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 قدمه م

ا اقدامات اجرایی شفاف و زمانبندی شده یکی از اصول و تعهدات داشتن برنامه، ب

های اخیر بوده است. اعتقاد ما بر این است که بدون معاونت اقتصادی استانداری در سال

که از سوی مقام  1399برنامه، هیچ عملکردی قابل ارزیابی نخواهد بود لذا برای سال 

بود برنامه ای با همین عنوان تهیه نام گذاری شده  "جهش تولید"معظم رهبری سال 

های اجرایی مرتبط و سازمان مدیریت و برنامه شد. این برنامه با همکاری همه دستگاه

کنم( ریزی استان )که فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات همه آنها سپاسگذاری می

رت و با لحاظ اسناد باال دستی توسعه کشور و استان تدوین گردید. روش کار بدین صو

بود که اول برنامه کامل جهش تولید دستگاههای اجرایی تهیه سپس با بررسی آن در 

های های کارشناسی موضوعات شاخص و مهم که در سطح استان و فراتر از دستگاهگروه

اجرایی نیاز به توجه و پیگیری داشته اند انتخاب شده و در برنامه جهش تولید استان 

 لحاظ شده اند.

رنامه بطور مستمر پیگیری شده و بصورت مکرر برای تسریع هرچند عملکرد ب

انجام آن جلسات هماهنگی و مکاتبات مورد نیاز انجام گرفته است. ولی به دلیل شیوع 

های اوج شیوع و کاهش ها و ممنوعیت برگزاری جلسات در زمانویروس کرونا و تعطیلی

 انتظار نبوده است.زمان حضور کارکنان در ادارات و ... نتیجه در حد مورد 

ها یکی از مشکالت نظام اداری کشور ما، ضعف در مستندسازی فرآیند تهیه برنامه

های مختلف است در نتیجه تجربه و دانشی که در و اقدامات اجرایی و عملکرد بخش

های زیاد )مالی و غیرمالی( بدست می آید حین برنامه ریزی و اجرا و با تحمیل هزینه

شود و لذا مدیران بعدی ناچارا خیلی از کارها را از صفر شروع نتقل نمیبرای آیندگان م

برنامه جهش تولید و گزارش عملکرد آن به تفکیک "کنند. تهیه کتاب می
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در این راستا تهیه شده و امید است گزارش خوبی برای  "های اجرایی استاندستگاه

های بعدی فراهم ران دورهمردم عزیز استان و اطالعات مفیدی برای کارشناسان و مدی

 آورد.

 

 

 علی جهانگیری

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 ■کلیات برنامه تدوین شده جهش تولید استان آذربایجان شرقی 

 

 شرقی جهش تولید استان آذربایجان کلیات برنامه تدوین شده-1

در شکل زیر به صورت شماتیک رویکردها و ویژگیهای برنامه تهیه شده برای سال جهش تولید 

توسعه است. همانطوری که مشخص است در این برنامه منطبق  بر برنامه ششم آورده شده 

بسته های حمایتی ، منطبق بر سند تدبیر و توسعه  استاندومین  اقتصادی اجتماعی، منطبق بر

و منطبق بر اقتصاد مقاومتی بوده همچنین  صادرات محور، زود بازده، تاثیر از تولید و صادرات 

 دن در تدوین این برنامه مد نظر قرار گرفته است.گذار و الویت دار بو

 

 

   

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   

ژگی    وی  

 پروژه های

جهش تولید   

معاونت هماهنگی)   

   امور اقتصادی استان  

 آذربایجان شرقی (

 

 

 

 

 

  

1399سال ویکردها و ویژگی های انتخاب پروژه های ر  

منطبق بر برنامه ششم توسعه 

 اقتصادی اجتماعی...

 منطبق بر دومین

های سند تدبیر و توسعه )هسته

(کلیدی  

 منطبق بر برنامه

اقتصاد مقاومتی   

منطبق بر محورهای هفتگانه  -

 وزارت صنعت معدن و تجارت 

منطبق بر برنامه توسعه -

ات استانیصادر  

منطبق بر برنامه راهبردی  -

 فرش استان

منطبق بر برنامه های ابالغی  -

 وزارتخانه ها و سازمانهای 

 مشتمل بر برنامه اجرایی ابالغی به استانها

 هسته کلیدی توسعه 

 

 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

                فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 تولید و منطبق بر تعهدات ابالغی سنواتی از جمله حمایت از

 صادرات  تولید محور 
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 های اجرایی به تفکیک دستگاهو عملکرد آن های شاخص برنامه -2

شده برای سازمان صنعت، معدن و تجارت  تعریفهای پروژهعملکرد  -1-2

 استان

جهت تعمیق ساخت داخل، تکمیل و توسعه  ها درن پروژهنعت، معدن و تجارت استاسازمان صبرای 

افزایش حجم  تکمیل طرح های نیمه تمام، احیائ صنایع و معادن راکد،های واحدهای تولید، ظرفیت

در این شده است تعریف های نظارتی کاال و خدمات و تنوع محصوالت صادراتی و تقویت سیستم

های برای معاونتکه ها از هم تفکیک شده متفاوت طرح ها بخاطر ماهیتهای معاونتسازمان پروژه

 طرح( و 1بازرسی)معاونت طرح(،  8ریزی)برنامهمعاونت طرح(،  4معادن)معاونت طرح(،  5صنایع)

هر معاونت و  99طرح تصویب گردیده که عملکرد سال  19طرح( و در مجموع 1معاونت بازرگانی)

  . وطه آمده استنتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مرب
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 های معاونت صنایع پروژه -1-1-2

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه های معاونت صنایع(

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

 تعمیق ساخت داخل 1

تشکیل دبیرخانه برگزاری  -

 نمایشگاههای تخصصی 

 گانه 12دعوت از انجمن های  -

برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو  -

 و موتور سیکلت

 مشارکت در نمایشگاه رینوتکس -

شناسایی واحدهای توانمند برای  -

 ثبت نام در سامانه توانیران

طبق زمانبندی نمایشگاههای 

 مرتبط استانی

 امور صنایع معاونت

 استانداری

 سازمان مدیریت برنامه ریزی

 دستگاههای اجرایی

 پارک علم و فناوری استان

 منطقه ویژه علم و فناوری

راه اندازی نمایشگاه توانمندی ساخت  – 1

داخل در محل نمایشگاه دائمی مستقر در 

آمده  1در پیوست  سازمان )لیست محصوالت

 (است

در ها شرکت حضور موثر مشارکت و  -2

، محصوالت معرفی جهت نمایشگاه رینوتکس

 و ها نیازمندی معرفی، مشتری شناسایی

)تعداد  شرکتها توسط محصول فروش افزایش

آمده 2در پیوست  شرکت حاضر در نمایشگاه

 (است

تهیه لیست اقالم امکان تولید در استان – 3

 99به تفکیک گروه های صنعتی در سال 

 68ن جهت تحقق کاهش ارزبری بمیزا

آمده  3 پیوستاقالم در  میلیون دالر )لیست 

 (است

ساخت داخل و بومی سازی ماشین آالت  – 4

تمام اتوماتیک تولید ماسک سه الیه 

بهداشتی و ماشین آالت معدنی و قطعات 

تا پایان میلیون دالر  68به میزان  لکوموتیو
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 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه های معاونت صنایع(

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

آمده 4 پیوست ماشین االت در)لیست  سال

 (است

خصصی با انجمن لوازم تشکیل جلسات ت – 5

انجمن خودرو و نیرومحرکه در  –خانگی 

خصوص امکان سنجی ساخت داخل قطعات 

در  )تعداد جلسات و خروجی امکانسنجی

 (آمده است 5پیوست 

 استان تولیدی واحد 180 تعداد نام ثبت – 6

 از جلوگیری جهت در توانیران سایت در

)لیست  وارداتی محصول 600 حدود ورود

 (آمده است 6ر پیوست د واحدها

2 

احیاء و فعال سازی 

واحدهای صنعتی 

 راکد

شناسائی، الویت بندی، احصاء و  -

ارسال لیست به مرکز 

 سرمایگذاری 

مذاکره با سرمایگذاران جدید   -

جهت مشارکت در احیاء طرح ها 

 به جای سرمایگذاری های جدید

هماهنگی با دستگاههای ذیربط  -

از طریق ستاد تسهیل و رفع 

 وانع تولید م

ماهه اول شناسائی و احصاء  3

و ارسال لیست به مرکز 

 سرمایگذاری 

سه ماهه دوم مذاکره با 

سرمایگذاران جدید جهت 

مشارکت در احیاء طرح ها به 

 جای سرمایگذاری های جدید

 معاونت امور صنایع

 شهرک های صنعتی

 استانداری

 

 لیست ارسال و احصاء، بندی الویت، شناسائی -

 شرررکت با مذاکره، گذاری سرررمایه مرکز به

 طرح احیاء در مشررارکت جهت تولید و تهیه

ستگاه با هماهنگی، ها  طریق از ذیربط های د

سهیل ستاد  شورای و تولید موانع رفع و ت

 پیگیری و احیاء برنامه اجرای، اسررتان معادن

جه آن  های که در نتی عدادالزم  حد 102ت  وا

ید چرخه به راکد صننننعتی  بازگردانی شننند. تول

 ( آمده است 7 پیوست واحدها در)لیست 
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 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه های معاونت صنایع(

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

اجرای برنامه احیاء و ارائه گزارش و    -

 پیگیرهای الزم

ماه دوم هماهنگی با 3

طریق  دستگاههای ذیربط از

 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

ماهه دوم اجرای برنامه احیاء  6

 و ارائه گزارش و پیگیرهای الزم

3 

تکمیل و توسعه 

های ظرفیت واحد

 موجود

شناسائی، الویت بندی، احصاء و  -

ارسال لیست به مرکز 

 سرمایگذاری 

مذاکره با سرمایگذاران جدید   -

جهت مشارکت در احیاء طرح ها 

 به جای سرمایگذاری های جدید

هماهنگی با دستگاههای ذیربط  -

از طریق ستاد تسهیل و رفع 

 موانع تولید 
 

ماهه اول شناسائی و احصاء  3

ت به مرکز و ارسال لیس

 سرمایگذاری 

سه ماهه دوم مذاکره با 

سرمایگذاران جدید جهت 

مشارکت در احیاء طرح ها به 

 جای سرمایگذاری های جدید

ه ماه دوم هماهنگی با 3

دستگاههای ذیربط از طریق 

 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

ماهه دوم اجرای برنامه احیاء  6

 و ارائه گزارش و پیگیرهای الزم

ت امور معاون -

صنایع 

 سازمان

 استانداری -

شهرکهای  -

 صنعتی

 

 ارسال و احصاء، بندی الویت، شناسائی -

 با مذاکره، گذاری سرمایه مرکز به لیست

 در مشارکت جهت جدید سرمایگذاران

 گذاری سرمایه جای به ها طرح احیاء

 از ذیربط های دستگاه با هماهنگی، جدید

که  تولید موانع رفع و تسهیل ستاد طریق

 ای توسعه جواز فقره161نجربه صدورم

 محصوالت تنوع و ظرفیت افزایش برای

 بینی پیش با صنعتی واحدهای تولیدی

 میلیارد 4720 گذاری سرمایه افزایش

نفر  3000 اشتغال افزایش و تومان

مده آ 8 پیوست واحدها در)لیست شد.

 (است
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 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه های معاونت صنایع(

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

4 

پروژه تولید 

موتورهای دیزلی 

 پیشرفته

حیط زیست هماهنگی با اداره م -

جهت اصالح پروانه بهره برداری 

و اضافه نمودن محصول مذکور 

به پروانه بهره برداری شرکت 

 های مذکور

 اصالح پروانه -

 عقد قرارداد با خودروسازها -

سه ماهه اول انجام  -

هماهنگی های الزم با 

 دستگاههای مذکور

سه ماهه دوم اصالح  -

 پروانه

ماهه دوم انجام  6 -

امورات مربوط به عقد 

قرارداد، هماهنگی و 

 تولید

معاونت  -

 صنایع

سازمان  -

 محیط زیست

 استانداری -

شرکتهای  -

ایدم و 

 چرخشگر

 اصررالح جهت زیسررت محیط کل اداره با هماهنگی

ضافه و برداری بهره پروانه صول نمودن ا  مذکور مح

 اصررالح، مذکور های شرررکت برداری بهره پروانه به

نه ماهنگی، پروا هت ه قاد ج فاهم انع مه ت قد و نا  ع

 خودروسازها که منجربه: با قرارداد

ید  4یورو  457موتور  – 1 له تول اتوبوسرری در مرح

گردید و بعد از تسررت های تولید  فقره 20آزماشرری 

موتور  150تعداد  99الزم در بهمن و اسفند ماه سال 

سال  شد که در  برنامه ریزی برای تولید  1400تولید 

 .دستگاه شده است 1200بیش از 

قد  5یورو  355 موتور– 2 با ایران خودرو دیزل ع

شده و در  بوده و در اخذ گواهی نامه  مرحلهقرار داد 

تولید دسررتگاه  3به تعداد  99سرره ماهه آخر سررال 

 های اولیه داخلی انجام شد شده که تستآزمایشی 

های خارجی نمونه ها به چین ارسررال  و برای تسررت

   شده است. 

تور  – 3 تور  5یورو  457مو مو  5 یورو 364و 

و در سرره کامیونت در حد تعریف پروژه میباشررند 

از هر کدام دسررتگاه  3به تعداد  99ماهه آخر سررال 

تولید آزمایشرری شررده که تسررت های اولیه داخلی 

عدم  -

تامین 

اعتبار 

ارزی و 

ریالی 

مورد نیاز 

برای 

ایجاد 

د واح

تست 

آسنکرون 

)جلوگیری 

از ارسال 

موتورهای 

تولیدی 

جهت 

تست به 

 چین( 
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 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه های معاونت صنایع(

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

ش ستهای خارجی نمونه ها به چین  دانجام  و برای ت

 ارسال شده است.   

5 
تولید خودروی 

 سنگین استان

هماهنگی با اداره محیط زیست  -

جهت اصالح پروانه بهره برداری 

و اضافه نمودن محصول مذکور 

به پروانه بهره برداری شرکت 

 های مذکور

 اصالح پروانه -

 عقد قرارداد با خودروسازها -

 تنامه وزارتموافق -

سه ماهه اول  -

انجام هماهنگی 

های الزم با 

دستگاههای 

 مذکور

سه ماهه دوم  -

اخذ موافقت 

 وزارت صمت

سه ماهه دوم  -

 اصالح پروانه

ماهه دوم انجام امورات  6

مربوط به عقد قرارداد و 

هماهنگی جهت افزایش 

 ظرفیت تولید

 معاونت امور صنایع

 سازمان محیط زیست استان 

 استانداری

 کت ایرانخودرو تبریز شر

 شرکت صنعت خودرو

سی و مدیریتی با هدف  15برگزاری   شنا سه کار جل

اسررتفاده از ظرفیت های سرررمایه گذاری موجود و 

سوی معاونت هماهنگی  شترک از  تولید پلت فرم م

سازندگان  صمت و انجمن  سازمان  صادی،  امور اقت

عه ماشررین، های صررنعتی و خودرو و قط عه   مجمو

هاییاسررتان در جه  5پروژه، برگزاری  سررازی ت ن

فاهم قاد ت به انع که منجر مدیریتی  مه جلسرره   نا

شترک همکاری  تولید موتور سیبا شرکت سه بین م

شگر و موتور کننده تولید ایدم کامیون، کننده  چرخ

جهت اسررتفاده از  گیربکس کننده تولید عنوان به

ستفاده و داخل ساخت تعمیق ظرفیتهای موجود،  ا

ثری ک ید وانت از حدا گرد لی  خ نت  که دا عاو م

 و صمت سازمان هماهنگی امور اقتصادی استانداری،

مجموعه های  و قطعه انجمن سررازندگان ماشررین،

ستان صنعتی و خودرو  کننده هماهنگ بعنوان نیز ا

 .دارند حضور نامه تفاهم این در
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 های معاونت معادنپروژه -2-1-2

 های معاونت معادن( سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

1 

کارخانه هیپ و 

لیچینگ مجتمع مس 

 سونگون

 تامین تجهیزات  -1

 نصب و راه اندازی -2

 ست محیطیصدور مجوز فعالیت زی -3

 بهره برداری -4

 

ماهه  6تامین تجهیزات ) -1

 اول تامین تجهیزات(

سه ماهه دوم تا پایان  -2

سه ماهه سوم نصب و 

 راه اندازی 

سه ماهه سوم و سه  -3

ماهه چهارم اخذ 

 مجوزهای الزم

مجتمع مس  -

 سونگون

معاونت امور  -

 معادن

سازمان محیط  -

 زیست

 استانداری -

 

سی و مدیریت 6برگزاری  شنا سه کار ضور جل ی با ح

تان و  کل محیط زیسررت اسرر ید  3اداره  بازد مورد 

مدیران اسررتانی از محل اجرای طرح جهت پیگیری 

ست  شکل زی شکالت طرح از جمله رفع م سائل و م م

ته  محیطی این طرح همچنین برگزاری جلسرره کمی

فنی شررورای معادن با محوریت مسررائل معدن مس 

نگ در  یل لیچی نه ه خا کار له  سررونگون از جم

ستان فرمان ستاندار محترم ا ست ا داری ورزقان با ریا

سال  ست لذا در طول  شرفت  99صورت گرفته ا پی

درصد رسیده است  42درصد به  10فیزیکی پروژه از 

صب و سازی آماده و در مرحله شد.  ن تجهیزات می با

همچنین اخذ مجوز زیسررت محیطی طرح در دسررت 

 اقدام می باشد.

 

 

2 

کارخانه کنسانتره 

هند مس شرکت س

 آذران)مس باشماق(

 مرحله مطالعه -1مراحل 

 مرحله ساختمانی -2

 

سه ماهه اول تا پایان  -4

ماهه دوم نصب و  سه

 راه اندازی 

شرکت  -

مس سهند 

 آذران

معاونت  -

 امور معادن

بازدید از محل اجرای طرح با حضنننور معاون اقتصنننادی 

در  اسننتاندار، برگزاری کمیته فنی شننورای معادن اسننتان

محل فرمانداری شنهرسنتان هشنترود و پیگیری مسنائل و 

پیشننرفت فیزیکی  99در طول سننال  مشننکالت طرح لذا

درصند رسنیده و بعد از چندین  95درصند به  70پروژه از 
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 های معاونت معادن( سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

تامین تجهیزات انجام گرفته است و  -3

اجرایی خواهد  99مراحل ذیل در سال 

 شد:

 نصب و راه اندازی -1

صدور مجوز فعالیت از  -1

 سازمان محیط زیست 

اخذ موافقت اداره آب  -2

 منطقه ای

 بهره برداری -3

سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم اخذ 

  مجوزهای الزم و بهره برداری

سازمان  -

محیط 

 زیست

آب منطقه  -

 ای

 استانداری -
 

نوبت طرح در کمیته فنی شننورای معادن اسننتان، صنندور 

 مجوز محیط زیست در دست اقدام می باشد.

3 

 فعال سازی معادن

 فعالراکد و غیر

 استان

 

 

شناسائی، الویت بندی،  -

احصاء و ارسال لیست به 

 مرکز سرمایگذاری 

مذاکره با شرکت تهیه و   -

تولید جهت مشارکت در 

 احیاء طرح ها 

هماهنگی با دستگاههای  -

ذیربط از طریق ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید و 

 شورای معادن استان

بازدید و بررسی  -1

محدوده های معدنی 

توسط مشاور )سه ماهه 

 اول(

طراحی و مهندسی  -2

اکتشاف و استخراج )سه 

 ماهه دوم و سوم(

تسهیل امور اداری و  -3

فرآیندها در جهت 

معاونت امور  -

 دنمعا

تهیه و تولید مواد  -

 معدنی ایران

بهره برداران  -

 معادن مذکور

 منابع طبیعی -

 محیط زیست -

شورای معادن  -

 استان

 ستاد تسهیل -

جلسه کارشناسی  6شناسایی لیست معادن راکد، برگزاری 

با حضنننور  عدن  نه م مدیریتی، برگزاری جلسنننه در خا و 

به با صنناحبان معادن غیرفعال اسننتان، چندین مورد مکات

شترک  ستگاههای ملی و عقد تفاهم نامه همکاری های م د

شرکت تهیه و تولید  ستانداری و  صادی ا با معاونت امور اقت

مواد معدنی ایران با هدف فعالسازی معادن کوچک مقیاس 

ستان که نتیجه آن بازگردانی  56سازی فعال و و غیرفعال ا

ست بوده 99 سال طول در راکد معدنی واحد ر د)لیست  .ا

 ( آمده است 1پیوست 
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 های معاونت معادن( سازمان صنعت، معدن و تجارت استان )پروژه

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

اجرای برنامه احیاء و ارائه گزارش و    -

 یرهای الزم پیگ

فعالسازی معادن ) از 

سه ماهه سوم تا پایان 

 سال(

بهره برداری از معادن تا  -4

 1399پایان سال 

 استانداری -

 معدن طالی زایلیک 4

ارائه طرح ارزیابی زیست  -1

محیطی و اخذ مجوز 

 محیط زیستی

 ارائه طرح بهره برداری -2

 تصویب طرح بهره برداری -3

ارائه قراردادهای مسئول  -4

 فنی و سایر مدارک

صدور پروانه بهره برداری  -5

 معدن

 شروع فعالیت -6

1سه ماهه اول و دوم: بند   

 سه ماهه سوم:

عملیاتی می شوند  4و  3، 2بندهای   

اجرایی  6و  5سه ماهه چهارم: بندهای 

 خواهد شد.

شرکت معدن طاالی -

 زایلیک

 معاونت معادن -

بازدید و برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه در محل 

فرمانداری شهرستان اهر، مکاتبات متعدد با سازمان 

 معارضین محیط زیست استان و کشور، رفع مشکل

تائید طرح فرمانداری شهرستان،  طریق از محلی

ارزیابی زیست محیطی در استان و ارجاع آن به 

رفع مشکل  سازمان حفاظت محیط زیست کشور،

تامین آب و رفع مشکل تامین برق طرح از طریق 

 مکاتبات و جلسه کمیته فنی شورای معادن استان 

 70پیشرفت فیزیکی پروژه از  99لذا در طول سال 

درصد رسیده و در آستانه صدور مجوز  95درصد به 

 زیست محیطی می باشد.

مشکل معارضین محلی 

نیز از طریق فرمانداری 

مرتفع شده است. و در 

صورت وجود معارض 

جدید موضوع از طریق 

فرمانداری پیگیری و 

 رفع خواهد گردید.
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 ریزیهای معاونت برنامهپروژه   -3-1-2

 ریزی()پروژه های معاونت برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
سازمان یا فرد 

 مسئول

 خصوص در شده انجام اقدامات

 برنامه

در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

1 
نفلین سینیت سراب و  های طرح

 کلیبر

بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر -

 ماهانه

 مجریان طرح و احصا مشکالت جلسه با-

پیگیری مشکالت احتمالی با -

 دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع

بازدید میدانی از طرح به صورت -

 مستمر ماهانه

جلسه با مجریان طرح و احصا -

 مشکالت

پیگیری مشکالت احتمالی با -

 دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع

 ورشرکت  ایمید

شرکت تهیه و تولید 

 -ی ایرانمواد معدن

معاونت برنامه ریزی 

گذاری  یه  ما و سررر

 سازمان

نفلین سینیت سراب  موضوع طرح با

ستان و پیگیری معادن شورای در  ا

ته صررورت های ف ظور به گر ن  م

 نامه موافقت عقد پروژه، فعالسررازی

یدرو مابین فی گاه با ایم  خاتم قرار

یاء ته صررورت النب  فاز فعال ولی گرف

شده شروع پروژه اجرایی س ن  لذا تا

 انتظار در درصد 40 پیشرفت با پروژه

ید مجوز جدد تائ یات م لت ه  می دو

 . باشد

- 

سال  شرفت فیزیکی  99در طول  پی

یت کلیبر از   70پروژه نفلین سررین

درصررد رسرریده در  95درصررد به 

 مرحله تولید آزمایشی می باشد. لذا

 و ملی های طرح از یکی عنوان به

 باشد می افتتاح آماده مهم

 محیط بیشتر همکاری-

 بهره پروانه برای زیست

 توسعه طرح برداری

 کلیبر سینیت نفلین
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 ریزی()پروژه های معاونت برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
سازمان یا فرد 

 مسئول

 خصوص در شده انجام اقدامات

 برنامه

در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

2 

شرکت صنعتي طرح آهک هیدراته 

  و معدني مولیبدن مس آذربايجان

 

بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر -

 ماهانه

 جلسه با مجریان طرح و احصا مشکالت-

پیگیری مشکالت احتمالی با -

 وزارت متبوع دستگاههای ذیربط و

بازدید میدانی از طرح به صورت -

 مستمر ماهانه

جلسه با مجریان طرح و احصا -

 مشکالت

پیگیری مشکالت احتمالی با -

 دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع

 شرکت مس  -

معاونت برنامه ریزی 

 و سرمایه گذاری

 اقدامات صورت گرفته بازدید -

 صورت به طرح از میدانی

 با هماهانه، جلس مستمر

 احصا و طرح مجریان

 مشکالت مشکالت، پیگیری

 دستگاههای با احتمالی

متبوع می  وزارت و ذیربط

 99باشد و در طول سال 

پیشرفت فیزیکی پروژه از 

درصد  95درصد به  70

 ماشین و رسیده، تجهیزات

 تولید فاز شده و نصب االت

شروع  آزمایشی این طرح

 از یکی عنوان به لذا شده

 آماده مهم و ملی های طرح

 باشد می افتتاح

- 
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 ریزی()پروژه های معاونت برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
سازمان یا فرد 

 مسئول

 خصوص در شده انجام اقدامات

 برنامه

در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

3 

 9فوالد) زنجیره تکمیل های طرح

 طرح(

مجتمع  –ايمیدرو )فوالد میانه ( 

ذوب آهن  –فوالد آذر حديد بناب 

صنايع ذوب آهن  –اسنوند آذر 

 –ذوب  نورد توانا رام  –شمالغرب 

معدن  –نوردکاران خلیج فارس 

آذر فوالد  –کاران کاني حديدمیانه 

 يع فوالد شهريار تبريزصنا–امین 

بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر -

 ماهانه

 جلسه با مجریان طرح و احصا مشکالت-

پیگیری مشکالت احتمالی با -

 دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع

بازدید میدانی از طرح به صورت -

 مستمر ماهانه

جلسه با مجریان طرح و احصا -

 مشکالت

ا پیگیری مشکالت احتمالی ب-

 دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع

 شرکتهای مذکور 

 و 

معاونت برنامه ریزی 

 و سرمایه گذاری

پروانه بهره برداری واحدهای  -

فوالد میانه و آذرحدید بناب 

 صادر گردیده است.

طرح ذوب نورد توانا رام و  -

معدن کاران حدید میانه و 

نوردکاران خلیج فارس 

تجهیزات وماشین االت در 

 ی باشد.حال نصب م

شامل: فوالد تیکمه  طرح 4 -

داش، توانا رام، حدیدکاران 

در  میانه و توسعه میانه

به بهره برداری  1400سال

 د رسید.نخواه

- 
 

 

5 

طرح تکمیل زنجیره صنايع غذايي 

 استان

 2شرکت شیرين عسل

 

 مستمر صورت به طرح از میدانی بازدید-

 ماهانه

 مشکالت احصا و طرح مجریان با جلسه-

 با احتمالی مشکالت گیریپی-

 متبوع وزارت و ذیربط دستگاههای

 معافیت گمرکی ورود ماشین آالت-

 صورت به طرح از میدانی بازدید-

 ماهانه مستمر

 احصا و طرح مجریان با جلسه-

 مشکالت

 با احتمالی مشکالت پیگیری-

 متبوع وزارت و ذیربط دستگاههای

 شیرین عسل 

 و

 ریزی برنامه معاونت

 گذاری سرمایه و

با تولید فروکتوز و کلوگز طرح 

درصد در حال  40 فیزیکی پیشرفت

 می باشد. اجرا

- 
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 ریزی()پروژه های معاونت برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
سازمان یا فرد 

 مسئول

 خصوص در شده انجام اقدامات

 برنامه

در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

 معافیت گمرکی ورود ماشین آالت-

6 

تکمیل طرح های توسعه ای در در 

اجرا در شهرک صنعتي غیردولتي 

 شیشه زرين

پیگیری مجوزهای اموراراضی و زیست -

محیطی و صدور پروانه بهره برداری 

 لتیشهرک غیردو

بازدید میدانی و تهیه گزارش از  -

 پیشرفت فیزیکی طرح ها

پیگیری مجوزهای اموراراضی و -

زیست محیطی و صدور پروانه بهره 

 برداری شهرک غیردولتی

بازدید میدانی و تهیه گزارش از  -

 پیشرفت فیزیکی طرح ها

معاونت برنامه ریزی 

و سرمایه گذاری 

 سازمان 

 و

شرکت شهرک های 

 انصنعتی است

پروانه بهره برداری  در مرحله صدور

  می باشد.شهرک 

: تولید آینه با شامل طرح های -

درصد، شیشه  60پیشرفت فیزیکی 

 55اتومبیل با پیرشفت بیش از 

درصد، تولید شیشه سکوریت با 

درصد  65پیشرفت فیزیکی بیش از 

  و افزایش ظرفیت تولید انواع شیشه

شرکت هولدینگ زیر مجموعه  5

آذر در داخل شهرک  شیشه

 غیردولتی مصوب 

 

7 

تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه 

 طرح( 500)با هدفگذاری تمام 
بازدید میدانی و گزارش پیشرفت -

 فیزیکی طرح ها

زدید میدانی و گزارش پیشرفت با-

 فیزیکی طرح ها

معاونت برنامه ریزی 

و سرمایه گذاری 

 سازمان

طرح 533راه اندازی بیش از -

سعه ای  که بیشتر از ایجادی و تو

می طرح(  500برنامه ای )هدفگذاری 

 (1 پیوست در)لیست باشد

همکاری ادارات راه و 

شهرسازی در پاسخ به 

استعالم های نوع 

 کاربری
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 ریزی()پروژه های معاونت برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 زمانبندی به تفکیک هر اقدام عناوین اقدامات  طرح ردیف
سازمان یا فرد 

 مسئول

 خصوص در شده انجام اقدامات

 برنامه

در صورت عدم اقدام 

 دالیل مربوطه

پیگیری استعالم های محیط زیست و -

اموراراضی و راه وشهرسازی و بنیاد 

 مسکن

 معرفی به تسهیالت بانکی-

 رفع موانع احتمالی-

پیگیری استعالم های محیط زیست -

و اموراراضی و راه وشهرسازی و بنیاد 

 مسکن

 معرفی به تسهیالت بانکی-

 رفع موانع احتمالی-

معاونت امورصنایع 

 سازمان

همکاری بیشتر محیط 

زیست استان در پاسخ 

به استعالم های پروانه 

 بهره برداری

8 

واحد بزرگ  2ود بسترسازی ور

رش در پذي صنعتي استان برای

 بورس

شناسایی واحدهای قابلیت دار برای -

 ورود به بازار بورس

برگزاری جلسات با اداره کل امور -

 اقتصادی و دارایی استان

 و بورس منطقه ای

نشست و کارگاه آموزشی و سوال و -

 پاسخ با واحدهای منتخب

هماهنگی با سایر ارگانها از جمله -

 امورمالیاتی و غیره

قابلیت دار برای شناسایی واحدهای -

 ورود به بازار بورس

برگزاری جلسات با اداره کل امور -

 اقتصادی و دارایی استان

 و بورس منطقه ای

نشست و کارگاه آموزشی و سوال و -

 پاسخ با واحدهای منتخب

هماهنگی با سایر ارگانها از جمله -

 امورمالیاتی و غیره

معاونت برنامه ریزی 

 و سرمایه گذاری

عد به واحدهای مست ارسال لیست-

 ربورس منطقه ای و اداره امو

اقتصادی و دارایی استان برای 

 برگزاری جلسات اختصاصی

تبین مزایا ورود به بورس به  -

واحدهای بزرگ در بازدیدها و 

جلسات اختصاصی با واحدهای 

 مستعد
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 خارجی های  معاونت امور بازرگانی پروژه -4-1-2

 استان )پروژه های معاونت امور بازرگانی  خارجی( سازمان صنعت، معدن و تجارت

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدام یا فعالیت
دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

1 

افزایش حجم و 

تنوع محصوالت 

صادراتی ) کاال 

و خدمات ( به 

های هدف کشور

 صادراتی

به  3200) از 

میلیون  3400

 دالر(

افزایش حجم 

و تنوع 

محصوالت 

صادراتی به 

کشور 

 همسایه

 

افزایش حجم 

و تنوع 

صادرات به 

کشورهای 

کشور  15صادرات به 

به  2500همسایه از 

 میلیون دالر 2700

 

گروه  10صادرات 

کاالئی اول استان  از 

میلیون  دالر  2950

 میلیون دالر 3100به 

 

کشور  15صادرات به 

اول مقصد صادراتی 

نشست تخصصی برای  -

پیگیری مسائل میزهای 

کشوری و کاالیی استان با 

 حضور تجار و بازرگانان مرتبط

نشست تخصصی میز   -

 اورآسیا

 دبیران میزهای مربوطه -

 اتاق بازرگانی -

 گمرکات استان -

 استانداری -

معاونت امور بازرگانی و  -

 توسعه تجارت

 منطقه آزاد -

دی از دعوت مور -

دستگاههای اجرایی 

 مرتبط 

میزهای زیر برگزار گردید: جلسات در این خصوص  

 جلسه میز عراق  2

 جلسه میز ترکیه1

 جلسه کمیسیون صادرات 2

 جلسه میز آذربایجان5

 جلسه میز چین1

 جلسه میز سوریه1

 جلسه میز روسیه1

 (1)صورتجلسات در  پیوست 

جلسه کارگروه توسعه  5برگزاری  -

 صادرات 
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 استان )پروژه های معاونت امور بازرگانی  خارجی( سازمان صنعت، معدن و تجارت

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدام یا فعالیت
دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

اتحادیه 

 اورآسیا

 

تمرکز بر 

صادرات با 

ارزش افزوده 

 باال

 

ایجاد مراکز 

تبادالت 

 بازرگانی

 

حفظ بازارهای 

صادراتی در 

سایر 

کشورهای 

 فهد

 2850استان از 

 3100میلیون دالر به 

 میلیون دالر

 

تنوع محصوالت  

 270صادراتی  از 

 300 ردیف تعرفه به

 ردیف تعرفه کاالیی

 

 

 

اخذ گزارش تخصصی از  -

دبیران میزهای کشوری، 

 کاالیی و اوراسیا و 

شناسایی مسائل و مشکالت 

 مربوطه 

 دبیران میزهای مربوطه -

معاونت امور  -

بازرگانی و توسعه 

 تجارت

گزارشات مربوطه جمع آوری و دو مورد مکاتبه با 

سازمان توسعه تجارت جهت رفع موانع تجاری انجام 

 است شده

 

پیگیری گلوگاه های  -

صادراتی و طرح آن در 

کارگروه توسعه صادرات استان 

و پیگیری مصوبات آن جهت 

تسهیل امور و رفع موانع و 

 مشکالت

 سازمان صمت استان -

 اعضا کارگروه توسعه صادرات -

 

برگزار  جلسه کارشناسی گروه کاری صادرات 9 تعداد

 و رح گردید.و گزارش در کار گروه توسعه صادرات مط

تصمیمات الزم جهت رفع موانع و مشکالت در کار 

 (2)صورتجلسات در پیوست .گروه اتخاذ گردید

 

پیگیری مسائل صادرکنندگان 

در ارتباط با خوشه ها و 

 کنسرسیوم های صادراتی

 شرکت شهرکهای صنعتی -

مسئولین خوشه ها و  -

 کنسرسیوم ها

ر ارتباط با خوشه ان دموضوع پیگیری مشکالت صادرکنندگ

و کنسرسیوم ها به شرکت شهرکهای صنعتی ابالغ  ها

این موضوع از سوی شرکت شهرکهای گردیده است. 

