش از  1396جلسات کارگروه در سال  دیگر در عبارتبه

  صرف شده است.

عملکرد وظایف کارگروه:

جلسه برگزارشده کارگروه  2طی  1396شود، در سال شاهده میم 5که در جدول  طورهمان
موضوع مطرح گردید که این موضوعات وظایف قانونی محول شده  3اقتصادي تعداد  تخصصی امور

  را پوشش نداده و صرفاً شامل گزارش عملکرد اعطاي تسهیالت بانکی بوده است.
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  1396کارگروه تخصصی امور اقتصادي در سال  : عملکرد اجراي وظایف قانونی5جدول 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

    سرمایه بازار از مالی منابع تأمین و جذب  الف
    تولیدي واحدهاي گردش در سرمایه و سرمایه جذب ترجیحی، هايسیاست  ب

 تسهیالت اعطاي اولویت خصوص در اظهارنظر و استان بانکی شبکه مصارف و منابع  ج

 بانکی اعتبارات و
1  3/33 

 3/33  1 اقتصادي مختلف هايبخش تولیدکنندگان از حمایت هايشیوه  د

 ماههسه مقاطع در گزارش ارائه و استان در هایارانه کردن هدفمند قانون اجراي نحوه  هـ

 شورا به
   

    دامی و کشاورزي محصوالت ايبیمه پوشش و توسعه  و
     موجود موانع و مشکالت رفع و استان صادرات هايمشیخط تنظیم  ز
    ربطذي هايبخش هاينهاده و منابع از وريبهره ارتقاي  ح

 و اقتصادي ویژه تجاري، آزاد مناطق اجرایی و قانونی هايظرفیت از استفاده  ط
 استان هاي توسعهسیاست راستاي در مرزي هايبازارچه

   

     استان در خارجی گذاريسرمایه جذب  ي
    استان گردشگري نسبی هايمزیت و هاقابلیت شناسایی  ك
    کشاورزي تبدیلی و تکمیلی روستایی، و دستیصنایع توسعه  ل
     استان در اساسی قانون )44( چهارم و چهل اصل کلی هايسیاست اجراي قانون اجراي  م
 3/33  1  سایر  ن

  100  3  جمع

  شده در جلسات: تصمیمات اتخاذ
 21/4/1396تاریخ برگزاري:                                                        1جلسه شماره 

 ازمانس عهده به کارگروه دبیري ریزيبرنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به بنا گردید مقرر -1
 .باشد

 و مالی تأمین و تجارت و معدن صنعت کشاورزي، و آب کارگروه سه گردید مقرر -2
 .گردد تشکیل کارگروه این ذیل مربوطه دستگاه ریاست با گذاريسرمایه

 .شود برگزار ماهانه صورتبه کارگروه جلسات گردید مقرر -3
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 ارآفرینک نفر دو و هابانک شوراي نیرو، وزارت نماینده معرفی براي الزم مکاتبات گردید مقرر -4
 بگیرد. صورت کارگروه اعضاي تکمیل براي اتاق پیشنهاد به

 1/9/1396تاریخ برگزاري:                                                            2جلسه شماره 
 لقاب اعتبار تخمینی رقم) منابع و مصارف نسبت بودن درصد 85 زیر فرض با( ملی بانک -1

 .نماید اعالم کارگروه به را 96 سال در تسهیالت به تخصیص

 با( ثابت سرمایه تسهیالت پرداخت به هابانک تمایل عدم تجارت و معدن صنعت، سازمان -2
 .نماید اعالم متبوع وزارت به اينامه طی را) بانک داخلی هايدستولعمل به توجه

 اومتیمق اقتصاد ستاد حمایتی هايبسته عملکرد گزارش به مربوط جداول و هافرم شد مقرر -3
 ربوط،م اجرایی هايدستگاه حضور با کارشناسی جلسه در نواقص رفع از پس کارگروه حوزه

  .گردد نهایی استانداري، اقتصادي امور هماهنگی دفتر و ریزيبرنامه و مدیریت سازمان

  کارگروه تخصصی امور اشتغال -2-4
  تعداد جلسات:

استاندار محترم و گذاري به ریاست اشتغال و سرمایه کارگروه تخصصی امور 1396در سال 
  شد. جلسه برگزار 9دبیري مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 

  دستور جلسات:
مورد بوده  31 کار جلسات قرار گرفت. تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  بحث و بررسی قرار گرفت. دستور مورد 3طور متوسط در هر جلسه که به
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  مصوبات:
طور متوسط در هر مورد بوده است به عبارتی به 59، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال 

شده، اجراشده و یا در دست اجرا  درصد مصوبات اتخاذ 2/93مصوبه اتخاذ گردید.  7جلسه حدود 
  درصد مصوبات به دالیل مختلف اجرا نگردیده است. 8/6بوده و 

  1396امور اشتغال در سال : خالصه عملکرد کارگروه تخصصی 6جدول 

شماره  
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
و در  اجراشده

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

 مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

 اعضاي اصلی
 ( نفر)

  سایر*
مدعوین 

 (نفر)

نفر 
 ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد
1 10/3/1396 5 9 6 67 3 33 2 5 7 2 46 116 
2 28/4/1396 4 10 9 90 1 10 2 5 7 2 41 106 
3 15/8/1396 1 0 0    2 11 0 3 48 118 
4 2/9/1396  4 6 6 100   2 11 3 0 45 118 
5 18/11/1396 5 5 5 100   2 10 1 3 36 94 
6 3/12/1396 1 7 7 100   2 6 7 1 12 50 
7 9/12/1396 4 4 4 100   2 9 3 2 34 92 
8 15/12/1396 3 9 9 100   2 7 2 5 27 72 
9  26/12/1396  4  9  9  100      2  8  3  3  31  84  

  94  36  2  4  8  2        6  7  3  متوسط
 850 320 21 33 72 18 8/6  4 2/93 55 59 31 جمع

* شوند.مطروحه در شورا دعوت میحسب موضوعات سایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  

  اعضاء جلسات:
نفر عضو  8نفر عضو اصلی حاضر ( 12طور متوسط، در هر جلسه کارگروه به 1396در سال 

طور اند. همچنین در هر جلسه کارگروه بهنفر از اعضا غایب بوده 2نفر عضو جانشین) و  4اصلی و 
  نفر مدعو غیر عضو نیز حضور داشتند. 36متوسط 
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  مدت برگزاري جلسات:
ساعت بوده که بر این اساس، میانگین زمان  18زمان برگزاري جلسات کارگروه مجموع مدت

 1396جلسات کارگروه در سال  دیگر در عبارتساعت و محاسبه گردیده است. به 2هر جلسه 
  نفر ساعت زمان صرف شده است. 850درمجموع بیش از 

  عملکرد وظایف کارگروه:
موضوع مطرح  29اشتغال تعداد  جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی امور 9طی  1396در سال 

هاي ، تصویب طرح7گردید که ضمن پوشش وظایف قانونی محول شده، بر اساس جدول 
درصد موضوعات  38/41گذاري بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی شوراي عالی اشتغال با سرمایه
نظر دار ازهاي اولویتفراوانی و وظیفه تعیین فعالیتترین کارگروه بیش 1396شده سال مطرح

درصد موضوعات در  14/24استفاده از تسهیالت بانکی با رعایت تصمیمات شوراي عالی اشتغال با 
  رده دوم قرار داشت.

  1396: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی امور اشتغال در سال 7جدول 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 شوراي تصمیمات رعایت با بانکی تسهیالت از استفاده ازنظر داراولویت هايفعالیت تعیین  الف
 اشتغال عالی

7  14/24 

 با اقتصادي مختلف هايبخش در غیردولتی بخش گذاريسرمایه براي مناسب بسترهاي  ب
 استان یافتهتوسعه کمتر و نیافتهمناطق توسعه در اشتغال ایجاد اولویت

2  89/6 

 34/10  3 استان سطح در بیکاري میزان کاهش جهت حلراه ارائه و کار بازار وضعیت  ج

 و هاآموزش نمودن هدفمند منظوربه اجرایی هايمشیخط و هاسیاست در هماهنگی  د
 کار بازار نیاز با آن تطبیق

4  79/13 

 بخش تشویق و استان ايحرفه و فنی آموزش هايمحدودیت و امکانات شناسایی   هـ
 آموزشی موردنیاز مراکز ایجاد براي غیردولتی

1  45/3 

 38/41  12 گذاري)هاي سرمایهتصویب طرح( سایر  و
  100  29  جمع
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  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:
 10/3/1396تاریخ برگزاري:                                                                 1جلسه شماره 

 واقعی، محیط در آموزيمهارت طرح اجراي هماهنگی و رسانیاطالع راستاي در گردید مقرر -1
 شکیلت مختلف هاياتحادیه و اصناف اتحادیه بازرگانی، اتاق نمایندگان حضور با ايجلسه

  .گردد رسانیاطالع موضوع و
 وصخص در ايحرفه و فنی آموزش و کاربردي و علمی جامع دانشگاه با ايجلسه گردید مقرر -2

  .گردد برگزار دستگاه دو امکانات از استفاده و تعامل نحوه
 استقرار و طراحی« بر مبنی محترم استاندار پیشنهادي طرح اجراي مقدمات گردید مقرر -3

 ستاندارا به مربوط گزارش و تهیه بودجه و برنامه سازمان توسط ،»استان اقتصادي رصدخانه
  .گردد ارائه محترم

 به اشتغال عالی شوراي 19/2/96 مورخ 27941 شماره ابالغیه استناد به گردید مقرر -4
 ايحرفه و فنی کل اداره دبیري با استان مهارت شوراي تشکیل بر مبنی محترم استانداران

  .نماید آغاز را خود فعالیت و تشکیل استان اشتغال تخصصی کارگروه ذیل
 النالتحصیفارغ و دانشجویان اطالعات مبادله جهت استان هايدانشگاه کلیه گردید مقرر -5

 پروژه مجري با را الزم هايهمکاري استان در پروژه نمودن عملیاتی منظوربه هادانشگاه
 به پروژه مجري دسترسی امکان و انجام) تبریز دانشگاه( کار بازار اطالعات جامع نظام

  .گردد فراهم استان هايدانشگاه دانشجویان اطالعاتی پرونجاهاي
 پروژه ودننم عملیاتی به نسبت استان هايدانشگاه همکاري با تبریز دانشگاه گردید مقرر -6

 و نتأمی به نسبت نیز بودجه و برنامه سازمان و اقدام استان کار بازار اطالعات جامع نظام
  .نماید اقدام) منعقده قرارداد مطابق( طرح اجراي موردنیاز اعتبار پرداخت

 اعتبارات صددرصدي جذب در تسریع جهت در استانی عامل هايبانک گردید مقرر -7
  .نمایند اهتمام خانگی مشاغل 1394 سال تخصیصی

 با مرتبط اجرایی هايدستگاه خانگی، مشاغل 1395 سال اعتبارات خصوص در گردید مقرر -8
 معرفی به نسبت ابالغی، دستورالعمل اساس بر طرح هايپشتیبان شناسایی ضمن طرح؛
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 به نایتع با. نمایند اقدام خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی ستاد دبیرخانه به متقاضیان
 صنعت سازمان فقط 1395 سال در خانگی مشاغل پشتیبان طرح مجري هايدستگاه اینکه
 هگردید تعیین فرهنگی میراث و اسالمی ارشاد و فرهنگ کشاورزي، جهاد تجارت، و معدن
 ط،مرتب داراولویت هايرشته در متقاضی داشتن صورت در حمایتی هايدستگاه لذا است

  .دنماین اقدام ربطذي اجرایی هايدستگاه به مراجعه جهت متقاضیان راهنمایی به نسبت
 وزارت 26/10/95 مورخ 201796 و 15/10/95 مورخ 195019 شماره هاينامه به استناد با -9

 شاغلم توسعه الگوي رعایت و دستگاهی بین توزیع از خودداري اجتماعی، رفاه و کار تعاون
 اعتبارات لذا قرارگرفته تأکید مورد 1395 سال خانگی مشاغل تسهیالت پرداخت در خانگی

  .نیست الزم خصوص این در شهرستانی و دستگاهی توزیع و بوده شناور فوق

  28/4/1396تاریخ برگزاري:                                                        2جلسه شماره 
 حمایتی هايمشوق از شرقیآذربایجان استان سهم افزایش خصوص در گردید مقرر -1

 هبودج و برنامه سازمان توسط اينامه فراگیر اشتغال برنامه در شدهمشخص زاياشتغال
 .گردد ارسال تهران به و تنظیم استان

 اجرا را کارورزي طرح خصوص در 20/4/96 جلسه مصوبات اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -2
 .نمایند اعالم اجتماعی و رفاه کار تعاون، کل اداره به تر،سریع هرچه را اقدامات نتایج و

 شده بندياولویت رسته 10 استان، در آن مطالعات و اشتغال دینامیک مطالعات طرح تأیید با -3
 مراحل .دیدگر مقرر و رسید تصویب به تکاپو طرح پایدار اشتغال و وکارکسب توسعه طرح در

 توسط هارسته تائید نامه و انجام استان در اشتغال توسعه محترم کارگزار توسط طرح بعدي
 .گردد اعالم مربوطه وزارت به اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره

 .گردد تشکیل مرتب طوربه مشترکاً کارگروه جلسات گردید مقرر -4

 نماینده اجرایی، هايدستگاه محترم مدیران حضور امکان عدم صورت در گردید مقرر -5
 .یابند حضور کارگروه جلسات در مشخصی
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 در هادستورالعمل و هاابالغ تمامی استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره گردید مقرر -6
 .نماید ارسال وقت اسرع در اجرایی هايدستگاه تمامیبه را اشتغال خصوص

 شدهعریفت تکالیف اساس بر فراگیر اشتغال برنامه مخاطب اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -7
 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره به را خود عملیاتی گزارش مذکور برنامه در

 .نمایند ارسال

 گروهکار جلسات در و تهیه ماهانه صورتبه را اقدامات نتایج کارگروه دبیرخانه گردید مقرر -8
 .نماید اعالم

 و استان خانگی مشاغل کارشناسی گروه مصوب 1395 سال خانگی مشاغل طرح 10تعداد  -9
 با و ریال میلیون 5700 مبلغ به جمعاً 19/4/96 مورخ در 95 سال اعتبارات سهم از

 تنسب) کارگران رفاه و تجارت( عامل هايبانک گردید مقرر و تصویب نفر 114 زاییاشتغال
 .نمایند اعالم را نتیجه و اقدام آن پرداخت به

 و تجارت و معدن صنعت، هايسازمان به مربوط خانگی مشاغل پشتیبان طرح 13 تعداد -10
 به و تصویب استان خانگی مشاغل کارشناسی گروه متعدد جلسات در که کشاورزي جهاد

 صورت اقدامی صندوق توسط تاکنون بود، شده معرفی پرداخت جهت امید کارآفرینی صندوق
 ارشناسیک گروه مصوبه آخرین اساس بر گردید مقرر و تصویب کارگروه در مجدداً که نگرفته

 6500 مبلغ به طرح 13 تعداد باشدمی پیوست به آن لیست و تشکیل 31/3/96 تاریخ در که
 به استان امید کارآفرینی صندوق توسط نفر سریعاً 180 زاییاشتغال با و ریال میلیون

 قطری از موضوع ضمناً. گردد ارائه کارگروه آتی جلسه در آن گزارش و پرداخت متقاضیان
 رائها کارگروه آتی جلسه در را نتیجه و پیگیري متقاضیان مراجعه با ربطذي هايسازمان
 .دش خواهد لحاظ امید کارآفرینی صندوق و مذکور هايدستگاه عملکرد در موضوع. نمایند

 15/8/1396تاریخ برگزاري:                                                          3جلسه شماره 
 اجتماعی رفاه و کار تعاون وزیر با استان اشتغال تخصصی کارگروه اعضاي نشست -
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 2/9/1396تاریخ برگزاري:                                                           4جلسه شماره 
 کار محیط در آموزيمهارت هايطرح شناسیآسیب جهت کارشناسی جلسه گردید مقرر -1

  گردد. برگزار کارورزي و واقعی
 بودجه قانون 18 تبصره وب الف بندهاي تسهیالت در منتخب عامل هايبانک گردید مقرر -2

  نمایند. عالما سریعاً را مذکور اعتبارات ابالغی مبلغ اشتغال تخصصی کارگروه دبیرخانه به 96
 و الف ايبنده اجرایی نامهشیوه تبیین جهت، هاشهرستان فرمانداران با جلساتی گردید مقرر -3

  گردد. برگزار 96 بودجه قانون 18 تبصره ب
 تجه تجارت و معدن، صنعت خانه و کارفرمایی هايانجمن کانون با جلساتی گردید مقرر -4

  گردد. برگزار سامانه در شده نامثبت کارورزان بیشتر هرچه جذب
 برش فاقد و شناور صورتبه 96.ب.ق 18 تبصره ب و الف بندهاي تسهیالت گردید مقرر -5

  باشد. شهرستانی
 شرایط واجد متقاضیان به را ب.ق 18 تبصره تسهیالت اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -6

 و طرح از پس مربوطه تخصصی دستگاه طریق از را خود هايطرح تا توجیه و رسانیاطالع
 ستانا اجرایی هايدستگاه به هاشهرستان گذاريسرمایه و اشتغال هايکارگروه در تصویب
 خصصیت کارگروه به نهایی تصویب جهت استان فنی کمیته در بررسی ضمن در تا ارسال

.گردد ارسال استان اشتغال

  18/11/1396تاریخ برگزاري:                                                     5جلسه شماره 
 رسماً شایريع و روستایی تسهیالت و فراگیر اشتغال تسهیالت فنی هايکمیته گردید مقرر -1

 تغالاش کارگروه طرف از هاطرح معرفی و تصویب، بررسی وظیفه و نموده آغاز را خود فعالیت
 استاندار کتبی احکام صدور با موضوع شد مقرر و گردید تفویض فنی هايکمیته به استان
  .گردد ابالغ، هاکمیته اعضاي به اشتغال تخصصی کارگروه رئیس و محترم
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 ارسالی رفراگی اشتغال و عشایري و روستایی تسهیالت داراولویت هايرسته اصالحات آخرین -2
 قرار تصویب مورد و مطرح کارا سامانه در مندرج و اجتماعی رفاه و کار، تعاون وزارت از

  .گرفت
 1 رهتبص در اعالمی ايشاخصه با منطبق عشایري و روستایی اعتبارات شهرستانی برش -3

 ابالغی اعتبارات درصد 70 گردید مقرر و گرفت قرار تصویب مورد اجرایی دستورالعمل 2 ماده
  .بماند باقی شناور صورتبه درصد 30 و توزیع هاشهرستان بین خصوص این در

 4442 اشتغال با ریال میلیون 222100 مبلغ به خانگی مشاغل مستقل طرح 4442 تعداد -4
 با و ریال میلیون 141900 مبلغ به جمعاً خانگی مشاغل پشتیبان طرح 338 تعداد و نفر

 زاییاشتغال و ریال میلیون 364000 مبلغ به طرح 4780 تعداد به جمعاً که نفر 2838 اشتغال
  .گردید معرفی عامل هايبانک به پرداخت جهت و رسید تصویب به نفر 7280

