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استان: توسعـه و ريـزي برنامه شوراي محتـرم اعضـاي

: محترم كل مديران و بسيج-اطالعات دادگستريرؤسا پرورش-فرمانده و دارايي-آموزش و اقتصادي ا-امور منطقه يآب

تجارت و معدن پ-كشاورزيجهاد-صنعت، علوم خـدانشگاه و بهداشتـزشكي درمدمات و اسالميـف- يـانـي ارشاد و - رهنگ

شهرسازي و اجتماعي راه رفاه و كار ، زنجان- تعاون جوانان- دانشگاه و گردشگري- ورزش و دستي صنايع فرهنگي، ميراث

زيست محيط اطالعات- حفاظت گاز-فناوري سيما-شركت و صدا

هاي: شهرستان محترم دره-خدابنده-ايجرود-ابهرفرمانداران ماهنشان-طارم سلطانيه زنجان-خرم

: استانداري ستادي دفاتر محترم كل )مديران فرهنگي و اجتماعي امور تخصصي كارگروه دبير ) فرهنگي و اجتماعي -دفترامور

( عشايري و روستايي توسعه تخصصي كارگروه دبير ) روستايي ودفتر دفترامور بانوان تخصصي كارگروه دبير ) بانوان امور

( ) خانواده اقتصادي امور تخصصي كارگروه دبير ) اقتصادي امور هماهنگي دفتر

محترم كل هامديران ):يياجرايدستگاه خدمات و كاال كيفيت ارتقاء و سازي استاندارد تخصصي كارگروه دبير ) استاندارد

پشتيب و دفاع وزارت مسلحنماينده نيروهاي اني

A#@?موا=>;ام؛
صورتجلسه پنجمين پيوست استان" به توسعه و ريزي برنامه درتاريخ"شوراي گرديد24/4/1396كه برايبرگزار

اقدام و گردد.الزماستحضار مي ارسال

رونوشت: 

استحضار-... براي زنجان جمعه امام و دراستان فقيه ولي محترم نماينده خاتمي اله آيت حضرت

استحضار- براي استان توسعه و ريزي برنامه شوراي رييس و محترم استاندار اميري درويش مهندس آقاي جناب

استحضار- .  براي اسالمي شوراي مجلس در طارم و زنجان هاي شهرستان شريف مردم محترم نماينده احمدي دكتر آقاي جناب

استحضار- براي اسالمي شوراي مجلس در سلطانيه و خرمدره ، ابهر هاي شهرستان شريف مردم محترم نماينده عزيزي دكتر آقاي جناب

رييس- مسجدي دكتر آقاي استحضارجناب براي كشور بودجه و برنامه سازمان زيست محيط و سرزمين آمايش ، ريزي برنامه امور محترم

استحضار- براي استانداري اجتماعي و امنيتي ، سياسي محترم معاون موسوي آقاي جناب

استحضار- براي استانداري عمراني امور هماهنگي محترم معاون رحمتي مهندس آقاي جناب

آ- استحضارجناب براي استانداري منابع توسعه و اقتصادي امور هماهنگي محترم معاون سرشت نيك دكتر قاي

استحضار- براي استانداري عمومي روابط و استاندار حوزه محترم كل مدير و مشاور شعباني آقاي جناب

واح- و بازرسي ، عملكرد دفتر كل مدير و استاندار محترم مشاور شهبازي آقاي استحضارجناب براي دحقوقي
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سال در استان توسعه و ريزي برنامه شوراي جلسه شمارهپنجمين دعوتنامه استناد به 19/4/1396مورخ1265220جاري

به محترمو استاندار ، اميري درويش آقاي جناب آياتيرياست تالوت از پس و گرديد تشكيل (ص) استانداري اعظم پيامبر تاالر در

يافت. ادامه جلسه دستور چارچوب در مجيد ا... كالم از

: جلسه دستور

شورا-1 با مرتبط خصوصمسايل در رساني اطالع

ش-2 و زيربنايي تخصصي كارگروه هرسازيمصوبه

سال-3 عملكرد سال1395ارايه عملياتي برنامه غذايي1396و امنيت و ايمني ، سالمت تخصصي هاي فرهنگي كارگروه ميراث