 صنعتی عملیاتی شده است.
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 استان )پروژه های معاونت امور بازرگانی  خارجی( سازمان صنعت، معدن و تجارت

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدام یا فعالیت
دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

  

توسعه 

 صادرات

ارتقا کیفیت 

محصوالت 

 صادراتی

استاندارد  15تدوین 

ملی برای ده گروه 

 کاالیی

تدوین و ترویج استانداردهای 

الهای مزیت فنی در خصوص کا

دار صادراتی منطبق با 

استاندارد کشورهای هدف 

 صادراتی

اداره کل استاندارد و  -

 تحقیقات صنعتی

معاونت امور بازرگانی و  -

 توسعه تجارت 

 استانداری -

 

جلسه ای در این خصوص برگزار و این موضوع به 

صورت مکتوب به اداره کل استاندارد ارسال گردیده 

 است.

ندارد طی نامه ای تدوین استانداردهای اداره کل استا

جدید و پیشنهادی این سازمان را در حوزه اختیارات 

سازمان ملی استاندارد دانسته و فرایند آن را زمان بر 

حداقل دو ساله دانسته است. و از سوی دیگر  و

مشخص شد که تدوین استاندارد ملی از روی 

از این لذا  استانداردهای بین المللی صورت می گردد.

پس تنها برای محصوالتی که استانداردی برای آن 

تدوین نشده است جهت تدوین و قرار گرفتن در 

برنامه تدوین استاندارد به سازمان ملی استاندارد 

ایران پیشنهاد خواهد شد. این موضوع به صورت 

 پیگیری می شود. TCکشوری از طریق کمیته های 
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 استان )پروژه های معاونت امور بازرگانی  خارجی( سازمان صنعت، معدن و تجارت

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدام یا فعالیت
دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

  

توسعه 

صادرات 

محصوالت 

 کشاورزی

 میلیون دالر 450

 

شناسایی و برنامه ریزی برای  -

توسعه صادرات محصوالت 

 مزیت دار کشاورزی استان

 

شناسنامه دار کردن  -

محصوالت کشاورزی مزیت دار 

 صادراتی

سازمان جهاد کشاورزی  -

 استان

گزارش مربوطه توسط سازمان جهاد کشاورزی  

 استان در کارگروه توسعه صادرات ارائه گردید.

باحضور صادر کنندگان  23/4/99سه ای در مورخجل

بررسی مشکالت و موانع جهت بخش کشاورزی 

به شورای گفت گوی بخش صادرات تشکیل و نتیجه 

 ارسال شد.خصوصی و دولت 

قابل صادرات شناسایی  اقالم تولیدی و مازاد مصرف و

به اتاق بازرگانی تبریز و دستگاههای مربوطه اعالم  و

 گردیده است.

 

  

توسعه 

 صادرات

افزایش 

پتانسیل و 

ظرفیت 

دیپلماسی 

 اقتصادی

برگزاری یک  -

نشست تخصصی با 

محوریت سفیران و 

رایزنان کشورهای 

اوراسیا و کشورهای 

 همسایه استان

اخذ موافقت سازمان توسعه   -

تجارت و وزارت امور خارجه 

 برای برگزاری نشست

دعوت و هماهنگی های الزم  -

 جهت برگزاری نشست

 برگزاری نشست -

 پیگیری مصوبات نشست

 

  استانداری -

 خارجه امور وزارت نمایندگی -

 استان در

 سازمان توسعه تجارت

 اتاق بازرگانی

 سازمان صمت

 

 

 خارجه وزارت نمایندگی بهموضوع  -

که پیگیری های  .است گردیده ابالغ

الزم در این خصوص نیز صورت گرفته 

ثیر است اما در کل این موضوع تحت تا

با  شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و

شیوع محدودیت های ناشی از توجه به 

در این خصوص امکان  ،ویروس کرونا

برگزاری نشست های تخصصی و 

سه ماهه مدیریتی وجود نداشت ولی در 

 



 گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید ■ 28

 

 استان )پروژه های معاونت امور بازرگانی  خارجی( سازمان صنعت، معدن و تجارت

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدام یا فعالیت
دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

جلسه  به صورت  6سال تعداد  آخر

)کشورهای ترکیه،  وبینار برگزار گردید.

، آذربایجان و ارمنستان، گرجستان

 قزاقستان و روسیه(

 

  

توسعه 

صادرات از 

طریق 

استفاده از 

پتانسیل 

منطقه آزاد 

 ارس

 میلیون دالر 350 -

بررسی پتانسیل های  -

 صادراتی

شناسایی واحدهای  - 

 صادراتی منطقه

برگزاری نشست با  -

 صادرکنندگان منطقه

طرح در کارگروه توسعه  -

 صادرات

سازمان منطقه آزاد صنعتی   -

ی ارس )با مسئولیت تجار

 اجرایی(

 استانداری )ایجاد هماهنگی( -

سازمان صمت )ابالغ شرح  -

وظایف از طریق دبیرخانه 

 کارگروه توسعه صادرات(

ی و تجاری ارس ابالغ گردیده به منطقه آزاد صررنعت 

ست. صوص  در این ا شده نیز خ سه برگزار  سه جل

  است.

 

 

 

  
صادرات  -

 خدمات 
 میلیون دالر 50 -

رصد و تهیه گزارش  -1

تخصصی صادرات خدمات و 

صادرات چمدانی و صنایع 

 دستی استان 

نگی اداره کل میراث فره -

صنایع دستی و گردشگری 

 استان )مسئولیت اجرایی(

کارگروه تو.سعه صادرات  -

استان )مسئولیت ابالغ و 

 پیگیریی مصوبات(

با توجه به بسته بودن مرزها صادرات چمدانی صورت 

شکل مواجه گردید  نگرفته و سم درمانی هم با م توری

کل میراث فرهنگی ا یل، و اداره  یه کل با ته تان  سرر

کت در  مه تلویزیونی موشررن گرافی، مشرررار نا بر

نمایشگاههای مجازی و راه اندازی دو اپلیکشن سعی 

 .داشته استدر معرفی صنایع دستی استان 
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 استان )پروژه های معاونت امور بازرگانی  خارجی( سازمان صنعت، معدن و تجارت

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 اقدامات انجام شده در خصوص برنامه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدام یا فعالیت
دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

برگزاری نشست تخصصی  -2

برای توسعه صادرات خدمات 

 محور

 ) گردشگری (

ایجاد حداقل دو سایت  -3

تجارت الکترونیکی برای 

 صادرات صنایع دستی استان

طرح در کارگروه توسعه  -4

 صادرات

 استانداری)ایجاد هماهنگی( -

 

 

 های معاونت بازرسیپروژه -5-1-2
 (بازرسی معاونت های پروژه) استان تجارت و معدن، صنعت سازمان

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 موانع و مشکالت اقدامات انجام شده
 کمی کیفی

1 

تقویت سیستم های نظارتی 

کاال و خدمات و نظام توزیع از 

 تولید و واردات تا مصرف

 تقویت سیتم نظارنی -

 حمایت از مصرف کننده -

 بهبود نظام توزیع -

افزایش سطح تخلف یابی با هدفمند نمودن -

 (درصدی 5 افزایشبازرسی ها )

 مورد بازرسی 212324

 (آمده استگزارش  1پیوست در مستندات )
- 
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 (بازرسی معاونت های پروژه) استان تجارت و معدن، صنعت سازمان

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 موانع و مشکالت اقدامات انجام شده
 کمی کیفی

 شفاف سازی جریان کاال -

 رسیدگی به شکایات در حداقل زمان ممکن-
 درصد100

 (گزارش می باشد 2)مستندات پیوست 
- 

 تعیین تکلیف انبارهای درانتظار تائید -

 صحت سنجی و تایید انبارهای ثبت شده -

 مورد18028

 (زارش می باشدگ 3)مستندات پیوست 
- 

قلم کاال و ثبت روزانه 124اخذ قیمت روزانه  -

 درسامانه مربوطه

 درصد 100

 گزارش می باشد( 4)مستندات پیوست
- 

الع رسانی تهیه گزارشات خبری از اقدامات و اط -

 باط جمعیاز طریق رسانه های ارت

 مورد64

 گزارش می باشد( 5)مستندات پیوست 
- 

صد تخلف یابی با هدفمند نمودن افزایش در -

 درصدی(3بازرسی ها )افزایش 

 درصد5

 گزارش می باشد( 6 )مستندات پیوست
- 

 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژهعملکرد  -2-2

شاورزیطرح در  9در مجموع  شده  تولیدات برای ایجاد جهش در حوزه سازمان جهاد ک شاورزی تعریف  سازمان تمرکز ای کهک ن 

سازی باغات،  صالح و نو سازی اماکن دامی، ا سازی و به سازی بهره برداران این بخش، نو شتر روی افزایش ارتقاء دانش و توانمند بی
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ستم سی سعه  شبکهای و های گلخانهتو شیاحداث  ست. های فرعی آبیاری و زهک شور بوده ا نتیجه  با توجه محدودیت منابع آبی ک

  در ذیل بیان شده است.طرح ها این ی هریک از برااقدامات صورت گرفته 
 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

1 

افزایش ضریب 

نفوذ دانش و 

توانمندسازی بهره 

برداران بخش 

 اورزیکش

نیازسنجی و تهیه طرح و برآورد اعتبارات مورد 

سازمان جهاد کشاورزی / مدیر  نیاز طرح

هماهنگی ترویج کشاورزی و دبیر 

نظام نوین ترویج کشاورزی / معاونت 

 برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان

برش شهرستانی عملیات اجرائی // تشکیل جلسات درون تهیه //

ع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی// پیگیری مناب

در شهرستانها و واحد تخصصی  جلسه21سازمانی مرتبط/ /تشکیل 

موافقتنامه استانی //  5 شناسائی کشاورزان  واجد شرائط و مبادله//

برنامه ریزی و مکان یابی پروژه های مرتبط توسط همکاران شهرستانها 

مبادله موافقتنامه استانی و مراکز خدمات به دلیل ماهیت فنی طرح // 

  99میلیون ریال از محل اعتبارات  استانی  سال 17035و تصویب 

پیگیری  (میلیون ریال تخصیص دریافتی داشته ایم12460که از آن )

میلیون ریال از طرح  8925اعتبارات طرح ملی احیا دریاچه و اخذ 

میل تک ملی احیا دریاچه // پرداخت مطالبات تعهدات سنوات قبل//

باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادها  از سنوات قبل // بازمهندسی 

نفر// ارائه چک لیست کاری بصورت ماهانه برای 420مددکاران ترویجی

نسخه// استفاده از پتانسیل شبکه  500مروجین مسئول پهنه ها 

مرکز   30رگرا، //تاسیسیترویج غیردولتی در راستای تحقق ترویج تکث

ر دولتی و سهم بری از طرح جامع ترویج دریاچه ارومیه خدمات غی

از محل اعتبارات پیشنهادی 

جهش تولید اعتبار خاصی برای 

صاص نیافته است و این مورد اخت

کلیه اقدامات مرتبط در راستای 

موافقتنامه استانی از طرح  مصوب 

استانی سنواتی سازمان  99سال 

میلیون ریال و با  17035برابر 

میلیون  12460تخصیص دریافتی 

ریال بوده است  و از محل طرح 

ملی احیا دریاچه ارومیه مبلغ 

میلیون ریال تخصیص  8925

م که با توجه به دریافتی داشته ای

درصد 100تخصیص دریافتی 

هزینه شده است و برای پرداخت 

 برنامه ریزی مورد نیاز طرح

پیگیری ابقاء اعتبارات ترویجی احیای دریاچه 

 ارومیه

سازمان جهاد کشاورزی / معاونت 

برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 

ستاد نجات دریاچه ارومیه /وزارت  /

 متبوع
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

پیگیری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 

 استانی

سازمان جهاد کشاورزی / معاونت 

برنامه ریزی و امور اقتصادی / 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان

سایت الگویی جامع تولیدی  ترویجی و  55ایجاد و مدیریت و هدایت //

طرح جامع ترویج از محل  3کانون یادگیری و انتقال دانش در فاز 

( ، از IPCMسایت )21اعتبارات ستاد احیاء دریاچه ارومیه و همچنین 

دف الگوسازی مدیریت بهینه مصرف آب با ه UNDPمحل اعتبارات  

و نهاده های کشاورزی در قالب پروژه همکاری در احیای دریاچه 

ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی 

نفرروزو کارگاه آموزشی   19421پایدار//آموزش های گروهی ترویجی 

ای نفرروز و بازدیده 20083نفرروز ، آموزش های مهارتی)  6233

نفر روز//  کارگاه آموزشی 48147نفرروز ( جمع کل  2410ترویجی  

رسانه های چاپی و تصویری 125در طرح های احیای دریاچه ارومیه 

)چاپ نشریه، بروشور، پوستر، اطالعیه فنی، فصلنامه، بنر، تکثیر سی 

دقیقه برنامه رادیویی و 620مورد،   29000دی های آموزشی( 

دقیقه ای( نفر روز(//  25برنامه  51ویزیونی )دقیقه برنامه تل1275

 9اجرای طرح تولید محصوالت سالم کشاورزی در ده سایت در 

شهرستان و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و کمک به اشتغال 

زنان و توسعه پایدار روستا، // برگزاری کارگاههای آموزشی سر مزرعه 

 2بازدید های آموزشی نفر، // تعداد  300و آموزش های مجازی 

مورد، //برگزاری دوره  10مورد،// تهیه فیلم و عکس و مستندات طرح 

های کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، تولید محصول سالم همراه 

با افزایش عملکرد با رعایت نکات فنی  در مراحل داشت و برداشت // 

درصد 100مطالبات هزینه شده و

 هزینه شده است

ارائه برنامه به مراکز خدمات بخش خصوصی و  

 شرکتهای فنی مشاوره ای

 ن جهاد کشاورزیسازما

ساماندهی و اجرای تعهدات نظام نوین ترویج 

 کشاورزی

همکاری و هماهنگی با همکاران واحدهای 

تخصصی در شهرستان و ستاد در معرفی 

 متقاضیان به بانکهای عامل یا صندوق
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

یدی مورد از محصوالت تول 8در نهایت اخذ استاندارد تشویقی برای 

رنامه ریزی و پروژه های مرتبط توسط بزنان بهره بردار روستایی 

همکاران شهرستانها و مراکز خدمات که در حال انجام است پیشرفت 

 درصد است100فیزیکی با توجه به تخصیص اعتبار دریافت شده برابر 

 (1)پیوست 

2 
نوسازی و بهسازی 

 اماکن دامی

تهیه برش شهرستانی اجرای پروژه بر اساس 

 ی و ابالغ آن به شهرستانهااهداف کم

سازمان جهاد کشاورزی معاونت 

بهبود تولیدات دامی و معاونت برنامه 

 ریزی و امور اقتصادی

تشکیل جلسات درون  -برش شهرستانی عملیات اجرائی //تهیه  -//

-تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی //-//-سازمانی 

رک و تشکیل پرونده اولیه اخذ مدا-شناسائی دامداران واجد شرائط //

متقاضیان تسهیالت بانکی و ارسال لیست به معاونت برنامه ریزی 

سازمان /// تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری 

مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط// تشکیل جلسات در 

ادامه اقدامات بهسازی و نوسازی  -شهرستانها و واحد تخصصی ///

اماکن دامی خسارت دیده از زلزله سراب و میانه  از محل اعتبارات  

در سطح روستاهای شهرستان های   98بحران )زلزله (سال 

میلیون  20واحد دامی  که برای هر واحد دامی 1000هرشهرستان 

میلیون ریال اختصاص یافت که بازسازی و  400000ریال جمعا 

ارکت خود دامداران درحال نوسازی  اماکن دامی آسیب دیده با مش

اجر و مراحل پایانی است ،// گزارش شهرستان های سراب و میانه 

 (2)پیوست  پیوست می باشد

از محل اعتبارات پیشنهادی 

جهش تولید اعتبار خاصی برای 

این مورد اختصاص نیافته است و 

هیچ موافقتنامه ی استانی مبادله 

نشد و اعتباری از ردیف تسهیالت 

اختصاص نیافت و   ردیف ملی

کلیه اقدامات انجام یافته و گزارش 

شده  مرتبط در راستای تخصیص 

اعتبار دولتی و تسهیالت بانکی در 

مناطق زلزله زده سراب و میانه 

می باشد و پیشرفت فیزیکی با 

درصد 100توجه به اعتبارات زلزله 

 می باشد

شناسایی واحدهای متقاضی واجد شرایط اخذ 

ازی و بهسازی اماکن دامی مطابق با تسهیالت نوس

 برش شهرستانی

تهیه نقشه های تیل پروژه های نوسازی و 

 بهسازی اماکن دامی

 برآورد اعتبار مورد نیاز طرح

پیگیری تخصیص اعتبارات مدیریتی و راهبری 

طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 

 ای استان

معاونت  سازمان جهادکشاورزی

برنامه ریزی و امور اقتصادی و 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

پیگیری اخذ تسهیالت اعتبارات مورد نیاز طرح از 

 منابع ابالغی
)سازمان های همکار: استانداری و 

سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، 

بنیاد مسکن، بانکها و صندوق های 

 عامل(

ان در خصوص اعطای هماهنگی با بانکهای است

 تسهیالت از محل منابع داخلی

شروع اجرای عملیات میدانی واجرائی با معرفی 

 متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق
 جهادکشاورزی سازمان

سازمان  جهاد کشاورزی و سایر  نظارت براجرای صحیح طرح

دستگاه های همکار) بنیاد مسکن، 

 ی عامل(بانکها و صندوق ها
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

3 

طرح پرورش ماهی 

و آبزیان) به ویژه 

پرورش ماهی 

درقفس  و منابع 

آب های داخلی 

 استان(

شناسایی و الویت بندی واحدهای متقاضی 

سازمان جهادکشاورزی/مدیر امور  استفاده از تسهیالت طرح

 شیالت و آبزیان

تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط //  //

شکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل جلسات در شهرستانها ت

طرح مربوط به شیالت و  3و واحد تخصصی ///پیگیری و تصویب 

ابالغ طرح های مصوب طی نامه  -آبزیان در قالب تسهیالت بانکی و //

از طرف جناب دکتر بهبودی مبنی بر 02/08/99مورخه  410101

ک کشاورزی از محل منابع داخلی و تصویب پروژه ها و معرفی به بان

از سود بانکی مندرج در تفاهم نامه جهش تولید و پیگیری های  3%

صورت گرفته از مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی استان و امضاء 

  99/11/12و تاریخ   4277/03/92قرارداد عاملیت به شماره و تاریخ 

 گیری ها ادامه دارداز اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری پی

 (3)پیوست 

پیگیری و تصویب تسهیالت بانکی 

و در نهایت اعالم تامین اعتبار از 

منابع داخلی بانک عامل و 

درصد 3درخواست  تامین اعتبار 

سهم دولتی سود تسهیالت بانکی 

درصد سود تعیین شده 18از 

تسهیالت بانکی به شرح مندرجات 

قرارداد عاملیت منعقد شده بابانک 

کشاورزی) پیوست ( پیشرفت 

درصد با توجه به عدم 40فیزیکی 

درصد سود بانکی از 3تامین سهم 

منابع دولتی و عدم پرداخت 

تسهیالت بانکی به دلیل واقع 

 شدن در اسفند ماه

 برآورداعتبارموردنیازطرح

پیگیری تخصیص اعتبارات مدیریتی وراهبری 

سرمایه  طرح ازمحل اعتبارات تملک دارایی های

 ای استان

سازمان جهادکشاورزی /معاونت 

 برنامه ریزی و امور اقتصادی

پیگیری اخذ تسهیالت اعتبارات موردنیاز طرح از 

 منابع ابالغی

)سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه 

های همکار) استانداری وسازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان و 

 بانکهای عامل و صندوق(

ای عملیات میدانی واجرائی بامعرفی شروع اجر

 متقاضیان به شرکت آب منطقه ای

 سازمان جهادکشاورزی

)سازمان های همکار : آب منطقه 

 ای(

 سازمان جهادکشاورزی
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

شروع اجرای عملیات میدانی واجرائی با معرفی 

 متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق
)سازمان های همکار : بانک های 

 عامل و صندوق(

نظارت بر اجرای واحدهای متقاضی استفاده از 

 تسهیالت طرح

 سازمان جهادکشاورزی

)سازمان همکار: بانک هاو صندوق 

 های عامل(

4 

پروژه توسعه 

ها با توجه گلخانه

به محدودیت 

منابع آبی در حوزه 

دریاچه ارومیه و 

 توسعه صادرات

 آموزش و اطالع رسانی طرح
زمان جهاد کشاورزی /معاونت سا

 بهبود تولیدات کشاورزی

تشکیل جلسات درون  -برش شهرستانی عملیات اجرائی //تهیه -//

-تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی //-//-سازمانی 

اخذ مدارک و تشکیل پرونده اولیه -شناسائی باغداران واجد شرائط //

پیگیری منابع اعتباری  /متقاضیان // تشکیل جلسات درون سازمانی/

مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل جلسات در 

مبادله موافقتنامه  یا تفاهم نامه -شهرستانها و واحد تخصصی   //

نیاز به تامین تسهیالت بانکی برای 

ادامه طرح و مشکالت توقف 

اعتبارات تسهیالت بانکی از محل 

قانون بودجه  18ف تبصره بند ال

در حال متقاضیان   99سال 

زیادی داریم محدودیت سقف کل 

شناسایی مناطق مستعد توسعه کشت در محیط 

 های کنترل شده

 بهره برداران متقاضی طرح اضیان استفاده از تسهیالتارائه طرح توسط متق
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

بررسی طرح ها و الویت بندی و برآورد میزان 

تسهیالت درخواستی مورد نیاز جهت معرفی برای 

 اخذ تسهیالت

 سازمان جهاد کشاورزی

برنامه  -استانی تامین اعتبار تسهیالت بانکی و سهم اعتبار دولتی   //

رستانها و ریزی و مکان یابی پروژه های مرتبط توسط همکاران شه

مراکز خدمات به دلیل ماهیت فنی طرح  // تکمیل باقیمانده عملیات و 

تعهدات و قراردادها  از سنوات قبل/////// خالصه گزارش عملکرد 

به مبلغ   99سال در طرح   159عبارت است معرفی به بانک    

 99هکتار و جذب در سال 138میلیون ریال  در سطح   12769270

هکتار  59میلیون ریال  و سطح   4029760بلغ طرح م 12برابر 

 (5)پیوست گلخانه جدید

کسب مقام اول از لحاظ تعداد و کسب مقام سوم از لحاظ سطح رتبه 

 کشوری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان //  

تسهیالت بانکی ابالغ شده 

درصد با 100پیشرفت فیزیکی 

توجه به وجود متقاضیان  و هزینه 

 کرد اعتبار تخصیص یافته

)سازمان همکار: سازمان نظام 

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(

ات مدیریتی وراهبری پیگیری تخصیص اعتبار

طرح ازمحل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 

 ای استان
 سازمان جهادکشاورزی

پیگیری اخذتسهیالت اعتبارات موردنیاز طرح 

 ازمنابع ابالغی
)سازمان های همکار: استانداری و 

 سازمان مدیریت برنامه ریزی استان(

رفی شروع اجرای عملیات میدانی واجرائی با مع

 سازمان جهادکشاورزی متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

)سازمان های همکار : شرکت 

شهرک های کشاورزی، سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 

 بانک های عامل(

 نظارت بر اجرای صحیح طرح

 سازمان جهاد کشاورزی

)سازمان های همکار: سازمان نظام 

کشاورزی ومنابع طبیعی  مهندسی

 ،بانک های عامل(

5 

اصالح ونوسازی 

 2باغات درجه

وجایگزینی باغات 

 آموزش واطالع رسانی طرح
سازمان جهاد کشاورزی / معاونت 

 بهبود تولیدات کشاورزی

تشکیل جلسات درون  -برش شهرستانی عملیات اجرائی //تهیه -//

شناسائی -تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی //-//-انی سازم

اخذ مدارک و تشکیل پرونده اولیه متقاضیان  -باغداران واجد شرائط //

عدم تامین تسهیالت بانکی مورد 

نیاز با توجه به تصویب و پیش 

بینی اعبارات دولتی استانی در 
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

استان و  3درجه

روسیمی کردن 

 هاتاکستان
شناسایی مناطق مستعداصالح و نوسازی باغات 

 درجه دو و حذف و جایگزینی باغات درجه سه

تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط //  -//

تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط// تشکیل جلسات در شهرستانها 

برنامه ریزی و مکان  -مبادله موافقتنامه استانی  و //-و واحد تخصصی //

یابی پروژه های مرتبط توسط همکاران شهرستانها و مراکز خدمات به 

پرداخت مطالبات//تکمیل باقیمانده عملیات  -دلیل ماهیت فنی طرح //

و تعهدات و قراردادها  از سنوات قبل// تکمیل باقیمانده عملیات و 

میلیون ریال از 17500تصویب  -از سنوات قبل//تعهدات و قراردادها  

استانی و مبادله موافقتنامه  99محل اعتبارات  استانی مصوب سال 

استانی  و ابالغ سرجمع تخصیص اعتبارات طرح جامع باغات برابر 

سهم بری از طرح جامع باغات دریاچه ارومیه  -میلیون ریال و //13860

برای پرداخت مطالبات هزینه  میلیون ریال10000از طرح ملی برابر 

شامل  آموزش //مطالعه و کشت  99شده است طرح جامع باغبانی سال 

–آویشن –زیره سیاه  –گیاهان دارویی کم آب دوست گل محمدی 

واطالع رسانی طرح /شناسایی  زعفران  و ... -سیاه دانه –موسیر –رازک 

ایگزینی مناطق مستعداصالح و نوسازی باغات درجه دو // حذف و ج

باغات درجه سه //عملیات میدانی واجرائی// نظارت براجرای صحیح طرح 

احداث سایه بان // با اجرای این  طرح با  تلفیق طرح اصالح و احیا  //

هکتاراز باغات استان  4670باغات از اعتبارات استانی  در نهایت در سطح 

و تعویض  2رجه اجرا گردیده است //   احیاء و اصالح  و نوسازی باغات د

و  99طرح های مصوب سال 

مه استانی متاسفانه مبادله موافقتنا

از منابع تسهیالت بانکی اعتباری 

برای طرح لحاظ نشده است  

درصد با 100پیشرفت فیزیکی 

توجه به وجود مطالبات و هزینه 

 کرد اعتبار تخصیص یافته
 متقاضی قاضیان استفاده ازتسهیالتارائه طرح توسط مت

بررسی طرح ها والویت بندی و برآورد میزان 

تسهیالت درخواستی موردنیاز جهت معرفی برای 

 اخذ تسهیالت

 سازمان جهادکشاورزی

)سازمان های همکار : استانداری و 

 سازمان مدیریت برنامه ریزی(

 پیگیری تخصیص اعتبارات مدیریتی وراهبری

طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 

 ای استان
 سازمان جهادکشاورزی
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

احیاء واصالح 

و  2باغات درجه 

حذف وجایگزینی 

 3باغات درجه 

پیگیری اخذ تسهیالت اعتبارات موردنیاز طرح 

 ازمنابع ابالغی

 -با باغات کم آب دوست 3تاج گردو  //حذف و جایگزینی باغات درجه 

 (5)پیوست  انگور/ احداث سایه بان باغات –عناب –سنجد  –پسته 

 پیگیری تخصیص اعتبارات دریاچه اورمیه

هاد )سازمان های همکار : وزارت ج

کشاورزی، استانداری، سازمان 

مدیریت برنامه ریزی و بانک ها و 

 صندوق های عامل(

شروع اجرای عملیات میدانی واجرائی با معرفی 

 متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق

 سازمان جهادکشاورزی

)سازمان همکار: بانک ها و صندوق 

 های عامل(

 اجرای صحیح طرح نظارت بر
 ازمان جهاد کشاورزیس

)سازمان همکار: بانک ها و صندوق 

 های عامل

6 

پروژه احداث 

های فرعی شبکه

آبیاری و زهکشی 

علویان )صوفی 

 چای(

پیگیر ی و انجام مکاتبات مورد نیاز جهت تامین 

اعتبارات سهم دولتی ملی  مورد نیاز جهت 

 پرداخت مطالبات و تکمیل طرح

ی /مدیریت آب سازمان جهاد کشاورز

 و خاک

 ،پیگیری منابع اعتباری مرتبط، تشکیل جلسات درون سازمانی 

هر یک از تشکیل جلسات در ، تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط

هکتار در  8600با توجه به اجرای ، تخصصی هایو واحد هاشهرستان

طرح بر  هکتار(8600)یدرصد93سنوات قبل و پیشرفت فیزیکی 

صورت پذیرفته  از محل اعتبارات طرح ملی اساس پیگیری های 

توقف طرح به دلیل عدم تامین 

مطالبات  اعتبارات برای پرداخت

-پیمانکاران به میزان تخصیص 

میلیارد ریال 120اعتبار موردنیاز 

برای پرداخت مطالبات و تکمیل و 

)سازمان های همکار: وزارت متبوع  

ت و استانداری و سازمان مدیری -

 برنامه ریزی استان(
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

پیگیری تخصیص  اعتبارات شبکه های آبیاری  و 

 سازمان جهادکشاورزی زهکشی از طرح ملی

میلیون ریال تامین و تخصیص و برای پرداخت 68600مرتبط  مبلغ 

مطالبات و تکمیل طرح  هزینه شده است) پیوست( // تکمیل 

 (6)پیوست  باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادها  از سنوات قبل

بهره برداری از طرح پیشرفت 

درصد با توجه به 100فیزیکی 

وجود مطالبات و هزینه کرد اعتبار 

 تخصیص یافته
پرداخت مطالبات مشاورین و پیمانکاران طرف 

 قرارداد

 سازمان جهادکشاورزی

برداران ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت  بهره -

 کتیو جلب مشارکت های مردمی و مشار

برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های -

فنی مشاوره ای و پیمانکاری دارای صالحیت  

طرح ملی –جهت نظارت اجرای پروژه های مرتبط

 شبکه های پایاب سد علویان

شروع عملیات اجرائی توسط پیمانکاران و نظارت 

 سازمان جهاد کشاورزی کارگاهی



 گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید ■ 42

 

 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

 حیح طرحنظارت بر اجرای ص

 سازمان جهادکشاورزی

 -)سازمان های همکار: وزارت متبوع

 سازمان مدیریت برنامه ریزی استان(

7 

اجرای طرح 

ساختمان 

های آبیاری شبکه

 4و  3و زهکشی 

مدرن و 

های سیستم

فشار آبیاری تحت

در حوضه دریاچه 

ارومیه )پایاب سد 

شهید کاظمی 

 ملکان(

موردنیاز جهت تامین  پیگیری وانجام مکاتبات

اعتبارات سهم دولتی ملی )اعتبارات طرح احیاء 

دریاچه اورمیه( موردنیاز جهت پرداخت مطالبات 

 و تکمیل طرح

سازمان جهادکشاورزی /مدیریت آب 

 و خاک

تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط //  //

ت در شهرستانها و تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط//تشکیل جلسا

م  94500واحد تخصصی // باابالغ مصوبه هیات محترم دولت مبلغ 

میلیون ریال تخصیص داده 45000ریال مصوب شد که تا این تاریخ 

شده است و برای پرداخت مطالبات و تکمیل باقیمانده عملیات و 

تعهدات و قراردادها  از سنوات قبل طرح هزینه شده است گزارش 

 آمده است. 7 وستپی در مشروح

توقف طرح به دلیل عدم تخصیص 

اعتبار مصوب از اعتبارات طرح 

  99احیاء دریاچه ارومیه در سال 

قراردادهای موجود دارای 

میلیارد ریال می  90مطالباتی برابر

درصد 100باشد پیشرفت فیزیکی 

با توجه به وجود مطالبات و هزینه 

 کرد اعتبار تخصیص یافته

-همکار: وزارت متبوع )سازمان های 

-ا ستاد نجات دریاچه ارومیه 

ستانداری و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان(

پیگیری تخصیص اعتبارات شبکه های آبیاری و 

 سازمان جهادکشاورزی زهکشی از طرح ملی

پرداخت مطالبات مشاورین و پیمانکاران طرف 

 قرارداد

 سازمان جهادکشاورزی
برداران اد بستر مناسب جهت مشارکت بهرهایج -

 وجلب مشارکت های مردمی و مشارکتی
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های -