 جذب عملکرد افزایش منظوربه استان اقتصادي واحدهاي با تعامل و هماهنگی وظیفه -5
 خصوص این در گردید مقرر و گردید محول تجارت و معدن، صنعت سازمان به کارورزان
 ار عملکرد گزارش و انجام استان صنعت خانه با مذکور دستگاه توسط الزم هايهماهنگی

.نمایند ارسال کارگروه دبیرخانه به روزهپانزده صورتبه

  3/12/1396تاریخ برگزاري:                                                     6جلسه شماره 
 دتائی و سامانه در مصوب هايطرح ثبت ضمن هاشهرستان فنی هايکمیته گردید مقرر -1

 .نمایند تسریع استان به هاطرح ارسال در، هادستگاه

 هايهکمیت تشکیل جهت خود هايطرح ارسال به نسبت سریعاً استان اجرایی هايدستگاه -2
 .نمایند اقدام کارگروه دبیرخانه هماهنگی با استانی فنی

 فتهه یک ظرف، استان فنی هايکمیته در طرح تصویب از پس عامل هايبانک گردید مقرر -3
 .نمایند اعالم را نتایج و اقدام تسهیالت پرداخت و پرونده تشکیل به نسبت
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 هاییطرح، 18 تبصره تسهیالت استانی ابالغی سهمیه در جذب افزایش منظوربه گردید مقرر -4
 به اجرایی هايدستگاه توسط نمایند استفاده توانندنمی روستایی اعتبارات محل از که

 .گردند راهنمایی 18 تبصره تسهیالت

 دفتر حضور با ايجلسه ریزيبرنامه شوراي جلسه از بعد 5/12/96 شنبه روز گردید مقرر -5
 نهدبیرخا و استانداري شوراهاي و روستایی امور، استانداري گذاريسرمایه از حمایت و جذب

 و نجاما مجدد بررسی روستایی اعتبارات شهرستانی برش و فرآیندها و تشکیل کارگروه
 .شود گیريتصمیم

 در انکیب استعالمات، متقاضیان تکلیف تعیین و طرح اجراي فرآیند نمودن کوتاه منظوربه -6
 .گردد ارسال استان به کامل صورتبه هاپرونده تا گیرد صورت هاشهرستان سطح

 هايدستگاه به را استان به ابالغی داراولویت هايرسته اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -7
 .نمایند اعالم هاشهرستان در خود تابعه

  9/12/1396تاریخ برگزاري:                                                        7جلسه شماره 
 161 تعداد و نفر 3252 زاییاشتغال با ریال میلیارد 5/158 مبلغ به مستقل طرح 3252 تعداد -1

 کارگروه تصویب به نفر 1221 زاییاشتغال با ریال میلیارد 4/60 مبلغ به پشتیبان طرح
 .رددگ پرداخت عامل هايبانک توسط سریعاً گردید مقرر و رسید استان اشتغال تخصصی

 574 زاییاشتغال با و ریال میلیارد 185 مبلغ به جمعاً 18 تبصره تسهیالت طرح 115 تعداد -2
 مورد، ودب گردیده معرفی عامل هايبانک به و رسیده استان فنی کمیته تصویب به که نفر

 .گردد پرداخت عامل هايبانک توسط سریعاً گردید مقرر و گرفت قرار تصویب

 تسهیالت محل از نفر 1903 زاییاشتغال با و ریال میلیارد 439 مبلغ با طرح 34 تعداد -3
 معرفی لعام هايبانک به و رسیده استان فنی کمیته تصویب به که عشایري و روستایی
 رداختپ عامل هايبانک توسط سریعاً گردید مقرر و رسید کارگروه تصویب به، بود گردیده

 .گردد
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 استاندار توردس به بنا، پرداختی میزان بودن پایین و سال پایان به شدن نزدیک به عنایت با -4
 امور هماهنگی معاونت و عامل هايبانک حضور با ايجداگانه جلسه گردید مقرر، محترم

 داختپر در استان پایین عملکرد علل بررسی جهت استانداري منابع توسعه و اقتصادي
.گیرد قرار بررسی مورد موضوع و برگزار خانگی مشاغل تسهیالت



 15/12/1396تاریخ برگزاري:                                                      8جلسه شماره 
 با نفر 6 اشتغال بینیپیش با ریال میلیارد 3 مبلغ به روستایی تسهیالت طرح یک تعداد -1

 گردید مقرر و رسید استان اشتغال تخصصی کارگروه تصویب به تعاون توسعه بانک عاملیت
 .نمایند اقدام آن پرداخت و بررسی به نسبت سریعاً عامل بانک

 هايبانک عاملیت با و نفر 211 اشتغال بینیپیش با ریال میلیارد 5/76 مبلغ به طرح 56 تعداد -2
 48( کشاورزي)، طرح 1( ملی)، طرح 1( ملت)، طرح 3( تعاون توسعه)، طرح 2 تعداد( سپه
 هايبانک گردید مقرر و گرفت قرار کارگروه اعضاي تصویب به) طرح 1( صادرات و) طرح
 .نمایند اقدام هاآن پرداخت و بررسی به نسبت عامل

، اجتماعی رفاه و کار تعاون اداره، بودجه و برنامه سازمان از ثابتی نمایندگان گردید مقرر -3
 و صنعتی هايشهرك، تجارت و معدن صنعت سازمان، کشاورزي جهاد سازمان، استانداري

 .نمایند اقدام استان اولویت هايرسته مروربه نسبت ايجلسه طی توسعه کارگزار

 اياعض، منتخب هايرسته در داراولویت هايپروژه تردقیق تشخیص منظوربه گردید مقرر -4
 در ريتکامل اطالعات با و مطالعه را استان اشتغال دینامیک مطالعات استان فنی کمیته
 .یابند حضور هاطرح بررسی

، هاشهرستان فنی کمیته در شده تائید هايطرح ارسال در تسریع منظوربه گردید مقرر -5
 .گیرد انجام محترم فرمانداران با استانداري توسط ايمکاتبه

 اجرایی دستگاه توسط متقاضی پرونده، تسهیالت پرداخت در تسریع منظوربه گردید مقرر -6
 .گردد ارسال عامل هايبانک به سریعاً استانی فنی کمیته تصویب از پس استان



  

 ریزي و توسعه استانهاي تخصصی ذیل شوراي برنامهبخش سوم: عملکرد کارگروه  

 

51 

 هب کارگروه دبیرخانه توسط خانگی مشاغل اعتبارات ابالغ در تأخیر موضوع گردید مقرر -7
 .گردد مکاتبه اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت

 و معدن، صنعت سازمان توسط دانشگاهی التحصیالنفارغ کارورزي موضوع گردید مقرر -8
 تیآ جلسه در و بررسی مورد تجارت و معدن صنعت خانه و استان کارفرمایی کانون، تجارت
 .گردد گزارش

 11221/1160 شماره نامه به مربوط بانک پست تائید مورد متقاضیان از نفر 50 تعداد لیست -9
 يکشاورز جهاد سازمان توسط مذکور متقاضیان لیست گردید مقرر و مطرح 8/12/96 مورخ
 هايمیتهک تائید صورت در و بررسی به نسبت سریعاً و ارسال مربوط هايشهرستان به استان

 .نمایند اماقد روستایی منابع محل از تسهیالت پرداخت به نسبت استان و هاشهرستان فنی

 26/12/1396تاریخ برگزاري:                                                     9جلسه شماره 
 فنی کمیته در نفر 966 اشتغال بینیپیش با ریال میلیارد 571/317 مبلغ به طرح 68 تعداد -1

 کارگروه یبتصو به نیز مذکور کمیته مصوبات که شدهتصویب استان روستایی تسهیالت
 و یبررس به نسبت سریعاً عامل هايبانک گردید مقرر و رسید استان اشتغال تخصصی
  .نمایند اقدام آن پرداخت

 فنی کمیته در نفر 280 اشتغال بینیپیش با ریال میلیارد 5/167 مبلغ به طرح 68 تعداد -2
 کارگروه ویبتص به نیز مذکور کمیته مصوبات که بود شدهتصویب استان فراگیر تسهیالت
 و یبررس به نسبت سریعاً عامل هايبانک گردید مقرر و رسید استان اشتغال تخصصی
  .نمایند اقدام آن پرداخت

 هايپرونده، عامل هايبانک توسط تسهیالت پرداخت در تسریع منظوربه گردید مقرر -3
 توسط هجلس پایان در رسیده استان فنی هايکمیته تصویب به هاآن طرح که متقاضیانی

  .گردد تحویل عامل هايبانک به اجرایی هايدستگاه
 به بتنس اجرایی هايدستگاه، استان فنی هايکمیته در هاطرح تصویب از پس گردید مقرر -4

 .نمایند اقدام تلفنی تماس طریق از مربوطه متقاضیان به موضوع رسانیاطالع
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  .باشند حضورداشته فنی هايکمیته جلسات در ثابتی نمایندگان گردید مقرر -5
 حاتتوضی براي، گردید مقرر، تعاون ضمانت صندوق محترم رئیس درخواست به عنایت با -6

  .یابد اختصاص زمانی کارگروه آتی جلسه در ایشان
، تسهیالت پرداخت و عامل هايبانک به شدهمعرفی هايطرح بین تناسب عدم به توجه با -7

 رشپذی به نسبت، خانگی مشاغل و روستایی، فراگیر از اعم عامل هايبانک گردید مقرر
  .آورند عمل به جدي اهتمام تسهیالت پرداخت و متقاضیان پرونده

 وبهمص اجراي عدم و کارورزي طرح اجراي در استان پایین عملکرد به عنایت با گردید مقرر -8
 مقرر، استان تجارت و معدن صنعت خانه توسط اشتغال تخصصی کارگروه جلسه پنجمین

  .گردد برگزار موجود مشکالت بررسی براي 28/12/96 تاریخ در ايجلسه گردید
 هايمدیریت از اعتبارات کامل تخصیص پیگیري به نسبت عامل هايبانک گردید مقرر -9

  .نمایند اقدام خود مرکزي

  کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي-3-4
  تعداد جلسات:

کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي به ریاست معاون محترم هماهنگی  1396در سال 
  شد. جلسه برگزار 8عمرانی استانداري و دبیري مدیرکل راه شهرسازي در  امور

  دستور جلسات:
مورد بوده  75 کار جلسات قرار گرفت تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  بحث و بررسی قرار گرفت. دستور مورد 9طور متوسط در هر جلسه که به
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  مصوبات:
طور متوسط در هر مورد بوده است به عبارتی به 65، 1396در سال  تعداد مصوبات کارگروه

شده، اجراشده و یا در دست اجرا  درصد مصوبات اتخاذ 100مصوبه اتخاذ گردید.  8جلسه حدود 
نشده وجود نداشته است. بوده و مصوبات اجرا

  1396: خالصه عملکرد کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي در سال 8جدول 

ماره ش
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
و در اجراشده 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  اعضاي اصلی
 ( (نفر)

 سایر
 مدعوین

 نفر

نفر 
 ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد
1 19/2/1396  15  15  15  100   2  4  18  5  9  62  
2 3/4/1396  12  12  12  100   2  6  14  7  7  54  
3 16/5/1396  4  4  4  100   2  7  14  6  11  64  
4 15/6/1396  11  11  11  100   2  7  10  10  7  48  
5 2/8/1396  7  5  5  100   2  4  12  11  3  38  
6 1/9/1396  13  9  9  100   2  7  10  10  7  48  
7 19/10/1396 6 5 5 100   2 9 14 4 2 50 
8 2/12/1396 7 4 4  100   2 5 12 10 7 48 

 5/51 7 8 13 6 2     8 9 متوسط
 412 53 63 104 49 16    100 65 65 75 جمع

* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  

  اعضاء جلسات:
نفر عضو  6نفر عضو اصلی حاضر ( 19طور متوسط، در هر جلسه کارگروه به 1396سال در 

طور اند. همچنین در هر جلسه کارگروه بهنفر از اعضا غایب بوده 8نفر عضو جانشین) و  13اصلی و 
  نفر مدعو غیر عضو نیز حضور داشتند. 7متوسط 

  مدت برگزاري جلسات:
ساعت بوده که بر این اساس، میانگین زمان  16رگروه زمان برگزاري جلسات کامجموع مدت

  ساعت محاسبه گردیده است. 2هر جلسه 
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ساعت زمان  -نفر 412درمجموع بیش از  1396جلسات کارگروه در سال  دیگر در عبارتبه
صرف شده است.

عملکرد وظایف کارگروه:

 69شهرسازي تعداد  زیربنایی و جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی امور 8طی  1396در سال 
هاي عمدتاً شامل تصویب کاربري طرح 9موضوع مطرح گردید که این موضوعات بر اساس جدول 

هاي هادي روستایی بودند و صرفاً تنها به دو هاي جامع شهرها و طرحتولیدي و خدماتی و طرح
ر وظایف و سایبنابراین وظایف قانونی محول شده را پوشش نداده  وظیفه محول شده مرتبط بودند؛

  مغفول مانده است

ال در س : عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازي9جدول 
1396  

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

  الف
 اي،ناحیه جامع هايطرح شهري، هايمجموعه شهري، عمران توسعه هايطرح

 استثنايبه استان فرسوده و قدیمی هايمرمت بافت و نوسازي بهسازي، هايطرح

 معماري ایران و شهرسازي عالی شوراي تأسیس قانون )5( ماده گروه وظایف
   

 تأسیسات و بنا احداث و اراضی از استفاده به مربوط نامهآیین اجراي با مرتبط وظایف  ب

 حریم شهرها و قانونی محدوده از خارج در
50  46/72 

 54/27  19 روستایی و شهري) شهري (طراحی فضاهاي هايطرح شهرها، جامع و هادي هايطرح  ج
    استان در انرژي مصرف سازيبهینه هايبرنامه  د

 ارتقاي و مسافر و کاال حمل بر نظارت و کنترل استان، ونقلحمل توسعه هايبرنامه  هـ

 ونقلحمل مختلف هايدر فعالیت ایمنی افزایش و وريبهره
   

    نفتی هايفرآورده و برق آب، طبیعی، گاز ۀدرزمین انتقال هايدستگاه توسعه  و
     استان در تاریخی و فرهنگی باارزش فضاهاي و بناها از محافظت  ز
    استان در غیرعامل پدافند هايطرح  ح
    استان مسکن کیفی و کمی توسعه هايبرنامه  ط
      عمرانی بزرگ هايپروژه و روستایی هايسکونتگاه و فضاها ساماندهی  ي

  100  69  جمع
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  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:
 19/2/1396تاریخ برگزاري:                                                         1جلسه شماره 

 بران شوره به معروف لیالن ملی اراضی از قطعاتی تفکیک -1

 اهر شهرستان) دوآب میدان( دام عرضه میدان طرح اجراي جهت کاربري تعیین با موافقت -2

 میانه شهرستان بتنی قطعات و آماده بتن و ماسه و شن کارخانه احداث با مخالفت -3

 آبادبستان شهرستان آجدار میلگرد تولید کارخانۀ احداث با موافقت -4

 میانه شهرستان درمانیآب و گردشگري مجتمع احداث با موافقت -5

 ورزقان شهرستان گردشگري کمپینگ طرح با موافقت -6

 )بنديدانه و فرآوري طرح احداث( تبریز کاشی صنایع با موافقت -7

 پهل کارخانه طرح اجراي محل در زیربنا کل سطح و تراکم، اشغال سطح تعیین با موافقت -8
 آذرشهر شهرستان کنیپاك

 اسکو شهرستان انتظامی -اداري کاربري تعیین با موافقت -9

 آبادبستان شهرستان پنجره و درب تولید طرح با موافقت -10

 رکلیب شهرستان گردشگري -توریستی – تفریحی کاربري تعیین با موافقت -11

 شبستر شهرستان شکالت تولیدي واحد احداث کاربري تعیین با موافقت -12

 سیدره آرپا روستاي يمحدوده به موجود صنعتی واحدهاي الحاق -13

 زرنق هادي طرح -14

 خاروانا هادي طرح -15

  3/4/1396تاریخ برگزاري:                                                             2جلسه شماره 
 سی آرپادره روستاي هادي طرح محدوده از خارج صنعتی واحدهاي مشکالت بررسی -1

 تخصصی کارگروه 27/6/95 مورخ مصوبه پیرو چاوان روستاي هادي طرح محدوده بررسی -2
 زیربنایی امور
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 هب معروف لیالن ملی اراضی از قطعاتی تفکیک خصوص در پیشنهادي زمین بررسی -3
 برانشوره

 ورزقان شهرستان آخورگل آبشار گردشگري کمپینگ طرح با موافقت -4

 شبستر شهرستان پسماند طرح اجراي با موافقت -5

  سراب شهرستان سراب بادي توربین نیروگاه احداث طرح اجراي با موافقت -6
 آبادانبست شهرستان کیک و ویفر و بیسکویت، قند حبه تولید واحد احداث با موافقت -7

 آبادبستان شهرستان 3 شماره درمان و بهداشت مرکز احداث با موافقت -8

 صوفیان ساختمانی مصالح انبار بناي تجدید با موافقت -9

 بناب شهرستان مهر خانۀ طرح با مخالفت -10

 خیابان انتهاي در واقع لرنخودچی ملی اراضی از هکتار 10 حدود کاربري تغییر بررسی -11
 طالقانی

 یانهم شهرستان بتنی قطعات و آماده بتن و ماسه و شن کارخانه کاربري تعیین مخالفت -12

 16/5/1396تاریخ برگزاري:                                                       3جلسه شماره 
 شهرهادي در مترمربع 23000 مساحت به زمین قطعه الحاق بررسی -1

 خداجو شهر هادي طرح بررسی -2

 احمدآبش شهر هادي طرح بررسی -3

 مرند جدید بناب شهر هادي طرح بررسی -4

 15/6/1396تاریخ برگزاري:                                                     4جلسه شماره 
 شهرستان ادارات مجتمع احداث جهت اداري کاربري تعیین جهت پیشنهادي زمین بررسی -1

 هوراند

 آماده بتن و ماسه و شن کارخانه احداث جهت ملی اراضی از کارگاهی کاربري تعیین موافقت -2
 میانه شهرستان بتنی قطعات و

 مرند شهرستان حریم در مرند سرامیکی شهرك توسعه با موافقت -3
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 داشتیکمه در پلیت شمش کارخانه احداث جهت زمین واگذاري با موافقت -4

 بناب شهرستان در واقع بناب مهر خانه طرح اجراي مخالفت -5

 طاهره خانم وراث به مربوط گلگشت خیابان در واقع مسکونی به باغ از کاربري تغییر بررسی -6
 مجتهدي

 شهرهادي شهر در واقع مترمربع 23000 مساحت به زمینی قطعه الحاق درخواست -7

 دوزدوزان شهر هادي طرح بررسی -8

 آچاچی شهر هادي طرح بررسی -9

 مخدر مواد با مبارزه ستاد به واگذاري جهت باغی بابا ملی اراضی کاربري تعیین موافقت -10
 اعتیاد ترك اردوگاه احداث منظوربه استان

  2/8/1396تاریخ برگزاري:                                                          5جلسه شماره 
 در الستیکیپ بافت بدون کیسه و حبابدار پالستیک فیلم انواع طرح اجراي و توسعه موافقت -1