نوآوري و فناوري ، پژوهش ، آموزش و گردشگري و دستي صنايع ،

محور-4 توسعه هاي برنامه و پايدار توسعه در آموزش جايگاه خصوص در گزارش سالارايه پژوهشدر و آموزش 1396مركز

شماره• گرديد.4دستور موكول شورا آتي جلسه به وقت كمبود دليل به

;tا<=ات:-ا?_A?B

شورا: با مرتبط خصوصمسايل در رساني اطالع ، يك شماره دستور

ريزي برنامه و مديريت سازمان رييسمحترم طهماسبي آقاي جناب ازابتدا تشكر اعضايضمن و ايشان معاونين و محترم استاندار

: پرداختند زير موارد به ، رسانه منصف و خوب اصحاب از تشكر و جلسه در حاضر

üارزشمند وظايف اميدواريم ، آن مديران و عرصه اين تالشگران تمامي به بهزيستي روز تبريك حوزهضمن تفاين با كراترا

ودركارشناسي استان اجتماعي .مسايل ببرند پيش پوشش تحت افراد معيشت بهبود

شهرسازي و زيربنايي امور كارگروه مصوبه : دو شماره دستور

محترم استاندار اميري درويش آقاي اقشار:جناب به خدمت براي حوزه اين تالشگران همه به را اجتماعي تامين و بهزيستي هفته

گويم. مي تبريك مردم مختلف
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در همچنين گفتندايشان پارسيان رفاه سروش سوخت جايگاه خارجخصوص كار دستور از بود قرار و مطرح بار چندين موضوع اين

متقاضي دو هر ، براييمداركواسناددارايشود است بهتر مساله پيچيدگي به توجه با ، دانند مي حق ذي را خود كه هستند

حق مراجعهاحقاق قضايي مراجع دقتنمايندبه با هايتا دستگاه در تخطي وجود صورت در و شود بررسي آنها مسايل بيشتري

شود.اجرايي برخورد متخلف با

استاندار عمراني امور هماهنگي محترم معاون رحمتي مهندس آقاي مطرحدرموضوعاين: جناب كميتهشدكميته مصوبه جزو و

باشد رابطه،مي اين دادهمامودر مديران به بررسي،كهشدريتي از هانظراتپس درآن سوخت جايگاه بود گرديده گرديد. مقرر اخذ

، طرفين اغناء عدم به توجه با و محترم استاندار دستور و آمده پيش مشكالت دليل به ولي شود احداث ميوه صادرات استبمركز هتر

شود. پيگيري قضايي مراجع از موضوع

رييسسازمان طهماسبي آقاي به: جناب صورتجلسه ابالغ زمان تا بايستي شود مي مصوب و مطرح كارگروه و شورا در كه مواردي

و شود حفظ محرمانه موضوعصورت اين شود مي درخواست ها كارگروه محترم دبيرخانه نمايند. رااز رعايت

سال عملكرد ارايه : سه شماره عملياتيسال1395دستور برنامه هايتخصص1396و امنيتغذاييكارگروه ايمنيو ، يسالمت

نوآوري  و فناوري ، پژوهش آموزش، و گردشگري و دستي صنايع ، فرهنگي ميراث

ريزي برنامه و مديريت سازمان لحاظ: رييسمحترم شورا براي كه ذاتي وظايف از غير به ، استان توسعه و ريزي برنامه شوراي

هاي كارگروه و دستي زير هاي حوزه بايد كارگروهمربوطهگرديده كيفي عملكرد گزارش شده مقرر لذا نمايد، راهبري و هدايت را

سال انتهاي در و شود ارايه شورا جلسات در منبعد عملياتي برنامه و توسطها ها كارگروه در كار روند وضعيت از تحليلي گزارش

ارايه تمامگردددبيرخانه همت با كه رود مي انتظار ها كارگروه محترم دبيران از و داشته اشرافيت استان مسايل به بايد ها كارگروه ،

نمايند. ارسال شورا دبيرخانه به و پيگيري را كارگروه با مرتبط مسايل

سايارا عملكرد رييس1395له ، بيگلري دكتر آقاي جناب توسط غذايي امنيت و ايمني ، سالمت كارگروه عملياتي برنامه و