فنی مشاوره ای و پیمانکاری دارای صالحیت 

طرح ملی –جهت نظارت اجرای پروژه های مرتبط

 شبکه های پایاب سد شهید کاظمی

پیمانکاران و نظارت  شروع عملیات اجرائی توسط

 سازمان جهادکشاورزی کارگاهی

 نظارت بر اجرای صحیح طرح

 سازمان جهادکشاورزی

-)سازمان های همکار: وزارت متبوع 

-ا ستاد نجات دریاچه ارومیه 

ستانداری و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان(

8 

توسعه و تکمیل و 

زنجیره تولید 

محصوالت 

)طرح کشاورزی 

احداث و تکمیل 

شهرک دامپروری 

خصوصی 

 شهرستان مرند(

 صدور آگهی فراخوان جهت جذب سرمایه گذار
سازمان جهاد کشاورزی و شرکت 

 شهرکهای کشاورزی
تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط //  //

تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط// عدم انجام تعهدات  طبق 

از طرف سرمایه گذار قبلی شرکت رایکاژن که منجر به انصراف   قرارداد

این شرکت گردید  و شناسائی سرمایه گذار جدید  انجام  شده است و 

 (8)پیوست  دطی مراحل  توافق اداری  می باش در حال مذاکره

انصراف سرمایه گذار بخش 

خصوصی  )شرکت رایکاژن( از 

اجرای طرح و سرمایه گذار وعدم 

اعتبار مشخص برای تامین 

تسهیالت بانکی پیشرفت فیزیکی 

 درصد15

اخذ مدارک و تشکیل پرونده متقاضی /معرفی 

 متقاضی به بانک عامل
سازمان جهاد کشاورزی و شرکت 

 های کشاورزیشهرک

تهیه طرح و تصویب طرح سرمایه گذاری توسط 

 متقاضی منتخب
سازمان جهاد کشاورزی /سرمایه 

 عامل گذار / بانکهای
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

9 

های اجرای شبکه

و  3های فرعی 

آبیاری و 4

زهکشی مدرن و 

فشار  آبیاری تحت

غرب و شمال 

 غرب کشور

پیگیر ی و انجام مکاتبات مورد نیاز جهت تامین 

اعتبارات سهم دولتی ملی  مورد نیاز جهت 

 پرداخت مطالبات و تکمیل طرح

سازمان جهاد کشاورزی / مشاور 

نماینده  اجرائی رئیس سازمان و

مجری طرح شبکه های فرعی غرب 

تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط //  // وزارت متبوع-و شمالغرب کشور 

تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط//تشکیل جلسات در شهرستانها و 

درصد مطالبات قابل 90واحد تخصصی // پیشرفت فیزیکی طرح باالی

توقف می باشد از محل طرح های ملی مرتبط  ملی توجه داریم طرح م

میلیون  80000مبلغی برابر  1399در حال پیگیری هستیم در سال 

 (9)پیوست  ریال ابالغ و برای پرداخت مطالبات هزینه شد

توقف طرح به دلیل عدم تامین 

اعتبارات برای پرداخت مطالبات 

اعتبار موردنیاز -پیمانکاران

فت میلیارد ریال پیشر1300

درصد با توجه به 100فیزیکی 

وجود مطالبات و هزینه کرد اعتبار 

 تخصیص یافته

پیگیری تخصیص  اعتبارات شبکه های آبیاری  و 

زهکشی از طرح ملی   شبکه های ملی وصندوق 

 توسعه ملی

پرداخت مطالبات مشاورین و پیمانکاران طرف -

 قرارداد

 سازمان جهاد کشاورزی

برداران و ر مناسب جهت مشارکت  بهرهایجاد بست

 جلب مشارکت های مردمی و مشارکتی

برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های 

فنی مشاوره ای جهت نظارت اجرای پروژه های 

طرح ملی شبکه های پایاب رودخانه های –مرتبط 

 غرب و شمالغرب
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 های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزیپروژه

 اقدامات صورت گرفته و نتیجه سازمان یا فرد مسئول عناوین اقدامات طرح ردیف
دالیل عدم پیشرفت مطابق با 

 برنامه

ای برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت ه-

پیمانکاری دارای صالحیت  جهت تکمیل عملیات  

طرح ملی شبکه های پایاب  اجرایی پروژه های

 های غرب و شمالغربرودخانه

 سازمان جهاد کشاورزی

شروع عملیات اجرائی توسط پیمانکاران و نظارت 

 کارگاهی نظارت بر اجرای صحیح طرح

 

 سازمان جهاد کشاورزی

 -زارت متبوع )سازمانهای همکار: و

 سازمان مدیریت برنامه ریزی استان(
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 شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان هایپروژهعملکرد  -3-2

در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سهولت در ورود و خروج کاالها و همچنین سهولت کنترل کاالها و انبارگردانی مناسب کاالها 

 که خالصه اقدامات هر طرح به شرح ذیل آورده شده است.طرح در گمرکات استان تعریف شده است  12
 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان

ف
 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

1 
ورود موقت  هیرو توسعه

 1هیمواد اول

تسهیل دسترسی واحدهای 

تولیدی به مواد اولیه 

درراستای رفع کمبود 

 نقدینگی، 

واحدهای به مقدار مورد نیاز 

 تولیدی

- 

 تولیدی درخواست واحد -1

صدور مجوز ورود    بررسی و -2

 موقت

واردات مواد اولیه توسط  -3

بدون اخذ حقوق واحد  تولیدی 

 و عوارض گمرکی

حوزه نظارت 

 گمرکات استان
 در طول سال

ارائه خدمت به 

واحدهای تولیدی 

بصورت مستمر 

صورت گرفته و 565 

فقره اظهارنامه ورود 

موقت  به وزن  بیش 

هزار تن کاال  33از 

گمرکات از طریق 

- 

                                                           
تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده  تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود،س آن کاال میورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براسا 1

 و سپس صادر شود .
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

محصوالت تولید  صادرات  -4

و تسویه  شده واحد تولیدی

 پروانه های ورود موقت

استان صورت گرفته 

 است.
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

2 

 یاسترداد حقوق ورود

به شرط  یدیتول یواحدها

 2صادرات

کاهش هزینه بهای تمام شده  

با هدف کمک به تأمین مالی 

واحدهای تولیدی در شرایط 

 تحریمی

- 

درخواسننت اسننترداد حقوق -1

ق.ا.گ توسنننط  66ورودی ماده 

 واحد تولیدی

بررسی کارشناسی اظهارنامه  -2

با ه قت  طاب ای صننننادراتی و م

کاالهای  اظهارنامه های وارداتی 

 و ارجاع به امور مالی

بررسی حکم استرداد توسط -3

امور مالی و استرداد وجه حقوق 

ورودی پرداختی به واحد 

 تولیدی

حوزه نظارت 

 گمرکات استان

 

 در طول سال

 

ارائه خدمت به 

واحدهای تولیدی 

بصورت مستمر 

صورت گرفته و بیش 

میلیارد ریال  51از 

حقوق ورودی 

پرداختی توسط 

واحدهای تولیدی 

 استرداد گردیده است

- 

                                                           

 2 : حقوق ورودی اخذ شده از عین کاالی وارداتی که از کشورصادر می گردد و مواد، کاالهای مصرفی و لوازم بسته بندی  استرداد حقوق ورودی

با مأخذ زمان ورود کاال باید  قانون امور گمرکی مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کاالی صادر شده بارعایت مقررات خارجی به کاررفته یا 

 .مسترد گردد یا واحد تولیدی به صادرکننده
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

3 
بررسی و رفع موانع تجارت 

 فرامرزی استان

 لیتسه -1

ورود  تیوحداکثرنمودن فعال

 وخروج کاال از گمرکات

های الزم و انجام هماهنگی -2

 ضروری بین دستگاهی در استان

قانون  12ضرورت اجرای ماده  -3

)مدیریت واحد  ر گمرکیامو

 مرزی(

ستاد   تیاستفاده از ظرف -4

استان جهت  یتجارت فرامرز

 امور یو روان  ساز لیتسه

- 

 

 طرح و جمع بندی -1

 مشکالتمسائل و 

برگزاری جلسات  -2

ستاد هماهنگی 

تجارت فرامرزی 

 استان

پیگیری مصوبات  -3

جلسات تا حصول 

 نتیجه

)دبیرخانه ستاد 

هماهنگی تجارت 

 فرامرزی(

 

طول سال  در

99 

 

 

جلسات ستاد 

هماهنگی تجارت 

فرامرزی با موضوع 

رسی مسائل و  بر

مشکالت تجارت 

فعاالن  خارجی

اقتصادی استان به 

ریاست معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری 

برگزار  که دبیرخانه 

آن برعهده حوزه 

نظارت گمرکات 

 استان می باشد.

شیوع بیماری کرونا 

 

 

 

 

 

 

- 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

باعث کاهش تعداد 

لسات و در نتیجه ج

اثر مستقیم روی این 

 موضوع گذاشته است.

4 

طرح حمایت ازفعاالن 

 اقتصادی مجاز

(AEO ) 

 یاز واحدها تیحما

 یو فعاالن اقتصاد یدیتول

 خوشنام

- 

اطالع رسانی از مزایای  -1

 طرح

) تصاویر اطالع رسانی از 

طریق کانال های مجازی و 

مکاتبه جهت استفاده از 

 حوزه نظارت گمرک
در طول سال 

99 

تسهیالت مربوطه به 

صورت مستمر به 

فعاالن اقتصادی و 

صاحبان واحدهای 

تولیدی استان دارای 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

های اطالع رسانی اتاق ظرفیت

 بازرگانی(

واجد شرایط ارائه می 

 گردد و

شرکت  18حدود 

تولیدی احصاء و از 

تسهیالت فعاالن 

اقتصادی خوشنام 

استفاده می کنند. از 

شرکتهای  جمله

قوطی سازی 

تبریز،کلرپارس،صنایع 

صبح پارالرآسیا و 

 شیشه جام آذرو...

 

 

 

- 

درگاه  یفرمها لیتکم -2

 اینترنتی گمرک ایران
 واحدهای تولیدی

بررسی و تأیید در صورت  -3

 تایید شرایط احراز
 گمرک 

معرفی شرکتهای تایید  -4

شده به گمرکات کشور 

ی  از جهت بهره  بردار

 گانه 18تسهیالت 

 گمرک 

نظارت برعملکرد فعاالن  -5

مجاز اقتصادی معرفی 

 شده

حوزه نظارت 

 گمرکات استان

5 
 یتوسعه انبارها

 یاختصاص

حمایت از واحدهای تولیدی -

در جهت تحقق شعار جهش 

 تولید

- 
اطالع رسانی  شرایط و  -1

ح از طریق  مزیتهای  طر

 کانالهای ارتباطی مختلف

حوزه نظارت 

 گمرکات استان
99طول سال   

صدور مجوز و نظارت بر 

 انجام و انجام فرایند 

انبار اختصاصی  شرکت 

شرکت  4پاالز موکت و 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

ایجاد فرصت های جدید  -

 سرمایه گذاری

 

بازدید میدانی کارشناسان  -2

گمرک از واحدهای تولید 

 متقاضی و مستعد

شرایط انبارهای  احراز -3

واحدهای تولید متقاضی با 

 چک لیست مربوطه

قرارداد با واحد  انعقاد -4

 تولیدی

مستمر برعملکرد  نظارت -5

 انبارهای اختصاصی

دیگر از سال گذشته از 

مزایای  انبار اختصاصی 

استفاده می نمایند از 

جمله تراکتورسازی ، 

شیرین عسل،  

پتروشیمی تبریز، ریخته 

 گری تراکتورسازی

 

 

 

- 

گمرک  یراه انداز 6

 یلیموبا

ه سامانه های الکترونیک توسع

و دور اظهاری اربابان رجوع  و 

 دورکاری کارکنان

- 

راه  اپلیکیشنپیاده سازی  -

 یلیگمرک موبا یانداز

 )داشبورد اپلیکیشن ایجاد

(  دسترسی و وی مسنجر

ارتباط آسان به قوانین، 

اطالعات و بخشنامه های 

 مرتبط

 گمرکات استان 

 
99طول سال   

ی داشبورد اپلیکیشن )و

مسنجر( دسترسی و 

ارتباط آسان به قوانین، 

اطالعات و بخشنامه های 

ایجاد گردید. مرتبط  

 یراه انداز اپلیکیشن

ی پیاده لیگمرک موبا

صدور سازی شد و 

اطالعیه ها و بخشنامه 

 

- 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

از این طرق  های گمرکی

 نیز انجام یافت

7 

پیاده سازی رویه  

ترانزیت و 

واردات در گمرک 

 تبریز

سریع تسهیل و ت

فرایند تشریفات 

ترخیص کاالهای 

 وارداتی 

- 

برگزاری جلسات داخلی  -1

احصاء مسائل و مشکالت 

 فراوری پیاده سازی واردات 

 سه ماهه اول گمرکات استان

 

اخذ مجوزهای الزم  

از دفتر واردات گمرک 

ایران و  احصاء مسائل 

 و مشکالت فراروی،

پیاده سازی واردات   

و تحویل  تخلیه-

های گمرک تبریز انبار

توسط سازمان جمع 

آوری و فروش اموال 

تملیکی در دست 

 پیگیری می باشد.

 

تخلیه و تحویل انبارهای  -2

گمرک تبریز توسط سازمان 

جمع آوری و فروش اموال 

 تملیکی

ایجاد واحد ترانزیت در -3

 گمرک تبریز

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی
 سه ماهه دوم

8 
موقعیت  تغییر

جغرافیایی 

 گمرک تبریز

دسترسی آسان واحدهای 

تولیدی شرق تبریز به خدمات 

گمرکی با توجه به فرسوده 

 
مطالعه و تصویب طرح توسط 

 استانداری
 استانداری

در طول سال 

99 

رایزنی و  تشکیل جلسه و

تبادل نظر با شهردار 

تبریز و آقای  6منطقه 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

بودن ابنیه گمرکی و قرار 

 گرفتن در محدوده ترافیکی 

دکتر بابایی اقدم عضو 

شورای شهر اسالمی 

 تبریز

لذا موضوع در حال اقدام 

 می باشد.

 

 

- 

9 
تضمین کاالیی و 

اخذ ضمانت نامه 

 بانکی

کمک به گردش نقدینگی با 

هدف کمک به تامین مالی 

 واحدها در شرایط تحریمی

- 

صدور بخشنامه های تسهیلگر 

از سوی معاون فنی و امور 

 رک ایرانگم

-گمرک

 اظهارکننده
 مستمر

استمرار در ارائه 

تسهیالت و بسته 

های حمایتی از 

واحدهای تولیدی و  

به ارزش بیش  اخذ 

 151از یک هزار و 

  میلیارد ریال

 

 

- 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

تجهیز  10

 زیرساختها

بهره گیری از 

 ظرفیتهای بالقوه
 احداث سردخانه صنعتی  -

شرکت انبارهای 

 عمومی
 مستمر

 

ه مفاد فصل با عنایت ب

ق.ا.گ  4دوم بخش 

متولی احداث سردخانه 

مرجع  ،های عمومی

 تحویل گیرنده کاال در

 اماکن گمرکی می باشد.

لذا موضوع از سوی )

مجتمع انبارهای عمومی 

در  و خدمات گمرکی

(حال پیگیری است.  

- 

11 

تجهیز گمرک 

مرزی به سیستم 

کنترلی پیشرفته 

x-ray خودرویی 

بهبود وضعیت 

 کنترلی
دستگاه 1  

ساختمان  یآماده ساز

 دستگاه

   x-ray کامیونی 

 گمرک
تا پایان سال 

99 

 

-xساختمان دستگاه 

ray  گمرک نوردوز آماده

ولی به علت شده است 

مشکل انشعاب برق فعال 

قابل  x-rayدستگاه  

 نصب و راه اندازی نیست

- 
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 پروژه های شاخص  تدوین شده برای گمرکات استان
ف

 ردی

 طرح/پروژه

 اهداف
عناوین اقدام یا ریز 

 هافعالیت

سازمان یا فرد 

 مسئول

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

اقدامات انجام شده 

  در خصوص برنامه

درصورت عدم 

اقدام دالیل 

 مربوطه
 کمی کیفی

 یر کسیدستگاه ا نصب

 ات در گمرکخودرویی 

 نوردوز،جلفا 

رت دفاعوزا  
در گمرک جلفا بهره 

 برداری شد

 

- 

 

راه اندازی و بهره برداری 

 دستگاه

x-ray در گمرک جلفا 

 

 وزارت دفاع

 

 

- 

12 

ارتقاء سطح 

مدیریت گمرک 

نوردوز از اداره به 

 اداره کل 

بسترسازی 

زیرساختهای گمرک 

نوردوز به دلیل 

 موقعیت استراتژیک 

- 

 استانداری مکاتبه و پیگیری
شش ماهه 

99اول سال   

پیگیری و مکاتبات 

الزم از طریق 

استانداری و حوزه 

 نظارت صورت گرفته

است ولی فعال به 

 نتیجه نرسیده است

 

- 

عدم تامین ساختمان 

مناسب و استاندارد 

برای گمرک نوردوز 

جهت انجام تشریفات  

 رویه های گمرکی

احصاء امکانات و تجهیزات 

 مورد نیاز
زگمرک نوردو  

- 

درخواست صدور مجوزهای 

 رویه های گمرکی

حوزه نظارت 

 گمرکات استان

شش ماهه 

99دوم سال   

- 
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه -4-2

اری زمین و شهرکهای صنعتی، فعالسازی واحدهای راکد، توسعه صنایع کوچک و پیوندشان با صنایع بزرگ و همچنین واگذ توسعهدر جهت 

 پروژه تعریف شده است که نتیجه اقدامات صورت گرفته برای هر طرح به شرح ذیل می باشد. 36تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب در مجموع 
 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

1 
-شهرک صنعتی بعثت

 خیابان سازی
 10 

گذاری طی  بستر سازی و خاکریزی و جدول

تاریخ  11/30252قراردادهای شماره 

 1399/04/11تاریخ  11/9976و  1398/10/02

 11/29181و  1399/09/18تاریخ  11/28857و 

 1399/09/20تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

همه پروژه های خیابانسازی در مرحله اجرا 

 (%50میباشند )پیشرفت 

شرایط جوی علت پایین بودن 

 پیشرفت فیزیکی میباشد

2 
-شهرک صنعتی بعثت

 برق
 20 

 11/23622تیرگذاری برق طی قراداد شماره 

 1399/07/28تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 (%55پروژه در مرحله اجرا میباشد )پیشرفت 
شرایط جوی علت پایین بودن 

 پیشرفت فیزیکی میباشد
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

3 
-شهرک صنعتی بعثت

 آب
 25 

لوله گذاری آب طی قراردادهای شماره 

 11/28874و  1399/08/10تاریخ  11/25040

تاریخ  11/19173و  1399/09/18تاریخ 

1398/07/01 

کهای شرکت شهر

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

در مرحله وصل و انشعاب گیری از سد امند و 

چاههای عمیق شهرک میباشد )پیشرفت 

99%) 
 

4 
-شهرک صنعتی بعثت

 گاز
 30 

برنامه  1400گازرسانی فاز توسعه برای سال 

 ریزی شده است

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

برنامه  1400گازرسانی فاز توسعه برای سال 

 ریزی شده است

وابسته به خیابانسازی است و پس 

 از آن اجرا خواهد شد

5 
توسعه شهرک صنعتی 

 خیابان سازی-سلیمی
 25 

بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری طی 

تاریخ  11/7318قرادادهای شماره 

 1399/11/01تاریخ  11/34313و  1399/03/20

 1397/12/21تاریخ  11/34329و 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

پروژه ها در مرحله اجرا میباشد )پیشرفت 

50%) 

مشکل افزایش قیمت مصالح و 

حمل و نقل علت پایین بودن 

 درصد پیشرفت میباشد
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

6 
توسعه شهرک صنعتی 

 برق-سلیمی
 10  

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 برنامه ریزی شده است 1400برای سال 
س وابسته به خیابانسازی است و پ

 از آن اجرا خواهد شد

7 
توسعه شهرک صنعتی 

 آب-سلیمی
 25 

لوله گذاری آب طی قرادادهای شماره 

 11/7574و  1398/07/15تاریخ  11/20953

 1398/03/23تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

عملیات لوله گذاری به اتمام رسیده است 

  (%100)پیشرفت 

8 
توسعه شهرک صنعتی 

 گاز-سلیمی
 15 

لوله گذاری گاز طی قراردادهای  شماره 

 11/35396و  1398/04/17تاریخ  11/10362

 1399/11/11تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 %80 فیزیکی  پیشرفت
مشکل عایق لوله های گاز که در 

 دست بررسی میباشد

9 
شهرک صنعتی سنگ 

 خیابان سازی-شهر
گذاری طی بستر سازی و خاکریزی و جدول 25 

تاریخ  11/7318قرادادهای شماره 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

پروژه ها در مرحله اجرا میباشد )پیشرفت 

30%) 

مشکل افزایش قیمت مصالح و 

حمل و نقل علت پایین بودن 

 درصد پیشرفت میباشد
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

 1399/11/01تاریخ  11/34313و  1399/03/20

 1397/12/21تاریخ  11/34329و 

10 
هرک صنعتی سنگ ش

 برق-شهر
 20  

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 برنامه ریزی شده است 1400برای سال 
وابسته به خیابانسازی است و پس 

 از آن اجرا خواهد شد

11 
شهرک صنعتی سنگ 

 آب-شهر
 20 

لوله گذاری آب طی قرادادهای شماره 

 11/7574و  1398/07/15تاریخ  11/20953

 1398/03/23تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 کمبود آب مشکل اصلی میباشد (%90شبکه اجرا شده است )پیشرفت 

12 
شهرک صنعتی سنگ 

 گاز-شهر
 برنامه ریزی شده است 1400برای سال  20 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 برنامه ریزی شده است 1400برای سال 
وابسته به خیابانسازی است و پس 

 از آن اجرا خواهد شد
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

13 

شهرک صنعتی آیت 

اهلل هاشمی 

خیابان -رفسنجانی

 سازی

 20 

بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری طی 

تاریخ  11/36866قراردادهای شماره 

تاریخ  11/30345و  1399/11/20

1399/09/30 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

 (20پروژه  در مرحله اجرا میباشد ) پیشرفت 
رایط جوی علت پایین بودن ش

 پیشرفت فیزیکی میباشد

14 

شهرک صنعتی آیت 

اهلل هاشمی 

 برق-رفسنجانی

 30 

تیرگذاری برق طی قراردادهای شماره 

تاریخ  11/22108و  1399/01/16تاریخ  11/179

1397/08/29 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

پروژه  در مرحله تکمیل میباشد ) پیشرفت 

90) 

معارض علت عدم تکمیل  وجود

 پروژه میباشد

15 

شهرک صنعتی آیت 

اهلل هاشمی 

 آب-رفسنجانی

 20 
 11/5843لوله گذاری آب طی قرارداد شماره 

 1397/03/17تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

شبکه آب خیابان اصلی و سه خیابان فرعی 

 (50اجرا شده است ) پیشرفت 

و پس  وابسته به خیابانسازی است

 از آن اجرا خواهد شد
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

16 

شهرک صنعتی آیت 

اهلل هاشمی 

 گاز-رفسنجانی

 20 
 11/21178لوله گذاری گاز طی قرارداد شماره 

 1397/08/21تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

شبکه گاز خیابان اصلی و سه خیابان فرعی 

 (50اجرا شده است ) پیشرفت 

س وابسته به خیابانسازی است و پ

 از آن اجرا خواهد شد

17 

فاز توسعه شهرک 

خیابان -صنعتی بناب

 سازی

 35 

بستر سازی و خاکریزی طی قراردادهای 

,  1399/01/19تاریخ  11/317شماره 

 1399/08/06تاریخ  11/24557

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%100به اتمام رسیده است ) پیشرفت 

18 
فاز توسعه شهرک 

 برق-بصنعتی بنا
 35 

تیرگذاری برق طی قراردادهای شماره 

 11/19740,  1398/12/03تاریخ  11/37773

 1399/06/31تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%100به اتمام رسیده است ) پیشرفت 

19 
فاز توسعه شهرک 

 آب-صنعتی بناب
 30 

 11/8378لوله گذاری آب طی قرارداد شماره 

 1399/03/29تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%100به اتمام رسیده است ) پیشرفت 
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

20 
فاز توسعه شهرک 

 گاز-صنعتی بناب
 25 

برنامه ریزی  1400لوله گذاری گاز برای سال 

شده است و در حال حاضر در مرحله مناقصه 

 و انتخاب پیمانکار میباشد.

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

برنامه ریزی شده است و در  1400برای سال 

حال حاضر در مرحله مناقصه و انتخاب 

 پیمانکار میباشد.

وابسته به خیابانسازی است و پس 

 از آن اجرا خواهد شد

21 

ناحیه صنعتی صنایع 

-دستی و گردشگری

 خیابان سازی

 40 
بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری که در 

 مرحله اجرا میباشد

شرکت شهرکهای 

ی صنعت

 آذربایجانشرقی

 (%60پروژه ه در مرحله اجرا میباشد) پیشرفت 
شرایط جوی علت پایین بودن 

 پیشرفت فیزیکی میباشد

22 

ناحیه صنعتی صنایع 

-دستی و گردشگری

 برق

 40 
تیرگذاری برق طی قرارداد شماره 

 1399/12/04تاریخ  11/38637

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

پروژه شروع شده است ) پیمانکار انتخاب و 

  (%30پیشرفت 

23 

ناحیه صنعتی صنایع 

-دستی و گردشگری

 آب

 30 
لوله گذاری آب طی قرارداد شماره 

 1399/07/09تاریخ  11/21336

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%90پروژه به اتمام رسیده است ) پیشرفت 
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

24 

ناحیه صنعتی صنایع 

-دستی و گردشگری

 گاز

 25 
ه گذاری گاز طی قرارداد شماره لول

 1399/08/07تاریخ  11/24689

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

در مرحله اصالح طرح میباشد که پس از آن 

  شبکه اجرا خواهد شد

25 
ایجاد ناحیه صنعتی 

 خیابان سازی-علیشاه
 30 

بسترسازی و جدولگذاری و آسفالت طی 

 1399/03/21تاریخ  11/7418قرارداد شماره 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%100به اتمام رسیده است ) پیشرفت 

26 
ایجاد ناحیه صنعتی 

 برق-علیشاه
 35 

 11/7414تیرگذاری برق طی قرارداد شماره 

 1399/03/21تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

پروژه ه در مرحله اتمام میباشد ) پیشرفت 

95%)  

27 
احیه صنعتی ایجاد ن

 آب-علیشاه
 30 

لوله گذاری آب طی قرارداد شماره 

 1399/11/12تاریخ  11/35706

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

برنامه ریزی  1400پیمانکار انتخاب و برای سال 

  شده است
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

28 
ایجاد ناحیه صنعتی 

 گاز-علیشاه
 30 

لوله گذاری گاز طی قرارداد شماره 

 1399/10/24تاریخ  11/33478

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

برنامه ریزی  1400پیمانکار انتخاب و برای سال 

  شده است

29 
-شهرک صنعتی اسکو

 خیابان سازی
 30 

بانسازی و خاکبرداری و خاکریزی و اخی

آسفالت و جدولگذاری طی قراردادهای 

و  1399/10/11تاریخ  11/31813شماره 

 11/31380و  1399/07/29تاریخ  11/23801

 1398/10/10تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%100پروژه به اتمام رسیده است ) پیشرفت 

30 
-شهرک صنعتی اسکو

 برق
 11/5672تیرگذاری برق طی قرارداد شماره  45 

 1398/03/04تاریخ 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  (%100پروژه به اتمام رسیده است ) پیشرفت 
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

31 
-شهرک صنعتی اسکو

 آب
لوله گذاری آب طی قرارداد شماره  30 

 1399/07/29تاریخ  11/23775

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

در مرحله نصب انشعاب میباشد ) پیشرفت 

95%)  

32 
-شهرک صنعتی اسکو

 گاز
 20 

و شبکه داخلی  %70خط انتقال گاز تا مرحله 

ین دو نیاز به ه و برای وصل ااجرا شد 20%

 ن منابع ملی توسط شرکت گاز میباشدیتام

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

و شبکه داخلی  %70خط انتقال گاز تا مرحله 

ه و برای وصل این دو نیاز به اجرا شد 20%

 ن منابع ملی توسط شرکت گاز میباشدیتام

و شبکه  %70خط انتقال تا مرحله 

وصل ه و برای اجرا شد %20داخلی 

ن منابع ملی یاین دو نیاز به تام

 توسط شرکت گاز میباشد

33 
فعال سازی واحدهای 

 راکد
 کمک به باز فعال سازی واحدهای راکد 80 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

واگذاری استیجاری ،  فعال سازی توسط خود 

متقاضی ،  فعال سازی توسط سرمایه گذاری 

یافت تسهیالت جدید ،  فعال سازی توسط در

بانکی  . طبق لیست پیوستی واحدهای راکد 

واحد فعالسازی شده(  95) فعال سازی شده

 درصد 100پیشرفت باالی 
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

34 

توسعه صنایع کوچک 

و پیوند آنها با صنایع 

 بزرگ

 خوشه 5تکمیل برنامه های  5 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

چی خوشه کسب و کار :  نخود 5اجرای برنامه 

ممقان ، فرش و تابلو فرش ، حوله سازی ، 

صنایع چوبی و مبلمان مرند ،  تجهیزات نفت و 

 گاز

 درصد 100پیشرفت 

 

 خاتمه یک خوشه در حال اجرا 80 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

  خاتمه خوشه حوله بافی تبریز

 ثبت و بروز رسانی اطالعات پیمانکاری فرعی 80 

ی شرکت شهرکها

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

پیمانکاری  60ثبت و بروز رسانی اطالعات 

  SPXفرعی در سامانه 
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 های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استانپروژه

 طرح/ پروژه ردیف
 اهداف

 عناوین اقدام یا فعالیت
 سازمان یا فرد

 مسئول
 در خصوص برنامه انجام شده تاقداما

درصورت عدم اقدام دالیل 

 مربوطه

 کمی کیفی

35 
تکمیل زنجیره ارزش 

 صنایع منتخب
 زنجیره خودروهای سنگین 80 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

تکمیل طرح تدوین زنجیره ارزش خودروهای 

  سنگین و ارسال به وزارت صمت

 100  نعتیواگذاری زمین ص 36
قرارداد به  300واگذاری حق انتفاع در قالب 

 هکتار 160مساحت 

شرکت شهرکهای 

صنعتی 

 آذربایجانشرقی

واگذاری حق انتفاع در ) واگذاری زمین صنعتی

  (هکتار 170قرارداد به مساحت  375قالب 
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  شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی شاخص تدوینهای پروژه -5-2

 گذاریگروه کاری سرمایه -1-5-2

طرح( و گروه  9گذاری )برای گروه کاری سننرمایهکه طرح  17راسننتای جهش تولید در مجموع اسننتان در  دارایی و اقتصننادی امور کل برای اداره

 بوطه آمده است. و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مرگروه کاری هر  99تصویب گردیده که عملکرد سال  (طرح 8کاری اقتصاد کالن )

 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

1 

ناسنننایی  شننن

 و هننناطنننرح

 هایفرصننننت

 گذاریسرمایه

سرمایه گذاری جذب 

عه  خارجی و توسننن

 استان

 10شننناسننایی 

طنننننننننننرح 

گذاری سننرمایه

بنننننخنننننش 

صی و  صو  5خ

طنننننننننننرح 

گذاری سننرمایه

 بخش دولتی

سایی1 شنا  هاطرح ( 

 هننایفننرصننننت و

گذاری بخش سرمایه

صننننعننت از طریق 

مکنناتبننه و برگزاری 

های جلسه با دستگاه

ها و تشکل ربط وذی

 بخش خصوصی

های مسننئول: ( دسننتگاه1

سننازمان صنننعت و معدن، 

سنننازمان منطقه آزاد ارس، 

نایع،  گانی، صننن بازر تاق  ا

معادن و کشنناورزی تبریز و 

 خانه صنعت و معدن

 :1اقدام بند 

گاه1-1 با دسنننت به  کات های ( م

هنای بخش مسنننئول و تشنننکنل

 1399خصوصی تا پایان خرداد 

ها و ح( شننناسننایی عناوین طر1-2

سرمایهفرصت گذاری در قالب های 

ای تا پایان تیر های دو صننفحهفرم

1399 

های ها و تشکلمکاتبه با دستگاه 17و  جلسه 1برگزاری 

 (1بخش خصوصی )پیوست شماره 

سط  در اسنتان گذاریفرصنت سنرمایه 7شنناسنایی  )تو

 (2سازمان صمت( )پیوست شماره 

گذاری در استان طرح صنعتی جهت سرمایه 6شناسایی 

 (3)توسط سازمان صمت( )پیوست شماره 

گذاری جهت معرفی به طرح سنننرمایه 9و شنننناسنننایی 

گذاران جهت سرمایه گذاری )توسط خانه صنعت سرمایه

 (4و معدن( )پیوست شماره 

- 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

سایی2 شنا  هاطرح ( 

 هننایفننرصننننت و

گذاری بخش سرمایه

مننعنندن از طننریننق 

مکنناتبننه و برگزاری 

های جلسه با دستگاه

شکلذی ها و ربط و ت

 بخش خصوصی

های مسننئول: ( دسننتگاه2

سننازمان صنننعت و معدن، 

آزاد ارس، سنننازمان منطقه 

سی، اتاق سازمان زمین شنا

بازرگانی، صنننایع، معادن و 

نه  کشنننناورزی تبریز، خنا

صنعت و معدن، خانه معدن 

نجمن همگن  اسنننتننان، ا

 سنگ.