 آذرشهر-تبریز جاده

 اسکو شهرستان ماسه و شن بنديدانه و شستشو طرح با موافقت -2

 جام شیشه غیردولتی صنعتی شهرك احداث با موافقت -3

 -ریزتب اتوبان جایگاه در محدوده و بنزین پمپ احداث جهت زمین قطعه با کاربري مخالفت -4
 سهند

 مرند شهرستان) نوح کشتی( گردشگري و تفریحی، پارکینگ کاربري تعیین -5

 رودسیه شهر هادي طرح بررسی -6

 بناب شهرستان در بناب مهر خانه طرح اجراي موافقت -7

  1/9/1396تاریخ برگزاري:                                                          6جلسه شماره 
 لیم اراضی از) بعثت صنعتی شهرك( ارومیه دریاچه شرق در صنعت پارك ایجاد -موافقت -1

 سهالن و سفلی الوار
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 مرند حریم در واقع) نوح کشتی( گردشگري و تفریحی و پارکینگ کاربري تعیین -موافقت -2

 راهیبین رفاهی خدمات مجتمع در جدید تأسیسات احداث و توسعه خصوصدر  -موافقت -3
 شهر حریم از خارج آبی دهکده

 تجه سفلی شادآباد اراضی تبریز حریم در اداري -فرهنگی کاربري تعیین -مخالفت -4
 عاشورا سپاه به واگذاري

 در واقع وکشر تایر و تایر رویه کامپاندهاي تولید) توسعه( صنعتی کاربري نیتعی -موافقت -5
 سعیدآباد روستاي اراضی - تبریز حریم

 و آلیاژي کم و کربن ساده فوالد جنس از قوطی فلزات افست چاپ طرح اجراي -مخالفت -6
 تبریز حریم در واقع ايشیشه ظروف فلزي درب

 در واقع شهر ورودي در برق اداره ساختمان احداث جهت اداري کاربري تعیین -مخالفت -7
 ورزقان حریم

 رستانشه توابع از ساالر فیروز روستاي) تأسیسات کاربري نوار( راه حریم کاهش -مخالفت -8
 آذرشهر

 ظرفیت هب خورشیدي نیروگاه احداث منظوربه زیربنایی تأسیسات کاربري تعیین - موافقت -9
 ارس موتور هامین شرکت - کشکسراي حریم از خارج مگاوات 10

 دوزدوزان شهر هادي طرح بررسی -10

 تیمورلو شهر هادي طرح بررسی -11

 خورشیدي سراب نیروگاه احداث موافقت با -12

 19/10/1396تاریخ برگزاري:                                                     7جلسه شماره 
 غایرتم عنوانبه فخاري وراث به متعلق مسکونی به ورزشی از کاربري تغییر موافقت با -1

 قانونی فرایند و استصوابی مراحل طی جهت تبریز جامع طرح اساسی

 رد سنگین خودروهاي نمایشگاه احداث جهت ونقلحمل خدمات کاربري تعیین مخالفت با -2
 تبریز حریم
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 کسب خودرو نمایشگاهی مجتمع احداث جهت ونقلحمل خدمات کاربري موافقت با تعیین -3
 بناب شهر حریم داخل

 و نوشدم، آب بنديبسته و تولید جهت کشاورزي و غذایی صنایع کاربري با تعیین موافقت -4
 یازار گوزل شرکت مرند حریم از خارج ايمیوه و گیاهی هاينوش آب

 توسعه و ریزيبرنامه شوراي 25/12/90 مصوبه پیرو مهمانسرا احداث و توسعه موافقت با -5
 کلوانق شهر حریم در واقع استان

 جاده رد واقع رانندگی آموزشگاه احداث منظوربه انتظامی خدمات کاربري با تعیین موافقت -6
 حریم) داخل( پرستاري دانشکده جاده اول هشترود

 2/12/1396تاریخ برگزاري:                                                       8جلسه شماره 
 یغذای صنایع شرکت – تبریز شهر حریم داخل در واقع انبار و سردخانه احداث موافقت با -1

 میهن بستنی و لبنی

 سالن احداث براي) طبقه 2 در مترمربع 1000 حداکثر( زیربنا مساحت موافقت با افزایش -2
 رکتش به مربوط تبریز آذرشهر جاده، شهر حریم در واقع جدید اداري ساختمان و کارتن تولید

 انصار سازيکارتن

 خمارلو شهر هادي طرح بررسی -3

 مراغه گشایش دره گردشگري نمونه منطقه طرح بررسی -موافقت -4

  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی-4-4
  تعداد جلسات:

تخصصی سالمت و امنیت غذایی به ریاست معاون محترم سیاسی و کارگروه  1396در سال 
  شد. جلسه برگزار 1امنیتی استانداري و دبیري رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
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  دستور جلسات:
  مورد بوده است. 5کار جلسه قرار گرفت،  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  مصوبات:
درصد مصوبات اتخاذشده، اجراشده و یا در دست  6/91مصوبه اتخاذ گردید.  12در این جلسه 

اجرا بوده است.

  1396: خالصه عملکرد کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی در سال 10جدول 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
 اجراشده

مصوبات در 
 حال اجرا

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر عضاي اصلی (نفر)ا
 مدعوین

  نفر

نفر 
 غایبجانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد ساعت

1 4/5/1396  5  12 11  6/91  1  4/8 16/2 5 8 4 36 98 
* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  

اعضاء جلسات:

نفر عضو  8نفر عضو اصلی و  5نفر عضو اصلی حاضر ( 13 در جلسه کارگروه 1396در سال 
نفر عضو مدعو نیز  36اند. همچنین در این جلسه کارگروه نفر از اعضا غایب بوده 4جانشین) و 

  حضور داشتند.

  مدت برگزاري جلسات:
  ساعت زمان صرف شده است. -نفر 98در مجموع بیش از  1396جلسه کارگروه در سال  در

  گروه:عملکرد وظایف کار
موضوع  4اقتصادي تعداد  طی یک جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی امور 1396در سال 

مطرح گردید که این موضوعات وظایف قانونی محول شده را پوشش نداده و سایر وظایف مغفول 
  مانده است.
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: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی در سال 11جدول 
1396  

  وظایف قانونی کارگروه  فردی

تعداد موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 50  2 غذایی امنیت و سالمت عالی شوراي تصمیمات نمودن اجرایی   الف

 پیشنهادهاي انعکاس و استان غذایی امنیت و سالمتبه مربوط استانی مشکالت   ب

 شورا دبیرخانه به مربوط
   

 50  2 استان سطح در غذایی امنیت و سالمت خدمات ارتقاي   ج

 هايراه و دختران ویژهبه نوجوان و کودکان سنی گروه در جسمی سالمت وضعیت   د

 آن بهبود
   

    آن کنترل و ایدز بیماري و عفونت از پیشگیري   هـ
    عمومی سالمت جهت در بدنیتربیت هايبسته   و

  100  4  جمع


جلسات:تصمیمات اتخاذشده در 

 4/5/1396تاریخ برگزاري:                                                          1جلسه شماره 
 روهکارگ عضو هايسازمان و هادستگاه عملکرد ارزیابی معیارهاي« اساس بر عملکرد گزارش -1

 گردد ارائه» 1395 سال در استان غذایی امنیت و سالمت تخصصی

 منظوربه ،مرتبط هايسازمان االختیارتام و سازمان باالدستی اسناد به آشنا و توانمند نماینده -2
 رواگیرغی هايبیماري کنترل و پیشگیري راستاي در هاسازمان هايبرنامه و رسالت تدوین
 زشکیپ علوم دانشگاه بهداشتی معاونت به، استان هايبیماري بار اطلس اساس بر استان
 .گردد معرفی، تبریز

 تسالم گاهاندیش در شهرچرم پساب مشکل همچنین آب بهینه مصرف راهکارهاي موضوع -3
 .گردد طرح

 مکاريه و پزشکی علوم دانشگاه مدیریت با و استانداري تولیت با سالمت استانی مجمع -4
 .گردد برگزار استان غذایی امنیت و ایمنی سالمت تخصصی کارگروه اعضاي کلیه
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 کارگروه اعضاي کلیه همکاري با و پزشکی علوم دانشگاه محل در سالمت گاهاندیش -5
 .گردد تشکیل استان غذایی امنیت و ایمنی سالمت تخصصی

 .گردد اندازيراه استان سالمت راهبردي اسناد مرکز -6

 مدیریت اب و استاندار نظر زیر استان غیرواگیر هايبیماري کنترل و پیشگیري جامع سند -7
 اريهمک و مشارکت با و استان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس
 .گردد تدوین استان غذایی امنیت و ایمنی سالمت تخصصی کارگروه اعضاي کلیه

 المتس استانی مجمع در استان غیرواگیر هايبیماري کنترل و پیشگیري جامع سند از -8
 .گردد رونمایی

 غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه عضو هايسازمان و هادستگاه عملکرد گزارش -9
 .گردد بنديرتبه» 1395 سال در عملکرد ارزیابی معیارهاي« اساس بر استان

 روهکارگ اعضاي به شرقیآذربایجان استان هايبیماري اطلس بار کتاب تحویل و تهیه -10
 استان غذایی امنیت و ایمنی سالمت تخصصی

 آب بهینه مصرف راستاي در روستایی و شهري از اعم مردم عموم براي سازيفرهنگ -11
 .گیرد انجام

 ازمانس، پزشکی علوم دانشگاه توسط شهرچرم پساب از بردارينمونه و مشترك بازدید -12
  .رددگ ارائه کارگروه دبیرخانه به بازدید گزارش و گیرد انجام زیستمحیط و کشاورزي جهاد

  درآمدها و تجهیز منابع استانی تخصصیکارگروه -5-4
  تعداد جلسات:

کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی به ریاست رئیس سازمان  1396در سال 
 جلسه برگزار 12ریزي استان و دبیري مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان در مدیریت و برنامه

  شد.
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  دستور جلسات:
مورد بوده  22کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  بحث و بررسی قرار گرفت. دستور مورد 2طور متوسط در هر جلسه حدود که به

  مصوبات:
طور متوسط در هر مورد بوده است به عبارتی به 21، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال  

  د.باشمصوبه اتخاذ گردید. همگی مصوبات اتخاذشده، اجراشده و یا در دست اجرا می 2جلسه حدود 

  1396: خالصه عملکرد کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی در سال 12جدول 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
و در اجراشده 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی (نفر)
  مدعوین

 (نفر)

نفر 
 ساعت

 غایبجانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد
1  30/1/1396  1  1  1  100      2  5  3  1  3  22  
2 18/2/1396  2  1  1  100      2 5  3  1  3  22 
3  17/3/1396  1  1  1  100      2  5  2  2  3  20  
4  21/4/1396  1  1  1  100      2  5  3  1  3  22  
5  1/6/1396  2  2  2  100      2  5  1  3  3  18  
6  11/7/1396  2  2  2  100      2  5  2  2  6  26  
7  8/8/1396  2  2  2  100      2  5  3  1  3  22  
8  11/9/1396  2  2  2  100      2  5  3  1  3  22  
9  10/10/1396  3  3  3  100      2  5  1  3  5  22  
10  8/11/1396  2  2  2  100      2  5  4  1  2  22  
11  6/12/1396  2  2  2  100      2  5  2  2  2  18  
12  28/12/1396  2  2  2  100      2  5  4  1  1  20  

 21 3 2 2 5 2     2 2 متوسط
 256 37 19 26 60 24   100 21 21 22 جمع

* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  
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  اعضاء جلسات:
عضو اصلی و  5نفر عضو اصلی  شامل  7طور متوسط، در هر جلسه کارگروه به 1396در سال 

طور اند. همچنین در هر جلسه کارگروه بهنفر از اعضا نیز غایب بوده 2د و جانشین حاضر بودن 2
  نفر مدعو غیر عضو نیز حضور داشتند. 3متوسط 

  مدت برگزاري جلسات:
جلسات  دیگر در عبارتساعت بوده است. به 24کارگروه  زمان برگزاري جلساتمجموع مدت
ان صرف شده است.ساعت زم -نفر 256درمجموع بیش از  1396کارگروه در سال 

  عملکرد وظایف کارگروه:
جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان تعداد  12طی  1396در سال 

هاي موضوع مطرح گردید که ضمن پوشش وظایف قانونی محول شده، موضوع بررسی گزارش 19
 1396شده سال درصد موضوعات مطرح 16/63مربوط به وصول و تجهیز درآمدهاي استان با 

  ترین فراوانی را داشته استکارگروه بیش

: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی در 13جدول 
  1396سال 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 16/63  12 استان درآمدهاي تجهیز و وصول به مربوط هايگزارش  الف
 26/5  1 استانی درآمدهاي وصول اجرایی هايسیاست  ب

 رفع پیگیري و کنندهوصول اجرایی هايدستگاه توسط استانی درآمدهاي وصول نحوه  ج

 هاآن مشکالت
4  05/21 

 جلب ازجمله استان توسعه هايبرنامه راستاي در منابع سایر کارگیريبه و تجهیز  د

 53/10  2  عمومی مشارکت

  100  19  جمع
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  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:
  4/5/1396تاریخ برگزاري:                                                         1جلسه شماره 

.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول پیگیري به نسبت اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -

  18/2/1396تاریخ برگزاري:                                                      2جلسه شماره 
ورزند. اهتمام درآمدها %100 وصول پیگیري به نسبت اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -

  17/3/1396تاریخ برگزاري:                                                       3جلسه شماره 
  .ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول پیگیري به نسبت اجرایی هايدستگاه گردید مقرر -

  21/4/1396تاریخ برگزاري:                                                         4جلسه شماره 
 صددرصدي تحقق عدم و درآمدها کاهش عوامل و علل استان معین خزانه گردید مقرر -

 ادست آتی جلسه در را آن گزارش و ایصال استان اجرایی هايدستگاه از را مصوب درآمدهاي
.نماید ارائه استان منابع تجهیز و درآمد

 1/6/1396تاریخ برگزاري:                                                        5جلسه شماره 
 ریفتع خصوص در و اقدام گذشته سنوات درآمدهاي وصول به نسبت مالیاتی امور کل اداره -1

.نمایند اقدام درآمدي جدید منابع تعیین و
 هايدستگاه کلیه، 1396 سال ماهه 5 در درآمدها وصول کاهش به توجه گردید با مقرر -2

.دهند انجام را الزم جدیت، درآمدها وصول خصوص در درآمد کنندهوصول

 11/7/1396تاریخ برگزاري:                                                       6جلسه شماره 
 هاآن عهده بر استانی درآمدهاي عمده سهم وصول که اجرایی هايمقرر گردید دستگاه -1

، اداسن ثبت کل اداره و انتظامی نیروي، گمرك، مالیاتی امور کل اداره قبیل از باشدمی
 خزانه و ارسال استان معین خزانه به 19/7/96 مورخه تا را خود 97 سال درامد بینیپیش
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 بودجه و برنامه سازمان به مهر 2 شنبهپنج اداري وقت پایان تا را نتایج، بنديجمع ضمن
.نماید ارسال

 اصالح خصوص در درآمد کنندهوصول هايدستگاه توسط الزم مقرر گردید پیشنهادات -2
.گردد ارسال ستاد دبیرخانه به و تهیه دولتی خدمات به مربوط هايتعرفه

  8/8/1396تاریخ برگزاري:                                                          7جلسه شماره 
.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول و پیگیري به نسبت اجرائی هايمقرر گردید دستگاه -1
 اسناد ثبت، استان گمرکات، مالیاتی امور اداره، درآمد کنندهوصول هايمقرر گردید دستگاه -2

 به و تهیه، مصوب درآمدهاي تحقق عدم خصوص در را خود مستندات و دالیل امالك و
.نمایند ارسال ستاد دبیرخانه
  11/9/1396تاریخ برگزاري:                                                       8جلسه شماره 

.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول و پیگیري به نسبت اجرائی هايمقرر گردید دستگاه -1
، مصوب درآمدهاي تحقق عدم دالیل خصوص در مالیاتی امور کل اداره نامه به توجه با -2

 را ودخ اهتمام و کرده تعیین مالیاتی جدید هايپایه و مالیاتی محترم کل اداره گردید مقرر
 دارایی و اقتصادي امور وزارت به پیشنهاد به نسبت تا گیرد کار به مالیاتی فرار خصوص در

  .شود اقدام درآمدها افزایش به نسبت آتی سنوات در بتوان و اقدام

  10/10/1396تاریخ برگزاري:                                                     9جلسه شماره 
.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول و پیگیري به نسبت اجرائی هايمقرر گردید دستگاه -1
 تگمرکا، گمرکی درآمدهاي افزایش نیز و مقاومتی اقتصاد هايسیاست اجراي راستاي در -2

 کاالي گمرکی عوارض افزایش خصوص در خود پیشنهادات تهیه به نسبت استان
.نماید ارسال ستاد دبیرخانه به و تهیه غیرضروري

 در را خود اتپیشنهاد امالك و اسناد ثبت کل اداره و تجارت و معدن و صنعت کل ادارات -3
 با همراه درآمدها این وصول قانونی مستندات و هاتعرفه، شده احصاء خدمات خصوص

.نمایند ارائه ستاد به نظر مورد اصالحات
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  8/11/1396تاریخ برگزاري:                                                     10جلسه شماره 
.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول و پیگیري به نسبت اجرائی هايمقرر گردید دستگاه -1
 کنندهوصول هايدستگاه کلیه، 1396 سال ماهه 10 در درآمدها وصول کاهش به توجه با -2

دهند. انجام را الزم جدیت، درآمدها وصول خصوص در درآمد

  6/12/1396تاریخ برگزاري:                                                   11جلسه شماره 
.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول و پیگیري به نسبت اجرائی هايدستگاه مقرر گردید -1
 کنندهوصول هايدستگاه کلیه، 1396 سال ماهه 11 در درآمدها وصول کاهش به توجه با -2

دهند. انجام را الزم جدیت، درآمدها وصول خصوص در درآمد

 28/12/1396تاریخ برگزاري:                                                12جلسه شماره 
.ورزند اهتمام درآمدها %100 وصول و پیگیري به نسبت اجرائی هايمقرر گردید دستگاه -1
 تگمرکا، گمرکی درآمدهاي افزایش نیز و مقاومتی اقتصاد هايسیاست اجراي راستاي در -2

 کاالي گمرکی عوارض افزایش خصوص در خود پیشنهادات تهیه به نسبت استان
  .نماید ارسال ستاد دبیرخانه به و تهیه غیرضروري

  کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی-6-4
  تعداد جلسات:

کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی به ریاست معاون محترم سیاسی و  1396در سال 
  گردید. جلسه برگزار 4استانداري در امنیتی استاندار و دبیري مدیرکل دفتر امور اجتماعی 

  دستور جلسات:
مورد بوده  16کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  بحث و بررسی قرار گرفت. دستور مورد 4 طور متوسط در هر جلسه حدودکه به
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  مصوبات:
طور متوسط در هر ت به عبارتی بهمورد بوده اس 56، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال 

درصد مصوبات اتخاذشده، اجراشده و یا در دست اجرا  64/94مصوبه اتخاذ گردید.  14جلسه حدود 
  بوده است.

  1396: خالصه عملکرد کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی در سال 14جدول 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
اجراشده و در 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی (نفر)
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 ساعت

 غایبجانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد
  11/3/1396  4  10  10  100     2  13  19  6 4  76 
  25/5/1396  6  17  17  100     2  12  23  3 6  82 
  17/8/1396  4  16  14  5/87  2  5/12  2  8  15  15  6  58  
  24/11/1396  2  13  12  92  1  8  2  13  16  3  9  76  

 74 6 7 19 12 2     14 4 متوسط
 292 25 27 73 46 8 4/5 3 6/94 53 56 16 جمع

* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  

  اعضاء جلسات:
نفر عضو  12نفر عضو اصلی حاضر ( 31طور متوسط، در هر جلسه کارگروه به 1396در سال 

طور بهاند. همچنین در هر جلسه کارگروه غایب بوده نفر از اعضا 7نفر عضو جانشین) و  19اصلی و 
  نفر مدعو غیر عضو نیز حضور داشتند. 6متوسط 

  مدت برگزاري جلسات:
ساعت بوده که بر این اساس، میانگین زمان هر  8زمان برگزاري جلسات کارگروه مجموع مدت

درمجموع  1396جلسات کارگروه در سال  دیگر در عبارتساعت محاسبه گردیده است. به 2جلسه 
  زمان صرف شده است.ساعت  -نفر 292بیش از 
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  عملکرد وظایف کارگروه:
جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان تعداد  4طی  1396در سال 

موضوع مطرح گردید که ضمن پوشش نسبی وظایف قانونی محول شده، موضوع هماهنگی  16
کارگروه  1396سال شده درصد موضوعات مطرح 25نهادهاي متولی امور فرهنگی استان با 

  ترین فراوانی را داشته است.بیش

: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی در سال 15جدول 
1396  

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف
تعداد موضوع 

شده مرتبط طرح
  در جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 اجتماعی، ابعاد در استان جوانان و ایثارگران بانوان، نیازهاي و مشکالت مسائل،  الف

 ربطهاي ذيشاخص بهبود و آموزشی و فرهنگی
2  5/12 

 هايشاخص بهبود جهت مناسب راهکارهاي ارائه و اجتماعی پذیرآسیب هايکانون  ب

 میانگین کشوري زیر هايشاخص ویژهبه مرتبط
3  75/18 

 سرقت، خودکشی، اعتیاد، طالق، مانند اجتماعی هايآسیب از ناشی اثرات کاهش  ج

 خانه از فرار
2  5/12 

 75/18  3 پذیرآسیب اقشار به کمک  د
 25  4 استان در فرهنگی امور متولی نهادهاي هماهنگی  هـ
    جوان نسل در خودباوري ارتقاي و هویت بازیابی  و
     خانواده نهاد بنیاد تحکیم  ز
 25/6  1 استان فرهنگی هايشاخص ارتقاي  ح
 25/6  1  شهدا گلزار و فرهنگی مراکز ساماندهی و طراحی  ط

  100  16  جمع

 11/3/1396تاریخ برگزاري:                                                       1جلسه شماره 
  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:

 کاهش و کنترل، پیشگیري راستاي در هادستگاه 96 سال اقدامات و هابرنامه گردید مقرر -1
 کاهش رد آن تأثیر تعیین و کمی صورتبه و شهرستان هر تفکیک به اجتماعی هايآسیب
 به تکمیل کارگروه اعضاي کلیه توسط، شودمی ارسال که جدولی مطابق مربوطه آسیب

.شود ارائه کارگروه دبیرخانه
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 دنبال کارگروه نظر زیر که اجتماعی هايآسیب کاهش و کنترل هايبرنامه گردید مقرر -2
 یگیريپ و تکمیل شدهتنظیم جدول مطابق هافرمانداري نظر زیر نیز هاشهرستان در شودمی

.شود
 شد مطرح که ايحرفه و فنی هايآموزش همچنین و هاآموزش و برنامه کلیه گردید مقرر -3

.شود ثبت کنندگانشرکت ملی کد با
 در تا ودش فعال نشینحاشیه و محروم مناطق وضعیت بهبود کارشناسی کمیته گردید مقرر -4

.گیرد انجام هادستگاه بین هماهنگی آن قالب
.نماید ارائه زندان مشکالت رفع براي را خود پیشنهادهاي هازندان کل اداره گردید مقرر -5
 شکیلت زمان خصوص در باشند داشته اساسی تجدیدنظر، متولی هايدستگاه گردید مقرر -6

 یننشحاشیه و فقیر هايخانواده فرزندان هم تا هاشهریه دریافت و فراغت اوقات هايکالس
.نمایند شرکت هاکالس در بتوانند ظهر از بعد، متقاضیان هم و

 هايآموزش نیز هادانشگاه و پرورش و آموزش در ايحرفه و فنی هايآموزش گردید مقرر -7
.نمایند ارائه را الزم

 آوردهعمل به را الزم هايهمکاري بسیج و سپاه با نامهتفاهم قالب در هادستگاه گردید مقرر -8
.کنند عملیاتی را تخصصی کارهاي و

 وانعنبه صنعتی هايمحیط در روانی و اجتماعی سالمت ارتقاء کمیته بحث گردید مقرر -9
.شود گذارينام کاري گروه

 آسیب 5 پیگیري مسئول که افرادي و مختلف ادارات حتماً کارگروه جلسات در گردید مقرر -10
 بآسی پنج جزبه همچنین، بدهند استان در اجتماعی هايآسیب سیر از گزارشی هستند
.شود داده نیز هاآسیب سایر براي گزارش
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 25/5/1396تاریخ برگزاري:                                                       2جلسه شماره 
 محالت در جاري سال براي را خودشان هايبرنامه کارگروه عضو هايدستگاه گردید مقرر -1

 استانداري اجتماعی امور کل اداره و شهرسازي و راه کل اداره به هفته 2 مدت ظرف هدف
.نمایند ارائه

 به زمینه این در هادستگاه سایر و 2 کرامت طرح اقدامات گزارش باریک ماه سه هر -2
.شود ارائه استانداري

 نیبازآفری شهرستان ستادهاي در جدي صورتبه نشینحاشیه محالت موضوع گردید مقرر -3
 توسعه و ریزيبرنامه شوراي طریق از نیاز صورت در و قرارگرفته پیگیري مورد شهري پایدار
.نمایند اقدام اعتبار تخصیص براي استان

 به ازيسمبل صنعتی شهرك به مرند استمز محله تبدیل درخواست اينامه طی گردید مقرر -4
.گیرد رارق پیگیري مورد موضوع مرند شهرستان فرمانداري طریق از تا شود ارسال استانداري

 ستاد اعضاي همکاري با محترم فرمانداران توسط مشترك اقدام جامع طرح گردید مقرر -5
.یردگ قرار پیگیري مورد جاري سال براي خیرین و شهري پایدار بازآفرینی شهرستانی

 محالت خانوار 3000 جاییجابه طرح هايآپارتمان ساخت در فرهنگی پیوست گردید مقرر -6
 هدبیرخان به آن گزارش و بوده مدنظر حتماً شهرسازي و راه توسط پرخطر و نشینحاشیه

.شود ارسال کارگروه
 وعموض استان هايفرمانداري طریق از نیز عشایري و روستایی مناطق مورد در گردید مقرر -7

.شود جلوگیري شهري مناطق به آنان مهاجرت از تا گیرد قرار پیگیري مورد
 سازياكپ و کار کودکان و بومی و غیربومی متکدیان افزایش از جلوگیري براي گردید مقرر -8

.باشند داشته جدي اهتمام مربوط هايدستگاه، تبریز شهر چهره
 اجراي براي قوشخانه سیالب و آبادشمس محالت هايشهرداري همکاري براي گردید مقرر -9

 فرمانداري ورود و تبریز شهرکالن شهرداري همکاري با 2 کرامت طرح هايبرنامه
.یابد انجام الزم اقدام موضوع این به تبریز شهرستان
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 يهادستگاه از دعوت ضمن و داده تشکیل ايجلسه شهرسازي و راه کل اداره گردید مقرر -10
 صرف و 2 کرامت طرح در شدهتعیین محله 8 با خود هدف محالت تطبیق براي مربوط
.برسد توافق به محله 8 این در خود اعتبار و انرژي

 سبتن خیابانی و کار کودکان مسئله در قوي مددکاري خالء وجود به توجه با گردید مقرر -11
 توسط وا مشکالت حل و میدانی بازدید طریق از کودك وضعیت بررسی و مددکار تقویت به

.شود اقدام مددکار
 صورتبه را خود عملکرد گزارش کشور وزارت با نامهتفاهم طرف دستگاه 10 گردید مقرر -12

.نمایند ارسال استانداري فرهنگی و اجتماعی امور کل اداره به ماهانه
 آسیب پنج بر عالوه العادهفوق هايبرنامه تعیین، 89 شماره جلسه خصوص در گردید مقرر -13

 تصویب به شورا زیرمجموعه کارگروه سه و شده درخواست هاآسیب سایر براي اجتماعی
 براي دارند زمینه این در خاصی نظرات اگر خواهیممی محترم اعضاي از که است رسیده

.بفرستند استانداري اجتماعی امور در کارگروه دبیرخانه
 يهاآسیب کاهش و کنترل در کشور اجتماعی شوراي اصلی رویکرد طبق گردید مقرر -14

 مؤثر مربیان تربیت و آموزيمهارت و توانمندسازي، مشاوره و آموزش: محور دو در اجتماعی
 توانمندسازي و مردمی هايتشکل سازيفعال طریق از مردم مشارکت - قضیه این در

.شود اقدام هاآسیب با برخورد در علمی رویکرد داشتن براي مذکور هايتشکل
 رکشو وزارت به استان در محله شوراي تشکیل قانونی خالء رفع موضوع گردید مقرر -15

.شود منعکس
 در بپردازند مردم روشنگري و سازيآگاه به رسانه اصحاب و سیما و صدا گردید مقرر -16

 هقضی پشت و هاستآن به کمک براي خیابانی و کار کودکان آوريجمع اینکه خصوص
است مطرح، باندها توسط کودکان این از اقتصادي سوءاستفاده

 لک اداره( کارگروه دبیرخانه توسط جلسه این مصوبات کلیه اجراي گزارش گردید مقرر -17
.شود ارائه آتی جلسه در) استانداري فرهنگی و اجتماعی امور
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 17/8/1396تاریخ برگزاري:                                                       3جلسه شماره 
 انبتو تا باشد کمی و آماري صورتبه فرهنگی هايشاخص، هاگزارش ارائه در گردید مقرر -1

.کرد تبیین، هست که طورآن را وضعیت و نموده مقایسه مشابه ايهزمان با
 آورندمی را کار کودکان گر سوءاستفاده باندهاي که موضوع این هاجمعه نماز در گردید مقرر -2

 امدادرسان هايدستگاه طریق از آنان مادي حمایت شود تأکید و شده داده اطالع مردم به
 سازيفرهنگ این در نیز استانی هايرسانه همچنین. گیرد صورت نهادمردم هايسازمان و

.باشند داشته مؤثري همکاري
 زا جلوگیري و روستاها تقاطع و شهرها حاشیه به متکدیان آوردن روي مورد در گردید مقرر -3

.گیرد صورت جدي توجه، مسئله به آن تبدیل
 نیازهاي خصوص در شدهآوريجمع اطالعات، 2 کرامت طرح اجراي راستاي در گردید مقرر -4

 شده اءاحص نیازهاي کردن برطرف به نسبت تا شود فرستاده متولی هايدستگاه به محالت
.نمایند اقدام

.گیرد قرار بررسی مورد جلسه اعضاي از برخی غیبت علت گردید مقرر -5
 و دعوت فرهنگی و اجتماعی هايحوزه متخصصین از کارگروه آتی جلسات در گردید مقرر -6

.شود استفاده هاآن نظرات نکته و هاپژوهش از
 جراییا مربوط هايدستگاه توسط کشور اجتماعی شوراي سوي از ابالغی وظایف گردید مقرر -7

.شوند
 مامیت مورد این در و شود تبدیل همگانی گفتمان به شهروندي حقوق موضوع گردید مقرر -8

.نمایند ارائه را الزم هايآموزش مسئول هايدستگاه
.شود منعکس مرکز به هایارانه هدفمندي خصوص در موجود مشکالت گردید مقرر -9

 مطالب و تشکیل تبریز محترم جمعهامام حضور با، کارگروه آتی جلسات از یکی گردید مقرر -10
.شود استفاده ایشان هايراهنمایی از و گردیده منعکس فرهنگی و اجتماعی

 هايگروه اب را کارگروه عضو هايدستگاه ايجلسه برگزاري با استان بهزیستی گردید مقرر -11
.نماید آشنا سالمت همیار
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 مستند صورتبه 2 کرامت طرح اجراي روند خصوص در عاشورا سپاه گزارش گردید مقرر -12
 نام و دولتی ادارات سایر و تبریز شهرداري همکاري میزان ذکر با و گیرياندازه قابل و

.شود ارائه باریک ماه سه هر و تهیه مذکور طرح اجراي تأثیرگذاري میزان و محالت
 جلسه دستور به بنا کارگروه جلسه هر در، گرفته صورت نظرخواهی به توجه با گردید مقرر -13

 اثربخش و عملی اقدام و گیريتصمیم و بررسی براي هاشهرستان فرمانداران از نفر دو یا یک
.شوند دعوت مربوط موضوع خصوص در

 اعزام و دستگیري از بعد ساعت 24، خارجی متکدیان مجدد بازگشت مشکل گردید مقرر -14
 الماع کشور وزارت به کشورشان به آنان عودت براي قاطع اقدام درخواست و کشور مرکز به

.شود
.شود ارائه کارگروه بعدي جلسه در سند جعل از پیشگیري طرح گردید مقرر -15
 اداره ،استان اجتماعی هايآسیب کاهش در محوري مسجد پیشنهاد به توجه با گردید مقرر -16

.نماید ارائه آتی جلسه در را خود طرح استان اسالمی تبلیغات کل

 24/11/1396تاریخ برگزاري:                                             4جلسه شماره 
 صورت بنديسطح ازدواج آستانه در زوجین ازدواج از قبل مشاوره موضوع در گردید مقرر -1

.یابد افزایش آموزش ساعت 6 به و باشد پزشکی علوم دانشگاه آن اصلی متولی و گرفته
 اداره در سال آخر چهارشنبه ایام در کارگروه عضو هايدستگاه هايحراست گردید مقرر -2

 از خیبر مانند دارندمشکل و نداشته حراست که اداراتی در. باشند حضورداشته خود متبوع
.یابد حضور، امر این مسئول... و مالی مؤسسات و هابانک

 مردم به منفجره مواد مضرات تبیین با و تبلیغی امور در هادستگاه عمومی روابط گردید مقرر -3
.میقدی هايسنت به بازگشت و چینی هايترقهبه  نه کمپین اندازيراه. نمایند همکاري

 و تخصصی صورتبه محترقه مواد از استفاده عواقب دادن نشان خصوص در گردید مقرر -4
 ستگاهد مسئولین، پوست و چشم، گوش متخصصین با مصاحبه، هادیدهآسیب با مصاحبه



  

 ریزي و توسعه استانهاي تخصصی ذیل شوراي برنامهبخش سوم: عملکرد کارگروه  

 

75 

 اسبمن اقدام زمینه این در میزگردهایی برگزاري و محترم دادستان ویژهبه استان قضایی
.گیرد صورت

 به سال آخر چهارشنبه در هابیمارستان در مجرب پزشکی کادر و هابیمارستان گردید مقرر -5
.گیرند قرار باشآماده حالت

.ایندنم اقدام سال آخر چهارشنبه مصدومان پذیرش مورد در هابیمارستان تمامی گردید مقرر -6
 مامیت در کافی میزان به نیاز مورد وسایل و پزشک داشتن همراه با هااورژانس گردید مقرر -7

.باشند حضورداشته کامل آمادگی با شهر اصلی هامیدان
 ملع به جلوگیري اصلی هايخیابان به مردم ورود از و بوده کوچه و خانه محوریت با شادي -8

.آید
 از جلوگیري براي منکر از نهی و معروف به امر قالب در جماعات و جمعه ائمه گردید مقرر -9

.نمایند اقدام محترقه مواد از ناشی حوادث بروز
 استان سطح در مردم آحاد براي آموزشی و هشداردهنده، بازدارنده هايپیامک گردید مقرر -10

.شود ارسال مخابرات توسط
 قبوض و اداري هاينامه سربرگ روي هشداردهنده هايپیام ادارات تمام گردید مقرر -11

.نمایند درج ارسالی
 ترقهمح مواد از استفاده مضرات بیان براي پنجره تلگرامی کانال از شهرداري گردید مقرر -12

 وضوعم این به شهري هايتلویزیون و گذر عابر تابلوهاي و بیلبوردها اختصاص، آن عواقب و
 عمومی یهنقل وسایل در بنر نصب و پوستر صورتبه مردم آحاد به بازدارنده تذکرات درج نیز و
 يهابرنامه در مرتبط اثرگذار هاينمایش و نموده استفاده ترمینال مانند عمومی اماکن و

.بگنجاند شهر سطح عمومی
 الزم و جدي هشدارهاي بیان براي خود اینترنتی هايسایت از ادارات تمام گردید مقرر -13

.کنند استفاده محترقه مواد مضرات درباره
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  کارگروه تخصصی خانواده و بانوان-7-4
تعداد جلسات:

سیاسی و امنیتی کارگروه تخصصی خانواده و بانوان به ریاست معاون محترم  1396در سال 
  گردید. جلسه برگزار 3استاندار و دبیري مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداري در 

دستور جلسات:

مورد بوده که  6کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور
  دستور موردبحث و بررسی قرار گرفت. 2طور متوسط در هر جلسه حدود به

  مصوبات:
طور متوسط در هر مورد بوده است به عبارتی به 15، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال  

درصد مصوبات اتخاذشده، اجراشده و یا در دست اجرا  6/86مصوبه اتخاذ گردید.  5جلسه حدود 
  درصد مصوبات به دالیل مختلف اجرا نگردیده است. 4/3بوده و 

  1396ه تخصصی تخصصی خانواده و بانوان در سال : خالصه عملکرد کارگرو16جدول 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
اجراشده و در 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی (نفر)
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 ساعت

 غایبجانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد

1 21/3/1396  4  7  5  71  2  39  5/1 10  13  5  22  5/67 
2 21/4/1396 1 3 3 100   5/1 6 20 2  39 
3  15/7/1396 1 5 5 100   5/1 8 16 4 3 5/4 

  7 4 16 8 5/1     5 2 متوسط
  22 11 49 24 5/4 4/3 2 6/86 13 15 6 جمع

* شوند.مطروحه در شورا دعوت میحسب موضوعات سایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  
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  اعضاء جلسات:
نفر عضو  8(نفر عضو اصلی حاضر  24طور متوسط، در هر جلسه کارگروه به 1396در سال  

طور اند. همچنین در هر جلسه کارگروه بهنفر از اعضا غایب بوده 4نفر عضو جانشین) و  16اصلی و 
توجه در این رابطه عدم حضور مؤثر نکته قابلنفر مدعو غیر عضو نیز حضور داشتند.  7متوسط 