جلسننننه1-3 گزاری  بر ای در ( 

کنناری تسنننننهننیننالت و گننروه

صویب و سرمایه گذاری به منظور ت

 1399مردادماه  15تایید طرح تا 

گاه1-4 با دسنننت به  کات های و ( م

های بخش خصنننوصنننی و تشنننکل

کان عات ام طال فت م یا سننننجی در

گذاری تأیید شده های سرمایهطرح

های مربوطه مسنن ل و از دسننتگاه

شکل صی به دو ت صو های بخش خ

زبان فارسننی و انگلیسننی تا پایان 

 1399مهر 

سال فرم1-5 صفحه( ار ای های دو 

های تایید شننده برای طراحی طرح

فت آن یا مت و در لب فر قا ها در 

 1399طراحی شده تا پایان آذر 

های ها و تشکلمکاتبه با دستگاه 17جلسه و  1برگزاری 

 (5بخش خصوصی )پیوست شماره 
سایی  سرمایه 3شنا ستان طرح معدنی جهت  گذاری در ا

 (6ازمان صمت( )پیوست شماره )توسط س

سایی3 شنا  هاطرح ( 

 هننایفننرصننننت و

گذاری بخش سرمایه

کشننناورزی از طریق 

مکنناتبننه و برگزاری 

های جلسه با دستگاه

شکلذی ها و ربط و ت

 بخش خصوصی

های مسننئول: ( دسننتگاه3

سننازمان جهاد کشنناورزی، 

سننازمان منطقه آزاد ارس و 

نایع،  گانی، صننن بازر تاق  ا

 کشاورزی تبریزمعادن و 

های ها و تشکلمکاتبه با دستگاه 18جلسه و  1برگزاری 

 (7بخش خصوصی )پیوست شماره 
سایی  شماره  21شنا ستان )پیوست  شاورزی در ا طرح ک

8) 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

سایی4 شنا  هاطرح ( 

 هننایفننرصننننت و

گذاری بخش سرمایه

گردشگری و خدمات 

از طریق مکنناتبننه و 

با  برگزاری جلسنننه 

ستگاه بط رهای ذید

ها و بخش و تشنننکل

 خصوصی

های مسننئول: ( دسننتگاه4

کننل میراث فرهنگی، اداره

شگی، صنایع ستی و گرد د

شننهرداری تبریز و سننازمان 

منطقه آزاد تجاری، صنعتی 

 ارس.

هننای ( جنناگننذاری طننرح1-6

گذاری طراحی شنننده دو سنننرمایه

حه یت مرکز ای در وبصنننف سنننا

دی  15گذاری تا خدمات سنننرمایه

1399 

هننای ( جنناگننذاری طننرح1-7

گذاری طراحی شنننده دو سنننرمایه

سیصفحه مدیا تا دی مولتیای در 

 1399دی  15

 6و  5، 4، 3، 2اقدام برای بندهای 

ند هم با ب مان  هد  1ز جام خوا ان

 پذیرفت.

های ها و تشکلمکاتبه با دستگاه 11جلسه و  1برگزاری 

 (9بخش خصوصی )پیوست شماره 
گردشگری و طرح سرمایه گذاری در حوزه  27شناسایی 

 (10خدمات )پیوست شماره 

سایی5 شنا  هاطرح ( 

 هننایفننرصننننت و

گذاری بخش سرمایه

یی از طریق  یربنننا ز

مکنناتبننه و برگزاری 

های جلسه با دستگاه

 ربطذی

های مسننئول: ( دسننتگاه5

 ای،منطقه برق هایشننرکت

 و آب ای،منننننطننقننه آب

 و راه کلاداره فاضنننالب،

ندگی شنننهرسنننازی، مای  ن

 توسننعه و تسنناخ شننرکت

های نا قل و حمل زیرب  در ن

 آذربایجان، آهنراه اسننتان،

نت دفتر عاو خت م  و سننننا

های ها و تشکلمکاتبه با دستگاه 11جلسه و  1برگزاری 

 (11بخش خصوصی )پیوست شماره 
در حوزه زیربنایی طرح سننرمایه گذاری  15شننناسننایی 

 (12)پیوست شماره 
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ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

 در هنناآزادراه تننوسننننعننه

ستان  شرقیآذربایجان هایا

 ارس. آزاد منطقه غربی و و

سایی6 شنا  هاطرح ( 

 هننایفننرصننننت و

گذاری بخش سرمایه

یان از طریق دانش بن

مکنناتبننه و برگزاری 

های جلسه با دستگاه

 ربطذی

مسننئول: پارک  ( دسننتگاه6

عنننلنننم و فننننننناوری 

 شرقیآذربایجان

های همکار: مراکز )دسننتگاه

ها و منطقه رشنند دانشننگاه

 وری ربع رشیدی(علم و فنا

 (13مکاتبه )پیوست شماره  1

طرح سننرمایه گذاری در حوزه فناوری و  3شننناسننایی 

 (14بنیان )پیوست شماره دانش

 

( دسنننننننتننننگنننناه 7

ندیجمع نده: ادارهب کل کن

امور اقتصننننادی و دارایی 

)منننرکنننز خننندمنننات 

 گذاری(سرمایه

گذاری به های سنننرمایهمکاتبه و ارائه گزارش فرصنننت 2

ونت محترم هماهنگی امور اقتصنننادی اسنننتانداری و معا

مه نا مان محترم بر تان سنننناز یت اسننن مدیر ریزی و 

 (15شرقی )پیوست شماره آذربایجان
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ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

2 

 رسنننانیاطالع

 و هننناطنننرح

 هایفرصننننت

 گذاریسرمایه

رسننننناننننی اطنننالع

ها ها و طرحپتانسننیل

هننای و فننرصنننننت

ستان سرمایه گذاری ا

ظور جننذب  ن م بننه 

گننذاری سننننرمننایننه

عه خارجی  و توسننن

 استان

 

ها و ( معرفی طرح1

هنننای فنننرصنننننت

یه ما گذاری از سنننر

یق حضنننور در  طر

هننای نشننننسنننننت

 گذاریسرمایه

ها و ( معرفی طرح2

هنننای فنننرصنننننت

یه ما گذاری از سنننر

طریق اعزام / پذیرش 

هننننای هننننیننننأت

 گذاریسرمایه

ها و ( معرفی طرح3

هنننای فنننرصنننننت

یه ما گذاری از سنننر

مولتی  دیطریق سی

 مننننننننندینننننننننا

ها و ( معرفی طرح4

هنای مسنننئول: دسنننتگناه

کل امور اقتصنننادی و اداره

 خنندمننات منرکنز)داراینی 

 (گذاریسرمایه

 های همکار: کلیهدسنننتگاه

تگنناه تی هننایدسننن ل  و دو

 خصوصی. بخش هایتشکل

( فعالیت مذکور مسنننتمر بوده و 1

انجام خواهد  1399در طی سنننال 

 پذیرفت.

( فعالیت مذکور مسنننتمر بوده و 2

انجام خواهد  1399در طی سنننال 

 پذیرفت.  

دی و جنناگننذاری  15( بعنند از 3

گذاری طراحی های سنننرمایهطرح

 مدیادی مولتییشده در س

و جنناگننذاری  دی 15( بعنند از 4

گذاری طراحی های سنننرمایهطرح

 مدیادی مولتیشده در سی

و منوط به  1399( تا پایان آبان 5

عات امکان سننننجی ارسنننال مطال

گننذاری از هننای سنننرمننایننهطرح

گاه حب پروژه و دسنننت های صنننا

شکل صی به دو ت صو های بخش خ

یا شنننرکت در  به  15جلسنننه و  11* برگزاری و  مکات

 (16)پیوست شماره 

گذاری*  یه هایفرصنننت و هاطرح بار ما  گذاری،سنننر

 حوزه به مربوط مقررات و قوانین و اسننتان هایپتانسننیل

 گذاریسایت مرکز خدمات سرمایهری در وبگذاسرمایه

ها و ها و طرحها، توانمندیرسانی پتانسیلمعرفی و اطالع

 گذارانگذاری استان به سرمایههای سرمایهفرصت

- 
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ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

فننرصنننننت هننای 

یه ما گذاری از سنننر

یت  طریق وب سننننا

مننرکننز خنندمننات 

 گذاریسرمایه

های ( ارسننال طرح5

یه ما به سنننر گذاری 

سننننننننازمننننننان 

 گذاریسرمایه

طالع6 نی ( ا رسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

ای بننه منننننطننقننه

 گذارانسرمایه

خدمات  به مرکز  بان انگلیسنننی  ز

 گذارییهسرما

یافت 6 مانی در بازه ز به  با توجه   )

ای گذاری منطقههای سرمایهمشوق

های اقتصنننادی، تا هر یک از بخش

گذاری در  بار بل  قا عد،  ماه ب یک 

سننننایننت مننرکننز خنندمننات وب

 باشد.گذاری میسرمایه

3 

 بننر نننظننارت

 هنننایطنننرح

 گذاریسننرمایه

 خارجی

پیگیری مشنننکالت 

 گذارانسرمایه
- 

( پیگیری مشکالت 1

یه ما گذاران از  سنننر

ستگاه ستانی د های ا

کل مسننئول: اداره دسننتگاه

امور اقتصننننادی و دارایی 

)منننرکنننز خننندمنننات 

 گذاری(سرمایه

تدای سنننال  مذکور از اب یت  عال ف

 1399آغاز و تا پایان سننال  1399

به صنننورت مسنننتمر ادامه خواهد 

 داشت.

 با مکاتبه طریق از گذارانسنننرمایه مشنننکالت پیگیری

گزاری ملی و در صننورت لزوم بر و اسننتانی هایدسننتگاه

 جلسه:
- 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

یا  به  کات از طریق م

 شفاهی.

( مننکنناتننبننه بننا 2

گاه های ملی دسنننت

عکنناس و  ن جهننت ا

گیری مشنننکالت پی

 گذاران.سرمایه

( در صنننورت لزوم 3

 برگزاری جلسه.

 های همکار: کلیهدسنننتگاه

ستگاه ستانی  دولتی هاید ا

 و ملی.

ستگاه از . پیگیری1 ستانی هاید ست  44: ا مکاتبه )پیو

 (17شماره 

)پیوسنننت   مکاتبه 37: ملی هایدسنننتگاه از . پیگیری2

 (18شماره 

 (19)پیوست شماره  8: جلسه . برگزاری3

 (20)پیوست شماره  8: خارجی واحدهای از . بازدید4

4 

گننیننری و پننی

ناسنننایی  شننن

هننای مشنننوق

گذاری سننرمایه

ای در منطقننه

هننای بننخننش

های شناسایی مشوق

گننذاری سننننرمننایننه

ای و منننننننطنننقنننه

رسنننانی آن به اطالع

یه ما گذاران و سنننر

 فعالین اقتصادی

- 

یی 1 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

 ای در بخشمنطقننه

کشاورزی با برگزاری 

جنننلسنننننات بنننا 

 کارشناسان مربوطه

( دستگاه مسئول: سازمان 1

 زیجهاد کشاور

سال   1399فعالیت مذکور در طی 

به صنننورت مسنننتمر انجام خواهد 

نان فت و چ چه تغییراتی در پذیر

اطالعات دریافتی حاصنننل شنننود، 

برگزاری جلسننات با کارشننناسننان 

سه و  1برگزاری  شاورزی  2جل سازمان جهاد ک مکاتبه با 

 (21)پیوست شماره 

کشننناورزی  گذاری بخشهای سنننرمایهمشنننوق احصننناء

 (22)پیوست شماره 

- 



 گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید ■ 76

 

 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

مننخننتننلننف 

 اقتصادی

یی 2 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

 ای در بخشمنطقننه

گردشگری و خدمات 

با برگزاری جلسات با 

 کارشناسان مربوطه

کل ( دستگاه مسئول: اداره2

مننیننراث فننرهنننننگننی، 

 دستی و گردشگریصنایع

های زمانی دیگر در مربوطه در بازه

 دستور کار قرار خواهد گرفت.

 1399( تا پایان خرداد 1

 1399( تا پایان تیر 2

 1399رداد ( تا پایان م3

 1399( تا پایان شهریور 4

 1399 ( تا پایان مهر5

 1399 ( تا پایان آبان6

 1399( تا پایان آذر 7

 1399( تا پایان دی 8

گزاری  گی، جلسننننه بننا اداره 1بر ن فره یراث  م کننل 

 (23دستی و گردشگری )پیوست شماره صنایع

گردشننگری  گذاری بخشهای سننرمایهمشننوق احصنناء

 (24)پیوست شماره 

یی 3 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

ای در بخش منطقننه

با  صننننعت و معدن 

برگزاری جلسنننات با 

 کارشناسان مربوطه

( دستگاه مسئول: سازمان 3

 ارتصنعت، معدن و تج

سه و  4برگزاری  ستگاه 6جل شکلمکاتبه با د های ها و ت

 (25بخش خصوصی مرتبط )پیوست شماره 

صاء شوق اح سرمایهم صنعت و معدن  گذاری بخشهای 

 (26)پیوست شماره 

یی 4 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

ای در بخش منطقننه

های مسننئول: دسننتگاه( 4

پننارک عننلننم و فننننناوری 

شنننرقی و منطقه آذربایجان

شرقی جلسه با پارک علم و فناوری آذربایجان 1برگزاری 

 (27)پیوست شماره 

بنیان دانش گذاری بخشهای سنننرمایهمشنننوق احصننناء

 ( 28)پیوست شماره 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

بنننننیننان بننا دانننش

برگزاری جلسنننات با 

 کارشناسان مربوطه

ویننژه عننلننم و فننننناوری 

 رشیدی تبریزربع

 1399( تا پایان بهمن 9

لب در اسنننفند * جمع ندی مطا ب

 خواهد بود. 1399

های رسننننانی مشنننوق( اطالع10

قه یهمنط ما به سنننر گذاران از ای 

سایت مرکز بطریق بارگذاری در و

 به توجه گذاری )باخدمات سنرمایه

مانی بازه فت ز یا  هایمشنننوق در

 از یک هر ایمنطقه گذاریسرمایه

 ماه یک تا، اقتصنننادی هایبخش

 سنننایتوب در بارگذاری قابل، بعد

مات مرکز یه خد ما  گذاریسنننر

 (.باشدمی

یی 5 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

قه ای در منطقه منط

آزاد تجاری ن صنعتی 

ارس بننا بننرگننزاری 

جنننلسنننننات بنننا 

 کارشناسان مربوطه

( دستگاه مسئول: سازمان 5

منطقه آزاد تجاری، صنعتی 

 ارس

 

مکاتبه با سنننازمان منطقه آزاد  2جلسنننه و  1برگزاری 

 (29تجاری ن صنعتی ارس )پیوست شماره 

سازمان منطقه آزاد تجارعدم سخگویی  صنعتی پا ی نننن 

 ارس به مکاتبات

 

یی 6 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

قه ای در منطقه منط

ویننژه اقننتصننننادی 

با برگزاری  سنننهالن 

( دسننتگاه مسنن ل: منطقه 6

 ویژه اقتصادی سهالن

 

مکاتبه با منطقه ویژه اقتصننادی  2جلسننه و  1برگزاری 

 (30سهالن )پیوست شماره 

ص شوق اءاح صادی ویژه منطقه گذاریسرمایه هایم  اقت

 (31سهالن )پیوست شماره 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

جنننلسنننننات بنننا 

 کارشناسان مربوطه

یی 7 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

ای در منننننطننقننه

صنعتی شهرک های 

شنننرقی با آذربایجان

برگزاری جلسنننات با 

 کارشناسان مربوطه

( دستگاه مسئول: شرکت 7

هننای صننننعتی شنننهرک

 شرقیآذربایجان

های مکاتبه با شنننرکت شنننهرک 2جلسنننه و  1برگزاری 

 (32شرقی )پیوست شماره صنعتی آذربایجان

 هایمشننوق احصنناء گذاریسننرمایه هایمشننوق احصنناء

صنننعتی )پیوسننت  هایشننهرک شننرکت گذاریسننرمایه

 (33شماره 

یی 8 ( شنننننناسننننا

هننننای مشنننننننوق

گننذاری سننننرمننایننه

مالیاتی و گمرکی در 

سننننطننح مننلننی و 

ای از طریق منطقننه

های مسننئول:  ( دسننتگاه8

کل امور مالیاتی و ناظر اداره

 گمرکات استان.

کل امور مالیاتی و مکاتبه با اداره 2جلسنننه و  2برگزاری 

 (34ناظر گمرکات استان. )پیوست شماره 

 (35گمرکی و مالیاتی )پیوست شماره  هایمشوق احصاء
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

با  برگزاری جلسنناتی

 کارشناس مربوطه

طالع9 نی ( ا رسننننا

ای ههای منطقمشوق

 گذارانبه سرمایه

( دسننتگاه مسننئول: مرکز 9

 گذاریخدمات سرمایه

 

کننده: بندیدسنننتگاه جمع

کل امور اقتصنننادی و اداره

داراینی )منرکنز خنندمننات 

 گذاری(سرمایه

مکاتبه به  2گذاری طی های سننرمایهارائه گزارش مشننوق

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی

شوق سرمایهارائه م سایت مرکز خدمات گذاری های  در وب

 (36گذاری )پیوست شماره سرمایه

5 

ایجنناد بننانننک 

اطننالعنناتننی 

دانش و تجارب 

گذاران سرمایه

و شننناسننایی 

گذاران سرمایه

ها و معرفی پتانسننیل

ها و فرصنننت  طرح 

گذاری های سنننرمایه

 گذارانبه سرمایه

- 

( مننکنناتننبننه بننا 1

های بخش دسنننتگاه

دولتی و خصننوصننی 

خننذ بننانننک جهننت ا

اطننننالعنننناتننننی 

گننذاران سننننرمننایننه

 داخلی و خارجی

هنای مسنننئول: دسنننتگناه

گاه  نظیر دولتی هایدسنننت

گی یننند مور وزارت نمننا  ا

یز، در خننارجننه بر تر ت ف  د

 از حننمننایننت و جننذب

 اسننتانداری، گذاریسننرمایه

 و منندیننریننت سننننازمننان

)فعالیت  1399( تا پایان سنننال 1

 باشد.(مذکور مستمر می

ک 7 ندگیم مای با ن به  جه در امور وزارت ات تبریز،  خار

صنعتی ارس، اتاقفرمانداری  ها، منطقه آزاد تجاری ننننن 

 ( 37)پیوست شماره   معدن و صنعت بازرگانی و خانه

 فعال اقتصادی در استان 1955شناسایی حدود 

- 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

داخنننلنننی و 

 خارجی

مه نا نداری ریزی،بر ما ها، فر

سازمان منطقه آزاد تجاری، 

صننننعتی ارس و سننننایر 

تگنناه تی و دسننن ل هننای دو

کل و هاانجمن  هایتشننن

 اتاق ویژهخصوصی به بخش

 و معادن صنننایع، بازرگانی،

نه  کشنننناورزی تبریز، خنا

 صنعت و معدن و غیره.

کننده: بندیدسنننتگاه جمع

کل امور اقتصنننادی و اداره

داراینی )منرکنز خنندمننات 

 گذاری(سرمایه

6 

بننننرگننننزاری 

های نشننسننت

 گذاریسرمایه

ها و فرصت ارائه طرح

گذاری های سنننرمایه

رمایه گذاران و به سنن

هنننای شنننننرکنننت

یه ما گذاری و سنننر

- 

( مکاتبه با صاحبان 1

 طرح.

( جننلسنننننه بننا 2

های اجرایی دسننتگاه

صاحب طرح و بخش 

دسننتگاه مسننئول: معاونت 

ماهنگی امور اقتصنننادی  ه

 استانداری

تگنناه مکننار: دسننن ه هننای 

های ها و دسننتگاهسننازمان

 1399ام خرداد 15( تا 1

 1399ام خرداد 30( تا 2

 توسننعه گذاریسننرمایه جلسننه با هلدینگ 2* برگزاری 

سه مالی اعتباری ملل و فلزات و  و معادن س مکاتبه  7مو

هنای ایی جهنت درینافنت طرحهنای اجربنا دسنننتگناه

 (38گذاری )پیوست شماره سرمایه

- 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

سرمایه گذار به جذب 

 استان

خصوصی در خصوص 

های برگزاری نشست

یه ما گذاری و سنننر

هننا مکلف نمودن آن

های به معرفی طرح

 گذاریسرمایه

یافت اطالعات 3 ( در

هننای اولننیننه طننرح

یه ما گذاری از سنننر

 اجرایی هایدسننتگاه

 خصوصی بخش و

سه با 4 ( برگزاری جل

های اجرایی دسننتگاه

و بخش خصننوصننی 

مننتننولننی جننهننت 

ندی طرحجمع های ب

یه ما گذاری و سنننر

 ها.گزینش طرح

صنننناحننب طرح و بخش 

خصنننوصنننی از جمله: مس 

سازمان  آذربایجان، آلومینا، 

ستاد احیای زمین سی،  شنا

چه ا یا ماندر یه، سننناز  روم

 سنننپاه سنننازندگی بسنننیج

عاشورا، سازمان منطقه آزاد 

تی ارس،  ع ن تجنناری، صننن

شننهرداری تبریز، سننازمان 

ریزی، منندیریننت و برنننامننه

 ای،منطقه برق هایشننرکت

 و آب ای،منننننطننقننه آب

 و راه کلاداره فاضنننالب،

ندگی شنننهرسنننازی، مای  ن

 توسننعه و سنناخت شننرکت

های نا مل زیرب قلح  در ون

 آذربایجان، آهنراه اسننتان،

نت دفتر عاو خت م  و سننننا

 1399ام تیر 20( تا 3

 1399ام تیر 31( تا 4

 1399ام مرداد 31( تا 5

 1399ام شهریور 6( تا 6

 1399ام شهریور 13تا  (7

 1399ام شهریور 20( تا 8

مان اعالم شننننده از 9 ( بر طبق ز

سرمایه شرکت   هاگذار، بانکسوی 

مه و مذاکرات تعیین بی مان  ها ز

 خواهد شد.

 گذاریسرمایه گذاری به هلدینگهای سرمایهمعرفی طرح

 موسسه مالی اعتباری مللفلزات و  و معادن توسعه
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

( ارائننه مطننالعننات 5

مکننان جی و ا ن سننن

تننوجننیننه فنننننی ن 

های اقتصنننادی طرح

تأیید شننده توسننط 

به متولی آن طرح ها 

م نت ه عاو اهنگی م

امننور اقننتصننننادی 

 استانداری

یی6  ( شنننننناسننننا

 هنننایشنننننرکنننت

 گننذاریسننننرمننایننه

 هایشننرکت، داخلی

 گننذاریسننننرمننایننه

ها در بیمه و هابانک

هننای حننوزه طننرح

گننذاری سننننرمننایننه

 در هنناآزادراه تننوسننننعننه

ستان  شرقیآذربایجان هایا

تایی غربی، امور و  و روسننن

 استانداری و ... شوراهای
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

یت ید اولو تأی دار و 

 شده استان

( مکاتبه و ارسنننال 7

نننامننه بننه دعننوت

گذاران جهت سرمایه

مذاکره در خصننوص 

هننننننای طننننننرح

 گذاریسرمایه

 حضننور گیریی( پ8

 حضننننور عنندم یننا

یه ما  گذاران درسنننر

 نشست و مذاکره

 ( انجام مذاکرات9

7 

های رصد پروژه

گذاری سننرمایه

 استان

اطنننالع از رونننند 

یه ما گذاری در سنننر

یت  هدا تان و  اسننن

یه ما به سنننر گذاران 

افزار تهیننه نرم

های رصد پروژه

گذاری سننرمایه

 استان

( برگزاری جلسنات 1

هننای بننا دسنننتگنناه

یا  حب پروژه  صننننا

دارای اطننالعننات از 

هننای بننخننش پننروژه

مسننئول: سننازمان  دسننتگاه

 ریزی مدیریت و برنامه

تگنناه مکننار: دسننن ه هننای 

تانداری )دفتر ناوری اسننن  ف

و دفتر  اسننتانداری اطالعات

( برگزاری حداقل دو جلسنننه تا 1

یان خرداد  هت تعیین  1399پا ج

های های ارزیابی رصد پروژهشاخص

گذاری توسط دفتر جذب و سرمایه

 گذاری استاندرایحمایت از سرمایه

سرمایه صد  سامانه ر ست  شده ا ستر مقرر  گذاری در ب

  اندازی شود.تکمیل و راه SDIسامانه 

ست مرحله در SDI سامانه شکاالت رفع و اولیه ت  ورود ا

 (39. )پیوست شماره باشدمی اطالعات

- 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

خش قوه هننای بننب ل ا

 گذاری استانسرمایه

صی و دریافت  صو خ

هننا و اطالعننات طرح

های تعیین شننناخص

ها ارزیابی رصد پروژه

توسننط دفتر جذب و 

حنننمننناینننت از 

گننذاری سننننرمننایننه

 ستاندرایا

یافت اطالعات 2 ( در

به صنننورت پروژه ها 

های فصلی از دستگاه

یه  مان ته تا ز متولی 

افزار توسننط دفتر نرم

یت از  ما جذب و ح

گننذاری سننننرمننایننه

 استاندرای

افزاری ( تهیننه نرم3

جننامننع جننهننت 

جننذب و حننمننایننت از 

گذاری استانداری( و سرمایه

 و دولتی هایدسننتگاه کلیه

 خصوصی بخش هایتشکل

 دارای صاحب پروژه.

 

قل دو جلسننننه 2 حدا ( برگزاری 

هماهنگی جهت دریافت اطالعات 

مار پروژه یهو آ گذاری های سنننرما

یت از توسنننط دف ما جذب و ح تر 

گذاری اسنننتاندرای و با سنننرمایه

هماهنگی و حضننور کارشننناسننان 

 استانداری اطالعات فناوری دفتر

افزار توسننط سننازمان ( تهیه نرم3

ریزی تا پایان آذر مدیریت و برنامه

1399 

ها ( بنارگنذاری اطالعنات پروژه4

توسنننط سننننازمنان مندیرینت و 

ریزی در فصننل پایانی سننال برنامه

1399  
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

عات  گذاری اطال بار

 ها توسننط دفترپروژه

طالعننات فننناوری  ا

 استانداری

( بننننارگننننذاری 4

پروژه طالعننات  ا هننا

 توسننط هر دسننتگاه

 متولی با نظارت دفتر

طالعننات فننناوری  ا

 استانداری

8 

آوری آمار جمع

هنننای طنننرح

گذاری سننرمایه

 استان

اطنننالع از رونننند 

یه ما گذاری در سنننر

 استان

- 

سه با ( برگ1 زاری جل

ستگاه صاحب د های 

پروژه یا دارای اطالع 

از پروژه بننه منظور 

هایی تعیین شنناخص

آوری آمار جهت جمع

یابی پروژه های و ارز

 گذاری استانسرمایه

دسننتگاه مسننئول: سننازمان 

ریزی منندیریننت و برنننامننه

 شرقیآذربایجان

تگنناه مکننار:دسننن ه  هننای 

های ها و دسننتگاهسننازمان

له  حب پروژه از جم صننننا

سننازمان جهاد کشنناورزی، 

سننازمان صنننعت، معدن و 

سه  دریافت اطالعات در بازه زمانی 

 ها خواهد بود.ماهه از سازمان

تا 1 خراد  15( برگزاری جلسننننه 

 1399سال 

عات پروژه2 فت اطال یا ها در ( در

پایان هر فصننل تا ابتدای هفتم ماه 

 بعد فصل آتی.

س مرحله در SDI سامانه شکاالت رفع و اولیه تت  ورود ا

 (40. )پیوست شماره باشدمی اطالعات

 

 

- 
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

یافت اطالعات 2 ( در

به صنننورت پروژه ها 

های فصلی از دستگاه

متولی و به صنننورت 

 منظم و فصلی

بندی و ارائه ( جمع3

تا  ماه ا15گزارش  م 

به  عد فصنننل آتی  ب

ماهنگی  نت ه عاو م

امننور اقننتصننننادی 

 استانداری.

یراث تجننارت، اداره م کننل 

سننتی و دفرهنگی، صنننایع

سازمان منطقه  شگری،  گرد

آزاد تجاری، صنننعتی ارس، 

 ای،منطقه برق هایشننرکت

 و آب ای،منننننطننقننه آب

 و راه کلاداره فاضنننالب،

ندگی شنننهرسنننازی، مای  ن

 توسننعه و سنناخت شننرکت

های نا مل زیرب قلح  در ون

 آذربایجان، آهنراه اسننتان،

نت دفتر عاو خت م  و سننننا

 در هنناآزادراه تننوسننننعننه

ستان  شرقیانآذربایج هایا

کل راهداری و غربی، اداره و

نقننل جنناده ای، حمننل و 

 پزشکی و ...علوم

مانی ب بازه ز فت گزارش ) یا رای در

 ام تیر(7ام خرداد تا 31اول: 

فت گزارش  یا مانی برای در بازه ز (

 ام مهر(7ام شهریورماه تا 31دوم: 

فت گزارش  یا مانی برای در بازه ز (

 ام دی(7ام آذر تا 30سوم: 

فت گزارش  یا مانی برای در بازه ز (

ام 11ام اسنننفننند تننا 30چهننارم: 

 (1400فروردین 

ئه( جمع3 ندی و ارا گزارش در  ب

 بازه زمانی ذیل خواهد بود: 

ئه گزارش اول:  بازه زمانی برای ارا (

 ام تیر(15تا 

)بازه زمانی برای ارائه گزارش دوم: 

 ام مهر(15تا 

)بازه زمانی برای ارائه گزارش سوم: 

 (ام دی15
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 گذاری()گروه کاری سرمایه  اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

ف
دی

ر
 

 طرح

 اهداف

 اقدامات عناوین

 یا فعالیت
 اقدام تاکنون یجهنت بندی به تفکیک هر اقدامزمان سازمان یا فرد مسئول

عدم  یلدال

 یشرفتپ

مطابق با 

 برنامه

 کمی کیفی

)بننازه زمننانی برای ارائننه گزارش 

 (1400ام فروردین 16چهارم: 

9 

بننننرگننننزاری 

جنننلسنننننات 

کننناری گنننروه

 گذاریسرمایه

پیگیری امور مربوط 

کننناری بنننه گنننروه

تسنننننهنننینننالت و 

 گذاریسرمایه

بننننرگننننزاری 

 15حننداقننل 

 جلسه

جننلسننننناتننی بننا 

موضنننوعاتی مختلف 

در راستای شناسایی 

هننننننای طننننننرح

یه ما گذاری در سنننر

مختلف هننای بخش

گننذاری، سنننرمننایننه

های شناسایی مشوق

گننذاری سننننرمننایننه

ای در منننننطننقننه

هننای مختلف حوزه

اقتصنننادی، رصننند 

هننننننای پننننننروژه

گذاری استان سرمایه

و ... برگزار خواهنند 

 شد.

دستگاه مس ل برای هر 

مربوطه، در هر  فعالیت

 بخش ذکر شده است.

 1399فعالیت مذکور در طی سال 

 انجام خواهد پذیرفت.

 (41جلسه )پیوست شماره  32 برگزاری

 دستور جلسه 63تعداد دستور جلسه: 

 مصوبه 172تعداد مصوبات جلسه: 

 مصوبه 119تعداد مصوبات اجرا شده: 

 نفر 290تعداد حاضرین در جلسه: 

- 
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 گروه کاری اقتصاد کالن -2-5-2

 (تصاد کالنگروه کاری اق) اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 اقدامات عناوین
سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 مطابق با برنامه
 کیفی کمی

1 

 راهکارهای استخراج

 توسعه و رشد کلیدی

 اسناد از استان اقتصادی

 آمایش نظیر باالدستی

 تدبیر سند و سرزمین

 استان توسعه

- 

استخراج 

کارهای راه

رشد و 

توسعه 

 استان

استخراج 

راهکارهای رشد و 

 توسعه استان

از اسناد 

 باالدستی 

سازمان مدیریت و 

 ریزیبرنامه

  تهیه دو مورد گزارش در خصوص راهکارهای رشد و توسعه استان

 (1چکیده مطالعات سند تدبیر توسعه استان )پیوست شماره  -1

 (2شماره چکیده مطالعات آمایش سرزمین )پیوست  -2

- 

2 

 و اقدامات بندیاولویت

پیشنهادهای فرابخشی 

 سایر از اخذ شده

 ذیل کاری هایگروه

 اقتصادی، کارگروه

 گذاریسرمایه و اشتغال

 جلسات در طرح جهت

 کالن اقتصاد کاریگروه

- 

افزایش 

تعامالت 

اقتصادی و 

مرتفع 

نمودن 

مشکالت 

کالن 

اقتصادی 

 استان

مکاتبه با سایر 

کاری و هایگروه

درخواست ارسال 

پیشنهادات 

فرابخشی مرتبط 

کاری با گروه

اقتصاد کالن 

جهت طرح در 

جلسات گروه 

کاری اقتصاد 

 کالن

کل امور اداره

اقتصادی و دارایی 

 و

تمامی ادارات عضو 

کارگروه اقتصادی، 

اشتغال و 

 گذاریسرمایه

به  براساس مکاتبات صورت گرفته مسئولیت تشکیل جلسات میزهای کشوری

جلسه جهت بررسی و مرتفع  13این گروه کاری تفویض گردید که تاکنون تعداد 

 نمودن مشکالت تجار کشورهای مربوطه برگزار گردیده است.

 (3)پیوست شماره 19/4/1399جلسه میز کشوری سوریه  -1

 (4شماره )پیوست 30/4/1399جلسه میز کشوری عراق  -2

 (5شماره )پیوست 13/5/1399جلسه میز کشوری آذربایجان  -3

 (6شماره )پیوست 23/5/1399جلسه میز کشوری ترکیه  -4

 (7شماره )پیوست 27/5/1399جلسه میز کشوری چین  -5

 (8شماره )پیوست 12/6/1399جلسه میز کشوری روسیه  -6

 (9شماره )پیوست 27/9/1399جلسه میز کشوری آذربایجان  -7

 (10شماره )پیوست 11/10/1399ستان  جلسه میز کشوری آذربایجان و ارمن -8

- 
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 (تصاد کالنگروه کاری اق) اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 اقدامات عناوین
سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 مطابق با برنامه
 کیفی کمی

 (11)پیوست شماره  14/10/1399جلسه فعالین تجاری استان با آذربایجان -9

 (12شماره)پیوست  20/10/1399کمیته اقتصادی آذربایجانجلسه -10

 (13)پیوست شماره  21/10/1399جلسه میز تجارت با ارمنستان  -11

 (14شماره )پیوست 08/11/1399جلسه میز کشوری قزاقستان  -12
 (15)پیوست شماره  20/11/1398صورتجلسه افزایش مراودات با آذربایجان  -13



 گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید ■ 90

 

 (تصاد کالنگروه کاری اق) اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 اقدامات عناوین
سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 مطابق با برنامه
 کیفی کمی

3 

 پایگاه ایجاد و مدیریت

سازندگان و  اطالعاتی

پیمانکاران صنعتی 

دار های اولویتفعالیت

 استان

ورود 

 100اطالعات 

بنگاه در 

پایگاه 

 اطالعاتی

- 
ایجاد پایگاه 

 اطالعاتی

های شرکت شهرک

 صنعتی

تسررهیل و برقراری ارتباط میان به منظور شررناسررایی، ایجاد و توسررعه بازار، 

ارتقاء  و  پیمانکاران فرعی )تأمین کنندگان( و پیمانکاران اصررلی )کارفرمایان(

سازی پیمانکاران  شده و توانمند سامانه در قالب پروژه ملی اجرایی  فرعی این 

سعه مبادالت ن صی تو ص ست. دبیرخانه تخ ستان  10ظام پیمانکاری فرعی در ا ا

ستقر می ساخت م شد که دبیرخانه گروه  شینبا آالت قطعات، تجهیزات و ما

 شرقی اختصاص یافته است.صنعتی و خط تولید به آذربایجان

سال  شهرک بنگاه 100تعداد  99با عنایت به موارد فوق در  شرکت  سط  های تو

های صنعتی استان در پایگاه اطالعاتی سازندگان و پیمانکاران صنعتی فعالیت

 ( 16)پیوست شماره  دار استانی درج گردیده است.اولویت

 

4 

 مشکالت استخراج

 سطح در تولیدکنندگان

 و گزارش تدوین و کالن

- 

احصاء 

مشکالت 

بخش 

استخراج 

موضوعات مرتبط 

کاری از با گروه

کل امور اداره

اقتصادی و دارایی 

 و

نمایندگان این گروه کاری به صورت مستمر در جلسات حضور داشته و در 

اند. از جمله این موارد خصوص مسایل مرتبط اقدامات الزم را انجام داده

کل جهت بررسی و مرتفع توان به تشکیل کمیته ارزی به دبیری این ادارهمی

- 
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 (تصاد کالنگروه کاری اق) اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 اقدامات عناوین
سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 مطابق با برنامه
 کیفی کمی

 به پیشنهادات ارائه

 به مرتبط نهادهای

 مشکالت رفع منظور

 توسعه برای وجودم

 استان

اقتصادی 

استان و 

تالش در 

جهت رفع 

 هاآن

جلسات برگزار 

شده، طرح در 

جلسات 

کاری و ارائه گروه

 ربطبه مراجع ذی

تمامی ادارات عضو 

کارگروه اقتصادی، 

و اشتغال 

 گذاریسرمایه

جلسه تشکیل  4ا تا کنون نمودن مشکالت ارزی اشاره نمود که در این راست

 یافته است. 

 (17)پیوست شماره  31/3/1399اولین جلسه کمیته ارزی  -1

 (18)پیوست شماره  3/6/1399دومین جلسه کمیته ارزی  -2

 (19)پیوست شماره  4/3/1399سومین جلسه کمیته ارزی  -3

 (20)پیوست شماره  31/3/1399اولین جلسه کمیته ارزی  -4

5 

 عوامل ندرو استخراج

استان و مقایسه  تولید

 آن با کشور

تهیه  گزارش 

درخصوص 

عوامل 

تولیدی 

استان 

درطول 

های سال

 اخیر

- 

  استان اعتبارات

 

مدیریت و  سازمان

 ریزیبرنامه

شررده تنها یک گزارش تهیه گردیده و دو مورد بینیاز سرره مورد گزارش پیش

 گزارش دیگر مانده است. 

سازمان مدیریت و برنامهگزارش مربوط به اعتب -1 سط  ستان تو ریزی ارات ا

 (21تهیه و به دبیرخانه ارسال گردیده است. )پیوست شماره 

صورت -2 ساس مکاتبات  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گرفته با ادارهبرا

 (22باشد. )پیوست شماره موضوع در دست اقدام می

صورت -3 ساس مکاتبات  صمتبرا سازمان  ست  گرفته با  ضوع در د این مو

 (23باشد..)پیوست شماره اقدام می

- 

 و کارنیروی

 اشتغال استان

کل تعاون، کار اداره

 و رفاه اجتماعی
- 

 منابع و زمین

 و معادن طبیعی،

 برداریبهره روند

 ها در استانآن از

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
- 
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6 

 مقدمات سازیآماده

 برتر هایشرکت حضور

بورس و  در استانی

 اوراق بهادار تهران

انجام امور 

مرتبط با 

 9پذیرش 

شرکت برتر 

استانی در 

بورس و 

 فرابورس

ترغیب و 

تشویق 

های شرکت

برتر استانی 

جهت حضور 

در بورس 

 وفرابورس

استخراج لیست 

هایی که شرکت

شرایط حضور در 

بورس را دارند و 

برگزاری جلسات 

های با شرکت

منتخب توسط 

رس و بو

ها جهت کارگزاری

ترغیب و تشویق 

به حضور در 

 بورس و فرابورس

ای بورس منطقه

 شرقیآذربایجان

سازمان صنعت، 

 معدن وتجارت

اتاق بازرگانی 

 تبریز

خانه صنعت و 

 معدن

کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

شرکت توسط سازمات صمت استخراج و  75های مربوط بالغ بر لیست شرکت

 (24ای ارسال گردید. )پیوست شماره کل و بورس منطقههبه این ادار

های چنین طی مکاتباتی مزایا و شرررایط پذیرش در بورس و نیز مشرروقهم 

ها به سازمان صمت، خانه صنعت و معدن، رسانی به شرکتموجود جهت اطالع

 (25)پیوست شماره  .رسانی گردیده استها و ... اطالعاتاق بازرگانی، انجمن

سال تا پ ضوری و  4، 99ایان  ست ح ش صورت ن سه به  ویدئو کنفرانس با  5جل

ای،  کارگزاران بورس و ها، واحدهای تولیدی، بورس منطقهحضررور شرررکت

 سازمان صمت برگزار گردیده است. 

 (26)پیوست شماره  99,2,20اولین جلسه بورس  -1

 (27)پیوست شماره  99,3,24دومین جلسه بورس  -2

 (28)پیوست شماره  99,5,12بورس سومین جلسه  -3

 (29)پیوست شماره  99,6,13چهارمین جلسه بورس  -4

صورت ساس اقدامات  سازه 14گرفته تاکنون بر ا شامل  ستانی  های شرکت ا

نوین بتنی تبریز، سیم و کابل تبریز، داروسازی دانا، شیرین عسل، کاغذ سازی 

سودا، صنعت آسیاشور، آی دیزل(،آذر خاوران، هلدینگ دریک )دُرپاد و بنیان

وطن، پتروشیمی تبریز، فوالد صنعت بناب و خودرو، آذر فدک شبستر، شیرین

جام داده به بورس و فرابورس ان هت ورود  مات خود را ج قدا طک ا ند. آذر غل ا

 (30)پیوست شماره 

- 
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 (تصاد کالنگروه کاری اق) اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 اقدامات عناوین
سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 مطابق با برنامه
 کیفی کمی

7 
مولدسازی و مدیریت 

 های دولتدارایی

فروش: 

18000 

 میلیارد ریال

مولدسازی: 

لیارد می 3000

 ریال

- 

شناسایی، احصاء 

و تشکیل پرونده 

اموال غیرمنقول 

مازاد برای 

مولدسازی 

)انتشار صکوک 

اجاره( یا فروش و 

ارسال به اموال 

دولتی در سطح 

 استان

کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

 میلیارد ریال 2950فروش: 

رد ریال به میلیا 105میلیارد ریال که مبلغ  2950مورد به ارزش تقریبی  273

 باشد.فروش رسیده و مابقی در مراحل انجام مزایده می

- 

8 
جذب اسناد خزانه 

 اسالمی ابالغی به استان

از محل سهمیه 

اعتبار سال 

98 :6090 

 میلیارد ریال

از محل سهمیه 

اعتبار سال 

99: 

میلیارد  5651

 ریال

- 

توسعه و استقرار 

نظام جامع 

ها مدیریت بدهی

ی های مالو دارایی

 عمومی

کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

 میلیارد ریال 5733: 98از محل سهمیه اعتبار سال 

 میلیارد ریال 1591: 99از محل سهمیه اعتبار سال 

 (32)پیوست شماره  

 بینیپیش منطقه، بودن سردسیر و مهرماه از نامهموافقت مبادله به باتوجه

 واگذار یافته تخصیص خزانه سنادا کل هزینه انجام مهلت پایان تا گرددمی

 .گردد

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره برای شده شاخص تدوین هایپروژه -6-2

و نتیجه اقدامات  99تصننویب گردیده که عملکرد سننال طرح  42راسننتای جهش تولید در مجموع در اطالعات  فناوری و ارتباطات کل برای اداره

 وطه آمده است.عملکردی هر طرح در بخش مرب
 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

1 

ایجاد پردیس 

 ICTاقتصاد 

 دور()کری

 پردیس 1 -

تصویب ساختار پردیس در  -

 شورای گسترش
 تا پایان خردادماه-

 ICTاداره کل 

 پارک علم و فناوری

تغییر عنوان پروژه از پردیس به سایبر 

 (1)پیوست  پارک

- 

تخصیص محل استقرار  -

 پردیس و آماده سازی آن

تا پایان شهریور -

 ماه

تخصیص محل در مرکز رشد دانشگاه 

تی سهند و رونمایی از سایبر پارک با صنع

حضور معاون علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و استاندار آذربایجان شرقی 

 (1)پیوست 

شروع فرآیند جذب شرکت  -

 ها و استارت آپها
 تا پایان سال -

 و مطرح خصوصی بخش توسط پروژه این

 اقدامات نتایج که. باشد می اجرا حال در

 .است گردیده استعالم

 :اقدامات

 معاونت با پشتیبانی نامه تفاهم انعقاد -1

 جمهوری ریاست فناوری
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

 و ارتباطات فناوری وزارت با هماهنگی -2

 اطالعات فناوری

 و موقعیت تنها با متعدد مذاکره -3

 در طرح استقرار برای شده کاندید اراضی

 سهند دانشگاه با تبریز شهر غرب

 ایه ساختمان نقشه تهیه پیگیری -4

 (بر زمان بسیار) موجود

 مطالعات انجام و میدانی های بررسی -5

 1000 بر بالغ) طرح سنجی امکان

 اقتصادی معاونت برای ارسال و( صفحه

 برای B.P تهیه حال در و استان

  اقتصادی

 و پروژه شرکت تشکیل ریزی برنامه -6

 سهامداری یا و مشارکت نحوه تعیین

 سهند صنعتی دانشگاه

 (1)پیوست  

2 

تخصیص مرکز 

داده استان به 

عنوان یکی از 

استفاده از 

ظرفیت مرکز 

داده به عنوان 

- 

تصویب قرار گرفتن مرکز -

داده استان به عنوان مرکز 

 داده اقماری

 ICTاداره کل  تا پایان تیر ماه-

عنوان مرکز داده مرکز داده همراه اول به 

اقماری شمالغرب مورد تصویب قرارگرفته 

 (1است. )پیوست 

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

مراکز داده 

اقماری شبکه 

 ملی اطالعات

زیرساخت 

شبکه ملی 

 اطالعات

اجرای عملیات فنی اتصال -

مرکز داده به شبکه ملی 

 اطالعات

 تا پایان آبان ماه -

افتتاح مرکز داده به صورت ویدئو 

کنفرانس و توسط وزیر ارتباطات و 

 (1)پیوست فناوری اطالعات 

- 

3 

اتصال موزه 

استان به های 

شبکه ملی 

 اطالعات

- 

درصد  100

موزه های 

 استان

انعقاد تفاهم نامه با اداره کل -

میراث فرهنگی، گردشگری و 

 صنایع دستی

 تا پایان خرداد ماه

 ICTاداره کل 

اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری 

 و صنایع دستی

به دلیل در اولویت بودن  -

شبکه ملی مدارس و 

 اتصال روستاهای باالی

خانوار به شبکه ملی 20

اطالعات فعال این پروژه از 

 اولویت خارج شده است.

احصاء اطالعات زیر ساخت -

 دسترسی موزه های استان
 - تا پایان مرداد ماه

فراهم کردن زیرساخت -

 تکمیلی برای موزه ها
 - تا پایان آذرماه

 - تاپایان سال اتصال به شبکه ملی اطالعات-

4 

تکمیل سامانه 

های هوشمند 

گمرکی )طرح 

 ملی(

  - 

تکمیل پنجره واحد تجارت 

 فرامرزی
 مستمر

 گمرک ایران

 - (2در دست اقدام )پیوست 

 - (2)پیوست راه اندازی گردیده است  30/08/1399 سامانه های هوشمند مسافری

 31/03/1399 سامانه های هوشمند ارزی
ر حال تکمیل راه اندازی گردیده و د

 (2)پیوست سامانه 

بروز مشکالت 

 دستورالعملی

 30/08/1399 فروشگاه های آزاد شاهد
راه اندازی گردیده و در حال تکمیل 

 (2)پیوست سامانه 
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

 30/08/1399 استرداد
راه اندازی گردیده و در حال تکمیل 

 (2)پیوست سامانه 
- 

 - (2دام )پیوست در دست اق 31/05/1399 پست سریع

 TSC 31/06/1399ارزش و   اصالح روند
 گمرکی تعرفه و ارزش تعیین سامانه

http://epl.irica.ir/TscViewPage 
 (2)پیوست 

- 

 - در دست اقدام مستمر و سایر رویه های گمرکی

5 

توسعه 

ها با زیرساخت

کت مشار

بخش 

 خصوصی

)طرح ملی/ 

 استانی(

  - 

.انجام مکاتبات در خصوص 1

 دریافت اعتبار از گمرک ایران
31/01/1399 

گمرک ایران / 

 گمرک تبریز

اعتبارات درخواستی در  %62.5تحقق 

 (2اواخر آذر ماه )پیوست 
 

. تامین قطعات و بهبود 2

 زیرساخت موجود
29/12/1399 

 خرید تجهیزات .1

ندازی سامانه نصب و راه ا .2

نظارت تصویری حراست 

 (2)پیوست 

 

6 

توسعه و 

تکمیل پروژه 

نرم 

افزارگمرک 

  - 

. توسعه و تکمیل پروژه 1

 گمرک موبایل
31/03/1399 

 (2)پیوست راه اندازی گردیده است  گمرک ایران

 

  01/04/1399 تکمیل کیف پول توسعه و .2

http://epl.irica.ir/TscViewPage
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

و   موبایلی

کیف پول 

الکترونیکی و 

ارتقای سامانه 

پیام رسان 

WE طرح(

 ملی(

. توسعه و تکمیل پیام رسان 3
we 

31/06/1399  

7 

راه اندازی و 

تکمیل سامانه 

رهگیری پلمب 

الکترونیکی 

 )طرح ملی(

  - 
. تکمیل سامانه رهگیری 1

 پلمپ
  (2)پیوست راه اندازی گردیده است  گمرک ایران 31/06/1399

8 

راه اندازی و 

تکمیل پروژه 

ه بند را

و  ونیکیترالک

-پالک خوان 

راه اندازی و 

تکمیل پروژه 

  - 

.نصب و راه اندازی راه بند 1

 الکترونیکی و پالک خوان
15/12/1399 

گمرک ایران/ 

 گمرک تبریز

محل  در خوان پالک های دوربین نصب

 .است گرفته صورت تبریز گمرک ورودی

 (2)پیوست 

 

. نصب و راه اندازی پروژه  2

X-RAY کامیونی هوشمند 
28/12/1399 

 در دست اقدام

 (2)پیوست 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه
X-RAY 
 کامیونی

هوشمند)طرح 

 ملی/استانی(

9 

تکمیل سامانه 

حقوقی و 

مبارزه با 

قاچاق و جرایم 

سازمان یافته 

و 

پولشویی)طرح 

 ملی(

  - 

.تکمیل سامانه حقوقی و 1

مبارزه با قاچاق و جرایم 

 سازمان یافته و پولشویی

 ایران گمرک 30/08/1399

راه اندازی گردیده و در حال تکمیل 

 سامانه

 (2)پیوست 

 

 GISسامانه  10
تسهیل در 

 ارائه خدمت

تسریع در 

اخذ اطالعات 

و اتخاذ 

 تصممیم

مراقبت فعال و غیرفعال، 

کنترل و تحلیل بیماریهایی 

 دام و طیور

طبق فرایند 

 الکترونیکی

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 در مجموع 13054

 سامانه در شده ثبت اقدامات ایجنت 8011

GIS دام 

 سامانه در شده ثبت اقدامات نتایج 4875

GIS طیور 

 سامانه در شده ثبت اقدامات نتایج 168

 (3)پیوست آبزیان 

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

11 
سامانه صدور 

 پروانه

تسهیل در 

 ارائه خدمت

تسریع در 

فرایند صدور 

مجوزهای 

 دامپزشکی

صدور و تمدید پروانه 

ل به امور الکترونیکی اشتغا

دامپزشکی مسئولین فنی 

 دامپزشکی

صدور و تمدید پروانه 

برداری صنایع الکترونیکی بهره

 وابسته دامپزشکی

طبق فرایند 

 الکترونیکی

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 در شده ثبت اقدامات تعداد نتایج 451

 (3)پیوست  cert سامانه
- 

12 

سامانه 

یکپارچه 

قرنطینه 

 دامپزشکی

تسهیل در 

رائه خدمتا  

تسریع در 

فرایند صدور 

مجوزهای 

 دامپزشکی

صدور انواع مجوزهای حمل، 

واردات و صادرات برای 

های بازرگانی مرتبط با شرکت

دامپزشکی از طریق سامانۀ 

شبکۀ یکپارچۀ قرنطینۀ 

 دامپزشکی

طبق فرایند 

 الکترونیکی

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 در نقل و حمل) گواهی تعداد 13951

 (کشور داخل

 (3)پیوست 

- 

13 
شهرداری 

 هوشمند
- 

 7ارایه 

 سرویس

هوشمندسازی  .1

 های خدماتیسرویس

هوشمندسازی کنترل  .2

 ترافیک

اشتراک دوچرخه  .3

 هوشمند

همه طرح ها به 

صورت موازی و طی 

م دو سال آینده انجا

 خواهد شد

سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری تبریز

-پیگیری و مکاتبات به تبریز شهرداری

 فناوری و ارتباطات کل اداره های

 (4)پیوست  .دهدنمی پاسخ اطالعات

شهرداری تبریز به 

های مکاتبات و پیگیری

اداره کل ارتباطات و 

فناوری اطالعات پاسخ 

 دهد.نمی
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

 های هوشمندپارکینگ .4

های پارکینگ .5

 ای هوشمندحاشیه

 نشانی هوشمندآتش .6

 رویداد شهر هوشمند .7

14 
ای تولید محتو

 دیجیتال

تولید انواع 

محتوای 

 دیجیتال

- 

تولید محتوای  .1

دیجیتال از جاذبه های 

تاریخی ، فرهنگی ، 

طبیعی )بومگردی( و 

انسان ساخت استان با 

هدف بستر سازی برای 

توسعه دیجیتال 

 مارکتینگ

تولید ویدئو کلیپ با  .2

موضوعات میراث 

فرهنگی ، گردشگری و 

صنایع دستی به 

منظور معرفی جامع 

ظرفیت های استان در 

 1399تا پایان سال 

اداره کل میراث 

فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری 

استان آذربایجان 

 شرقی

تمامی موارد چهارگانه در هفته 

گردشگری )یک الی هفت مهر( آماده رو 

 نمایی است

 (5)پیوست 

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

بکارگیری در اقتصاد 

 دیجیتال

تولید محتوای موشن  .3

گرافیک دو دقیقه ای 

در خصوص توانمدی 

های گردشگری و 

صنایع دستی و میراث 

فرهنگی برای 

گروههای سنی مورد 

هدف در راستای 

 تبلیغات گردشگری

تولید محتوای  .4

دیجیتال و اجرای 

 QRسیستم 

CODE   نرم افزاری

ری در و سخت افزا

راستای معرفی آثار 

فرهنگی ، تاریخی در 

 موزه های استان
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

15 

پرتال های 

رزرواسیون 

هتل،  آنالین،

هتل آپارتمان، 

اقامت های 

بومگردی، ویال 

های دارای 

مجوز و سایر 

خدمات در 

حوزه 

 گردشگری

سامانه 1 -  

احصاء و جمع بندی  .1

اطالعات هتل ها، هتل 

آپارتمان، اقامت های 

بومگردی، ویالهای 

 دارای مجوز

فراخوان به بخش  .2

خصوصی جهت اجرای 

 پروژه

 انعقاد قرارداد .3

 اجرا .4

 1399تا پایان سال 

اداره کل میراث 

فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری 

استان آذربایجان 

 شرقی

-هر دو اپلیکیشن زیر در دسترس می

 باشند:

 Mr.Tripاپلیکیشن 

 Haritaاپلیکیشن 

 (5)پیوست 

 

- 

16 

ایجاد مرکز 

تخصصی 

های آپاستارت

بخش فرهنگ 

 و هنر و رسانه

تسهیل و 

تشویق راه 

اندازی و 

توسعه کسب و 

حوزه کارهای 

هنر و فرهنگ 

و رسانه از 

طریق ایجاد 

 یک مرکز

 ن تدارک فضای کار اشتراکی.1

ن تاسیس شتابدهنده و مرکز 2

 رشد.

 ن برگزاری رویدادهای رقابتی.3

ن جذب ایده های برتر در 4

 قالب شرکتها و موسسات

ن اختصاص تسهیالت پایه 5

 جهت ارائه نمونه محصول اولیه

 1400تا پایان سال 
اداره کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 (6)پیوست  

استارتاپ ها و کسب و کارهای زیر از 

 مورد حمایت قرار گرفته اند:

قرآن استور : به مرحله  -1

 جاری سازی رسیده است.ت

طاها کمیک : در مرحله  -2

( MVPارائه نمونه اولیه )

 می باشد.
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

بستر صحیح و 

مناسب جهت 

آموزش و 

تجربه مدل 

های نواورانه 

متناسب با 

 نیازهای جامعه

ن برگزاری دوره های آموزشی 6

مبانی کسب و کار و کارآفرینی 

نوآورانه برای ایده های 

 پذیرفته شده

ن ایجاد بستر معرفی و فروش 7

محصوالت و خدمات نوسعه 

 یافته در مرکز

ن برگزاری نمایشگاه، همایش 8

و جشنواره های متناسب 

معرفی پتانسیل ها و جهت 

دستاوردها با هدف توسعه 

بازار، فرهنگ سازی، شبکه 

سازی و جذب سرمایه گذار در 

 سطح ملی و بین المللی

کتاب استور : در مرحله  -3

( MVPارائه نمونه اولیه )

 می باشد.

حجاب دات آی آر : در مرحله طراحی 

 مدل اولیه کسب و کار است.

17 

حمایت از 

برگزاری 

های کارگاه

آموزشی و 

توانمندسازی 

تقویت کنش 

گران فعال و 

فعال سازی 

ظرفیت های 

 بالقوه

 4مورد در  8

 فصل سال

انجام حمایت براساس مطالعه 

 سوات
 1399تا پایان سال 

اداره کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

تدوین سرفصلهای و موضوعات -1

آموزشی دوره ها با هماهنگی اداره کل 

ی فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرق

الف(سرفصلهای دوره اقتصاد فرهنگ با 

رویکرد دیجیتال: عصر دیجیتال و شیوه 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

در موضوع 

 اقتصاد

دیجتال 

 فرهنگ و هنر

آشنایی با اقتصاد های نوین زندگی،

دیجیتال ، مدل های کسب و کار در 

اول ساندویچ بعدا ، اقتصاد دیجیتال

سینما، حق مولف و قیمت گذاری آثار 

فرهنگی، اقتصاد فرهنگ در ایران ، 

هنگ و هنر ، اقتصاد دیجتال در حوزه فر

راهنمای حضور و فعالیت پدیدآورندگان 

آثار فرهنگی هنری در اقتصاد 

دیجیتال.ب(سرفصلهای دوره آموزشی 

کسب و کارهای فرهنگی خالق: آشنایی 

با کارآفرینی و سبک زندگی کارآفرینانه ، 

فرصت های مرتبط با کسب و کارهای 

فرهنگی و خالق ، ایده یابی و ارزیابی 

تحلیل بازار و رقبا ،جذب و ایده و فرصت،

بکارگیری منابع و مسائل حقوقی و 

نهادهای حامی ، طراحی مدل کسب و 

عقد تفاهم نامه -2کار و طرح کسب و کار.

همکاری ما بین موسسه طنین آسمانی 

ندای وحی و جهاددانشگاهی استان 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

آذربایجانشرقی جهت تولید محتوای 

آموزشی دوره ها و استفاده از سیستم 

LMSهاد دانشگاهی برای برگزاری ج

طراحی و چاپ پوستر -3دوره ها 

ساخت  -4برگزاری دوره های آموزشی 

موشن گرافیک معرفی دوره های آموزشی 

اقتصاد فرهنگ و هنر کسب و کارهای 

فرهنگی و خالق و انتشار آن در فضای 

انجام مصاحبه در خصوص -5مجازی

اقتصاد فرهنگ و هنر با مسئولین 

و لزوم ارائه آموزشهای  فرهنگی استان

معرفی دوره در -6تخصصی در این زمینه

فضای مجازی ، پیجهای اینستاگرام 

مرتبط ، سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ، گروهای موسسات فرهنگی و 

 12شروع ثبت نام دوره ها از  -8هنری 

 بهمن ماه 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

18 

طراحی و 

سازی پیاده

سامانه دریافت 

اطالعات 

آماری و 

رزیابی ا

های هیأت

 ورزشی

 
 
- 

اجرای سامانه ی مشابه ارزیابی 

ادارات شهرستانها و برنامه 

ریزی برای ارتقا برنامه با 

 تامین اعتبار

 1400سال 

واحد فناوری 

اطالعات و معاونت 

 ورزشی)استانی(

 (7)پیوست  

اعتباری جهت خرید نرم افزار تخصیص 

داده نشده است. در صورت تخصیص 

مراحل اجرای پروژه  1400سال اعتبار در 

 آغاز خواهد شد

در صورت تأمین اعتبار 

مراحل طراحی و 

سازی آغاز خواهد پیاده

 گردید.

اعتباری جهت خرید نرم 

افزار تخصیص داده نشده 

است. در صورت تخصیص 

 1400اعتبار در سال 

مراحل اجرای پروژه آغاز 

 خواهد شد

19 

اجرای سامانه 

معرفی 

های باشگاه

ی استان ورزش

و اطالعات 

مکانی و 

GPS  بر روی

 نقشه

 - 

آغاز شناسایی اطالعات مکانی 

باشگاه های ورزشی با واگذاری 

 به بخش خصوصی

 1399سال 

واحد فناوری 

اطالعات و معاونت 

 ورزشی)استانی(

اجرای سامانه توسط بخش خصوصی و 

شناسایی ده درصد اطالعات مکانی 

 های خصوصیباشگاه

 (7)پیوست 

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

20 

ایجاد سیستم 

پرداخت 

الکترونیکی در 

 هاسامانه

 
 1ایجاد 

 سیستم

ایجاد سیستم پرداخت 

الکترونیکی در سامانه بیمه 

 ورزشی

اجرایی در سال 

 جاری

فدراسیون پزشکی و 

 ورزشی)ملی(

اجرای سیستم پرداخت الکترونیکی در 

 سامانه بیمه ورزشی

 (7)پیوست 

- 

21 

اجرای سامانه 

مبین در جهت 

طالعات ثبت ا

اماکن ورزشی 

موجود و 

واگذار شده به 

بخش 

خصوصی و 

ثبت سوابق 

ورزشی، احکام 

مربیگری و 

داوری و 

اطالعات 

ورزشکاری و 

های نامهگواهی

 
 1ایجاد 

 سامانه

ثبت  –اجرای فاز به فاز پروزه 

ی موجود اطالعات اماکن ورزش

و واگذار شده توسط ادارات 

کل و ثبت اطالعات 

ورزشکاران توسط هیئت های 

 ورزشی و دفاتر پیشخوان

اجرایی در سال 

 جاری

وزارت ورزش و 

 جوانان)ملی(

ثبت صد درصد اطالعات اماکن ورزشی 

موجود و واگذار شده به بخش خصوصی 

توسط کارشناسان اداره کل و اجرای ثبت 

ام مربیگری و داوری سوابق ورزشی، احک

های و اطالعات ورزشکاری و گواهینامه

اطالعات بیمه  -آموزشی ورزشی

آوری ورزشکاری، احکام قهرمانی و مدال

 توسط دفاتر پیشخوان

 (7)پیوست 

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

آموزشی 

 –ورزشی 

اطالعات بیمه 

ورزشکاری، 

احکام قهرمانی 

 آوریو مدال

22 

برگزاری 

های همایش

مرتبط با 

موضوع توسعه 

صادرات 

غیرنفتی کشور 

با محوریت 

همایش 

جهش تولید »

با رونق اقتصاد 

 «یتالدیج

 
 1برگزاری 

 همایش

ارائه و تصویب شیوه نامه -

 اجرایی و علمی

تشکیل کمیته علمی و -

 اجرایی

فراخوان درخواست پذیرش -

 مقاله

 داوری طرح ها-

 اجرای همایش-

 99اجرا تا آبان ماه 

، اتاق بازرگانی

صنایع، معادن و 

 کشاورزی تبریز

 (8)پیوست  

 به دلیل ویروس کرونا، برگزار نشده است

به دلیل ویروس کرونا، 

برگزاری همایش احتماالً 

مورد مخالفت ستاد ملی 

مقابله با کرونا قرار گیرد 

لذا برگزاری این همایش تا 

امکان  1399پایان سال 

 پذیر نمیباشد.
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

23 

تهیه 

اپلیکیشن 

موبایل برای 

پشتیبانی 

قبوض تمامی 

های دستگاه

رسان خدمات

به صورت 

 متمرکز

سرعت در ارائه 

اتخدم  

توسعه 

خدمات 

 دیجیتال

ایجاد زیرساخت و اخذ مجوز 

 -از نهادهای نظارتی

 -اجرای پروژه-عقد قرارداد

 راه اندازی

31/06/1399 
آقای  -شرکت گاز

 تیمورزاده

 (9)پیوست  

 

 انجام نشده است.

با توجه به اینکه اپلیکیشن 

موبایل بصورت مجزا توسط 

هرکدام از دستگاههای 

 خدمات رسان تولید شده

است . پیشنهاد میشود با 

مشخص نمودن متولی امر 

نسبت به تهیه اپلیکیشن 

 متمرکز اقدام گردد.

با توجه به اینکه اجرای 

این پروژه نیازمند همکاری 

بین کلیه دستگاهها می 

باشد لذا پیشنهاد می 

گردد در این خصوص 

جلسه ای با حضور 

نمایندگان کلیه 

دستگاههای خدمات رسان 

لی امر تعیین برگزار و متو

و اقدامات الزم صورت 

 پذیرد .
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

24 

ایجاد دیتابیس 

مشترک بین 

های سازمان

رسان خدمات

از جمله ثبت 

 احوال

سرعت در 

 احراز هویت

کاهش زمان 

 ارائه خدمات

ایجاد زیرساخت و اخذ مجوز 

 -از نهادهای نظارتی

 -اجرای پروژه-عقد قرارداد

 راه اندازی

29/12/1400 
آقای  -شرکت گاز

 تیمورزاده

 (9)پیوست  

 

 انجام نشده است.

در صورت مشخص شدن 

متولی امر جهت هماهنگی 

بین سازمانهای خدمات 

رسان این شرکت 

زیرساخت برای امر مورد 

 اشاره را محیا می نماید.

با توجه به اینکه اجرای 

این پروژه نیازمند همکاری 

بین کلیه دستگاهها می 

باشد لذا پیشنهاد می 

ن خصوص گردد در ای

جلسه ای با حضور 

نمایندگان کلیه 

دستگههای خدمات رسان 

برگزار و متولی امر تعیین 

و اقدامات الزم صورت 

 پذیرد .
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

25 

طراحی نقشۀ 

واحد، شامل 

تمامی 

های زیرساخت

خدماتی از 

قبیل گاز، 

مخابرات، آب 

 و برق

جلوگیری از 

آسیب 

-زیرساختها  

پشتیبانی 

-راحت   

صرفه جویی 

 در هزینه

ستقرار نظاما  

GIS 

GIS تاسیسات  استقرار نظام

 -گاز

 جلوگیری از صدمات احتمالی

 

29/12/1400 
آقای  -شرکت گاز

 غفاری شهرک

درصد هدف  62.5،  99تا پایان آذر 

)ایجاد بانک اطالعات مکانی تاسیسات 

( GIS گاز استان و استقرار سیستم

 محقق شده است

 (9)پیوست 

مقرر شده است تا پایان 

درصد  100،  1400سال 

 هدف  محقق گردد.

 

مکاتباتی با شهرداریها ، 

ادارات پست ، بنیاد مسکن 

و جهادکشاوزری و کمیته 

SDI    نامه شماره(

 08/10/98مورخ  93091

مورخ  41949و 

(جهت دریافت  13/05/99

نقشه های پارسلی و 

کدپستی اماکن در سطح 

شهرستانهای استان صورت 

 پذیرفته است ولی تاکنون

نتیجه موثری حاصل 

 نگردیده است

با توجه به اینکه تمامی  .