باشد که نشان از جاي خود میهاعضاء اصلی کارگروه در جلسات و اعزام جانشین و نماینده ب
  باشد.توجهی و جدي نگرفتن کارگروه و وظایف آن میکم

  مدت برگزاري جلسات:
اساس، میانگین زمان ساعت بوده که بر این  5/4کارگروه  زمان برگزاري جلساتمجموع مدت

 1396جلسات کارگروه در سال  دیگر در عبارتبه ساعت محاسبه گردیده است. 5/1هر جلسه 
  .ساعت زمان صرف شده است -نفر 5/142درمجموع بیش از 

  عملکرد وظایف کارگروه:
خانواده و بانوان استان تعداد  شده کارگروه تخصصی امور جلسه برگزار 3طی  1396در سال 

ریزي ضوع مطرح گردید که ضمن پوشش نسبی وظایف قانونی محول شده، موضوع برنامهمو 10
شده سال درصد موضوعات مطرح 30جانبه بانوان و خانواده در استان با براي تقویت مشارکت همه

شده کارگروه در سال ترین فراوانی را داشته است. در کل موضوعات مطرحکارگروه بیش 1396
  درصد وظایف را پوشش داده است. 42/71 ،1396
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  1396: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی خانواده و بانوان در سال 17جدول 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 و بانوان امور با مرتبط مدتکوتاه و مدتمیان و بلندمدت هايبرنامه تلفیق و بررسی  الف
 استان عمران و توسعه آمایش، هايطرح و کشور توسعه هايچارچوب برنامه در خانواده

   

    شورا دبیرخانه به پیشنهاد ارائه و خانواده و بانوان امور با مرتبط پژوهشی هاياولویت تدوین  ب
 20  2  استان در خانواده و بانوان امور با مرتبط اجرایی هايدستگاه عملکرد و نظارت و ارزیابی  ج

 اجتماعی، ابعاد کلیه در استان خانواده و بانوان نیازهاي و مشکالت مسائل، شناسایی  د
 10  1  و بهداشتی آموزشی فرهنگی، اقتصادي،

 کاهش و خانواده و بانوان مشکالت رفع در الزم هايزمینه نمودن فراهم جهت هماهنگی  هـ
 استان جنسیتی در هاينابرابري

2  20 

 30  3 استان در خانواده و بانوان جانبههمه مشارکت تقویت براي ریزيبرنامه  و

 امور با مرتبط اهداف پیشبرد جهت اجرایی هايمشیخط و هاسیاست در هماهنگی ایجاد  ز
  20  2  در استان خانواده و بانوان

  100  10  جمع

  21/3/1396تاریخ برگزاري:                                                         1جلسه شماره 
  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:

 عضو لک مدیران، استانداري امنیتی و سیاسی محترم معاون تأکید به عنایت با گردید مقرر -1
.یابند حضور کارگروه جلسات در شخصاً، خانواده و بانوان تخصصی کارگروه

 رب را خانواده و زنان حوزه در خود هايبرنامه، کارگروه عضو هايدستگاه تمامی گردید مقرر -2
.نمایند اجرا و ریزيبرنامه خانواده و بانوان کارگروه اعالمی رویکرد 6 اساس

 تشکیل به نسبت ربطذي هايدستگاه، فناور زنان کمیته تشکیل خصوص در گردید مقرر -3
.دهند انجام را الزم اقدامات کمیته هايبرنامه نمودن عملیاتی و جلسات

 خانواده و زنان امور معاونت ابالغی اعتبار حداکثري جذب جهت در الزم اقدامات گردید مقرر -4
.گردد اقدام آن نمودن عملیاتی به نسبت و صورت جمهوري ریاست

.پذیرد صورت استان خانواده و زنان توسعه سند تصویب جهت الزم هايپیگیري گردید مقرر -5
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 و معتاد زنان الخصوصعلی اجتماعی هايآسیب وضعیت آخرین خصوص در گردید مقرر -6
.گردد ارائه کارگروه بعدي جلسه در جامع و دقیق گزارشی، طالق

 گروهکار بعدي جلسه در عشایر و روستایی زنان وضعیت خصوص در گزارشی گردید مقرر -7
.گردد ارائه

 21/4/1396تاریخ برگزاري:                                                       2جلسه شماره 
 سایت در که کارآفرینی بانوان، بانوان وکارکسب اندازيراه در تسهیل براي شد مقرر -1

.باشند تسهیالت دریافت اولویت در کنندمی نامثبت یاببهین
 رفع جهت الزم هايمشاوره خصوص در هابانک و ربطذي هايدستگاه مسئولین شد مقرر -2

.دهند انجام را مساعدت و همکاري نهایت بانوان مدیریت با تولیدي واحدهاي مشکالت

 کی طی را زنان محوریت با مقاومتی اقتصاد حوزه در را خود عملکرد هادستگاه گردید مقرر -3
.نمایند ارسال خانواده و بانوان امور کل اداره به هفته

  17/7/1396تاریخ برگزاري:                                                      3جلسه شماره 
 انجام تاناس بانوان صنعتی خوشه نخستین تشکیل خصوص در الزم هايپیگیري شد مقرر -1

.گیرد
 شرکت در موجود امکانات و خدمات با اقتصادي فعال بانوان آشنایی جهت شد مقرر -2

 مالز اقدامات و هماهنگی تسهیالت، ارائه نحوه و زمین واگذاري ازجمله صنعتی هايشهرك
.گیرد انجام

 در انزن فعالیت و حضور بسترسازي خصوص در مربوط ادارات بین الزم هماهنگی شد مقرر -3
.شود فراهم اقتصادي هايعرصه بخصوص هاعرصه تمام

 اب زمانهم فناور و نوآور بانوان انتخاب جشنواره اولین خصوص در رسانیاطالع شد مقرر -4
.گیرد صورت تبریز در رشیدي ربع المللیبین نمایشگاه

  .شود تشکیل مرتبط هايزمینه در اقتصادي فعال بانوان براي آموزشی هايکارگاه شد مقرر -5
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  دستی و گردشگريکارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع-8-4
  تعداد جلسات:

عاون به ریاست م دستی و گردشگريصنایعکارگروه تخصصی میراث فرهنگی،  1396در سال 
دستی و  محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري و دبیري مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع

  گردید. گردشگري استان در یک جلسه برگزار

  دستور جلسات:
مورد بوده  18کار جلسه قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  است.

  بات:مصو
مورد بوده است که همه مصوبات مورد از مصوبات  11تعداد مصوبات کارگروه در این جلسه، 
  باشد.اتخاذشده، اجراشده و یا در دست اجرا می

دستی و گردشگري در : خالصه عملکرد کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع18جدول 
  1396سال 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
اجراشده و در 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت 
کل 

  جلسه
 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی (نفر)
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد

1 17/5/139 18 111 11 100   5/1 6 14 5 5 375 
* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  
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  اعضاء جلسات:
نفر عضو  14نفر عضو اصلی و  6(نفر عضو اصلی حاضر  20در جلسه کارگروه،  1396در سال 
نفر مدعو غیر عضو نیز  5اند. همچنین در این جلسه کارگروه اعضا غایب بوده نفر از 5جانشین) و 

  حضور داشتند.

  مدت برگزاري جلسات:
جلسه کارگروه در  دیگر در عبارتساعت بوده است به 5/1کارگروه  زمان برگزاري جلسهمدت

  ساعت زمان صرف شده است. -نفر 5/37درمجموع بیش از  1396سال 

  ارگروه:عملکرد وظایف ک
ی و دستطی یک جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع 1396در سال 

درصد وظایف قانونی محول  4/29موضوع مطرح گردید که این موضوعات تنها  5گردشگري تعداد 
  شده را پوشش داده و سایر وظایف مغفول مانده است.
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و  دستیخصصی میراث فرهنگی، صنایع: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه ت19جدول 
  1396گردشگري در سال 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 استان دستیصنایع و فرهنگی میراث گردشگري، بخش مدتمیان و بلندمدت هايبرنامه   الف
    استان عمران و توسعه و آمایش هايطرح کشور و توسعه هايبرنامه چارچوب در

 به آن پیشنهاد و گردشگري و دستیصنایع فرهنگی، میراث امور پژوهشی هاياولویت   ب
 .اداري تحول و فناوري پژوهش، تخصصی کارگروه

   

 تجهیزات و تأسیسات تسهیالت، ایجاد طریق از سیاحت و سیروسفر انگیزه تقویت   ج
    گردشگري

ٔ درزمینه هاآن جانبههمه مساعیتشریک و مردم معنوي و مادي هايحمایت جذب   د  حفظ ◌
 .استان فرهنگی میراث معرفی و احیاء و

   

ٔ درزمینه غیرقانونی اقدامات از جلوگیري   هـ     .فرهنگی آثار تخریب و غیرمجاز هايحفاري ◌
    .جهانگردي هاياردوگاه و قیمتارزان اقامتی تأسیسات توسعه   و
  20  1 .گردشگري هايقطب معرفی و سازيآماده طریق از استان گردشگري صنعت توسعه   ز
 20  1 .استان دستیصنایع محصوالت ترویج و تبلیغ و دستیصنایع تولیدکنندگان از حمایت  ح
    .است رسیده ملی آثار ثبت به که تاریخی فرهنگی ارزش داراي بناهاي از محافظت  ط
     .موجود موانع و مشکل رفع و استان دستیصنایع صادرات مشیخط تنظیم   ي
    .استان گردشگري نمونه مناطق اجرایی موانع و مشکالت رفع   ك
 20  1  استان گردشگري سیماي معرفی براي تبلیغی امکانات از استفاده  ل

 اکو و گردشگري تورهاي فرماندهی طریق از جوانان براي ویژهبه فراغت اوقات سازيغنی  م
 توریسم

   

  ن
 توسعه، ترمیم، اندازي،راه از حمایت و تشویق طریق از مردمی هايمشارکت توسعه
 پذیرایی و اقامتی واحدهاي نیز و مراکز گردشگري بیشتر و بهتر خدمات ارائه و بهسازي

 .استان
1  20 

     راهی میان اقامتی مراکز به هارباط و کاروانسراها کاربري تغییر   س
     .استان دستیصنایع و فرهنگی میراث گردشگري، امور در انسانی نیروي آموزش و تربیت  ع

 و راهی میانی هايرستوران و پذیرهامهمان ها،هتل گردشگري تأسیسات تقویت و توسعه   ف
 هاآن اداره چگونگی

1  20  

  100  5  جمع
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  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:
 17/5/1396تاریخ برگزاري:                                                       1جلسه شماره 

در جهت نیل به اهداف  شده،هاي معرفیبرداري پروژهمنظور تسریع در بهرهبه مقرر گردید، -1
نیاز  وردمیزان تسهیالت م ها،با توجه به نیاز مالی پروژه تولید و اشتغال، سال اقتصاد مقاومتی،

یرخانه کارگروه احصاء و در جلسه بعدي بررسی و اتخاذ تصمیم شود.توسط دب ها،آن

اقدام و طی درخواست اداره کل  نیاز، مقرر گردید نسبت به ارائه برآورد مقدار تسهیالت مورد -2
موضوع با امضاء شخص استاندار محترم  دستی و گردشگري استان،صنایع میراث فرهنگی،

ص در خصو ، با اتفاق آقاي حسینی و آقاي آبدار،شده و متعاقب آنبه هیئت دولت منعکس
 اي تنظیم و با شخص ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی،نامه موارد پیشنهادي،

دستی و گردشگري مکاتبه گردد.صنایع

دستی و گردشگري استان نسبت به شناسایی صنایع مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی، -3
به  اقدام و نسبت فعالیت با عناوین هتل آپارتمان و خانه مسافر،واحدهاي اقامتی بدون مجوز 

 ونی،برخورد قان جهت رسیدگی و ربط،ها با تأمین مستندات به مراجع انتظامی و ذيمعرفی آن
اقدام نماید.

عنوان هدستی و گردشگري بصنایع با مدنظر قرار گرفتن اداره کل میراث فرهنگی، مقرر گردید، -4
استعالم و هماهنگی الزم با اداره کل  راهی،هاي بینمجوز براي رستوران متولی امر صدور
اي استان در جهت بالمانع بودن محل ایجاد و امکان تأمین راه ونقل جادهراهداري و حمل

دسترسی به این اماکن صورت گیرد.

 مقرر گردید با محوریت موضوع هاي گردشگري سطح استان،در جهت معرفی اماکن و جاذبه -5
ونقل هاي مورد تائید اداره کل راهداري و حمل، تمامی تابلوهاي موردنظر در محل2018تبریز 
  تهیه و نصب شوند. اي استان، بدون اخذ هزینه،جاده

من ض دستی استان،مربوط به امور صنایع لیست دستور جلسات، 7و  6در خصوص بندهاي  -6
میمات تص دستی استان،محترم صنایع معاون آفرین،ائه توضیحات کافی از سوي آقاي بهار

الزم به شرح ذیل اتخاذ شد:
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قاضیان دستی، به متگردید مجوز تغییر کاربري زمین یا ساختمان به تجاري صنایع مقرر-6-1
صورت رایگان اعطا گردد به دستی، هاي صنایعبخش خصوصی در راستاي ایجاد بازارچه

ندي تضمین الزم جهت پایب ردشگري استان،دستی و گصنایع و اداره کل میراث فرهنگی،
گذار را تدبیر و اخذ نماید.دستی و راستی آزمایی سرمایه به کاربري صنایع

دستی از بخش هاي صنایعتسهیالت بانکی جهت ایجاد بازارچه مقرر گردید، -6-2
بینی و پرداخت گردد.هاي گردشگري پیشزیرساخت

اربري دستی و کهاي صنایعبناهاي تاریخی به بازارچه جهت تبدیل کاربري مقرر گردید، -6-3
ربط انجام و صورت پذیرد.حمایت فنی و اعتباري الزم از سوي مراجع ذي گردشگري،

 ک،دستی کوچهاي صنایعتسهیالت بانکی جهت ایجاد و توسعه کارگاه مقرر گردید، -6-4
 اداره کل نیز از موازات امر،بهشود و  ها اعطامتوسط و بزرگ از طریق منابع استانی بانک

هاي الزم يپیگیر نسبت به تأمین منابع مالی دیگر، دستی کشور، طریق معاونت صنایع
را انجام دهد.

تعرفه  تریندستی از پایینمقرر گردید، جهت برخورداري هنرمندان و صنعتگران صنایع-6-5
هاي به شرکت شهرك وبه،اي به انضمام این مصهاي صنعتی، نامهخرید زمین در شهرك

 هاي صنایعبا طرح در شوراي عالی شرکت شهرك تا از آن طریق، صنعتی ارسال شود
مجوز قانونی آن اخذ گردد. دستی کشور،

 گذاري منطقه نمونه گردشگري حاشیه اتوبان شهیددر خصوص تعیین تکلیف موضوع سرمایه -7
دام  گشرکت کین( گذارشخص سرمایهدلیل عدم فعالیت و عدم اقدام الزم  کسائی تبریز به

مل ع اقدام مقتضی به گذار،نسبت به لغو مجوزهاي صادره به سرمایه هلدینگ) مقرر گردید،
آید.

ائل  سوي گذاري منطقه نمونه گردشگري شوردر خصوص تعیین تکلیف موضوع سرمایه -8
از روند  هادلیل عدم پیگیري و عدم ارسال گزارش میدانی گوگان شهرستان آذرشهر، به

گردید، نسبت به لغو مجوزهاي  گذار، مقررگذاري و عدم انگیزه کافی شخص سرمایهسرمایه
  عمل آید. اقدام مقتضی به گذار،صادره به سرمایه
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 هاي جنوبی میشوگذاري منطقه نمونه گردشگري دامنهدر خصوص بررسی موضوع سرمایه -9
شرکت نوین کوثر) جهت ( گذارهمبنی بر درخواست سرمای باغ وزیر) شهرستان شبستر،(

هکتاري  287هکتار از سطح اراضی ملی واقع در داخل منطقه نمونه  3/11واگذاري مقدار 
جهت تأمین مسیر و ایجاد راه دسترسی به داخل اراضی تغییر کاربري شده تحت تملک 

با  ،1393به سال  21وجود طرح موضوع در کمیسیون ماده  هکتار با 62مقدار  گذار بهسرمایه
در اراضی تحت تملک  گذار،مقرر گردید شخص سرمایه عنایت به گزارش وضعیت پرونده،

فعالً از  الزم اقدام کرده و با توجه به وضعیت زمان اخذ مجوز، خود، جهت اخذ مجوزهاي
اهتمام الزم جهت اخذ مجوز  ضرورت، امکان مسیر راه دسترسی موجود استفاده نماید و بنا به

.محیطی صورت گیردستمطالعات زی
گذاري منطقه نمونه گردشگري دره گشایش شهرستان در خصوص بررسی موضوع سرمایه -10

جهت  )شرکت پیشگامان عمران و گردشگري گشایش( گذارمراغه، مبنی بر درخواست سرمایه
هکتاري جهت  502واگذاري مقدار پنج هکتار از سطح اراضی ملی واقع در داخل منطقه نمونه 

ت به با عنای مسیر و ایجاد راه دسترسی فاز اول طرح به اراضی روستاي قشالق امیر،تأمین 
اهتمام الزم جهت اخذ مجوز مطالعات  ضرورت، بنا به مقرر گردید، گزارش وضعیت پرونده،

ی نسبت به واگذاري اراض محیطی براي کل منطقه نمونه صورت گیرد تا متعاقب آن،زیست
اقدام گردد. هکتار)، 5ل (ملی مورد درخواست فاز او

از مدیران کل محترم امور روستایی و شهري  در جلسات آتی کارگروه، مقرر گردید، -11
ارگروه جلسات ک ها،عمل آید و با ابالغ به فرمانداران محترم شهرستان استانداري نیز دعوت به

 صورت مستمر تشکیل و باها، بهدستی و گردشگري شهرستانصنایع میراث فرهنگی،
به حوزه معاونت هماهنگی امور  بندي گزارشات جلسات توسط دبیرخانه کارگروه استان،جمع

عمرانی ارسال گردد.
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  تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري کارگروه-9-4
  تعداد جلسات:

کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به ریاست معاون محترم  1396در سال 
 جلسه برگزار 5اقتصادي و توسعه منابع استانداري و دبیري رئیس دانشگاه تبریز در هماهنگی امور 

  گردید.

  دستور جلسات:
مورد بوده  11کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  است.