نقشه عوارض گاز بر روی 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

پیاده سازی  های پارسلی

می گردد لذا عدم 

دسترسی به این نقشه ها 

منجر به طوالنی شدن 

مدت زمان پروژه ها می 

 گردد

26 

 21واگذاری 

خدمت 

درخصوص 

خدمات مربوط 

به مشترکین 

به دفاتر 

پیشخوان 

 دولت

زایش سرعت اف

-پاسخگویی  

اجرای دولت 

 الکترونیک

توسعه 

خدمات 

 الکترونیک

اخذ مجوز  -تهیه نقشه فرآیند

 -از نهادهای نظارتی

 واگذاری خدمات -پیمانسپاری

31/03/1399 
آقای  -شرکت گاز

 تیمورزاده

 دفاتر به اشاره مورد خدمات تمامی

)پیوست  .است گردیده واگذار پیشخوان

9) 

- 

27 

 تبدیل شبکه

سنتی به 

 شبکه ابری

سهولت 

دسترسی به 

 منابع موردنیاز

کاهش نیاز به -

تامین 

کاهش هزینه 

افزایش  -ها

 امنیت

خرید منابع سخت افزاری -1

 مورد نیاز

خریداری نرم افزارهای مورد -2

 نیاز

 ایجاد و راه اندازی-3

ورت تامین و در ص

تخصیص اعتبار الزم 

در مدت زمان یک 

سال طرح قابل اجرا 

 خواهد بود

 اداره کل هواشناسی

تشکیل جلسه در اداره کل هواشناسی  -1

با حضور مدیر کل محترم اداره ارتباطات 

 و فناوری اطالعات و سازمان فضایی

انجام مکاتبات الزم با اداره ارتباطات و -2

مان هواشناسی فناوری اطالعات و ساز

با توجه به عدم تامین 

اعتیار پروژه از دستور کار 

 خارج شده است
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

الیسنس 

معتبر نرم 

 -افزاری

پیشگیری از 

دست دادن 

-داده ها

 انعطاف پذیری

کشور جهت پیگیری مصوبات صورتجلسه 

 فوق

 (10)پیوست 

28 

استفاده از 
Big Data 
در دیتا بیس 

های رو به 

رشد و حجیم 

اطالعات 

 هواشناسی

استفاده 

بالدرنگ از 

 -داده ها

کارائی 

 عملیاتی بهتر

افزایش 

سرعت 

 سخگوئیپا

خرید منابع سخت افزاری -1

 مورد نیاز

خریداری نرم افزارهای مورد -2

 نیاز

 ایجاد و راه اندازی-3

در صورت تامین و 

تخصیص اعتبار الزم 

در مدت زمان یک 

سال طرح قابل اجرا 

 خواهد بود

 اداره کل هواشناسی

تشکیل جلسه در اداره کل هواشناسی  -1

باطات با حضور مدیر کل محترم اداره ارت

 و فناوری اطالعات و سازمان فضایی

انجام مکاتبات الزم با اداره ارتباطات و  -2

فناوری اطالعات و سازمان هواشناسی 

کشور جهت پیگیری مصوبات صورتجلسه 

 فوق

 (10)پیوست 

با توجه به عدم تامین 

اعتیار پروژه از دستور کار 

 خارج شده است

29 

راه اندازی 

اینترنت اشیا 

اد برای ایج

فضای مناسب 

افزایش بهره 

نظارت  -وری

دایم و 

-همیشگی

صرفه جویی 

در هزینه و 

 زمان

خرید منابع سخت افزاری -1

 مورد نیاز

خریداری نرم افزارهای مورد -2

 نیاز

در صورت تامین و 

تخصیص اعتبار الزم 

زمان یک در مدت 

 اداره کل هواشناسی

تشکیل جلسه در اداره کل هواشناسی  -1

با حضور مدیر کل محترم اداره ارتباطات 

 و فناوری اطالعات و سازمان فضایی

با توجه به عدم تامین 

اعتیار پروژه از دستور کار 

 خارج شده است
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

جهت کنترل 

سیستم ها و 

 افزایش امنیت

افزایش بهره 

 وری

سال طرح قابل اجرا  ایجاد و راه اندازی-3

 خواهد بود

انجام مکاتبات الزم با اداره ارتباطات و  -2

فناوری اطالعات و سازمان هواشناسی 

صورتجلسه کشور جهت پیگیری مصوبات 

 فوق

 (10)پیوست 

30 

پروژۀ 

دستگاهی بین

صدور 

مجوزهای 

خدمات شهری 

از جمله مجوز 

الکترونیکی 

 حفاری

  

 اخذ مجوز الکترونیکی از:

.اگر خدمت در محدوده 1

 شهری باشد:

 شهرداری -

 شرکت گاز استان -

 برات استانشرکت مخا -

 اداره برق استان -

.اگر خدمت خارج از محدوده 2

 شهر باشد:

اداره کل راه و شهرسازی  -

 استان

.اگر خدمت در محدوده 3

 روستایی باشد :

 1400سال 

)شرکت آب و 

 فاضالب استان(

 شهرداری تبریز

 شرکت گاز استان

شرکت مخابرات 

 استان

توزیع برق شرکت 

 استان

اداره کل راه و 

 شهرسازی استان

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

 دهیاری

علیرغم پیگیری های مکرر و برگزاری 

جلسه با ذینفعان پروژه از جمله سازمان 

فناوری اطالعات شهرداری تبریز در تاریخ 

و قبل از آن در خصوص راه  29/11/96

اندازی پنجره واحد خدمات شهری ، 

 ملموسی اخذ نشده است.نتایج 

 (11)پیوست 

با توجه به عدم همکاری 

سازمان فناوری اطالعات 

شهرداری تبریز که طرف 

اصلی اجرایی نمودن پروژه 

بین دستگاهی صدور 

مجوزهای خدمات شهری 

از جمله مجوز الکترونیکی 

حفاری میباشد، پروژه 

نسبت به سه ماهه اول 

هیچگونه پیشرفتی نداشته 

برد این پروژه و اصوالً پیش

از اختیار شرکت آب و 

فاضالب استان خارج 

 میباشد
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

سازمان جهاد کشاورزی  -

 استان

 دهیاری -

31 

صدور جواز 

تاسیس و 

پروانه  خدمات 

فنی مهندسی 

در زمینه 

صنعت نرم 

افزار و 

 کامپیوتر

توسعه  _

فعالیت دانش 

بنیان در 

 استان

ارتباط  _

صنعت 

 ودانشگاه

تحقیق  _

 وتوسعه

 5تعداد _

فقره جواز 

فنی 

 ومهندسی

 1تعداد  _

قره پروانه ف

بهره برداری 

فنی 

 ومهندسی

تسریع در صدور جواز فنی و  -

مهندسی و پروانه بهره برداری 

 فنی و مهندسی

پیگیری موانع احتمالی از  -

 سایر دستگاه ها

 طول سال

خانم  -صمت

رییس اداره  -متولی

آموزش و پژوهش و 

 فناوری سازمان

 (12)پیوست  

 

 شودبه صورت متمرکز از تهران انجام می 

طبق دستور العمل ابالغی 

مورخه  3/4017شماره 

و نامه صریح  31/4/94

سرپرست وقت معاونت 

آموزش وپژوهش و فناوری 

 224124/60به شماره 

) توسط  18/10/95مورخه 

وزارتخانه (صورت می 

پذیرد و به مراکز استانی 

تعویض اختیار نشده است 

. 

32 

اجرای توسعه 

اشتغال پایدار 

در قالب طرح 

 تاپ

اشتغال   _

فارغ 

التحصیالن 

 دانشگاهی

ثبت نام  _

واحد  200

صنعتی 

 استان

 اطالع رسانی -

 ثبت نام واحدها در سامانه -

 پیگیری از دانشگاه ها -

 طول سال

سازمان صمت 

 -استان 

 -سرکار خانم متولی

رییس اداره آموزش 

 مورد ثبت شده 71             :    بنگاه -

مورد ثبت  1:    نیازهای پژوهشی-

 شده

 مورد 2:                  پروژه-

 مورد صفر:                دانشجو-
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

ارتباط  _

صنعت  و 

 دانشگاه

و پژوهش و فناوری 

 سازمان

 مورد 1:                 اساتید-

 مورد 2:                  سرباز-

 (12)پیوست 

33 

صدور پروانه 

بهره برداری 

در زمینه 

صنعت نرم 

، کامپیوتر افزار

و تجارت 

 الکترونیکی

توسعه  _

صنعت نرم 

 افزار

بستر سازی  _

توسعه تجارت 

 الکترونیکی

 

 2تعداد  _

پروانه بهره 

 برداری

شناسایی  _

واحدهای 

صنفی فاقد 

پروانه کسب 

و ساماندهی 

 آنها

تسریع در صدور جواز فنی و  -

مهندسی و پروانه بهره برداری 

 فنی و مهندسی

احتمالی از پیگیری موانع  -

 سایر دستگاه ها

 طول سال

سازمان صمت 

 -استان 

 -سرکار خانم متولی

رییس اداره آموزش 

و پژوهش و فناوری 

 سازمان

 -جناب آقای بابایی

رییس اداره اصناف 

 سازمان

جناب آقای 

رییس  -هاشمی

 اتاق اصناف استان

 اتحادیه صنفی

 

 (12)پیوست 

 به صورت متمرکز از تهران انجام می شود

بق دستور العمل ابالغی ط

مورخه  3/4017شماره 

و نامه صریح  31/4/94

سرپرست وقت معاونت 

آموزش وپژوهش و فناوری 

 224124/60به شماره 

) توسط  18/10/95مورخه 

وزارتخانه (صورت می 

پذیرد و به مراکز استانی 

تعویض اختیار نشده است 

. 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

34 

سامانه 

تدارکات 

الکترونیکی 

خریدهای 

 دولت

اف شف _

سازی مالی 

 دولت

حمایت از  _

 کاالهای ایرانی

توسعه و  _

تعمیق ساخت 

 داخل

 

اطالع رسانی به واحدهای  _

تولیدی استان جهت ثبت نام 

 در سامانه مربوطه

اطالع رسانی و پیگیری از  _

 دستگاه های دولتی

 طول سال

سازمان صمت 

سامانه  -استان 

ستاد ایران 

  -نمایندگی استانی

 تگرجناب آقای کش

به صورت مستمر انجام می گیرد و 

خریدهای دستگاههای دولتی از طریق 

 این ساماانه انجام می گیرد.

 (12)پیوست 

 

35 

صدور جواز 

تاسیس و 

پروانه بهره 

برداری در 

زمینه تولید 

رمز ارز )بیت 

 کوین(

توسعه   _

 سرمایه گذاری
 

 30صدور  _

فقره جواز 

تاسیس رمز 

 ارز

 تسریع در صدور مجوز -

هماهنگی با شهرک های  -

 صنعتی و محیط زیست

بازدید از پیشرفت فیزیکی  -

طرح ها پس از تامین 

زمین در شهرک های 

 صنعتی استان

 طول سال

سازمان صمت 

معاونت  -استان 

برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری 

 سازمان

کل صدور جواز تاسیس ایجادی  -

برای استخراج رمز ارز در داخل 

 شهرک های صنعتی به تعداد

 فقره80

کل صدور جواز تاسیس ایجادی  -

برای استخراج رمز ارز در داخل 

 41شهرک های صنعتی به تعداد 

 فقره از ابتدا سال تا حال

کل صدور جواز تاسیس ایجادی  -

برای استخراج رمز ارز در داخل 

 14به تعداد شهرک های صنعتی 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

فقره در سه ماهه سوم سال 

 (12)پیوست  1399

36 

اندازی راه

های گاهکار

 IOT آموزش

در مراکز 

آموزش فنی و 

 ایحرفه

استفاده از 

تکنولوژی روز 

 IOTدر حوزه 

فرصت تبدیل 

آموزشی به 

فرصت تولید 

 محصول

ایجاد فعالیت و 

اشتغال در 

 IOTحوزه 

به روز رسانی 

رشته های 

آموزشی 

مطابق نیاز 

بازار کار و 

فناوری های 

 جدید

 100آموزش 

نفردوره در 

 سال

ایجاد کارگاه و  اخذ مجوز

 اختصاص فضای آموزشی
 یک ماه

اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای 

 استان

درخواست مجوز به شورای گسترش داده 

 شده است.

 (13)پیوست 

 منتظر نتیجه

به دلیل اینکه همکاری 

مشترک با شرکا و ذینفعان 

به نتیجه مطلوبی نرسید، 

این اداره کل تصمیم 

گرفت در فاز اول، دوره 

برنامه ریزی "ی آموزش

و مدیریت  IoTپلتفرم 

را  "هوشمند ساختمان

برای مربیان استان در سه 

برگزار  1400ماهه اول 

نماید و در فاز بعدی پس 

از تأمین اعتبار و خرید 

تجهیزات الزم، دوره های 

را به صورت  IoTمرتبط با 

دومنظوره در کارگاه 

مرکز  BMSآموزشی 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

شماره سه تبریز به مرور 

اه اندازی خواهد زمان ر

 کرد.

جلب مشارکت شرکای 

اجتماعی و ذی نفعان برای 

 تامین تجهیزات

 سه ماه

در جلسه با دانشگاه آزاد استان مطرح و 

 پیشنهاد داده شده است.

 (13)پیوست 

 منتظر نتیجه

 

به دلیل اینکه همکاری 

مشترک با شرکا و ذینفعان 

به نتیجه مطلوبی نرسید، 

یم این اداره کل تصم

گرفت در فاز اول، دوره 

برنامه ریزی "آموزشی 

و مدیریت  IoTپلتفرم 

را  "هوشمند ساختمان

برای مربیان استان در سه 

برگزار  1400ماهه اول 

نماید و در فاز بعدی پس 

از تأمین اعتبار و خرید 

تجهیزات الزم، دوره های 

را به صورت  IoTمرتبط با 



 121 ■ های اجراییهای شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاهبرنامه

 

 
 

 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

دومنظوره در کارگاه 

 مرکز BMSآموزشی 

شماره سه تبریز به مرور 

زمان راه اندازی خواهد 

 کرد.

 سه ماه تربیت مربیان الزم
 اقدام نشده است.

 (13)پیوست 

منتظر نتیجه مشارکت 

 شرکای اجتماعی

37 
ارائه آموزش 

های مربوط به 
IOT 

استفاده از 

تکنولوژی روز 

 IOTدر حوزه 

فرصت تبدیل  -

آموزشی به 

فرصت تولید 

 محصول

ایجاد و فعالیت  -

اشتغال در 

 IOTحوزه 

 100آموزش 

نفردوره در 

 سال

 دو ماه اطالع رسانی

اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای 

 استان

 اقدام نشده است.

 (13)پیوست 

پس از راه اندازی کارگاه 

 اقدام خواهد شد.

 یک ماه ثبت نام
 اقدام نشده است.

 (13)پیوست 
پس از راه اندازی کارگاه 

 شد. اقدام خواهد

 دو ماه برگزاری دوره
 اقدام نشده است.

 (13)پیوست 

پس از راه اندازی کارگاه 

 اقدام خواهد شد.
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

38 

برگزاری 

المپیادهای 

آزاد در حوزه 

رباتیک، 

 کدنویسی و...

توسعه فرهنگ 

رقابت سالم و 

سازنده در بین 

، طراحی افراد

و تولید 

افزارهای نرم

بومی و مطابق 

با فرهنگ 

اشاعه  جامعه،

فرهنگ تفکر 

الگوریتمی و 

کد نویسی در 

، افرادبین 

شناسایی 

استعدادها و 

های خالقیت

در زمینه  افراد

نویسی، برنامه

با  افرادآشنایی 

 نفر 150

اطالع رسانی و ثبت نام از 

 متقاضیان
 دو ماه

 –فنی و حرفه ای 

 -آموزش و پرورش

سازمان ورزش و 

دانشگاه  –جوانان 

 ها و...

 .است نشده انجام

 (13)پیوست 
 شرایط کرونایی

مسابقه لقمه مهارتی 

و فیلم های )موشن گرافی 

آموزشی کوتاه مدت( با 

مجوز سازمان تحت عنوان 

المپیاد آزاد و به صورت 

مجازی در ائایل بهمن ماه 

برگزار شد و پس از دهه 

فجر، جوایز منتخبان اعطا 

خواهد شد. المپیاد رباتیک 

به دلیل سخت افزاری 

بودن و کیفیت آن لزوماً 

بایستی حضوری برگزار 

 شود، ولی امکان برگزاری

مجازی المپیاد کدنویسی 

 وجود دارد. 

 یک ماه تهیه پروژه ها
 انجام نشده است.

 (13)پیوست 

برگزاری مسابقات و اعالم 

 نتایج
 یک هفته

 (13)پیوست  

 

 برگزار نشده است
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

های یافته

جدید علمی 

در زمینه 

سازی برنامه

برای 

های گوشی

همراه، ایجاد 

زمینه 

 افرادمشارکت 

مستعد در 

انجام 

های پژوهش

ملی و 

ی و المللبین

آشنایی با 

اینترنت اشیاء 

و توانایی تولید 

سازی و تجاری

 محصوالت
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

39 

برگزاری 

جشنواره 

الگوهای برتر 

تدریس در 

 فضای مجازی

ارتقای کمی و 

کیفی شیوه 

های تدریس 

، مربیان

مشاوران و 

دبیران درس 

تفکر و سبک 

زندگی، اصالح 

و تغییر 

های  نگرش

رایج و سنتی 

در شیوه های 

تدریس، 

مکتوب نمودن 

تجربیات و به 

اشتراک 

گذاشتن 

داشته ها و 

اندوخته ها و 

 نفر200

و ثبت نام از اطالع رسانی 

 متقاضیان
 دو ماه

 –فنی و حرفه ای 

 -آموزش و پرورش

دانشگاهها وسایر 

افراد شاغل در 

 جامعه

 (13)پیوست 

 برگزار نشده است

 شرایط کرونایی

جشنواره الگوهای برتر 

تدریس نیز برگزار و به 

دلیل شرایط حاد کرونایی، 

متاسفانه تعداد شرکت 

کنندگان به حد نصاب 

 نرسید.

 یک ماه هیه پروژه هات
 (13)پیوست 

 برگزار نشده است

برگزاری مسابقات و اعالم 

 نتایج
 یک هفته

 (13)پیوست 

 برگزار نشده است
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

ترغیب و 

تشویق مربیان، 

مشاوران و 

مربیان به 

استفاده از 

روش های 

 –یاددهی 

 یادگیری

40 

برگزاری 

مسابقات 

بازاریابی 

آموزشی 

 مجازی

کمک به نحوه  -

بازاریابی 

 آموزشگاه ها

ایجاد فرهنگ  -

 بازاریابی

توسعه  -

بازاریابی و 

 تجارت

 یک دوره

ع رسانی و ثبت نام از اطال

 متقاضیان
 دو ماه
 

 –فنی و حرفه ای 

 -آموزش و پرورش

دانشگاهها و سایر 

افراد شاغل در 

 جامعه

 (13)پیوست 

 برگزار نشده است

مسابقات بازاریابی آموزشی مجازی نیز 

تحت قالب تجربیات بازاریابی آموزشی 

مجازی در دوران کرونا، در دست بررسی 

سازمان برای است و در صورت مجوز 

 برگزار خواهد شد. 1400سال 

 شرایط کرونایی

مسابقات بازاریابی آموزشی 

مجازی نیز تحت قالب 

تجربیات بازاریابی آموزشی 

مجازی در دوران کرونا، در 

دست بررسی است و در 

صورت مجوز سازمان برای 

برگزار خواهد  1400سال 

 شد.
 یک ماه تهیه پروژه ها

 است نشده برگزار

 نیز مجازی آموزشی بازاریابی مسابقات

 آموزشی بازاریابی تجربیات قالب تحت

 بررسی دست در کرونا، دوران در مجازی
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

 برای سازمان مجوز صورت در و است

پیوست ) .شد خواهد برگزار 1400 سال

13) 

برگزاری مسابقات و اعالم 

 نتایج
 یک هفته

 (13)پیوست  

 برگزار نشده است

اریابی آموزشی مجازی نیز مسابقات باز

تحت قالب تجربیات بازاریابی آموزشی 

مجازی در دوران کرونا، در دست بررسی 

است و در صورت مجوز سازمان برای 

 برگزار خواهد شد. 1400سال 

41 

توسعه و ارتقا 

پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

تسریع در 

گوئی به پاسخ

 -استعالمات 

افزایش تعداد 

های دبیرخانه

ل در فعا

سامانه پنجره 

 مکاتبه 3

مکاتبه جهت فعال سازی 

های شهرستانی دبیرخانه

کل راهداری و حمل و اداره

 اینقل جاده

01/04/1399 

کل راهداری و اداره

ای حمل و نقل جاده

کل امور اداره -

 اقتصادی و دارایی

انه های شهرستانی در سامدبیرخانه

گذاری ایجاد پنجره واحد سرمایه

 شده است

 (14)پیوست 

- 

21 

 کارشناس

معرفی کارشناسان به عنوان 

 کاربر پنجره واحد
10/04/1399 

کل راهداری و اداره

 ایحمل و نقل جاده

 انجام یافته است

 (14)پیوست 
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

واحد 

 -گذاریسرمایه

بهبود فضای 

 کسب و کار

نام  21

کاربری و رمز 

 21عبور و 

 دبیرخانه

 تخصیص نام کاربری و ایجاد

فرآیند در پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

15/04/1399 
کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

نام کابری و رمز عبور به هریک از 

کارشناسان تخصیص  و در اختیار 

 کل مربوطه قرار داده شده استاداره

 (14)پیوست 

- 

 کاربر 21

آموزش کاربران شهرستانی ا 

کل راهداری و حمل و نقل داره

 ایجاده

01/05/1399 

کل راهداری و اداره

ای حمل و نقل جاده

کل امور اداره  -

 اقتصادی و دارایی

به صورت تلفنی و جزئی ارائه شده 

 است

 (14)پیوست 

به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و لزوم مراجعه 

ها و کاربران ازشهرستان

ریسک باالی انتشار 

ای برگزار نشده جلسه

 است.

تسریع در 

ی به گوئپاسخ

 -استعالمات 

افزایش تعداد 

های دبیرخانه

فعال در 

سامانه پنجره 

 مکاتبه 3

مکاتبه جهت فعال سازی 

های شهرستانی دبیرخانه

کل منابع طبیعی و اداره

 آبخیزداری

01/04/1399 

کل منابع اداره

طبیعی و 

 -آبخیزداری 

کل امور اداره

 و دارایی اقتصادی

های شهرستانی در سامانه دبیرخانه

گذاری ایجاد پنجره واحد سرمایه

 شده است

 (14)پیوست 

- 

21 

 کارشناس

معرفی کارشناسان به عنوان 

 کاربر پنجره واحد
10/04/1399 

کل منابع اداره

طبیعی و 

 آبخیزداری

 انجام یافته است

 (14)پیوست 
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

واحد 

 -گذاریسرمایه

بهبود فضای 

 کسب و کار

نام  21

کاربری و رمز 

 21عبور و 

 دبیرخانه

تخصیص نام کاربری و ایجاد 

فرآیند در پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

20/04/1399 
کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

نام کابری و رمز عبور به هریک از 

کارشناسان تخصیص  و در اختیار 

 کل مربوطه قرار داده شده استاداره

 (14)پیوست 

- 

 کاربر 21

آموزش کاربران شهرستانی 

کل منابع طبیعی و دارها

 آبخیزداری

15/05/1399 

کل منابع اداره

طبیعی و 

 -آبخیزداری 

کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

به صورت تلفنی و جزئی ارائه شده 

 است

 (14)پیوست 

به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و لزوم مراجعه 

ها و کاربران ازشهرستان

ریسک باالی انتشار 

ای برگزار نشده جلسه

 ست.ا

تسریع در 

گوئی به پاسخ

 -استعالمات 

افزایش تعداد 

های دبیرخانه

فعال در 

سامانه پنجره 

 مکاتبه 5

مکاتبه جهت فعال سازی 

های سازمان نظام دبیرخانه

 مهندسی و کشاورزی

01/06/1399 

سازمان نظام 

مهندسی و 

کل اداره -کشاورزی 

اقتصادی و امور 

 دارایی

 انجام یافته است.

 (14)پیوست 
- 

 جلسه 2

جلسه برای بازبینی فرآیندهای 

های سازمان نظام دبیرخانه

 مهندسی و کشاورزی

01/05/1399 

سازمان نظام 

مهندسی و 

 کشاورزی

 انجام یافته است.

 (14)پیوست 
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

واحد 

 -گذاریسرمایه

بهبود فضای 

 کسب و کار

نام  30

کاربری و رمز 

 21عبور 

 دبیرخانه

و اعمال تخصیص نام کاربری 

فرآیندهای مورد نظر  سازمان 

نظام مهندسی و کشاورزی در 

 گذاریپنجره واحد سرمایه

15/05/1399 
کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

های شهرستانی  به همراه دبیرخانه

فرایندها در سامانه پنجره واحد 

 گذاری ایجاد شده استسرمایه

 (14)پیوست 

- 

 کاربر 30

هرستانی آموزش کاربران ش

سازمان نظام مهندسی و 

 کشاورزی

01/06/1399 

سازمان نظام 

مهندسی و 

کل اداره -کشاورزی 

امور اقتصادی و 

 دارایی

به صورت تلفنی و جزئی ارائه شده 

 است

 (14)پیوست 

به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و لزوم مراجعه 

ها و کاربران ازشهرستان

ریسک باالی انتشار 

ای برگزار نشده جلسه

 است.

تسریع در 

گوئی به پاسخ

 -استعالمات 

افزایش تعداد 

های دبیرخانه

فعال در 

سامانه پنجره 

 مکاتبه 3

مکاتبه جهت فعال سازی 

های شهرستانی دبیرخانه

 ایمنطقهشرکت آب 

15/05/1399 

شرکت آب منطقه 

کل امور اداره -ای 

 ییاقتصادی و دارا

 مکاتبات الزم انجام یافته است.

 (14)پیوست 
- 

21 

 کارشناس

معرفی کارشناسان به عنوان 

 کاربر پنجره واحد
30/05/1399 

شرکت آب منطقه 

 ای
 - (14)پیوست انجام یافته است. 

نام  21

کاربری و رمز 

تخصیص نام کاربری و ایجاد 

فرآیند در پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

05/06/1399 
کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

های شهرستانی  به همراه دبیرخانه

فرایندها در سامانه پنجره واحد 

 گذاری ایجاد شده استسرمایه
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

واحد 

 -گذاریسرمایه

بهبود فضای 

 کسب و کار

 21عبور و 

 دبیرخانه

 (14)پیوست 

21 

 کارشناس

آموزش کاربران شهرستانی  

 شرکت آب منطقه ای
30/06/1399 

شرکت آب منطقه 

کل امور اداره -ای 

 دی و داراییاقتصا

آموزش به صورت تلفنی و موردی با 

همکاری کارشناسان شرکت آب 

 باشد.انجام میای، در حالمنطقه

 (14)پیوست 

به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و لزوم مراجعه 

ها و کاربران ازشهرستان

ریسک باالی انتشار 

ای برگزار نشده جلسه

 است.

تسریع در 

گوئی به پاسخ

 -استعالمات 

ایش تعداد افز

های دبیرخانه

فعال در 

سامانه پنجره 

واحد 

 -گذاریسرمایه

 مکاتبه 5

مکاتبه جهت فعال سازی 

های شهرستانی دبیرخانه

فرهنگی، کل  میراثاداره

 دستی و گردشگریصنایع

01/07/1399 

کل اداره

فرهنگی، میراث

دستی و صنایع

 -گردشگری 

کل امور اداره

 ادی و داراییاقتص

 انجام یافته است.

 (14)پیوست 
- 

21 

 کارشناس

معرفی کارشناسان به عنوان 

 کاربر پنجره واحد
10/07/1399 

کل اداره

فرهنگی، میراث

دستی و صنایع

 گردشگری

تا در  به صررورت گرفت  کات جدداً م م

ها و  ند با اعالم، فرآی یاز  صررورت ن

کاربران، نه اسرررامی  خا یر های دب

اعالم نمودند که به سبب 

گویی به استعالمات پاسخ

در واحد ستادی و مرکزی 

در تبریز نیازی به فعال 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

بهبود فضای 

 کسب و کار
ستاتی در اندازی و سامانه راه شهر

 فعال گردند.

 (14)پیوست 

های سازی دربیرخانه

 شهرستانی نیست.

 

نام  21

 21کاربری و 

 دبیرخانه

تخصیص نام کاربری و ایجاد 

فرآیند در پنجره واحد 

 ذاریگسرمایه

20/07/1399 
کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

سان  شنا سامی کار صورت اعالم ا در 

هد شررد.  کاربران، تخصرریص خوا و

 (14)پیوست 
 

 کاربر 21

آموزش کاربران شهرستانی  

فرهنگی، کل میراثاداره

 دستی و گردشگریصنایع

15/08/1399 

کل اداره

فرهنگی، میراث

دستی و صنایع

 -گردشگری 

کل امور رهادا

 اقتصادی و دارایی

پس از تخصرریص نام کاریری، آموزش 

 های الزم ارائه خواهد شد.

 (14)پیوست 
 

کاهش 

تاخیرهای 

ادارات 

شهرستانی در 

گوئی به پاسخ

 -استعالمات 

 مکاتبه 45

مکاتبه جهت فعال سازی 

ها به عنوان ناظر فرمانداری

های ادارات دبیرخانه

هرستانی در پنجره واحد ش

 گذاریسرمایه

01/04/1399 
 –استانداری 

 -ها فرمانداری

مکاتبات الزم از سوی این مرکز و دفتر 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری با 

های استان صورت گرفت که فرمانداری

االشاره نسبت به های ذیلتنها فرمانداری

که نام کاربری  معرفی کاربر اقدام نموده

 ظارتی برای ایشان تخصیص یافته است:ن

 فرمانداری اسکو (1

- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

بهبود فضای 

 کسب و کار

 فرمانداری اهر (2

 آبادفرمانداری بستان (3

 فرمانداری بناب (4

 فرمانداری تبریز (5

 فرمانداری شبستر (6

 فرمانداری کلیبر (7

 فرمانداری مراغه (8

 فرمانداری مرند (9

 فرمانداری ورزقان (10

)پیوست  فرمانداری تبریز (11

14) 

نام  21

 کاربری

ری در پنجره تخصیص نام کارب

 گذاریواحد سرمایه
01/04/1399 

کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

 تخصیص یافته است.

 (14)پیوست 
- 

تسریع در ثبت 

نام متقاضیان 

معدن در 

سامانه و 

تسریع در 

- 
ایجاد امکان برای ثبت نام 

مجزای متقاضیان معدن در 

سامانه پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

01/06/1399 

سازمان 

صنعت،معدن 

کل اداره  -وتجارت 

امور اقتصادی و 

 دارایی

 انجام یافته است

 (14)پیوست 
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

صدور 

مجوزهای 

 01/07/1399 تست و عیب یابی معدنی

سازمان 

صنعت،معدن 

کل اداره  -وتجارت 

امور اقتصادی و 

 دارایی

 انجام یافته است.

 (14)پیوست 
- 

 دبیرخانه 1

شروع ثبت نام مجزای 

ضیان معدن در سامانه متقا

 گذاریپنجره واحد سرمایه

01/08/1399 

سازمان 

صنعت،معدن 

 وتجارت

این امکان در اختیار کارشناس 

سازمان صمت قرار گرفته و ایشان 

بدون حضور متقاضی در حال ثبت 

های ها و انجام استعالمدرخواست

باشند. مربوطه و به صورت مستمر می

زمانی که این پروژه انقضا ندارد و تا 

سازمان صمت نیاز به این امکان 

داشته باشد ادامه خواهد داشت. 

 (14)پیوست 

- 

تسریع در 

صدور پروانه 

 –ساخت وساز 

تسریع در 

 جلسه 2

جلسه برای بازبینی فرآیند 

صدور پروانه ساخت وساز 

 خارج از حریم شهر

01/04/1399 

تر فنی امور دف

عمرانی، حمل و 

نقل و ترافیک 

  –استانداری 

با توجه به دستور معاون محترم امور 

عمرانی استانداری، انجام 

های صدور پروانه ساخت استعالم

وساز خارج از حریم شهر بر عهده 

نامه صدور پروانه شیوه

ساخت وساز خارج از 

حریم شهر با دستور معاون 

عمرانی کان لم یکن شد و 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

انجام 

 -استعالمات 

حذف 

های استعالم

 زاید و اضافی

کل راه اداره

 وشهرسازی
سازمان جهاد کشاورزی )امور اراضی( 

های قرار گرفته است. لذا درخواست

جدید از طریق پنجره واحد 

گذاری به ادارات امور اراضی سرمایه

گردد تا شهرستان مربوطه ارجاع می

ها به کارگروه پس از تکمیل استعالم

)پیوست امور زیربنائی ارجاع شوند.

14) 

ای مربوطه هاستعالم

توسط امور اراضی صورت 

 خواهد گرفت.

 مکاتبه 3

مکاتبه برای فرآیند صدور 

پروانه ساخت وساز خارج از 

 حریم شهر

01/05/1399 

دفتر فنی امور 

عمرانی، حمل و 

نقل و ترافیک 

 –استانداری 

کل راه و  اداره

 شهرسازی

های صدور پروانه انجام استعالم

هر ساخت وساز خارج از حریم ش

بنابه دستور معاون محترم امور 

عمرانی استانداری بر عهده سازمان 

جهاد کشاورزی )امور اراضی( قرار 

 گرفته است

 (14)پیوست 

- 

 مکاتبه 1
 ها و ادارهابالغ به بخشداری

 کل راه و شهرسازی
01/07/1399 

دفتر فنی امور 

عمرانی، حمل و 

موضوع فوق در با توجه به تصویب 

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

نقل و ترافیک 

 استانداری
ها استان، به اطالع کلیه دستگاه

 رسیده است.

 (14)پیوست 

تسریع در 

انجام 

استعالمات 

مربوط به 

معدن سازمان 

صنعت، معدن 

 و تجارت

 مکاتبه 2

 مکاتبه جهت لینک سامانه

کاداستر به پنجره واحد 

 گذاری با وزارت صمتسرمایه

 استانداری 01/04/1399
با توجه به اینکه سامانه کاداستر، 

ی ملی و سامانه پنجره واحد سامانه

باشد پیرو گذاری استانی  میسرمایه

تاریخ  105/س /33 نامه شماره 

های لیست سامانه 16/02/1399

موازی از جمله سامانه کاداستر جهت 

صمت به  هماهنگی با وزارت

 استانداری اعالم شده است.