  مصوبات:
شده و  ها اجراوبهدرصد مص 66که  مورد بوده است؛ 38، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال 

  درصد مصوبات در دست اجرا بوده است. 34

: خالصه عملکرد کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري در سال 20جدول 
1396  

شماره 
 جلسه

  تاریخ
 جلسه 

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
 اجراشده

 مصوبات در
 حال اجرا

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی (نفر)
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد ساعت

1 9/3/96 1 9 9 100   2 17  6  34 
2 23/3/96 2 6 6 100   2 15 3 5 2 40 
3 21/6/96 1 5 1 100 4 50 2 13   10   26 
4  7/9/96  4  10  5  100  5 70 2  20    3    40  
5  25/11/96  3  8  4  100  4 50 2  18  2  3    40  

  36    4  1  17  2      5  8  2  متوسط
 180  2  22  5  83 10 21/34 13 79/65  25 38 11 جمع

* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  
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  اعضاء جلسات:
متوسط طور نفر عضو اصلی حاضر و به 18طور متوسط هاي کارگروه، بهدر جلسه 1396در سال 

.اندنفر از اعضا غایب بوده 4

  مدت برگزاري جلسات:
جلسات کارگروه  دیگر در عبارتبه ساعت بوده است. 10زمان برگزاري جلسات کارگروه مدت
  ساعت زمان صرف شده است. -نفر 180درمجموع بیش از  1396در سال 

عملکرد وظایف کارگروه:

نوآوري  و فناوري پژوهش، تخصصی آموزش، شده کارگروه جلسه برگزار 5طی  1396در سال 
درصد پوشش داد.  86/42موضوع مطرح گردید که وظایف قانونی محول شده را  8استان تعداد 

 و هاهاي استان بر مبناي شناسایی نیازها، توانائیهاي تحقیقاتی و فناوريبررسی و تعیین اولویت
کارگروه بیشترین فراوانی را  1396شده سال درصد موضوعات مطرح 5/37استانی با  هايمزیت

  داشته است.
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: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوري و 21جدول 
  1396نوآوري در سال 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

     استانی آوريفن و علم آمایش سند روزرسانیبه و تدوین   الف
 25  2 استان در منطقه نوآوري نظام اصالح و استقرار جهت در ریزيبرنامه   ب

 نوآوري و آوريفن پژوهش، آموزش، بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه هايبرنامه تدوین   ج
 مصوب آمایش سند اساس بر استان

   

 و هاتوانایی نیازها، شناسایی مبناي بر استان آوريفن و تحقیقاتی هاياولویت تعیین  د
 استانی هايمزیت

3  5/37 

 شوراي مصوبات چارچوب در استان نوآورانه و آورانهفن علمی، هايفعالیت بر نظارت نحوه  هـ
 فناوري و تحقیقات علوم،

   

 و آوريفن و علم هايپارك رشد، مراکز ارتقاي و توسعه از حمایت هايبرنامه تدوین  و
 استان در بنیاندانش هايشرکت و آوريفن هايشهرك

2  25 

ٔ درزمینه استانی هايسیاست و اهداف بین همسویی سازوکار تدوین  ز  پژوهش، آموزش، ◌
      ملی هايسیاست و اهداف با نوآوري و آوريفن

  5/12  1  سایر  ح
  100  8  جمع

  تصمیمات اتخاذشده در جلسات:
 9/3/1396تاریخ برگزاري:                                                         1جلسه شماره 

 محل انشگاهد محترم ریاست دفتر و گردید تعیین کارگروه دبیرخانه عنوانبه تبریز دانشگاه -1
.باشدمی آن استقرار

.گردید تعیین ختائی علیرضا دکتر آقاي کارگروه، دبیرخانه مسئول -2
 29 ماده الف بند خدمات شرح استان، دانشگاهی جهاد از چورلوقره دکتر آقاي گردید مقرر -3

.ایندنم تحویل دبیرخانه به آتی جلسه در طرح جهت و تدوین را کارگروه اجرایی نامهآیین
 جلسه تا استان فناوري و علم پارك محترم ریاست فیضی پورحسین دکتر آقاي گردید مقرر -4

.نمایند اعالم دبیرخانه به را 29 ماده ب بند خدمات شرح تهیه جهت الزم زمانمدت آتی
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 هاينسازما نمایندگان لیست استانداري محترم نماینده کریمی مهندس آقاي گردید مقرر -5
.نمایند ارسال دبیرخانه به را کارگروه عضو

 پژوهش، -2 آموزش، -1: هايزیرکمیته شد مقرر نامهآیین 29 ماده ج بند اجراي جهت در -6
 شگاهدان از واحد مقدم دکتر آقاي و اعلمی دکتر آقاي ریاست با ترتیب به نوآوري و فناوري

 و زشیآمو معاونین از دعوت با مذکور هايکمیته ساختارسازي به نسبت و تشکیل تبریز
 هنتیج و اقدام کارگروه عضو هايسازمان پژوهشی و آموزشی مدیران و هادانشگاه پژوهشی

.نمایند اعالم دبیرخانه به آتی جلسه تا را
 عمل هب کارگروه عضو هايسازمان کلیه نماینده حضور منظور به الزم هايپیگیري شد مقرر -7

.آید
.گردد ارسال زیربط هايسازمان کلیه به کارگروه، جلسات صورت گردید مقرر -8

 23/3/1396تاریخ برگزاري:                                                       2جلسه شماره 
 لفا بند خصوص در پیشنهادي خدمات شرح استان، دانشگاهی جهاد از چورلوقره دکتر آقاي -1

 طرف از مذکور خدمات شرح گردید مقرر و نمودند ارائه را کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده
 را خود پیشنهاد و نظرات آتی هفته 2 طی تا گردد ارسال اعضاء کلیه به کارگروه دبیرخانه

.نمایند اعالم کارگروه دبیرخانه به
 بند وصخص در خود پیشنهادات تبریز، دانشگاه از بیورانی دکتر و شالی احمدي دکتر آقایان -2

 بوردداش خدمات شرح گردید پیشنهاد و نمودند ارائه را کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده الف
.شود ارائه دانشگاه محترم ریاست به و تهیه تبریز دانشگاه براي مدیریتی

 شرح تا استان فناوري و علم پارك محترم ریاست فیضی پورحسین دکتر آقاي گردید مقرر  -3
 اعالم دبیرخانه به را کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده ب بند خصوص در اولیه خدمات
.نمایند

 مقرر و گردید ارائه کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده د بند خصوص در دبیرخانه پیشنهاد -4
.گردد ارسال آتی جلسه تا اظهارنظر جهت کارگروه اعضاء کلیه به شدهارائه موارد شد
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 را خود مرتبط جلسات »نوآوري و فناوري پژوهش،« و »آموزش« هايکمیته گردید مقرر -5
.نمایند مطرح کارگروه آتی جلسه در را اقدامات از گزارشی و نموده برگزار

 در تشرک جهت را خود ثابت و االختیارتام نماینده کارگروه عضو هايسازمان کلیه شد مقرر -6
.نمایند معرفی کارگروه جلسات

 21/6/1396تاریخ برگزاري:                                                       3جلسه شماره 
 هاينامهموافقت تنظیم و بودجه اجراي دستورالعمل 21 ماده د بند راستاي در گردید مقرر -1

 و مدیریت سازمان ،1396 سال استانی ايسرمایه هايدارایی تملک و ايهزینه اعتبارات
 بیست ظرف را اجرایی هايدستگاه تمام 96 سال تحقیقاتی هاياولویت استان ریزيبرنامه

.دهد ارائه کارگروه به و نموده اخذ روز
 و ایفوظ بررسی ضمن تبریز رشیدي ربع فناوري و علم ویژه منطقه نماینده گردید مقرر -2

 با رابطه در منطقه، در مستقر تکنولوژي تعمیق و توسعه جذب، کمیته و کارگروه اهداف
.نمایند نظر اعالم کارگروه و کمیته تعامالت نحوه

 کی کردهزینه نحوه و میزان از گزارشی استان ریزيبرنامه و مدیریت سازمان گردید مقرر -3
 لتدو مالی مقررات بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون 56 ماده به مربوط درصد

 1395 سال در است شده ابالغ جمهوررئیس توسط 26/12/1393 مورخ در که را) 2(
.نماید ارائه بعدي جلسه در و استخراج

  

  7/9/1396تاریخ برگزاري:                                                          4جلسه شماره 
 خدمات شرح استان، فناوري و علم پارك محترم معاون میرمحسنی عبدالرضا دکتر آقاي -1

 شرح اجراي. نمودند ارائه را کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده و بند خصوص در پیشنهادي
 همچنین. گرفت قرار تصویب مورد استان فناوري و علم پارك مسئولیت با پیشنهادي خدمات

.نمایند ارائه آتی جلسات در را کار پیشرفت از گزارشی گردید مقرر
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 زا گزارشی استان، فناوري و علم پارك محترم معاون میرمحسنی دکتر آقاي گردید مقرر -2
 جلسه در طرح جهت را بنیاندانش هايشرکت عملکرد بهبود کارهايراه و شناسیآسیب

.نمایند تحویل دبیرخانه به آتی
 رحش غرب،شمال منطقه فهمیده شهید نخبگان دفتر محترم مسئول فرزاد محمد دکتر آقاي -3

. نمودند ارائه را کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده ب بند خصوص در پیشنهادي خدمات
 وردم غربشمال منطقه فهمیده شهید نخبگان دفتر توسط پیشنهادي خدمات شرح اجراي

 ارائه آتی جلسات در را کار پیشرفت از گزارشی گردید مقرر همچنین. گرفت قرار تصویب
.نمایند

 و رشد مراکز همکاري شناسیآسیب گزارش فایل فرزاد، محمد دکتر آقاي گردید مقرر -4
 دبیرخانه به اعضاء، کلیه به ارسال جهت را دفاعی هايسازمان با فناوري و علم هايپارك

.نمایند ارسال کارگروه
 در تشرک جهت را خود ثابت و االختیارتام نماینده کارگروه عضو هايسازمان کلیه شد مقرر -5

.نمایند معرفی کارگروه جلسات
 و یرتدب سند و آمایش سند پیشرفت از گزارشی محمدزاده، پرویز دکتر آقاي گردید مقرر -6

.نمایند ارائه کارگروه آتی جلسه در استان توسعه
 96 سال فناوري و تحقیقاتی هاياولویت اخذ براي بودجه، و برنامه سازمان گردید مقرر -7

.دهند انجام را الزم هايپیگیري هاسازمان
 اعتس استانی برگزیده فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره هجدهمین مراسم برگزاري -8

.گرفت رارق تصویب مورد 14/9/96 مورخ شنبهسه روز 30/8
 در تاناس تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با استان هايسازمان همکاري لزوم گردید، پیشنهاد -9

.گیرد قرار تأکید مورد استانداري طرف از هاپروژه اجراي
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  7/9/1396تاریخ برگزاري:                                                             5جلسه شماره 
 در یهایگزارشی استان، فناوري و علم پارك محترم معاون میرمحسنی دکتر آقاي شد مقرر -1

 شناسیآسیب از -2 و کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده »و« بند کار پیشرفت -1 خصوص
.ندنمای ارائه آتی جلسات در و تهیه را بنیاندانش هايشرکت عملکرد بهبود کارهايراه و

 ايهپارك و رشد مراکز همکاري شناسیآسیب گزارش فرزاد، محمد دکتر آقاي گردید مقرر -2
.نمایند ارائه آتی جلسه در را دفاعی هايسازمان با فناوري و علم

 و هاسازمان محترم روساي و مدیران شد مقرر جلسات، بیشتر چه هر اثربخشی منظوربه -3
.کنند شرکت کارگروه جلسات در شخصاً کارگروه، عضو هايدانشگاه

 و پژوهش -2 آموزش، -1: هايکمیته شد مقرر نامهآیین 29 ماده ج بند اجراي جهت در -4
 دانشگاه دهنماین« ریاست با ترتیب به) اندشدهتشکیل کارگروه زیر که( نوآوري و فناوري -3

 معاونت نماینده« و»تبریز دانشگاه فناوري و پژوهش معاون« ،»تبریز پزشکی علوم
 وظایف حشر تهیه به نسبت و تشکیل »استانداري منابع توسعه و اقتصادي امور هماهنگی

 هاگاهدانش فناوري و پژوهشی آموزش، معاونین از دعوت با مذکور هايکمیته اعضاء تعیین و
 هجلس تا را نتیجه و اقدام کارگروه عضو هايسازمان فناوري و پژوهشی آموزشی، مدیران و

.نمایند اعالم دبیرخانه به آتی
 اجرایی نامهآیین 29 ماده الف بند خدمات شرح تهیه در استان دانشگاهی جهاد شد مقرر -5

.دهند قرار مدنظر را) استان توسعه تدبیر سند( استان باالدستی اسناد کارگروه،
 مورخ ص/1944 شماره نامه طی کارگروه اجرایی نامهآیین 29 ماده الف بند خدمات شرح -6

 دهش ارسال مالی اعتبار تأمین جهت استان ریزيبرنامه و مدیریت سازمان به 13/6/1396
 پیشنهاد ياجرا مالی اعتبار تأمین در استان ریزيبرنامه و مدیریت سازمان که شد تأکید. است
.دارد مبذول را الزم حمایت فوق

 هب مورد، حسب اصناف و کشاورزي هايتشکل صنعتی، هايشرکت نمایندگان شد مقرر -7
.شوند دعوت کارگروه جلسات
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 اامض با استان اجرائی هايدستگاه ملی اعتبارات درصد یک خصوص در اينامه شد، مقرر -8
 برخی الحاق قانون 56 ماده« از) درصد یک سهم( 2 ماده اجراي منظوربه محترم استاندار

 و برنامه سازمان محترم رئیس به »دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موارد
  .شود ارسال کشور بودجه

  زیست و توسعه پایدار کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط-10-4
  تعداد جلسات:

یاست به ر پایدار زیست و توسعهکارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط 1396در سال 
 ریزي سازمان مدیریت وریزي و دبیري معاون توسعه و برنامهرئیس سازمان مدیریت و برنامه

  گردید. جلسه برگزار 2ریزي در برنامه

  دستور جلسات:
مورد بوده  4کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  .است

  مصوبات:
  شده است. ها اجراکه همگی مصوبه مورد بوده است؛ 4، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال 
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زیست و توسعه کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط: خالصه عملکرد 22جدول 
  1396پایدار در سال 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
اجراشده و در 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی(نفر)
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد

1 21/8/96 3 1 1 100   2 12 4 7 5 42 
2 26/12/96 1 3 3 100   3 13 3 7 15 93 

  68  10  7  4  13  5/2      2  2  2  متوسط
 135  20  14  7  25 5   100  4 4 4 جمع

* شوند.دعوت میحسب موضوعات مطروحه در شورا سایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  

اعضاء جلسات:

نفر عضو  13( نفر عضو اصلی حاضر 17طور متوسط هاي کارگروه، بهدر جلسه 1396در سال 
.اندنفر سایر مدعوین بوده 10نفر از اعضا غایب و  7طور متوسط و به )نفر جانشین 4اصلی و 

  مدت برگزاري جلسات:
جلسات  دیگر در عبارتبوده است. بهساعت  5زمان برگزاري جلسات کارگروه مجموع مدت
  ساعت زمان صرف شده است -نفر 135مجموع بیش از  در 1396کارگروه در سال 

  عملکرد وظایف کارگروه:
 محیط آمار، سرزمین، آمایش جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی 2طی تنها  1396در سال 

ط مربوط به یکی از وظایف موضوع مطرح گردید که فق 2پایدار استان تعداد  توسعه و زیست
 14/7تنها  1396شده در کارگروه در سال شده این کارگروه بوده به عبارتی موضوعات مطرحتعیین

  درصد وظایف قانونی محول شده را پوشش داده و سایر وظایف متأسفانه مغفول مانده است.
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مار، : عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آ23جدول 
  1396زیست و توسعه پایدار در سال محیط

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

    استان توسعه اندازچشم سند پیشنهاد در رابطه با ارائه و بررسی  الف
 100  2 استان در آن اجراي و آمایش برنامه پیشنهاد در رابطه با ارائه و بررسی  ب
    شهرستانی و استانی مدتمیان توسعه هايبرنامه پیشنهاد در رابطه با ارائه و بررسی  ج

 اسناد به توجه با عمرانی بزرگ هايپروژه یابیمکان پیشنهاد در رابطه با ارائه و بررسی  د

 سرزمین آمایش و محیطیزیست مالحظات و استان توسعه
   

    ايناحیه توسعه هايطرح پیشنهاد در رابطه با ارائه و بررسی  هـ
    استان (GIS) اصلی هاينقشه جهت الزم تدابیر  و
     استان در محیطیزیست مالحظات با توسعه هايطرح پیشنهاد در رابطه با ارائه و بررسی  ز

 زیست  محیط و پایه منابع بهینه مصرف هايپیشنهاد در رابطه باسیاست ارائه و بررسی  ح

 استان اجرایی هايدستگاه در سبز مدیریت برنامه اجراي براي
   

    ايمنطقه توسعه هماهنگی شوراي با فعال تعامل  ط

 کارگروه هماهنگی با جمعیتی هايمحدوده از خارج به مزاحم و آالینده صنایع انتقال  ي

      زیربنایی امور تخصصی

    استان در آمار عالی شوراي اجرایی هايسیاست و هابرنامه اجراي در هماهنگی  ك
    استانی توسعه هايبرنامه نیاز مورد آماري موضوعات هاياولویت و هاشاخص  ل
    استان شرایط با متناسب آماري فرهنگ ارتقاي و اشاعه  م

 استان در ملی آمارگیري هايطرح و عمومی هايسرشماري بهینه اجراي در هماهنگی  ن

 ایران آمار مرکز استانداردهايرعایت  با
   

  100  2  جمع

 21/8/1396تاریخ برگزاري:                                                       1جلسه شماره 

  صمیمات اتخاذشده در جلسات
 رنظ و ارسال کارگروه اعضاي به کتبی صورتبه آمایش مطالعه 5 فصل گزارش گردید مقرر -

.گردد ارجاع اصالح جهت مشاور به مکتوب صورتبه اجرایی هايدستگاه
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  26/12/1396تاریخ برگزاري:                                                     2جلسه شماره 
 گذاريارزش منظوربه زیست، محیط آمایش کارگاه اعضاي نظرات از استفاده و مشارکت -1

 کارشناسی نظرات دریافت جهت راهنما همراه به که توسعه هايجهت توسعه، هايپیشران
.گردد ارسال مرتبط هايدستگاه به و تهیه مشاور سوي از وقت اسرع در

 طرح گزارش و استان ايمنطقه آب شرکت سوي از آب بخش به مربوط بهنگام اطالعات -2
ارائه گردد. سازمان و مشاور به داپ

 زيریبرنامه کمیته اعضاي حضور با جلسه چندین طی شهرستانی هايمحدوده در گزارش -3
  ها ارائه گردد.شهرستان

  کارگروه تخصصی تحول اداري و دولت الکترونیک-11-4
  تعداد جلسات:

 و کارگروه تخصصی تحول اداري و دولت الکترونیک به ریاست استاندار محترم 1396در سال 
  گردید. جلسه برگزار 4ریزي استان در دبیري رئیس سازمان مدیریت و برنامه

  دستور جلسات:
مورد بوده  21کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  است.