 (14ت )پیوس

- 

 جلسه 2

جلسه با کارشناسان وزارت 

صمت جهت لینک سامانه 

کاداستر به پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

01/07/1399 

 –استانداری 

 -سازمان صمت

کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی

- 

- 

های سامانه ارائه سرویس

کاداستر جهت لینک به پنجره 

 گذاریواحد سرمایه

 - صمت وزارت 01/09/1399

- 

سازی جهت لینک سامانه پیاده

کاداستر به پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

01/01/1400 
کل امور اداره

 اقتصادی و دارایی
- 

42 
تسریع در اخذ 

مجوز ساخت و 
 مکاتبه 1

اندازی پنجره ه برای راهمکاتب

واحد خدمات شهری در یکی 
01/04/1399 

شهرداری کالنشهر 

 استانداری -تبریز 

تاریخ  42319طی نامه شماره 

معاون امور اقتصادی  19/2/1398
- 
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 اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

دالیل عدم پیشرفت 

 کمی کیفی مطابق با برنامه

اندازی راه

پنجره واحد 

 خدمات شهری

ساز ز طریق 

همپوشانی 

زمان فروش 

انشعاب آب و 

فاضالب، برق 

 ،گاز

ها به صورت از شهرداری

 پایلوت

استانداری به شهرداری تبریز درخواست 

شده است که اقدامات انجام یافته در 

دازی پنجره واحد خدمات انخصوص راه

شهری را اعالم نمایند و شهرداری تبریز 

تاریخ  3/15/1656طی نامه شماره

اعالم نموده که پنجره واحد  4/4/1398

خدمات شهری به صورت پایلوت در 

به صورت پایلوت  9شهرداری منطقه 

اندازی شده است ولی تاکنون به راه

کل  نسبت به ارائه های این ادارهپیگیری

موی پنجره واحد خدمات شهری اقدامی د

 انجام نداده است.

 (14)پیوست 

 جلسه 1

جلسه یا شهردار تبریز و 

اعضای شورای شهر برای برای 

اندازی پنجره واحد خدمات راه

 شهری

 - استانداری 01/05/1399

 جلسه 2

جلسه کارشناسی برای 

اندازی پنجره واحد خدمات راه

 شهری

01/07/1399 
رداری کالنشهر شه

 استانداری –تبریز 
- 

- 

اندازی پنجره واحد خدمات راه

ها شهری در یکی از شهرداری

 به صورت پایلوت

01/01/1400 
شهرداری کالنشهر 

 تبریز
- 
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   ایحرفه و فنی آموزش کل اداره برای شده شاخص تدوین هایپروژه -7-2

و نتیجه اقدامات عملکردی  99تصویب گردیده که عملکرد سال طرح  7ستای جهش تولید در مجموع رادر  ایحرفه و فنی آموزش کل ادارهبرای 

 هر طرح در بخش مربوطه آمده است.
 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

1 

تدوین سند 

توسعه مهارت 

 استان

 (1)پوشه شماره 

تشکیل کمیته تخصصی  -1

 تدوین سند استانی

 

مطالعه آمایشی -1

وضعیت نیروی کار و 

اشتغال استان در 

 حوزه های مختلف

شناسایی نیازها و  -2

ظرفیت دستگاه های 

ط در مهارت ذیرب

 آموزی

افزایش کارایی و  -3

اثربخشی در بهره 

گیری از ظرفیت 

 آموزشی دستگاه ها

 روز 10
-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای استان

تشکیل کمیته و صدور 

 ابالغ عضویت
 

تهیه اطالعات آماری  -2

یت فعال بیکاران،شاغالن، جمع

 استان

 هفته 1

کمیته مشترک)اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان، 

صمت، کار، مدیریت و برنامه 

 ریزی، جهاد کشاورزی و...(

اطالعات از طریق 

سامانه های وزارت کار و 

مدیریت و برنامه ریزی 

جمع آوری و تهیه شده 

 است

 

تحلیل اطالعات و آمار  -3

 استان در بخش های مختلف

تعیین ظرفیت دستگاه های  -4

 دخیل در آموزش های مهارتی

تعیین مزیت های اقتصادی  -5

 شهرستان ها

 ماه 1

 کمیته مشترک

)اداره کل آموزش فنی و حرفه 

ای استان، صمت، کار، مدیریت 

و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی 

 و...(

با کلیه فرمانداری ها و 

سایر دستگاه های 

ذیربط مکاتبه شد ولی 

امکان جمع آوری 

اطالعات مورد نظر 

از مطالعه  -فراهم نشد.
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 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

ایجادهم افزایی -4

بین دستگاه های 

متولی آموزش های 

 مهارتی

کتابخانه ای اطالعات 

 جمع آوری شد.

تهیه پیش نویس نهایی و  -6

 تصویب در شورای مهارت
 ماه 1

 کمیته مشترک

)اداره کل آموزش فنی و حرفه 

ای استان، صمت، کار، مدیریت 

و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی 

 و...(

یس و تهیه پیش نو

ارسال آن  به دستگاهها 

و درخواست معرفی 

نماینده جهت تصویب 

نهایی سند به منظور 

ارائه در شورای مهارت 

استان که در اولین 

بررسی  1400جلسه سال 

 و تصویب خواهد شد.

 

2 

یکپارچه سازی 

نظام سنجش و 

تعیین صالحیت 

 حرفه ای استان

 (2)پوشه شماره 

تهیه نظام نامه مرکز جامع  -1

 سنجش استان

 %15افزایش  -1

تعداد آزمون 

 دهندگان

 %20افزایش  -2

تنوع حرفه های 

 آزمون

افزایش اعتبار و  -1

ارزش گواهینامه های 

 مهارتی

ارتقا روایی و  -2

پایایی آزمون های 

تعیین صالحیت 

 حرفه ای نیروی کار

 ماه 3
-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای استان

رایزنی با ستاد براساس 

قانون شورای عالی 

آموزش و تربیت فنی، 

حرفه ای و مهارتی 

آبان سال  24مصوب 

مجلس شورای  1396

درحال تدوین  -اسالمی
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 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

استقرار نظام  -3

جامع صالحیت حرفه 

 ای

دستورالعمل اجرایی 

 توسط ستاد سازمان

تجهیز مرکز جامع سنجش  -2

صالحیت حرفه ای استان با 

کمک شرکای اجتماعی و 

 .خیرین و ...

 ماه 9

-اداره کل آموزش فنی و حرفه

-ای استان  و مدیریت و برنامه

 ریزی

عدم تکمیل عمرانی 

ساختمان مرکز 

به دلیل کمبود -سنجش

 100اعتبار مورد نیاز 

میلیارد ریال )تخصیص 

میلیارد ریال شامل  80

میلیارد ریال نقد و  50

میایارد ریال اوراق  30

 قرضه(

عدم تخصیص 

 کامل اعتبار

استفاده از ظرفیت و  -3

توانمندی های شرکای 

اجتماعی در حوزه آموزش و 

 آزمون

 ماه 3 

-اداره کل آموزش فنی و حرفه

ای استان  و سایر ارگانها و 

نهادها و شرکت های فعال در 

 امر آموزش مهارتی

هماهنگی جهت 

برگزاری آزمونهای 

عملی با مشارکت بخش 

خصوصی و اصناف جهت 

توجه  تسریع در امور با

 به شرایط کرونایی

 

3 
تشکیل کمیته فنی و  -1

 اجرایی مسابقات
 دوره مسابقه 5

فرهنگ سازی  -1

 مهارتی
  تدوین منشور مسابقات  ماه 2
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 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

برگزاری 

مسابقات مهارت 

 اصناف

 (3)پوشه شماره 

اتاق اصناف و اداره کل آموزش 

 فنی و حرفه ای استان

 اتاق اصناف ماه 2 جذب اسپانسرها -2

 انجام نشده است.

به دلیل شرایط 

کرونایی به زمان 

دیگری موکول 

 شد.

 ماه 1 اطالع رسانی و ثبت نام -3
-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای استان

 ماه 1 برگزاری و داوری مسابقات -4

-اداره کل آموزش فنی و حرفه

ای استان با همکاری اتاق 

 اصناف

4 

 طرح

 اوقات فراغت

30-30-40 

 (4)پوشه شماره 

تشکیل کمیته اجرایی  -1

 استان

 %10برای 

جمعیت دانش 

 آموزی استان

توسعه فرهنگ  -1

مهارت آموزی بین 

 دانش آموزان

آشنایی با مشاغل  -2

مختلف توسط دانش 

 آموزان

هدایت شغلی و  -3

 تحصیلی

 ماه 1

-اداره کل آموزش فنی و حرفه

استان با همکاری سایر  ای

دستگاه های مسوول)شامل : 

استانداری، آموزش و پرورش، 

بسیج، تبلیغات اسالمی، 

شهرداری، ارشاد، صدا و سیما، 

کانون فرهنگی مسجد، کانون 

پرورش فکری، سازمان دانش 

 آموزی و...

  تشکیل یافت.
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 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

استفاده از ظرفیت تمامی  -2

دستگاه ها در امر آموزش 

 مهارتی

غنی سازی اوقات  -4

در طول اجرای  فراغت دانش آموزان

 طرح

-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای

به دلیل عدم همکاری 

سایر دستگاهها انجام 

 نشده است.

احصاء رشته های پرتقاضا  -3

براساس نیازسنجی های انجام 

 یافته

 یک ماه
-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای

احصا رشته ها انجام 

 گرفت.

برگزاری دوره های مهارتی  -4

 رت حضوری و مجازیبه صو
 تا پایان طرح

-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای

طرح آموزش فنی و 

ای استان به تعداد حرفه

نفر دوره در قالب  3568

برنامه آموزشی  179

 اجرا شد.

 

5 

ایجاد پارک 

مشاغل کودکان 

 و نوجوانان

 5)پوشه شماره 

اخذ و بررسی طرح های  -1

 موجود
فرهنگ سازی  -1 

راستای مهارتی در 

 اشتغال

استعدادیابی  -2

 مهارتی

 هفته 2
اداره کل آموزش فنی و حرفه 

 ای استان

دریافت یک طرح 

 سرمایه گذاری
 

انتخاب و تصویب مناسب  -2

ترین طرح در شورای مهارت 

 استان

  طرح انتخاب شد. شورای مهارت ماه 1 یک  پارک
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 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

مساعدت و حمایت از  -3

صاحبان طرح های منتخب از 

نظر مکان یابی، اطالع رسانی، 

تسهیالت و... طبق مصوبه 

 شورای توسعه مهارت

پرورش  -3

 استعدادها

کمک به تعیین  -4

مسیر شغلی آینده 

 افراد

آشنایی با مشاغل  -5

موجود و فضای کسب 

 و کار

 شورای مهارت ماه 3

عدم وجود فضای 

مناسب مورد تقاضای 

 مجری

تخصیص فضای 

 مناسب

  انجام نشد صاحب طرح ماه 9 ره برداریاجرا و به -4

6 

راه اندازی 

تربیت مربی 

وپژوهش های 

 شمالغرب کشور

 (6)پوشه شماره 

اخذ مجوز راه اندازی مرکز  -1

تربیت مربی وپژوهش های 

 شمالغرب

 یک مرکز

ارتقا مهارت های  -1

تدریس مربیان مراکز 

و آموزشگاه های فنی 

 و حرفه ای

تمرکز زدایی  -2

های توسعه  برنامه

منابع انسانی و 

استفاده از قابلیت 

های منطقه ای در 

 این راستا

 یک هفته
-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای استان
  تاسیس شد.

 شش ماه تخصیص فضای فیزیکی -2
-کل آموزش فنی و حرفهاداره 

 ای استان

از فضای موجود مراکز 

 استفاده می شود.
 

تخصیص بودجه و اعتبار  -3

 جهت تجهیز
 یکسال

ای سازمان آموزش فنی و حرفه

سازمان -استانداری-کشور

 مدیریت و برنامه ریزی استان

به دلیل عدم تخصیص 

اعتبار انجام نشده است. 

در انتظار تخصیص 

 شد.بااعتبار می
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 ایحرفه و فنی آموزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 عناوین اقدامات طرح ردیف

 اهداف
زمانبندی به 

 تفکیک هر اقدام
ه اقدام تاکنوننتیج سازمان یا فرد مسئول  

دالیل عدم 

پیشرفت مطابق 

 با برنامه
 کیفی کمی

برگزاری دوره های مهارتی  -4

 ویژه مربیان

افزایش دسترسی  -3

و عدالت توزیعی 

خدمات تربیت و 

بازآموزی مربیان 

برای ذینفعان استانی 

 و منطقه ای

 مستمر
-اداره کل آموزش فنی و حرفه

 ای استان

برگزاری سه دوره 

آموزشی انرژی 

صنایع -خورشیدی

 غذایی و...

 

7 

تکمیل و بهره 

برداری از مرکز 

آموزش هتل 

 داری استان

 (7)پوشه شماره 

تکمیل مرکز آموزش هتل  -1

 داری تبریز

 یک مرکز

ارتقا مهارت  -1

شاغلین حوزه هتل 

 داری و گردشگری

ایجاد اشتغال در  -2

حوزه گردشگری و 

 هتل داری

فرهنگ سازی  -2

مهارتی در بخش 

خدمات تشریفات و 

 پذیرایی استان

 شش ماه
     اداره کل آموزش فنی و 

 ای استانحرفه

عدم مبادله موافقت نامه 

و عدم تخصیص اعتبار 

 برای تکمیل پروژه

 

صیص اعتبار و بودجه تخ -2

 جهت تجهیز
 یکسال

ای سازمان آموزش فنی و حرفه

سازمان -استانداری-کشور

 مدیریت و برنامه ریزی استان

عدم تخصیص بودجه از 

طرف سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 

برگزاری دوره های  -3

 آموزشی مهارتی
 مستمر

       اداره کل آموزش فنی و 

 ای استانحرفه

یص منوط به تخص

بودجه و اعتبار جهت 

 راه اندازی و تجهیز
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره برای شده شاخص تدوین هایپروژه -8-2

و نتیجه اقدامات  99تصویب گردیده که عملکرد سال طرح  6راستای جهش تولید در مجموع در  استاناجتماعی  رفاه و کار تعاون، کل ادارهبرای 

 در بخش مربوطه آمده است. عملکردی هر طرح
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

1 

رح کارورزی ط

دانش آموختگان 

 دانشگاهی

-معافیت بیمه 504

 ای
 

تهیه برش -

 شهرستانی

 در طول سال

ادارات تعاون ، کار و 

رفاه اجتماعی 

 شهرستان های تابعه

برش شهرستانی طرح کارورزی 

و مشوق بیمه کارفرمایی در 

و  22/08/1399تاریخ 

به ادارات کار  06/05/1399

شهرستان ها ابالغ گردیده 

 (2و  1ت. )پیوست اس

- 

بررسی و طرح -

موضوع درجلسات 

 متعدد استانی

 دستگاههای ذیربط

جلسات بصورت ویدو کنفرانس 

و پیگیری ها در طول سال 

انجام شده است. )پیوست های 

 (11الی  3

- 

نظارت مستمر بر  -

 اجرا
 دستگاههای ذیربط

با توجه به شیوع ویروس کرونا 

سامانه ها نظارت ها از طریق 

 انجام گرفته است.

- 
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

طرح معافیت بیمه -

ای مرتبط با طرح 

 کارورزی

اداره کل تعاون ، کار 

و رفاه اجتماعی و 

اداره کل تامین 

 اجتماعی

مکاتبات و پیگیری های در 

خصوص اجرای طرح های 

مذکور و تهیه بروشورها و 

دستورالعمل های مربوطه و 

ابالغ آن به ادارات کار 

ان ها در جهت تحقق شهرست

تعهدات ابالغی  صورت گرفته 

درصد  -نفر 414است. )تعداد 

 12)پیوست های  -(%46تحقق:

 (25الی 

آمار استخراجی از سامانه های 

مربوطه در خصوص طرح های 

درصد  -نفر 236مذکور )تعداد 

 (%47تحقق: 

 (27و 26)پیوست های 

 

عدم همکاری  -

شعبات تامین 

 اجتماعی

س شیوع ویرو -

 کرونا

 

نفر تعهد سال  900

99 

دوره کارورزی 

دانش آموختگان 

 دانشگاهی

اداره کل تعاون ، کار 

 و رفاه اجتماعی

عدم اعتقاد  -

کارفرمایان به این 

 طرح

عدم تمایل فارغ  -

التحصیالن جهت 

حضور در این دوره 

 ها

شیوع ویروس  -

 کرونا

2 
طرح مشوق بیمه 

 کارفرمایی
  نفر 555

بیمه  طرح مشوق

 کارفرمایی
 در طول سال

اداره کل تعاون ، کار 

 و رفاه اجتماعی

 –ابالغ برش شهرستانی 

پیگیریهای الزم انجام گرفته و 

نفر  مشوق بیمه ای  555تعداد 

 تحقق یافت.
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

3 

طرح ساماندهی و 

حمایت از مشاغل 

 خانگی

 80اعتبار ابالغی 

 میلیارد ریال
 

تهیه برش -

شهرستانی 

 اعتبارات

 ل سالدر طو

استانداری رییس 

کمیته، اداره کل 

تعاون کار و رفاه 

اجتماعی دبیرخانه و 

دستگاههای اجرایی 

استان شامل جهاد 

کشاورزی ، صمت، 

میراث فرهنگی، 

 فرهنگ و ارشاد

برش طی سومین جلسه گروه 

کارشناسی ساماندهی و 

حمایت از مشاغل خانگی 

  2/5/99استان به تاریخ 

تصویب و طی نامه های 

جداگانه به فرمانداران 

شهرستان ها ابالغ گردید. از 

میلیون ریال  80،000مبلغ 

 64047ابالغی به استان، مبلغ 

میلیون ریال از کل اعتبارات 

 80پرداخت شده است. )%

اعتبارات پرداخت شده است.( 

-و مابقی در حال پیگیری می

باشد. )به دلیل ادامه دار بودن 

 (1400اعتبارات در سال 

 

برگزاری جلسات -

کارگروهی در سطح 

 شهرستان و استان

کمیته مشاغل 

 خانگی

جلسه به  12در استان تعداد 

تاریخ های ذیل در محل اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 استان برگزار گردید.
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

9/2/99 – 22/3/99 – 2/5/99 

– 18/6/99 – 26/6/99 – 

19/7/99 – 20/7/99 –  

18/8/99 – 1/10/99 – 

8/10/99 -  24/10/99 – 

30/11/99 

 36در شهرستان ها تعداد 

جلسه تشکیل شده است . 

 (55الی  29)پیوست های 

 تصویب طرح ها-
کمیته مشاغل 

 خانگی

طرح به مبلغ  457تعداد 

میلیون ریال تصویب و 98660

 (56ارسال به بانک  )پیوست

 

پیگیری و معرفی -

 به بانکهای عامل،

مشاغل  کمیته

 خانگی

طرح به مبلغ  457تعداد 

میلیون ریال تصویب و  98,660

 ارسال به بانک

 

پیگیری تا حصول -

نتیجه و نظارت 

 مستمر

کمیته مشاغل 

 خانگی

طرح به مبلغ  287تعداد 

میلیون ریال پرداخت  64047

شده است. و مابقی در مرحله 

 پرداخت می باشد.
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

4 

برگزاری جشنوراه 

آفرینان انتخاب کار

 برتر

 
توسعه فرهنگ و 

 هنر کارآفرینی

 99نیمه دوم سال  فراخوان
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

به دلیل شیوع کرونا در سال 

فراخوان از طرف وزارت 99

تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

صورت نگرفت ، ولی مراسم فرا 

 99در سال  98خوان سال 

 برگزار گردید.

 شیوع کرونا

 متقاضی 99نیمه دوم سال  نام کارآفرینانثبت 

به دلیل شیوع کرونا در سال 

فراخوان از طرف وزارت 99

تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

صورت نگرفت ولی مراسم 

 99در سال  98فرخوان سال 

 98برگزار گردید.و در سال 

شرکت در سامانه ثبت نام  72؛

 کرده بودند

 شیوع کرونا

 99سال  نیمه دوم ثبت داوران
داوران بخش 

 خصوصی

ثبت 98داور برای در سال  26

 نام کرده بودند.
 شیوع کرونا

برگزاری جلسات 

 تخصصی
 99نیمه دوم سال 

داوران بخش 

 خصوصی

در سیزدهمین جشنواره سال 

 12نه کارآفرین برتر توسط  97

داور منتخب وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی متبوع در 

 شیوع کرونا



 149 ■ های اجراییهای شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاهبرنامه

 

 
 

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

 99ر سال استان انتخاب و د

 مورد تجلیل قرار گرفتند.

 داوری

 ارزیابی میدانی
 99نیمه دوم سال 

داوران بخش 

 خصوصی

شرکت راه  34از  98در سال 

یافته به مرحله داوری ارزیابی 

 میدانی صورت گرفت

 شیوع کرونا

تعیین زمان و مکان 

توسط شورای 

 گذاریسیاست

 برگزاری جشنواره

 99سال نیمه دوم 
اداره کل تعاون ، کار 

 و رفاه اجتماعی

-دو جلسه شورای سیاست

برگزار  98گذاری در سال 

 گردید

 شیوع کرونا

 

 

 

5 

ساماندهی فعالیت 

موسسات کاریابی 

استان در قالب 

برگزاری جلسات 

 9هیات ماده 

 استانی

به تناسب دستور 

 4جلسه و حداقل 

 جلسه در طول سال

 
 

 

برگزاری جلسه و 

نحوه  بررسی

عالیت موسسات بر ف

اساس 

های دستورالعمل

 اجرایی مصوب

سه ماه یکبار 

 تشکیل جلسه

اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی ، 

صنعت معدن و 

تجارت، آموزش فنی 

و حرفه ای، انجمن 

صنفی کاریابی های 

 استان

 9جلسه هیات ماده  3تعداد 

استانی )صورتجلسه اول 

بند، 14با  31/04/1399مورخ

رتجلسه دوم مورخ صو

بند،  3با  22/07/1399

صورتجلسه سوم مورخ 

بند و جلسه 14با  05/11/1399

برگزار  20/12/1399چهارم در 

کاریابی جدید   5شد.  که تعداد 

کاریابی ابطال  4تاسیس و 

 مجوز گردیده است.
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 طرح ردیف
 اهداف

 عناوین اقدامات
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول

اقدامات انجام شده در 

 خصوص برنامه

دالیل عدم پیشرفت 

 کیفی کمی مطابق با برنامه

 (59الی57)پیوست های

6 

تسهیالت از محل 

قانون حمایت از 

توسعه وایجاد 

دار در اشتغال پای

مناطق روستایی  

وعشایری با 

استفاده از منابع 

 صندوق توسعه ملی

درصد 100جذب 

 اعتبارات ابالغی

تحقق اهداف  -

سیاستهای کلی 

 اقتصاد مقاومتی

ارتقای تولید وایجاد  -

اشتغال پایدار در 

مناطق روستایی 

 وعشایری

اعطای تسهیالت به -

اشخاص حقیقی 

وحقوقی غیردولتی 

غال در برای ایجاد اشت

روستاها وشهرهای زیر 

ده هزار نفر جمعیت با 

اولویت روستاها 

وشهرهای زیر ده هزار 

نفر جمعیت واقع در 

مناطق مرزی ومناطق 

 عشایری

برگزاری جلسات 

 کمیته فنی

 در طول سال

اداره کل تعاون کار و 

رفاه 

 اجتماعی)دبیرخانه(

جلسه کمیته فنی  38برگزاری 

)پیوست    99در سال

 (60شماره

 

تصویب طرحهای 

واجد شرایط 

دریافت تسهیالت 

در کمیته فنی 

 تسهیالت روستایی

 کمیته فنی

طرح به  149تصویب تعداد 

میلیارد ریال  54/457مبلغ 

 99نفر اشتغال در سال 375و

 (61)پیوست 

 

پرداخت تسهیالت 

توسط بانکهای 

 عامل

 بانکهای عامل

طرح به  514پرداخت به تعداد 

میلیارد ریال در  603 مبلغ

 99سال 

)پیوست -(%98)درصد تحقق: 

 (62شماره 

عدم تخصیص 

اعتبارات مرحله 

پنجم به صندوق 

کارآفرینی امید و 

پست بانک 

 (63)پیوست شماره
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 یگردشگر و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره برای شده شاخص تدوین هایپروژه -9-2

تصویب گردیده که عملکرد سال طرح  14راستای جهش تولید در مجموع در گردشگری  و دستی صنایع هنگی،فر میراث کل اداره کل ادارهبرای 

 و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است. 99

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

1 

مجتمع چند 

منظوره 

 هلیا)پارک آبی(

ستاره  5احداث هتل 

 20اتاق دوبل،  160شامل 

های سوئیت، سالن

چندمنظوره و رستوران، 

های مراکز خرید و سالن

این همایش و آمفی تئاتر 

 27500مجموعه به متراژ 

طبقه  12متر مربع شامل 

طبقه  2هتل و البی ، 

 پارکینگ

پیگیری اعطای  -1

تسهیالت بانکی به 

میلیارد  200مبلغ 

 ریال

 ماه 1

اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی 

 و گردشگری استان

 

 انجام نشده است.

 600947رغم معرفی طرح طی نامه شماره علی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  11/11/99مورخ 

( استان به بانک سپه جهت 1)پیوست شماره 

میلیارد ریال از محل منابع داخلی  200پرداخت 

ای حاصل بانک برای تکمیل فاز سوم، تاکنون نتیجه

نشده است. بنابر اعالم بانک سپه با توجه به 

مشارکت رهنی محل اجرای طرح با بانک ملی و 

از یک و دو قرار داد شده سپه که جهت احداث ف

اعطای تسهیالت بدون پایان یافتن فازهای قبلی 

 امکان پذیر نیست.
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 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

صدور مجوز  -2

 فعالیت
 سال 1

اداره کل استاندارد و 

تحقیقات صنعتی 

 استان

درخواست صدور مجوز فعالیت   -

و  3/7/97توسط متقاضی در مورخ 

 9911-2561مجددا طی نامه شماره 

پیگیری الزم بعمل  18/11/99مورخ 

(4آمده است. )پیوست شماره  

ارجاع موضوع توسط اداره کل  -

استاندارد به شرکت بهینه سازان 

جهت  97اعتماد صنعت در سال 

 قرارداد با مجتمع هلیا 

های کارشناسی پرداخت هزینه -

و قراداد شرکت با  شرکت بهینه 

سازان اعتماد صنعت جهت 

 بررسی و صدور مجوز فعالیت

های اجرائی توسط رغم تائید تمامی فرآیندعلی

شرکت پولین ترکیه و ارائه ضمانت اجرایی مورد 

نیاز به مجتمع هلیا، ایرادات جزئی توسط شرکت  

بهینه سازان اعتماد صنعت مطرح گردیده در نتیجه 

ضمانت اجرایی فوق توسط اداره استاندارد مردود 

 گردیده است.

صدور مجوز -3

رمل  و دور 

 رگردانب

 سال 1

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

اداره کل راهداری و -

حمل و نقل جاده ای 

 استان

دفتر فنی  - 

 استانداری

 انجام نشده است

 نیاز مورد باکس تعداد تعیین رغم پیگیریعلی

های پروژه طی نامه به دسترسی راه ایجاد جهت

)پیوست  22/03/93مورخ  24912/41/11-2شماره 

( مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری و 5شماره 

مورخ  332906های متعدد طی نامه شماره پیگیری

 کل ( و نامه اداره6)پیوست شماره  17/12/96

استان  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث

به معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری 



 153 ■ های اجراییهای شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاهبرنامه

 

 
 

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

و نامه  07/03/97مورخ  1796/112/972ه به شمار اداره راه و ایمنی -

مورخ  248682فرماندار محترم تبریز به شماره 

( به مدیر کل محترم 7)پیوست شماره  26/09/97

 راهداری و حمل ونقل  جاده ای و نامه مجدد اداره

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل

 22/08/98مورخ  5687/112/982استان به شماره 

( به مدیر کل محترم راهداری و 8ره )پیوست شما

ای و نامه مجدد متقاضی در مورخ حمل و نقل جاده

و نامه مشاور و مدیر کل حوزه استاندار و  24/02/99

 18/09/99مورخ  215052روابط عمومی به شماره 

( و نهایتا جوابیه معاونت راهداری 9)پیوست شماره 

)پیوست  29/10/99مورخ  37685/26به شماره 

به دلیل عدم همکاری رئیس اداره  -(10اره شم

راهداری شهرستان تبریز و عدم توجه ایشان به 

دستورات مکرر استانداری، موضوع تحقق نیافته 

 است.

2 

 مجتمع

گردشگری 

 نسل آفتاب 

ایجاد استخرهای 

جداگانه آقایان و بانوان، 

های بهداشتی و سرویس

صدور پروانه -1

 برداریبهره
 ماه 3

 میراث کل اداره

 دستی صنایع فرهنگی،

 استان گردشگری و

ساله  3برداری صدور پروانه بهره

مورخ  6509/112/992به شماره 

 (11)پیوست شماره  21/11/99
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 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

 حسین محمد)

 (حنیفی

کافی -نمازخانه جداگانه

 6ستاره با  2شاپ و هتل 

 25اتاق )سوئیت( و 

 تخت  

پیگیری صدور -2

موافقت واگذاری 

ود در آبگرم موج

داخل مجموعه 

 اقامتی

 ماه 6
شرکت آب منطقه ای 

 استان
 انجام نشده است

در سال  تومان میلیون 80مبلغ  به بها اعالم آب -

 در مرحله اول و عدم توجیه فنی و  اقتصادی

 مجددا به را بها آب میزان ایمنطقه آب سازمان -

 توجه با ولی داده کاهش( ساالنه) میلیون 40 مبلغ

 این حاضر و شرایط آتی در حال کرونایی شرایط به

-نمی گذارسرمایه توسط پرداخت قابل نیز مبلغ

 ساالنه بهای آب میزان کاهش صورت باشد. در

 راستخ ساخت و احداث به نسبت گذارسرمایه

.نمود خواهد اقدام جدید  

پیگیری مناسب  -3

نمودن راه دسترسی 

به مجتمع مذکور و 

نصب تابلوهای 

 راهنما

 ماه 6

اداره کل راهداری و  -

ایحمل و نقل جاده  

فرمانداری  -

 شهرستان ورزقان 

شهرداری شهرستان  -

 چاراویماق

 انجام نشده است

ای اعالم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 نموده است که اعتبار مورد نیاز را ندارد.

فرمانداری و شهرداری شهرستان چاراویماق توجه و 

رای رفع مشکل مذکور ندارند.جدیت الزم را ب  

3 

 اردوگاه

گردشگری ائل 

 یوردی

اتاق  20با   احداث هتل

 تخت 45و  )سوئیت(

والبی و  یک سالن 

 صبحانه خوری

-صدور پروانه بهره

 برداری
 ماه 6

 میراث کل اداره

 دستی صنایع فرهنگی،

 استان گردشگری و

برداری برای فاز صدور پروانه بهره

 (12اول )پیوست شماره 
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 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

4 

 خدمات مجتمع

 شرکت)  رفاهی

 آوران نام

(مالاسدی  

احداث مجتمع خدماتی 

نازل  3رفاهی شامل 

جایگاه 3پمل  بنزین 

گاز، یک سالن غذاخوری 

های و فروشگاه

چندمنظوره صنایع 

دستی، نمازخانه و 

سرویس بهداشتی 

 جداگانه

 تسهیالت پیگیری

 100 به مبلغ  مصوب

 از ریال میلیارد

 بانک طریق

 20 و شاورزیک

 بانک ریال میلیارد

 سینا

 ماه 3

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

بانک سینا -  

بانک کشاورزی -  

کارگروه تسهیل و  -

 رفع موانع تولید

میلیارد ریال توسط  20پرداخت  -

95بانک سینا در سال   

میلیارد ریال  100عدم پرداخت  -

 ستاییرو اعتباری کمیته مصوبه

توسط بانک  16/12/96 مورخ

 کشاورزی

با عنایت به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع   -

( و 13)پیوست شماره  99ن -211تولید به شماره 

نامه معاون مستغالت و امالک منطقه آزاد ارس 

مبنی بر صدور و تفکیک اسناد مالکیت برای تمامی 

 به توجه های اقامتی و تجاری و خدماتی و بابخش

 با حساب تسویه جهت گذارسرمایه اعالم آمادگی

به   مکرر، بانک سینا اقدام هایپیگیری و سینا بانک

های اسناد مسکونی نموده است اجرا گذاشتن وثیقه

کند و در آزادسازی اسناد مورد وثیقه همکاری نمی

تا امکان مشارکت بانک کشاورزی برای پرداخت 

 ل فراهم شود.میلیارد ریا 100تسهیالت مصوب 

5 

ستاره  سه هتل

 عباس)رویال 

 (حبی

اتاق و  36احداث هتل با 

البی و یک  و تخت 110

 خوریسالن صبحانه

  تسهیالت پیگیری

 روستایی
- 

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

 بانک سینا-

تسهیالت متمم مصوب و به بانک 

ابالغ شده است. اقدامات الزم 

کارگروه تسهیل و رفع توسط 

موانع تولید جهت تمدید مدت 

زمان بازپرداخت اقساط انجام 

 شده است.

 

6 

 ستاره 4 هتل

 تجارت مرکز

 جهانی

 احداث هتل 
 پرداخت پیگیری

 مصوب تسهیالت
- 

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

 تاناس گردشگری و

 عدم اختصاص تسهیالت مصوب

با توجه به طوالنی بودن فرآیند اعطای تسهیالت 

گذار از دریافت تسهیالت منصرف شده سرمایه

 است.
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 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

 تخت  140 اتاق و 78با 

البی و یک سالن  و

 رستوران گردان

 بانک سپه -

7 

ستاره  4 هتل

 تبریز پاالس

 جاوید)

 (بندخت

اتاق و  47احداث هتل با 

البی و  یک  و تخت 110

 سالن پذیرایی

پیگیری  -1

 متمم  تسهیالت

میل تک جهت

 مجموعه

 روز 45
وزارت گردشگری-  

 بانک رفاه -

 20782/992700طی نامه شماره 

به بانک رفاه  28/08/99مورخ  

کارگران معرفی شده است. 

 (14)پیوست شماره 

عدم تخصیص اعتبار و اعالم اینکه اعتبار موجود 

 باشد.نمی

 پیگیری -2

 دسترسی مجوزهای

 اصلی معبر به

----- 

 اثمیر کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

 استان  گردشگری و

 2شهرداری منطقه  -

 انجام نشده است

 17/6/99مورخ  3753/112/992طی نامه شماره 

( موارد الزم به معاون محترم 15)پیوست شماره 

هماهنگی امور اقتصادی ارسال شده است. 

های به عمل آمده در شهرداری نسبت به پیگیری

یچ گونه اهتمامی خصوص ایجاد راه دسترسی ه

 نداشته است.