  مصوبات:
ها اجراشده و یا مورد بوده است که همگی مصوبه 23، 1396تعداد مصوبات کارگروه در سال 

  در دست اجرا بوده و هیچ مصوبه اجرانشده وجود نداشته است.
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  1396خالصه عملکرد کارگروه تخصصی تحول اداري و دولت الکترونیک در سال : 24جدول 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 جلسه 

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
اجراشده و در 

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* (نفر) اعضاي اصلی
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد

1 5/6/96 7 7 7 100   2 5 3 2  16 
2 26/9/96 5 4 4 100   5/2 9  1  5/22 
3 7/11/96 4 7 7 100   2 7 1  2   16 
4  28/12/96  5  5  5  100    2  8  1  1    18  

  16    2  1  7  2        6  5  متوسط
 5/66    6  5  37 5/8   100  23 23 21 جمع

* شوند.حسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت میسایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  

  اعضاء جلسات:
طور متوسط نفر عضو اصلی حاضر و به 7طور متوسط هاي کارگروه، بهدر جلسه 1396در سال 

  .اندنفر از اعضا غایب بوده 2

  مدت برگزاري جلسات:
جلسه  دیگر در عبارتساعت بوده است. به 5/8زمان برگزاري جلسات کارگروه مجموع مدت
  .ساعت زمان صرف شده است -نفر 5/66مجموع بیش از  در 1396کارگروه در سال 

  عملکرد وظایف کارگروه:
جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی تحول اداري و دولت الکترونیک  4طی  1396در سال 
درصد پوشش داد.  45/45ل شده را موضوع مطرح گردید که وظایف قانونی محو 11استان تعداد 

درصد کل موضوعات  27/27سایر) با ( هاي اجرائی استانبررسی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه
  کارگروه بیشترین فراوانی را داشته است. 1396شده سال مطرح
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: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی تحول اداري و دولت الکترونیک 25جدول 
  1396در سال 

  وظایف قانونی کارگروه  ردیف

تعداد 
موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

 27/27  3 استان در اداري نظام تحول راهکارهاي  الف
    غیردولتی بخش به اجرایی هايدستگاه واگذاري قابل هايفعالیت  ب

 مورد جامع اطالعاتی هايبانک تشکیل و موجود اطالعاتی هايبانک استانداردسازي  ج
 سازمان اجرایی هايدستگاه نیاز

   

 18/18  2 کارکنان مدتکوتاه تخصصی و شغلی هايآموزش  د
 18/18  2 آن اجراي حسن بر نظارت و عمومی خدمات حوزه در وريبهره ارتقاي  هـ
 09/9  1  هادستگاه انسانی نیروي بهینه توزیع و ترکیب ساختار،   و
     اجرایی هايدستگاه الکترونیکی خدمات هايزیرساخت توسعه راهکارهاي  ز
    استان در بین دستگاهی اطالعات گذارياشتراك به راهکارهاي  ح

 و درون الکترونیک خدمات افزاريسخت و افزارينرم هايسامانه توسعه راهکارهاي  ط
 دستگاهی برون

   

سایت وب تارنماهاي کردن بهینه و استانداردسازي سازي،یکسان سازوکارهاي  ي
 استانی هايدستگاه

    

 ارائهقابل الکترونیکی خدمات توسعه جهت تسهیل و هماهنگی بندي،اولویت شناسایی،  ك

     استان در اطالعات ملی شبکه بستر بر

 27/27  3  سایر  ل

  100  11  جمع

  شده در جلسات: تصمیمات اتخاذ
 5/6/1396تاریخ برگزاري:                                                          1جلسه شماره 

 و مومیع هايشاخص بعد در عملکرد ارزیابی نتایج اساس بر استانی برگزیده هايدستگاه -1
اختصاصی

استان دارایی و اقتصادي امور کل اداره -1

استان سالمت بیمه کل اداره-2

استان شهري فاضالب و آب شرکت-3
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استان پرورش و آموزش کل اداره-4

استان ایثارگران امور و شهید بنیاد کل اداره-5

مومیع هايشاخص بعد در عملکرد ارزیابی نتایج اساس بر استانی برگزیده هايدستگاه -2

آذربایجان ايمنطقه برق شرکت -1

استان مالیاتی امور کل اداره -2

استان بهزیستی کل اداره -3

تصاصیاخ هايشاخص بعد در عملکرد ارزیابی نتایج اساس بر استانی برگزیده هايدستگاه -3

استان عشایر امور کل اداره -1

استان ايحرفه و فنی آموزش کل اداره -2

تبریز گمرك مدیرکل و استان گمرکات ناظر -3

استاندار نظر اساس بر استانی برگزیده هايدستگاه -4

استان دادگستري کل اداره -1

استان اطالعات کل اداره -2

استان محاسبات دیوان -3

 و نرب حد در فقط داشته جهش قبل سال به نسبت که هاییدستگاه مورد در گردید مقرر -5
.شود تقدیر استند

مراغه پزشکی علوم دانشگاه-1

هشت منطقه بازرگانی خدمات و غله شرکت-2

ايمنطقه آب شرکت-3

هواشناسی کل اداره-4

گردشگري و دستیصنایع فرهنگی، میراث کل اداره-5

 و اداري سالمت و مردم حقوق از صیانت کمیته محورهاي در برگزیده هايدستگاه از تقدیر -6
.نگرفت قرار تصویب مورد اداري هوشمندسازي و الکترونیک دولت
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 ،استانداري حقوقی امور و بازرسی عملکرد، مدیریت دفتر با هماهنگی ضمن گردید مقرر -7
.دگرد لحاظ نیز استانی مدیران عملکرد ارزیابی در ها،دستگاه عملکرد ارزیابی امتیاز

  26/9/1396تاریخ برگزاري:                                                       2جلسه شماره 
 رايشو در و پیگیري الزم جدیت با استان اداري نظام در مستندسازي آموزش گردید مقرر -1

 اناست اجرایی هايدستگاه در آن شدن نهادینه براي الزم اقدامات و مطرح نیز استان اداري
.آید عمل به

 هايدستگاه همکاري با الزم اقدامات شهروندي حقوق منشور خصوص در گردید مقرر -2
.گردد ارائه آتی جلسه در آن گزارش و گردیده معمول استان اجرایی

 بررسی و بحث و اداري نظام اصالح به مربوط هايچالش شناسایی منظوربه گردید مقرر -3
 توسعه ی،مدیریت هايفناوري و ساختار( عناوین با تخصصی هايکمیته مدیریتی ویژه مباحث
 قوقح از صیانت و اداري سالمت انسانی، سرمایه اداري، هوشمندسازي و الکترونیک دولت
.شود تشکیل استانی صورتبه شورا ذیل در) عملکرد مدیریت مردم،

 رزیابیا محورهاي مختلف ابعاد در استان اجرایی هايدستگاه وضعیت از تحلیلی گردید مقرر -4
.گردد ارائه عملکرد

 7/11/1396تاریخ برگزاري:                                                       3جلسه شماره 
 سازوکاراجرایی استان و  هايدستگاه 1396 سالکلیات فرآیند اجراي ارزیابی عملکرد  -1

استان رسید و مقرر گردید  تیریتوسعه مد يراهبر يشورا يآن به تصویب اعضا ییاجرا
ابالغی و در مهلت زمانی مقرر انجام گیرد. هايبخشنامهکلیه اقدامات بر مبناي 

نقاط  لیاستان به همراه تحل ییاجرا هايدستگاهعملکرد  یابیارز یلیتفص جینتا دیگرد مقرر -2
عملکرد به  یابیسامانه ارزها در قالب بهبود و ارتقا شاخص يبرا یابیقوت و ضعف ارز

اعالم گردد. کنندهمشارکت هايدستگاه
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شنواره ستاد ج رخانهیارزیابی عملکرد دب ندیاجراي فرآ شناسیآسیب منظوربه دیگرد مقرر -3
ستاد، مشکالت و نقاط ضعف  ياعضا شنهاداتینظرات و پ بنديجمعضمن  ،ییرجا دیشه

.دیکشور منعکس نما یو استخدام يو به سازمان ادار هیابعاد ته هیفرآیند ارزیابی را در کل
 ییاجرا هايدستگاه هیمربوطه، کل هايدستورالعملو  هابخشنامهبر اساس  دیگرد مقرر  -4

عملکرد سازمان  یابی) بخشنامه ارز3شماره ( وستیمشمول استان بر اساس فهرست پ
گردند. 1396عملکرد  یابیکشور موظف به مشارکت در ارز ریزيبرنامهو  تیریمد

و  تیریو سازمان مد ادهیپ ییاجرا هايدستگاهدر  رانیعملکرد مد یابیارز هايکانون -5
.دیبرگزار نما رانیمد يو توانمندساز یستگیمرتبط با شا یآموزش هايدوره ریزيبرنامه

 شدن یاتیاستقرار و عمل يبرا يریگیپ نیو همچن يحقوق شهروند هايدوره يبرگزار -6
استان ییاجرا هايدستگاهدر  يحقوق شهروند هايمؤلفه

و  هاشاخصاستان در ارتباط با  ییاجرا هايدستگاه رانیاز عملکرد مد یلیو تحل سنجش -7
.ردیانجام پذ یتیریمد هايمؤلفه

  28/12/1396تاریخ برگزاري:                                                      4جلسه شماره 
از خدمات رو به مردم اصالح و در  ندیحداقل سه فرا ییدر هر دستگاه اجرا دیمقرر گرد -1

حداقل زمان ارائه خدمت گردد.

و  يادار زائد يندهایفرا ییشناسا يو برا يدر خصوص اصالح نظام ادار دیگرد مقرر -2
.ودانجام ش نامهانیدر قالب مقاله و پا هادانشگاهتوسط  یاقدامات پژوهش ،یقانون يهانقص

کرد عمل یابیارز نامهوهیش يبر مبنا يموضوع برنامه تحول و اصالح نظام ادار دیگرد قررم -3
 يدر توسعه فضا یو مشارکت بخش خصوص یاجتماع هیاعتماد و سرما تیتقو کردیبا رو

گردد. یاتیعمل وکارکسب

بخشنامه  1ماده  4بند  1به تبصره  تیاستاندار با عنا يآقا تأکیدبنا به  دیگرد مقرر -4
و بند  6/11/1396 خیتار 339624بخشنامه شماره  10، بند 22/5/1390 خیتار 11942/200
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 ییمکتسبه دستگاه اجرا ازیامت 10/05/1396 خیتار 1308186بخشنامه شماره  4ماده  5
.ردیدستگاه قرار گ رئیسعملکرد  یابیارز ازیامت ياستان مبنا

  ردد.گ یطراح رانیمد یابیارز هايکانوناستقرار  يالزم برا یلیاقدامات تکم دیگرد مقرر -5

  کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایري-12-4
  تعداد جلسات:

به ریاست معاون محترم هماهنگی  توسعه روستایی و عشایريکارگروه تخصصی  1396در سال 
جلسه  6امور عمرانی استانداري و دبیري مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري در 

  گردید. برگزار

  دستور جلسات:
مورد بوده  26کار جلسات قرار گرفت  تعداد موضوعاتی که توسط دبیرخانه کارگروه در دستور

  است.

  مصوبات:
ها اجراشده و یا که همگی مصوبه مورد بوده است؛ 52، 1396کارگروه در سال تعداد مصوبات 

در دست اجرا بوده و هیچ مصوبه اجرانشده وجود نداشته است.

  1396: خالصه عملکرد کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایري در سال 26جدول 

شماره 
 تاریخ جلسه جلسه

تعداد 
  دستور

 
 جلسه

تعداد 
 مصوبات

مصوبات 
جراشده و در ا

 حال اجرا

مصوبات 
 اجرانشده

مدت کل 
  جلسه

 (ساعت)

  سایر* اعضاي اصلی(نفر)
  مدعوین

 (نفر) 

نفر 
 ساعت

 غایب جانشین حاضر درصد تعداد درصد تعداد
1 8/3/96 5 11 11 100   2 15 1 4 14 58 
2 3/5/96 4 6 6 100   2 11 5 4 17 66 
3 25/7/96 5 7 7 100   2 10 5  5 18  66 
4  4/8/96  3  4  4  100    5/2  9  8  3  18  87  
5  27/8/96  2  4  4  100    3  9  8  3  150  501  
6  10/9/96  1  4  4  100      5/2  18  2  0    50  
7  13/10/96  1  4  4  100      3  15  5  0  130  450  
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8  5/11/96  1  7  7  100      2  13  3  4  22  76  
9  18/11/96  4  5  5  100      2  13  5  2  12  60  

    42  2  5  13  2        6  3  متوسط
 1414  381  29  42  113 21   100  52 52 26 جمع

* شوند.میحسب موضوعات مطروحه در شورا دعوت سایرمدعوین: صاحبنظران و افرادي که  
  اعضاء جلسات:

نفر عضو  13( نفر عضو اصلی حاضر 18طور متوسط هاي کارگروه، بهدر جلسه 1396در سال 
.اندنفر سایر مدعوین بوده 42نفر از اعضا غایب و  2طور متوسط و به )نفر جانشین 5اصلی و 

  مدت برگزاري جلسات:
جلسات  دیگر در عبارتبه است.ساعت بوده  21زمان برگزاري جلسات کارگروه مجموع مدت
ساعت زمان صرف شده است. -نفر 1414درمجموع بیش از  1396کارگروه در سال 

  عملکرد وظایف کارگروه:
ان عشایري است و روستایی توسعه جلسه برگزارشده کارگروه تخصصی 9طی  1396در سال 

درصد پوشش داد. بررسی  82/58موضوع مطرح گردید که وظایف قانونی محول شده را  24تعداد 
درصد کل  16/29شده) با بند ح وظایف تعیین( گزارش جذب تسهیالت روستایی و عشایري استان

  کارگروه بیشترین فراوانی را داشته است. 1396شده سال موضوعات مطرح
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: عملکرد اجراي وظایف قانونی کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایري در 27جدول 
  1396سال 

  وظایف قانونی کارگروه  یفرد

تعداد موضوع 
مرتبط 

شده در طرح
  جلسات

سهم 
موضوعات 

  مطروحه

     استان روستایی توسعه سند تهیه   الف

 مناطق توانمندسازي و روستاها عمران و توسعه هايبرنامه تدوین در هماهنگی   ب

 عشایري
2  3/8 

 ملی روستایی توسعه هايشاخص چارچوب در روستایی توسعه هايشاخص استخراج   ج

 مربوط هايشاخص تغییرات بررسی و
   

 کاهش جهت افزاییهم منظوربه استان اجرایی هايدستگاه بین هماهنگی سازوکار   د

 16/4  1  وريبهره افزایش و هاهزینه

 روستایی حوزه در اقتصادي و اجتماعی محیطی،زیست فرهنگی، هايشاخص ارتقاي   هـ

 ايمنطقه شرایط و روستایی توسعه بسته با متناسب
3  75/18 

 عشایري مناطق و روستاها نسبی هايمزیت و هاقابلیت از گیريبهره و شناسایی   و

 مختلف هايزمینه  در استان
2  3/8 

 ايراهه ایمنی وضعیت ارتقاي و روستاها در مسافر و بار عمومی ونقلحمل بهبود   ز

 عشایري و روستایی
    

 16/29  7 مرتبط هايسیاست رعایت با روستاها در گذاريسرمایه توسعه و تشویقی هايبسته   ح
    عشایري مناطق و روستاها در اجتماعی هايبیمه توسعه و تشویق   ط
  16/4  1 روستایی توسعه امور در مؤثر نهادمردم نهادهاي و واحدها توسعه و تقویت   ي

 در زندگی شرایط بهبود و درآمد افزایش ۀزمین در موجود مشکالت و تنگناها رفع   ك

 عشایري مناطق و روستاها
4  66/16 

    عشایر اسکان و ساماندهی   ل
  16/4  1 استانی اعتبارات محل از روستایی توسعه اعتبارات تخصیص جهت در اولویت تعیین   م

 پیشبرد در روستایی اسالمی شوراهاي و هادهیاري ظرفیت از گیريبهره و تقویت   ن

 روستا توسعه امور
    

 سایر وظایف با مرتبط روستایی توسعه مشکالت و مسائل و هاچالش بررسی   س

 ربطذي کارگروه به ارائه و استان توسعه و ریزيبرنامه شوراي تخصصی هايکارگروه
2  3/8  

  16/4  1 عشایري مناطق و روستاها اقتصادي توسعه راستاي در مردمی هايمشارکت جلب   ع
      دهیاران توانمندسازي براي الزم سازوکارهاي و هابرنامه تهیه   ف

  100  24  جمع
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  شده در جلسات: تصمیمات اتخاذ
  8/3/1396تاریخ برگزاري:                                                           1جلسه شماره 

 عمرانی هايطرح تکمیل منظوربه و کارگروه 10/12/95 مورخ جلسه مصوبات) 1( بند پیرو -1
 و هادهستان در سپاه آبادانی و پیشرفت گاهقرار جدید هايپروژه و تمامنیمه اجرا، دست در

 مقرر) هوراند و کلیبر ـ چاراویماق ـ ورزقان اهرـ ـ میانه( هايشهرستان منتخب روستاهاي
 ریزيبرنامه کمیته در را نیاز مورد اعتبارات یادشده هايشهرستان فرمانداران گردید

.نمایند مصوب و مطرح جاري سال اعتبارات محل از هاشهرستان
 هايطرح لیهک فهرست استان سپاه آبادانی و پیشرفت قرارگاه گردید مقرر پیگیري؛ منظوربه -2

.مایدن اعالم استانداري شوراهاي و روستایی امور کل اداره به را شدهتعیین مناطق در مربوطه
 و تاناس عشایري و روستایی توسعه در اجتماعی و فرهنگی موضوعات اهمیت به عنایت با -3

 ارشاد و فرهنگ کل اداره گردید مقرر موجود؛ هايظرفیت از حداکثري منديبهره منظوربه
 اب را »روستایی هايحوزه اجتماعی و فرهنگی توسعه و ارتقا جامع طرح« استان اسالمی

 جهت کارگروه بعدي جلسه در و تهیه هافرمانداري و مربوطه هايدستگاه مشارکت
.نماید ارائه گیريتصمیم

 مناطق در درمانیآب گردشگري هايظرفیت و منابع از مؤثر و بهینه استفاده منظوربه -4
 در یدگرد مقرر مربوطه؛ هايدستگاه مابین اختالفات وفصلحل ضرورت و استان روستایی

 روستایی امور کل اداره در ايجلسه ها؛فرمانداري از الزم اطالعات کسب از پس و وقت اسرع
.شود گیريتصمیم و تشکیل استانداري شوراهاي و

 توسط استان مقاومتی اقتصاد هدف روستاي 100 در شدهانجام هايفعالیت گردید؛ مقرر -5
 نعت،ص و گردشگري و دستیصنایع فرهنگی، میراثـ  کشاورزي جهاد( مربوطه هايسازمان

 کارگروه بعدي جلسه در مختلف هايحوزه در آن کامل گزارش و ارزیابی) تجارت و معدن
 ارائه تاناس روستایی مناطق سایر به تسري عدم یا و تسري خصوص در گیريتصمیم جهت
.گردد
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 و تاییروس مناطق در دولت زاییاشتغال و تولیدي اهداف به دستیابی ضرورت به عنایت با -6
 هايصندوق و هابانک( مالی مؤسسات و اجرایی هايدستگاه تمامی گردید مقرر محروم؛

 ار مربوطه موسسه و دستگاه اقتصادي و عمرانی تسهیالتی، هايفعالیت گزارش) مالی
 بقال در شوراها و دفتر امور روستایی به ارسال ضمن و تهیه) ارقام و اعداد( کمی صورتبه

.نمایند ارائه کارگروه جلسات در فایل
 حلم از محترم دولت پیشنهادي اعتباري تسهیالت اعطاي طرح کلیات تصویب به نظر -7

 پروژه( ور؛کش یافتهکمتر توسعه و روستایی مناطق در اشتغال ایجاد به ملی توسعه صندوق
 از هافرمانداري و مرتبط هايدستگاه شد مقرر) روستایی مناطق و هادشت در تولید ارتقاي

.باشند داشته را مشمول هايطرح ارائه تهیه براي الزم هايآمادگی اکنونهم
 این ندگانتولیدکن تشویق منظوربه و محلی محصوالت و استان دستیصنایع تنوع لحاظ به -8

 نایعص این از شهرستانی و استانی هايشرکت ها،سازمان ها،دستگاه گردید مقرر محصوالت؛
 ریقط از موضوع این و نمایند استفاده گردشگران و میهمانان به هدیه دادن در محصوالت و

 استانی هايشرکت و ادارات ها،سازمان به استانداري شوراهاي و روستایی امور کل اداره
.شود ابالغ

 محروم هايدهستان به مربوط هايطرح و روستایی توسعه هايبرنامه تهیه با رابطه در -9
 اجرایی، هايدستگاه همکاري با استان بودجه و برنامه سازمان گردید مقرر استان؛

.نماید تبیین و بررسی را مربوطه هايدستگاه اهداف و هابرنامه ها،فرمانداري
 ساسا بر را روستایی توسعه کارگروه جلسات هاشهرستان درسته فرمانداران گردید مقرر -10

 اتجلسصورت و تشکیل مرتب طوربه »روستایی توسعه در راستاي محترم دولت اهداف«
.نمایند ارسال استانداري شوراهاي و روستایی امور کل اداره به را آن

 تختپای عنوانبه تبریز انتخاب واسطهبه ایجادشده فرصت از بهینه استفاده منظوربه -11
 2018 تبریز هايبرنامه از بخشی که) 2018(1397 ارسال اسالمی کشورهاي گردشگري

 تانیاس هايسازمان و دولتی هايدستگاه گردید مقرر است، روستایی گردشگري به مربوط
 موزشآ و گردشگري و دستیصنایع فرهنگی، میراث کل ادارات ویژهبه حوزه، این در مرتبط
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 فرهنگی و تاریخی طبیعی، هايظرفیت و هاقابلیت شناسایی طریق از استان ايحرفه و فنی
 کاري اولویت در نموده، مشارکت یادشده موضوع هايبرنامه اجراي در روستایی، مناطق
 استانداري شوراهاي و روستایی امور کل اداره به را آن گزارش و داده قرار خود هايبرنامه
  نمایند ارسال

  3/5/1396تاریخ برگزاري:                                                          2جلسه شماره 
 استان يعشایر و روستایی توسعه تخصصی کارگروه رسمی عضو مدیران تمامی گردید مقرر -1

 ودخ حضور عدم دالیل نیست، جلسه در حضورشان امکان و گردیده دعوت جلسه براي که
 وطمرب دبیرخانه به جلسه شروع از قبل االختیارتام جانشین یا معاون معرفی همراه به را
.نمایند اعالم) استانداري عشایري و روستایی امور کل اداره(
 کانون داراي روستاي 720 لیست استان، اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره گردید مقرر -2

 جهت مذکور، کانون تأسیس براي را استان شرایط حائز روستاي 112 و هنري ـ فرهنگی
 وستار و شهرستان تفکیک به مرتبط، نهادهاي و ادارات با الزم هماهنگی و بیشتر نظارت

.نماید ارسال کارگروه دبیرخانه به
 نگیفره توسعه با مرتبط مصوبات و موضوعات ها،شهرستان محترم فرمانداران گردید مقرر -3

 اجرا و گیريپی بیشتر حساسیت با باشدمی روستایی توسعه زیربناي که را روستاها هنري ـ
.نمایند

 در زاییاشتغال و اقتصادي توسعه برنامه تهیه در استان بودجه و برنامه سازمان گردید مقرر -4
 هايدستگاه نظریه اخذ با) توسعه ششم برنامه قانون 27 ماده الف بند 1 جزء موضوع( روستاها

.نماید اقدام استان عشایري و روستایی توسعه کارگروه نیز و ربطذي
 ارتقاي اب رابطه در یافتهانجام اقدامات خصوص در استان پزشکی علوم دانشگاه گردید مقرر -5

 تیآ جلسه در جدید، سال براي ریزيبرنامه و گذشته سال در در روستاها سالمت و بهداشت
.نماید ارائه را خود تنظیمی گزارش کارگروه،
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 اعضاي روستاها، مساجد هنري فرهنگی، کانونهاي امناي هیأت درانتخاب گردید مقرر -6
.اشدب مدنظر نیز مطلع و آگاه معلم نفر یک یا مدرسه مدیر و دهیار روستا، اسالمی شوراي

  25/7/1396تاریخ برگزاري:                                                       3جلسه شماره 
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه ششم برنامه قانون 27 ماده الف بند 1 جزء اجراي در -1

 256 امهبرن اول سال( ماده این هدف روستاهاي تصویب و تعیین در تسریع منظوربه و کشور
امور  لک اداره( نمایندگان عضویت با استانی فنی و تخصصی کمیته گردید مقرر) روستا

 میاسال انقالب مسکن بنیاد – کشاورزيد جها سازمان - استانداري و شوراهاي روستایی
 – طبیعی منابع کل اداره – سازندگی بسیج سازمان – زیست محیط حفاظت کل اداره –

 در) اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره و روستایی تعاون -آوريفن و اطالعات کل اداره
 داکثرح مشمول روستاهاي معرفی و تشکیل شرقیآذربایجان استان بودجه و برنامه سازمان

 هايگاهدست االختیارتام نمایندگان ضمناً. گیرد انجام جاري سال ماه آبان اول نیمه پایان تا
.شوند معرفی استان بودجه و برنامه سازمان به روز 2 ظرف حداکثر ذکرشده

 هاينگاهب براي بهداشتی االقدام سهل اجرایی ضوابط و دستورالعمل تدوین و تهیه منظوربه -2
 مورا کل اداره هماهنگی با گردید مقرر) خانگی واحدهاي( استان روستایی اقتصادي کوچک

 پزشکی علوم دانشگاه( هايدستگاه حضور با ايجلسه استانداري شوراهاي و روستایی
 کل اداره-تجارت و معدن صنعت، سازمان -کشاورزي جهاد سازمان -)بهداشتی معاونت(

 شکیلت) استان کشاورزي صنفی نظام – سازندگی بسیج سازمان -زیست محیط حفاظت
.گردد

 دستور 5 ندب موضوع( عشایر و روستاییان توانمندي استانی نمایشگاه برگزاري با ارتباط در -3
 فرهنگی، اثمیر کل اداره دبیري به و تخصصی کمیته تشکیل با موضوع گردید مقرر) جلسه
 کارگروه به آن جزییات و گرفته قرار بررسی مورد جامع صورتبه گردشگري، و دستیصنایع
.گردد ارائه عشایري و روستایی توسعه
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 نامهنآئی موضوع بانکی تسهیالت از شرقیآذربایجان استان سهم ابالغ و تعیین از پس -4
 200 تخصیص بر مبنی کشور جاري سال بودجه قانون 18 تبصره ب و الف بندهاي اجرائی

 هايطرح سهم گردید مقرر زایی؛اشتغال تسهیالت قالب در بانکی منابع از ریال میلیارد هزار
 تعاون، کل هادار در ايکمیته تشکیل با یادشده تسهیالت از استان روستایی مناطق تولیدي

.شود مشخص و تعیین استان اجتماعی رفاه و کار
 محل از استان به ابالغی تسهیالت پرداخت و جذب روند به بخشیدن سرعت منظوربه -5

 هايگاهدست گردید مقرر روستایی مناطق و هاپایدار در دشت اشتغال و تولید ارتقاي يپروژه
 و نقلوحمل -)ره( خمینی امام امداد کمیته – بهزیستی -سازندگی بسیج سازمان( مربوطه

 مضاعف تالش و جدیت با) عشایري امور کل اداره و ایثارگران امور و شهید بنیاد -راهداري
 شوراهاي و روستایی امور کل اداره به را عملکرد ماهیانه گزارش و پیگیري را موضوع

.نمایند ارسال استانداري
 احتمال هب کشور عشایري و روستایی جشنواره و نمایشگاه دوره سومین اینکه به عنایت با -6

 و حضور منظوربه گردید مقرر لذا شد؛ خواهد برگزار تهران در جاري سال اسفندماه در قوي
 اطارتب این در را الزم آمادگی اکنونهم از مربوطه هايدستگاه نمایشگاه، در فعال مشارکت

.نمایند اتخاذ و بینیپیش را نیاز مورد تمهیدات و داشته
 اطالعات، آوريفن و ارتباطات و ايحرفه و فنی جوانان، و ورزش کل ادارات گردید؛ مقرر -7

 در استان، عشایري و روستایی مناطق در را خود سازمانی هايفعالیت و عملکرد گزارش
.نمایند ارائه عشایري و روستایی توسعه کارگروه بعدي جلسه



  4/8/1396تاریخ برگزاري:                                                            4جلسه شماره 
 قانون دالري میلیارد 5/1 تسهیالت از استفاده متقاضیان حال رعایت براي گردید مقرر -1

 نابعم از استفاده با عشایري و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت
 اعتباري و فنی هايکمک از مربوط، گذاريسرمایه امور در تسهیل و ملی توسعه صندوق

.گردد استفاده تجربه، داراي و خبره مشاوران کارگیريبه ویژهبه
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 بسیج فرماندهی توسط کرمان گنج قلعه روستاي گردشگري طرح گردید مشاور مقرر -2
.شود دعوت کارگروه آتی جلسه به استان سازندگی

 توزیع امر در مساوات و عدالت شهرستانی، شهروندان حقوق رعایت لحاظ به گردید مقرر -3
.گردد رعایت استان، زاییاشتغال به مربوط اعتبارات »شهرستانی سهم«

 اندارانفرم توسط »عشایري و روستایی توسعه کارگروه « شهرستانی مقررگردید جلسات -4
 ارسال یاستان دبیرخانه به الزم، برداري بهره و بررسی جهت مربوط و صورتجلسات تشکیل

.شود


 27/8/1396تاریخ برگزاري:                                                       5جلسه شماره 
 و انونق تشریح تسهیالت این از حداکثري استفاده و بهینه گیريبهره براي مقررگردید -1

 یروستای هايحوزه در گذاريسرمایه به عالقمندان و کارآفرینان براي آن اجرایی نامهآئین
.کند پیدا تداوم

 آئین 9 ماده در مندرج دستورالعمل ابالغ و تهیه در تسریع جهت الزم هايپیگیري شد مقرر -2
.رددگ معمول مجلس در حاضر محترم نمایندگان و روستایی امور دفتر سوي از اجرایی نامه

 استقرار الزام بر مبنی 1391 سال در وزیران محترم هیئت مصوبه 11 ماده اینکه به عنایت با -3
 رد تسهیالت این جذب عمده موانع از یکی صنعتی و نواحی هاشهرك در تولیدي واحدهاي

 محترم نمایندگان طریق از مجدداً موضوع شد مقرر گردد،می محسوب روستاها سطح
.گردد پیگیري

 و نداشته تطابق استانی هايشاخص با) 6/3( استان به تخصیصی سهم اینکه به عنایت با -4
 سال بودجه قانون 18 تبصره وب الف بندهاي محل از تخصیصی سهم از کمتر و مغایر

 یگیريپ محترم نمایندگان و روستایی امور دفتر طریق از موضوع گردید مقرر باشد،می 1396
.گردد
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 10/9/1396تاریخ برگزاري:                                                       6جلسه شماره 
 هب شدهریزيبرنامه و هدفمند طوربه ملی توسعه صندوق منابع تسهیالت گردید مقرر -1

.شود اعطاء طرح متقاضیان
 جوانان به وام اعطاي و کارآفرینی اشتغال، مورد در مؤثر و بهینه آموزش گردید مقرر -2

 ايهسازمان طریق از آنان؛ نشدن بدهکار راستاي در هادانشگاه کار جویاي التحصیلفارغ
.گردد اقدام کشاورزي جهاد و ايحرفه و فنی

 میراث کل اداره شد مقرر دستی،صنایع و گردشگري حوزه در درصدي 20 سهم به توجه با -3
 هايظرفیت از گیريبهره جهت را خود توان حداکثر دستیصنایع و گردشگري و فرهنگی

.دارند معمول دستی صنایع و گردشگري حوزه در 2018 تبریز راستاي در تسهیالت این
 عالیتف هايرسته تعیین براي ربط،ذي اجرایی هايدستگاه حضور با ايجلسه گردید مقرر -4

  .رددگ تشکیل کارگروه، آتی جلسه در ارائه براي آن؛ کردن نهایی و تسهیالت متقاضیان

  13/10/1396تاریخ برگزاري:                                                     7جلسه شماره 
 جهت را دخو توان حداکثر سینا بانک و استانداري شوراهاي و روستایی امور دفتر گردید مقرر -1

.گیرند بکار استان به تخصیصی تسهیالت موقعبه جذب
 بخشرونق و توسعه براي استان سهم بر مازاد میلیارد 200 مبلغ گردید مقرر و پیشنهاد -2

 سینا بانک تسهیالت محل از 2018 تبریز به توجه با استان روستایی مناطق گردشگري
.یابد تخصیص

 آن به شدهیمعرف هايطرح تکلیف تعیین به نسبت تمام جدیت با پارسیان بانک گردید مقرر -3
.دارد معمول استانی تسهیالت موقعبه جذب جهت بانک

 کمیته دالري میلیارد 5/1 محل از تخصیصی منابع صحیح برجذب نظارت جهت گردید مقرر -4
 استان یآت کمیته به را بازدیدها نتیجه و تشکیل ربطذي هايدستگاه از متشکل نظارتی

  .گردد گزارش ملی کارگروه استانی کارگروه
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  5/11/1396تاریخ برگزاري:                                                       8جلسه شماره 
 دورص فلوچارت ارائه و اصالح قابل فرآیندهاي احصاء با بخشی هايدستگاه گردید مقرر -1

 و شده اداري زائد مراحل برخی حذف و تسهیل موجبات مشخص پیشنهادات ارائه با مجوز،
.نمایند اعالم پیگیري جهت استانداري به

 ردنک الکترونیکی با رابطه در استان اجرایی هايدستگاه هايفعالیت ارزیابی گردید مقرر -2
.گیرد قرار مدنظر مجوز، صدور هايفعالیت

 ذاريگسرمایه واحد پنجره هايقابلیت استان، دارایی و اقتصادي امور کل اداره گردید مقرر -3
.نماید ابالغ اجرایی هايدستگاه به و بررسی را آن تکمیل و اصالح و

 از ات نمایند ابالغ هانتکافی دفاتر و به ارتباطات و اطالعات فناوري کل اداره گردید مقرر -4
.ندنمای خودداري روستایی زاییاشتغال تسهیالت متقاضیان براي توجیهی طرح تهیه

 توجیهی طرح تهیهدرزمینۀ  کشاورزي صنفی نظام سازمان هايظرفیت از گردید مقرر -5
 عمل هب استفاده حداکثر استان کشاورزي جهاد هماهنگی با عشایري و روستایی تسهیالت

 ويس از صادره مجوزهاي با روستایی تسهیالت از متقاضیان منديبهره امکان مضافاً آید،
 هايزمینه و بررسی استان فنی کمیته سوي از روستاها هادي طرح محدوده در صنفی نظام

.نمایند فراهم را مساعد
 مجوز صدور فرآیندهاي ۀدرزمین شده احصاء مشکالت اسکو محترم فرماندار شد مقرر -6

 و تکمیل فلوچارت قابل در را صنعتی نواحی و هاشهرك از خارج در تولیدي واحد تأسیس
 توسعه کارگروه به فرآیندها تسهیل براي الزم هايپیگیري جهت روز 10 حداکثر ظرف

نمایند ارائه روستایی

 ایجاد هتج صنعتی کاربري با اراضی توسعه امکان جهت استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد -7
 روستاها محدوده افزایش مورد در روستاها، در شرایط واجد تولیدي واحدهاي اندازيراه و

.نماید پیگیري و بررسی
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 18/11/1396تاریخ برگزاري:                                                     9جلسه شماره 
 و توسعه از حمایت قانون اجرایی نامهآیین دستورالعمل) 2( ماده ذیل 1 تبصره اجراي در -1

 برش ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایري و روستایی مناطق پایدار اشتغال ایجاد
 مبناي بر شرقیآذربایجان استان به ابالغی تسهیالت اول مرحله درصد 70 شهرستانی

 از پس آن باقیمانده درصد 30 با ارتباط در و تصویب یادشده تبصره در مندرج هايشاخص
.شد خواهد گیريتصمیم هاشهرستان عملکرد و وضعیت ارزیابی

 ناطقم پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون اجرایی نامهآیین دستورالعمل اجراي در -2
 التتسهی مشمول هايطرح تصویب و بررسی در تسریع منظوربه و عشایري و روستایی
 تیاراتاخ و گرفت قرار تصویب مورد تسهیالت استانی فنی کمیته اندازيراه و تشکیل
 و وطهمرب عامل هايبانک به هاطرح معرفی و تصویب بررسی، با ارتباط در استانی کارگروه
.شد تفویض استان فنی کمیته به امید کارآفرینی صندوق

 ردیدگ مقرر روستایی زاییاشتغال ۀدرزمین شدهبینیپیش اهداف کامل تحقق منظوربه -3
 تائید و بررسی در استان و شهرستان فنی هايکمیته نهایتاً و مربوطه اجرایی هايدستگاه

 را تصمیماتشان و داده قرار عمل مالك را توجیهی و دارالوات هايرسته مشمول؛ هايطرح
.نمایند اتخاذ مربوطه دستورالعمل و نامهآیین قانون، مبناي بر کامالً

 استفاده هتج متقاضیان گردید مقرر نامهآیین و قانون الزام و محترم استاندار تأکید به توجه با -4
 که حذیصال مشاورین به مربوطه اجرایی هايدستگاه توسط تخصصی و فنی هايمشاوره از

 رارق هايدستگاه اختیار در استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره توسط آنان لیست
.شوند هدایت و راهنمایی شد؛ خواهد داده

 هاينامهآیین و قانون جامع تبیین و هاشهرستان فنی کمیته اعضاي کامل توجیه منظوربه -5
 آموزشی اهکارگ وقت اسرع در گردید مقرر محترم استاندار تأکید و روستایی تسهیالت اجرایی

 اعیاجتم کار و رفاه تعاون، کل اداره( تسهیالت دبیرخانه توسط ارتباط این در توجیهی و
  .برگزارگردد و ریزيبرنامه) استان
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  کارگروه تخصصی استانداردسازي و ارتقاي کیفیت کاال و خدمات-13-4
ت به ریاس استانداردسازي و ارتقاي کیفیت کاال و خدماتکارگروه تخصصی  1396در سال 

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري و دبیري مدیرکل استاندارد استان تشکیل جلسه 
  نداده است.

 