پیگیری  -3

برق  انشعابات

 مجموعه

----- 
شرکت توزیع برق 

 تبریز
 انجام نشده است

شرکت توزیع برق اعالم انشعاب  مدیر به اینامه طی

ای به همراه رغم پیگیری نتیجهشده است که علی

 نداشته است.

8 

 خانه سفره

 جمشید) سنتی

 (سیفی

تی احداث سفره خانه سن

  543با زیر بنای 

 مترمربع

-صدور پروانه بهره

 برداری
 ماه 6

 میراث کل اداره

 دستی صنایع فرهنگی،

 استان گردشگری و

برداری صادر شده پروانه بهره

 است.
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 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

9 

 مجتمع

 رفاهی خدماتی

 اباذر) راهی بین

 (آزاد محمدی

احداث مجتمع خدماتی 

نازل پمل   3رفاهی شامل

جایگاه  گاز، یک 3بنزین 

سالن غذاخوری و 

های فروشگاه

چندمنظوره صنایع 

دستی، نمازخانه و 

سرویس بهداشتی 

 جداگانه  

پیگیری تخصیص 

 اعتبار متمم
 ماه 6

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

 پست بانک-

تصویب و ارسال تسهیالت متمم 

به پست بانک و عدم پرداخت 

 توسط پست بانک

نماید امکان پرداخت عان میاذ بانک پست -

مقدور نمی  تسهیالت متمم به علت اتمام قرارداد

 باشد.

10 

شرکت بانوان 

کیان سهند 

 )مجتمع

 گردشگری

 نهضت

 (کرباسی

ایجاد فضاهای 

های گردشگری؛ آالچیق

رفاهی، استخر، نمازخانه 

های بهداشتی و سرویس

 جداگانه

 پیگیری پرداخت

تسهیالت و اعمال 

ت یارانه تسهیال

 6دریافتی به میزان 

 درصد

 ماه 6

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

پست بانک-  

 در میلیارد ریال 450 مبلغ

 است شده مصوب استانی کارگروه

میلیارد ریال  26000و از مبلغ فوق 

میلیارد  19000پرداخت و مبلغ 

پرداخت به نسبت  مرحله ریال در

.باشدمی درصد پیشرفت فیزیکی  

اعمال یارانه سود تسهیالت به 

درصد به محض تایید  6میزان 

 کمیته فنی اعمال خواهد شد.

- 
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 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 تعناوین اقداما اهداف کمی طرح ردیف
بندی به زمان

 تفکیک هر اقدام
 دالیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول

11 

 آرین هتل

 آریا شرکت)

(ارس طرح  

با  طبقه 4احداث هتل در

 البی تخت و30اتاق و  12

پیگیری پرداخت 

 تسهیالت
 ماه 2

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

تعاون وسعهت بانک  

 پرداخت نشده است.

 26/11/99مورخ  29962/992700طی نامه شماره 

ای در خصوص ( مجددا نامه16)پیوست شماره 

 پرداخت تسهیالت معرفی شده ارسال گردید.

12 

 آپارتمان هتل

 محمدرضا)

(آقاخانی  

با  طبقه 4احداث هتل در 

 و تخت 30اتاق و  13

البی و  یک سالن 

 صبحانه خوری

ی امور مربوط پیگیر

 از کار پایان به اخذ

 نظام و شهرداری

 مهندسی

- 

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

شهرداری -  

 از ساخت پروانه و کار پایان

است. شده صادر شهرداری  
 

13 

 مجتمع

 گردشگری

 علیرضا سید)

(موسوی  

احداث مجتمع خدماتی 

  نازل پمل 3رفاهی شامل 

جایگاه  گاز، یک  3بنزین 

سالن غذاخوری و 

های چندمنظوره فروشگاه

صنایع دستی، نمازخانه و 

 سرویس بهداشتی جداگانه  

پیگیری روند 

 پرداخت تسهیالت
 ماه 6

 میراث کل اداره -

 دستی صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

بانک رفاه کارگران -  

میلیارد ریال مصوب و به  70مبلغ 

است بانک رفاه معرفی شده 

 دریافت میلیارد ریال 40تاکنون 

ریال هم  میلیارد 30 و است شده

براساس پیشرفت فیزیکی 

.پرداخت خواهد شد  

 

14 
 ماراالن هتل

(اصغرپور داوود)  

با  طبقه 4 احداث هتل در

 البی و تخت 32اتاق و  12

 به تسهیالت پیگیری

 میلیارد 30 مبلغ

 ریال

- 

 میراث کل اداره -

 یدست صنایع فرهنگی،

استان گردشگری و  

تعاون توسعه بانک-  

 30 مبلغ به تسهیالت ضمن پیگیری

 میراث کل ریال توسط اداره میلیارد

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

استان به دلیل دارا بودن مالکیت 

بصورت وراثتی و بنا به شرایط بانکی 

 امکان پرداخت نمی باشد.

 بنام وراثت انحصار دارای مزبور ملک اینکه به عنایت با

 اعالم باشد، بانکمی اصغرپور آقای خواهران و برادران

.باشدنمی مقدور تسهیالت پرداخت که نموده  
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 آذربایجان ایمنطقه برق شرکت برای شده شاخص تدوین هایپروژه -10-2

و نتیجه اقدامات عملکردی  99رد سال تصویب گردیده که عملکطرح  7راستای جهش تولید در مجموع در آذربایجان  ایمنطقه برق شرکتبرای 

 هر طرح در بخش مربوطه آمده است.
 آذربایجان ایمنطقه برق شرکت شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کیفی طرح ردیف
زمانبندی به تفکیک 

 هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

 پیشرفت عدم دالیل

 هبرنام با مطابق

1 

احداث و تکمیل 

نیروگاه سیکل 

 ترکیبی هریس

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

تبدیل استان به هاب انرژی 

 منطقه

پیگیری احداث نیروگاه 

 490سیکل ترکیبی    

 310مگاواتی هریس )

 180مگاوات گاز + 

 مگاوات بخار( 

بخش گازی در سال 

با حضور  1398

رئیس جمهور 

-رم به بهرهمحت

 برداری رسید.

بخش بخار نیز در 

حال اجرا است و 

طبق برنامه 

زمانبندی تا پایان 

به  1400اردیبهشت 

برداری خواهد بهره

 رسید.

شرکت تولید 

نیروی برق 

 حرارتی ایران

مگاوات )بخش گاز(  310فاز اول نیروگاه به ظرفیت 

ضمن هماهنگی با دیسپاچینگ ملی و منطقه ای به 

 اری رسیده است.بهره برد

مگاوات با  180فاز دوم )بخش بخار( به ظرفیت 

 باشد.در حال اجرا میدرصد  98پیشرفت فیزیکی 

برای تست نهایی 

نیروگاه و گارانتی کل 

طرح حضور 

سوپروایزرهای خارجی 

باشد که به ضروری می

دلیل شیوع بیماری 

کرونا امکان حضور 

کارشناسان خارجی 

 فراهم نیست.

2 
یروگاه احداث ن

 بادی هریس

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

 50احداث نیروگاه 

مگاواتی در ارتفاعات 

 هریس

- 
-سازمان انرژی

های تجدیدپذیر 

صدور پروانه احداث توسط سازمان انرژی های  -1

 ه وری انرژی برق )ساتبا( تجدیدپذیر و بهر

صدور مجوز اتصال به شبکه از طرف شرکت توانیر  -2

بنا به اظهارات سرمایه 

گذار به دلیل وضع 

تحریم ها و افزایش نرخ 
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 آذربایجان ایمنطقه برق شرکت شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کیفی طرح ردیف
زمانبندی به تفکیک 

 هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

 پیشرفت عدم دالیل

 هبرنام با مطابق

تبدیل استان به هاب انرژی 

 منطقه

وری انرژی و بهره 

 برق )ساتبا(

و شرکت برق منطقه ای آذربایجان )این مجوز با نهایت 

همکاری از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان( 

 صادر گردید.

 صدور مجوز زیست محیطی -3

ابطال پروانه احداث از طرف ساتبا به دلیل عدم  -4

 ژهپیشرفت پرو

ارز، سرمایه گذاران از 

ادامه پروژه انصراف داده 

 اند. 

 

3 

احداث  دو واحد 

نیروگاه خورشیدی 

باالست/بهینه 

 1999سازان 

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

تبدیل استان به هاب انرژی 

 منطقه

حداث نیروگاه ا

خورشیدی به ظرفیت 

مگاوات در  20تجمیعی 

 شهرک صنعتی بعثت 

- 

سازمان انرژی 

های تجدیدپذیر 

و بهره وری 

انرژی برق 

 )ساتبا(

صدور موافقت اصولی اولیه از طرف شرکت برق  -1

منطقه ای آذربایجان به سرمایه گذار با هدف جلب و 

ات در جذب سرمایه گذار که این مجوز با لحاظ تغییر

پست و با هدف جلب و جذب سرمایه گذار صورت 

 گرفته است.

 صدور پروانه احداث توسط ساتبا  -2

 صدور مجوز محیط زیست -3

به دلیل عدم ارائه مطالعات اتصال به شبکه از طرف  -4

سرمایه گذار که می بایست توسط  مشاور فنی 

ذیصالح انجام گیرد پروژه متوقف گردید. الزم به ذکر 

طی دو نامه موضوع از طرف شرکت برق منطقه است 

ای آذربایجان از سرمایه گذار محترم پیگیری گردیده 

که متاسفانه پاسخی اخذ نگردید. ضمناً مراتب به 

 استانداری آذربایجان شرقی ارسال گردیده است.

به دلیل عدم ارائه 

مطالعات اتصال به شبکه 

از طرف سرمایه گذار و 

پایان اعتبار پروانه 

احداث نیروگاه ها پروانه 

احداث از طرف سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و 

بهره وری انرژی برق 

)ساتبا( لغو گردید و به 

سرمایه گذار ابالغ 

 گردید. 
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 اقدامات عناوین اهداف کیفی طرح ردیف
زمانبندی به تفکیک 

 هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

 پیشرفت عدم دالیل

 هبرنام با مطابق

4 

-ساخت نیروگاه

های مقیاس 

 کوچک حرارتی

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

تبدیل استان به هاب انرژی 

 منطقه

و جذب سرمایه جلب 

 245گذار جهت احداث 

مگاوات نیروگاه مقیاس 

 213کوچک حرارتی )

مگاوات برای استان 

آذربایجان شرقی( در 

حوزه عمل شرکت که 

بخش غالب از ظرفیت 

مورد نظر در استان 

آذربایجان شرقی مدنظر 

 قرار گرفته است. 

- 

شرکت برق 

منطقه ای 

 آذربایجان

شرکت برق منطقه ای  انجام مطالعات شبکه از طرف -1

 آذربایجان و شرکت توزیع منطقه . 

اولویت بندی پستهای حائز شرایط جهت اتصال  -2

 مولدهای مقیاس کوچک

ارسال لیست پست های قابل اتصال مولدهای  -3

 مقیاس کوچک به شرکت مادر تخصصی توانیر

با توجه به پیگیری ها مکاتبات و رایزنی های  -4

مگاوات در فاز  208به اخذ مختلف این شرکت موفق 

مگاوات در فاز بعدی جهت احداث  30اول و همچنین 

مولدهای مقیاس کوچک از شرکت توانیر گردید. این 

ظرفیت بیشترین مقدار ظرفیت  ارائه شده از شرکت 

توانیر به شرکت برق منطقه ای در سطح کشور بوده 

 است. 

اعالن عمومی پست های حائز شرایط و دارای  -5

 ویت جهت جلب و جذب سرمایه گذاراول

بررسی و ارزیابی سرمایه گذاران ذی صالح در  -6

 کمیته توسعه و ترویج نیروگاه های مقیاس کوچک 

در مرحله صدور انجام تشریفات الزم جهت صدور  -7

 موافقت نامه احداث

الزم به ذکر است در فاز بعدی اعالن عمومی با ظرفیت 

 145می اول به ظرفیت های باقیمانده از اعالن عمو

افزایش میزان گاز 

تخصیص یافته به 

های کوچک نیروگاه

مقیاس به میزان بیست 

هزار متر مکعب به تایید 

های نفت و وزارتخانه

-نیرو رسیده و شرکت

ای های گاز و برق منطقه

ابالغیه الزم را از 

های متبوع وزارتخانه

دریافت کرده اند. دفتر 

حمایت از جذب و 

گذاری گزارش سرمایه

آخرین وضعیت اقدام در 

این خصوص را از دو 

شرکت فوق استعالم 

 نموده است. 



 گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید ■ 162

 

 آذربایجان ایمنطقه برق شرکت شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کیفی طرح ردیف
زمانبندی به تفکیک 

 هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

 پیشرفت عدم دالیل

 هبرنام با مطابق

مگاوات در دست اقدام می باشد. اضافه می نماید با 

 37عنایت به رایزنی های این شرکت با شرکت توانیر  

مگاوات ظرفیت در مناطق هشترود ، قره آغاج و 

خداجو به ظرفیت های دارای اولویت اضافه گردیده 

است که در اعالن عمومی پیشرو احداث آن به سرمایه 

صالح و واجد شرایط واگذار خواهد گردید. در گذار ذی

های انجام گرفته توسط ضمن با عنایت به پیگیری

استانداری به ویژه معاونت هماهنگی امور اقتصادی با 

های کوچک هزار مترمکعب گاز به نیروگاه 20افزایش 

-توسط وزارت نفت از محل گاز تخصیصی به نیروگاه

ستاد ملی گاز های بزرگ موافقت شده و موضوع به 

 ایران ابالغ شده است. 

5 

احداث نیروگاه 

مگاواتی  400بادی 

 سراب

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

تبدیل استان به هاب انرژی 

 منطقه

احداث نیروگاه بادی 

مگاواتی سراب در  400

تفاعات سامبران که ار

جزء نقاط بسیار مطلوب 

کشور جهت احداث 

 نیروگاه بادی می باشد . 

- 

سازمان انرژی 

های تجدیدپذیر 

و بهره وری 

انرژی برق 

 )ساتبا(

صدور طرح اولیه اتصال به شبکه از طرف شرکت  -1

 برق منطقه ای آذربایجان 

 صدور مجوز اولیه محیط زیست  -2

ن از اداره کل منابع طبیعی و صدور مجوز اولیه زمی -3

 آبخیزداری استان

جمع بندی و نهایی سازی پروژه از طرف شرکت  -4

 برق منطقه ای آذربایجان. 

با همکاری استانداری  21اخذ مجوز کمیسیون ماده  -5

تا کنون به دلیل وضع 

تحریم ها هیچ متقاضی 

سرمایه گذاری جهت 

احداث نیروگاه مراجعه 

 ننموده است. 
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 آذربایجان ایمنطقه برق شرکت شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کیفی طرح ردیف
زمانبندی به تفکیک 

 هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

 پیشرفت عدم دالیل

 هبرنام با مطابق

آذربایجان شرقی که مراتب طی بسته سرمایه گذاری 

آماده و در اختیار استانداری آذربایجان شرقی و 

مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان  همچنین

شرقی قر ار گرفت. و الزم به توضیح است این بسته در 

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری آپلود گردیده 

 است.

6 

احداث نیروگاه 

 500خورشیدی 

 تی اسکومگاوا

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

تبدیل استان به هاب انرژی 

 منطقه

مطالعات اولیه اتصال به 

شبکه، مجوز اولیه 

زیست محیطی، مجوز 

اولیه زمین اخذ و البته 

 21کمیسیون ماده 

تشکیل گردیده و پروژه 

در قالب بسته سرمایه 

گذاری به مرکز خدمات 

ی معرفی سرمایه گذار

 گردیده است. 

- 

شرکت برق 

منطقه ای 

 آذربایجان

مرکز خدمات 

سرمایه گذاری 

 استان

صدور طرح اولیه اتصال به شبکه از طرف شرکت  -1

 برق منطقه ای آذربایجان 

 صدور مجوز اولیه محیط زیست  -2

صدور مجوز اولیه زمین از اداره کل منابع طبیعی و  -3

 آبخیزداری استان

و نهایی سازی پروژه از طرف شرکت  جمع بندی -4

 برق منطقه ای آذربایجان. 

با همکاری استانداری  21اخذ مجوز کمیسیون ماده  -5

آذربایجان شرقی که مراتب طی بسته سرمایه گذاری 

آماده و در اختیار استانداری آذربایجان شرقی و 

همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان 

به توضیح است این بسته در  شرقی قرار گرفت. الزم

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری آپلود گردیده 

 است.

تا کنون به دلیل وضع 

تحریم ها هیچ متقاضی 

سرمایه گذاری جهت 

احداث نیروگاه مراجعه 

 ننموده است. 
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 آذربایجان ایمنطقه برق شرکت شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کیفی طرح ردیف
زمانبندی به تفکیک 

 هر اقدام

سازمان یا فرد 

 مسئول
 نتیجه اقدام تاکنون

 پیشرفت عدم دالیل

 هبرنام با مطابق

7 
نیروگاه خورشیدی 

 مگاواتی بناب 190

افزایش میزان تولید نیروی 

برق در استان و در نهایت 

ستان به هاب انرژی تبدیل ا

 منطقه

مطالعات اولیه اتصال به 

شبکه، مجوز اولیه 

زیست محیطی، مجوز 

اولیه زمین اخذ و البته 

 21کمیسیون ماده 

تشکیل گردیده و پروژه 

در قالب بسته سرمایه 

گذاری به مرکز خدمات 

سرمایه گذاری معرفی 

 گردیده است. 

- 

شرکت برق 

منطقه ای 

 آذربایجان

مرکز خدمات 

مایه گذاری سر

 استان

صدور طرح اولیه اتصال به شبکه از طرف شرکت  -1

 برق منطقه ای آذربایجان 

 صدور مجوز اولیه محیط زیست  -2

صدور مجوز اولیه زمین از اداره کل منابع طبیعی و  -3

 آبخیزداری استان

جمع بندی و نهایی سازی پروژه از طرف شرکت  -4

 برق منطقه ای آذربایجان. 

با همکاری استانداری  21مجوز کمیسیون ماده اخذ  -5

آذربایجان شرقی که مراتب طی بسته سرمایه گذاری 

آماده و در اختیار استانداری آذربایجان شرقی و 

همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان 

شرقی قرار گرفت و الزم به توضیح است این بسته در 

دیده سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری آپلود گر

 است.

تا کنون به دلیل وضع 

تحریم ها هیچ متقاضی 

سرمایه گذاری جهت 

احداث نیروگاه مراجعه 

 ننموده است. 
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 تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه برای شده شاخص تدوین هایپروژه -11-2

شگاهبرای  شکی علوم دان شتی خدمات و پز ستای جهش تودر تبریز  درمانی بهدا سال طرح  3لید در مجموع را صویب گردیده که عملکرد  و  99ت

 نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.
 تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کمی اهداف کیفی طرح ردیف

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

ازمان یا فرد س

 مسئول
 تاکنون اقدام نتیجه

 عدم دالیل

 با مطابق پیشرفت

 برنامه

1 

 تجهیز و احداث

 1000 بیمارستان

 تدبیر خوابی تخت

 تبریز

افزایش تعداد 

تخت 

بیمارستان و 

ارتقای سطح 

بهداشت و 

سالمت در 

 سطح استان 

ایجاد اشتغال 

 2500برای 

 نفر 

 ریزیهبرنام و مدیریت سازمان از پیگیری -1

 1500 مبلغ اعتبار تخصیص جهت استان

 جمهور رئیس سفر مصوب ریال میلیارد

 1397 در محترم

 ماه 20

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 

 تبریز

میلیون ریال  645000تخصیص  -

-از محل اعتبارات تملک دارایی

 ای ملیهای سرمایه

میلیون  839069تخصیص  -

 منابع و ملی تملک محل از ریال

 داخلی 
عدم تخصیص 

کامل منابع مالی 

و شیوع بیماری 

 کرونا

 زمین تهیه شده است ماه 3 زمین تهیه -2

 ماه 15 الزم مجوزهای کلیه اخذ -3
کلیه مجوزهای الزم اخذ شده 

 است

 ماه 8 توانمند پیمانکار انتخاب -4
قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان 

 طرح انتخاب شده استپیمانکار 

 خاکبرداری به اتمام رسیده است ماه 12 اتمام خاکبرداری -5
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 تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کمی اهداف کیفی طرح ردیف

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

ازمان یا فرد س

 مسئول
 تاکنون اقدام نتیجه

 عدم دالیل

 با مطابق پیشرفت

 برنامه

 ماه 8 اجرای فونداسیون -6
عملیات فونداسیون به اتمام 

 رسیده است 

 ماه 20 اتمام سفت کاری بلوک اورژانس -7
سفت کاری بلوک اورژانس به 

 اتمام رسیده است

 خواهد اتمام به 1404 سال در فازها نبندی کلیهطبق برنامه زما

 رسید
 

  و گرفته صورت اقدامات کلیه

 فیزیکی پیشرفت دارای پروژه

 .باشدمی درصدی 23 

2 

 تجهیز و احداث

 540 بیمارستان

 زهرا خوابی تخت

 آذر مردانی

 افزایش تعداد

 تخت

 و بیمارستان

 سطح ارتقای

 و بهداشت

 در سالمت

 استان سطح

تغال ایجاد اش

 نفر 1350برای 

-برنامه و مدیریت سازمان از پیگیری -1

 به مبلغ اعتبار تخصیص جهت استان ریزی

 رئیس سفر مصوب  ریال میلیارد 1000

 1397 در محترم جمهور

 ماه 3

دانشگاه علوم -1

پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 

 تبریز

موسسه خیریه -2

 برادران مردانی آذر

عدم تخصیص  ریال میلیون 920000تخصیص  -

 -کامل اعتبار

افزایش شدید 

 قیمت تجهیزات

همکاری با موسسه خیریه برادران  -2

 زمین مردانی آذر در تهیه
 زمین تهیه شده است ماه 8
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 تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 اقدامات عناوین اهداف کمی اهداف کیفی طرح ردیف

زمانبندی به 

تفکیک هر 

 اقدام

ازمان یا فرد س

 مسئول
 تاکنون اقدام نتیجه

 عدم دالیل

 با مطابق پیشرفت

 برنامه

 برادران خیریه موسسه با همکاری -3

 الزم مجوزهای اخذ در آذر مردانی
 ماه 15

کلیه مجوزهای الزم اخذ شده 

 است

 برادران خیریه موسسه با همکاری -4

 توانمند پیمانکار انتخاب در آذر مردانی
 پیمانکار انتخاب شده است ماه 6

 برداری خواهد رسیدبه بهره 1400در نیمه اول 

 درصد 90پیشرفت فیزیکی  -

 میزان پیشرفت در تجهیز  -

 درصد 25

3 

 و مرکز 220 احداث

 در بهداشت خانه

 استان سطح

تقاء کیفیت ار

خدمات 

بهداشتی و 

درمانی در نقاط 

 محروم استان 

- 

درصدی  50پیگیری تخصیص سهم -1

وزارت بهداشت و درمان طبق موافقت نامه 

فی ما  1397سه جانبه امضا شده در سال 

بین وزارت بهداشت و درمان، استانداری 

 و پزشکی شرقی و دانشگاه علومآذربایجان

 بریزت درمانی و بهداشتی خدمات

 تعداد این از

 پروژه 15 فقط

 نرسیده اتمام به

-می نظر به که

تا سه ماهه  رسد

 1400اول سال 

 به اتمام برسد.

گاه- لوم دانشرر  ع

مات خد  پزشررکی و 

 درمانی و بهداشررتی

 تبریز

وزارت بهداشررت و -

 درمان

اسررررتررانررداری -

 شرقی آذربایجان

 حال به تا مراکز این اجرای برای

 ریال 1,073,329,541,685

 15 و شده هزینه و تخصیص

 پیشرفت با ماندهباقی پروژه

 انجام حال در درصد 90 فیزیکی

 .است

عدم تخصیص 

 -کامل اعتبارات

افزایش شدید 

 -قیمت تجهیزات

 بیماری کرونا
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 جوانان و ورزش کل اداره برای شده شاخص تدوین هایپروژه -12-2

ستای جهش تولیددر جوانان  و ورزش کل ادارهبرای  سال طرح  13در مجموع  را صویب گردیده که عملکرد  و نتیجه اقدامات عملکردی هر  99ت

 طرح در بخش مربوطه آمده است.
 جوانان و ورزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام اقدامات عناوین اهداف کمی طرح ردیف
 پیشرفت عدم دالیل

 برنامه با مطابق

1 

تکمیل مجتمع 

تفریحی ورزشی 

 رویال جلفا

اجرای طرح به 

 42000مساحت 

 مترمربع

پرداخت الباقی تسهیالت 

مصوب و تسهیالت متمم 

 جهت تکمیل پروژه

پیشرفت فیزیکی  %70پروژه دارای 

می باشد که با پیگیری اقدامات 

توسط سازمان های مربوطه باید تا 

 تکمیل شود. 99ان سال پای

 پست بانک

میلیارد ریالی  30از تسهیالت مصوب 

میلیارد ریال پرداخت گردیده  28مبلغ 

 است.

 %80پیشرفت فیزیکی 

- 

2 

تکمیل استادیوم 

چاراویماق )اجرای 

 چمن مصنوعی(

اجرای طرح به 

 7344مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار 

جهت رفع نواقص طرح 

)رختکن و سرویس 

 هداشتی(ب

 %100)پروژه حدود 

 پیشرفت فیزیکی دارد(

 1399ماهه اول سال  6

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 ریزیبرنامه

 8210استانی مبلغ  180از اعتبارات ماده 

میلیون ریال مصوب گردیده و دارای 

 میلیون ریالی می باشد. 3000تخصیص 

 پروژه افتتاح گردیده است.

- 

3 

یل سالن تکم

نفری  3000ورزشی 

 تبریز )میرداماد(

اجرای طرح به 

 3600مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

پیشرفت فیزیکی و  70%

دارای مطالبات پیمانکار 

 1399تا پایان سال 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی

و تخصیص مبلغ  75040تصویب اعتبار 

میلیون ریال از اعتبارات  15355

 استانی

-یهبه دنبال جذب سرما

و  27گذار در قالب ماده 

و فراخوان  19تبصره 
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 جوانان و ورزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام اقدامات عناوین اهداف کمی طرح ردیف
 پیشرفت عدم دالیل

 برنامه با مطابق

 98می باشد که در سال 

هیچگونه اعتبار و 

تخصیص برای پروژه در 

 نظر گرفته نشده بود( 

که مبلغ تخصیص بابت پرداخت صورت 

وضعیت و تعدیل هزینه شده است و به 

علت کسری تخصیص ادامه کار فعال 

 امکان پذیر نمی باشد.

شناسایی سرمایه گذار 

 منتشر شده است.

کمبود تخصیص باعث 

عدم تکمیل پروژه در 

 سال جاری گردید.

4 

تکمیل سالن 

نفری  3000ورزشی 

 تبریز )رسالت(

اجرای طرح به 

 3600مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

یشرفت فیزیکی پ 65%

 دارد(

 1399تا پایان سال 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  60273تصویب اعتبار 

ساله،  3میلیون ریال با اوراق  20966

انجام ادامه عملیات عمرانی، پرداخت 

صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، 

پرداخت حفظ قدرت خرید و پیشرفت 

 درصدی پروژه 75فیزیکی 

به دنبال جذب سرمایه 

و  27گذار در قالب ماده 

و فراخوان  19تبصره 

شناسایی سرمایه گذار 

 منتشر شده است.

کمبود تخصیص باعث 

عدم تکمیل پروژه در 

 گردید. 99سال 

5 

احداث سالن 

ورزشی قرا پنجگانه 

 شهرستان بناب

به اجرای طرح 

 1400مساحت 

 مترمربع

ین اعتبار و پیگیری تام

تخصیص آن )پروژه حدود 

پیشرفت فیزیکی  40%

 دارد(

 %85تا پایان سال جاری بیش از 

 طرح تکمیل خواهد شد.

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  14845تصویب اعتبار 

ساله،  3میلیون ریال با اوراق  6510

پیشرفت ادامه عملیات عمرانی با 

درصدی پروژه، پرداخت  45فیزیکی 

صورت وضعیت کارکرد ، تعدیل و حفظ 

 قدرت خرید

کمبود تخصیص باعث 

عدم تکمیل پروژه در 

 گردید. 99سال 
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 جوانان و ورزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام اقدامات عناوین اهداف کمی طرح ردیف
 پیشرفت عدم دالیل

 برنامه با مطابق

6 

احداث سالن 

ورزشی آخوند 

قشالق شهرستان 

 بناب

به اجرای طرح 

 1400مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

رفت فیزیکی پیش 75%

 دارد(

 1399تا پایان آذر ماه 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  10000تصویب اعتبار 

ساله، ادامه  3میلیون ریال با اوراق  6000

 80عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی 

درصدی پروژه، پرداخت صورت وضعیت 

 قدرت خرید کارکرد، تعدیل و حفظ

کمبود تخصیص باعث 

عدم تکمیل پروژه در 

 سال جاری گردید.

پیگیری مدیر کل از 

نماینده مجلس 

شهرستان در رابطه با 

تخصیص از منابع وزارت 

 نفت برای تکمیل پروژه

7 
تکمیل استخر 

 مدافعان آسمان

به اجرای طرح 

 1200مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

دود تخصیص آن )پروژه ح

پیشرفت فیزیکی  50%

 دارد(

 1399تا پایان سال 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی

و تخصیص مبلغ  20000تصویب اعتبار 

میلیون ریال به صورت نقد و  15017

ساله ، ادامه عملیات عمرانی با  3اوراق 

درصدی پروژه ،  62پیشرفت فیزیکی 

رد ، تعدیل پرداخت صورت وضعیت کارک

 و حفظ قدرت خرید

ابالغ دیر هنگام 

تخصیص و کمبود اعتبار 

و تخصیص باعث عدم 

تکمیل پروژه در سال 

 گردید. 99

8 
تکمیل استخر 

 خسروشاه

به اجرای طرح 

 1200مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

پیشرفت فیزیکی  40%

 دارد(

 1399تا پایان سال 

ه کل ورزش و ادار-1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی

عدم تایید اعتباربرای پروژه از محل 

اعتبارات استانی به علت کمبود منابع 

 مالی

پیشرفت فیزیکی زیر 

درصد پروژه و عدم  70

تطبیق کاربری و نیاز 

شهرستان و نبود اعتبار 

دالیل رکود پروژه می 

 باشد.
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 جوانان و ورزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام اقدامات عناوین اهداف کمی طرح ردیف
 پیشرفت عدم دالیل

 برنامه با مطابق

9 

تکمیل سالن 

 ورزشی مغانجوق

 مراغه

به اجرای طرح 

 1400مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

پیشرفت فیزیکی  40%

 دارد(

 1399تا پایان سال 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی

و تخصیص مبلغ  8000تصویب اعتبار 

ساله  2میلیون ریال با اوراق  7200

میلیون  16000مصوب دارای اعتبار 

ریالی برای سال بعد، با پیشرفت 

 درصدی پروژه 43فیزیکی 

ابالغ دیر هنگام 

تخصیص و کمبود اعتبار 

و تخصیص باعث عدم 

تکمیل پروژه در سال 

 گردید. 99

10 

تکمیل سالن 

ورزشی گله بان 

 مرند

به اجرای طرح 

 1400مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

حدود  تخصیص آن )پروژه

پیشرفت فیزیکی  70%

 دارد(

 1399تا پایان آذر ماه 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  10000تصویب اعتبار 

میلیون ریال به صورت نقد برای  9000

 پرداخت صورت وضعیت کارکرد، تعدیل.

افتتاح  99پروژه در دهه فجر سال 

 گردید.

- 

11 

تکمیل سالن 

ورزشی لک لر 

 ملکان

به اجرای طرح 

 1400مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

پیشرفت فیزیکی  90%

 دارد(

 1399ماه اول سال  6

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  8500تصویب اعتبار 

به صورت نقد و میلیون ریال  5300

ساله برای پرداخت صورت  2اوراق 

وضعیت کارکرد ، تعدیل و حفظ قدرت 

 99خرید . پروژه در دهه فجر سال 

 افتتاح گردید.

- 

12 

تکمیل سالن 

ورزشی اندریان 

 ورزقان

به اجرای طرح 

 1400مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

پیشرفت فیزیکی  35%

 (دارد

 1399تا پایان سال 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  7500تصویب اعتبار 

ساله ،  2میلیون ریال با اوراق  4500

میلیون  18000دارای اعتبار مصوب 

ریالی برای سال بعد، ادامه عملیات 

ابالغ دیر هنگام 

تخصیص و کمبود اعتبار 

و تخصیص باعث عدم 
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 جوانان و ورزش کل اداره شده برای شاخص تدوین هایپروژه

 نتیجه اقدام تاکنون سازمان یا فرد مسئول زمانبندی به تفکیک هر اقدام اقدامات عناوین اهداف کمی طرح ردیف
 پیشرفت عدم دالیل

 برنامه با مطابق

درصدی  40عمرانی با پیشرفت فیزیکی 

خت صورت وضعیت کارکرد پروژه ، پردا

 ، تعدیل و حفظ قدرت خرید

تکمیل پروژه در سال 

 گردید. 99

13 

تکمیل سالن 

ورزشی باستانی 

 شهرستان بناب

به اجرای طرح 

 1200مساحت 

 مترمربع

پیگیری تامین اعتبار و 

تخصیص آن )پروژه حدود 

فیزیکی پیشرفت  70%

 دارد(

 1399تا پایان آذر ماه 

اداره کل ورزش و -1

 جوانان

سازمان مدیریت و -2

 برنامه ریزی استان

و تخصیص مبلغ  15500تصویب اعتبار 

میلیون ریال ، دارای اعتبار مصوب  4000

میلیون ریالی برای سال بعد ،  25000

ادامه عملیات عمرانی با پیشرفت 

اخت درصدی پروژه ، پرد 75فیزیکی 

 صورت وضعیت کارکرد و تعدیل

ابالغ دیر هنگام 

تخصیص و کمبود اعتبار 

و تخصیص باعث عدم 

تکمیل پروژه در سال 

پیگیری گردید.  99

مدیر کل از نماینده 

مجلس شهرستان در 

رابطه با تخصیص از 

منابع وزارت نفت برای 

 تکمیل پروژه

 