: كارگروه دبير و پرشكي علوم دانشگاه محترم

Øكه هايي دستگاه همه از تشكر دردرضمن زنجان استان غذايي امنيت و ايمني سالمت كارگروه با همكاري و دانشگاه با تعامل

نمود.1395سال كسب كشور هاي استان بين را دوم رتبه

Øسال وزارتدر ، استانداري بين اي جانبه سه هاي نامه تفاهم ، ها بيماري كنترل مانند شده مطرح مسايل بر عالوه گذشته

استان نخست رتبه كسب و ساز و ساخت امر در استان افتخارات از يكي كه رسيد امضاء به پزشكي علوم دانشگاه و بهداشت

مبلغ اختصاص با كه بود تومان85زنجان محترمميليارد استاندار پيگيري با و رسيد. 60اعتبار اتمام به ها طرح درصد

Øپي ملي غيرشسند بيمارهاي با مبارزه حيطه وارد كه است ايران كشور براي بزرگي افتخار كه واگير غير ها بيماري كنترل گيري

سند اين اينكه ضمن ، ( .. و ها سرطان ، عروق و قلب هاي بيماري ) است شده دانشگاهواگير از خارج شركاي تعامل نيازمند

. شد خواهد طرح اين مناسب انجام باعث كه است
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Øاز بيش سالمت طرح و300در عمراني اعتبارات تومان خوش150ميليار خبر و باشد مي تجهيزات اعتبارات تومان ميليارد

موسوي ا... آيت بيمارستان در گرافي آنژيو دومين افتتاح شهروندان باشد.براي مي

ر صائيني دكتر آقاي غذايييجناب امنيت و ايمني ، سالمت كارگروه خانه دبير رييس و استان بهداشت مركز يسمحترم

سال در كارگروه اقدامات :1395اهم باشد مي زير شرح به

üسالمت ،6دارايكارگروه جلسه33جلسه اجرايي86كهاستمصوبه59ودستور مصوبات از وشددرصد در14ه درصد

باشد. مي اجرا حال

üبا226احداث استان شده مشخص مناطق در بهورزي هاي آموزشگاه و مراكز ها، پايگاه ، بهداشت هاي خانه قالب در پروژه

به نسبت ، شهرسازي و راه كل اداره ، زنجان شهرداري ، اسالمي انقالب مستضعفان بنياد امالك و اموال سازمان همكاري

پزشكيوا علوم دانشگاه با هماهنگي و خود اختيار در اراضي از زمين گذاري

üاستاني سند تدوين و واگير غير بيماريهاي كنترل و پيشگيري ملي سند اجراي

üروستاها شرب آب تامين منابع حريم حفظ موضوع

üطرح اين مشمول هاي طرح مجريان و گذاران سرمايه به سالمت پيوست موضوع ابالغ

üح روستاهاحفظ شرب آب تامين منابع ريم

üخانه تصفيه پساب از استفاده جهت صنايع ترغيب و كشاورزي در فاضالب خانه تصفيه پساب از استفاده ممنوعيت

üدستگاه شهرياتصال فاضالب شبكه به استان دولتي هاي

üطيور فروشي زنده مراكز آوري بيماريبرايجمع بروز از كنندهآنفلوانزايپيشگيري حمل خودروهاي تردد كنترل و پرندگان

انتظامي نيروي توسط طيور

üدادسراتشكيل در اي ويژه مجوزهايبرايشعبه صدور در تسريع همچنين و طيور قاچاقچيان مجازات و تخلفات به رسيدگي

پرندگ آنفلوانزاي بيماري بروز احتمالي مواقع در طيور سازي معدوم عمليات اجراي براي انالزم

سال عملياتي : كارگروه1396برنامه

üسنجش ايستگاه راهبري ، غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي تصميمات نمودن اجرايي زمينه در اقدام اولين و مهمترين

. دارد قرار كار دستور در ريزگردها وقوع برابر در آمادگي جهت در هوا آلودگي

üام و سالمت به مربوط استاني مشكالت استانعكاس شده انجام الزم هاي بندي اولويت كه غذايي نيت

ü.... و آرد گيري سبوس ميزان كاهش و سازمان مراقبتي خود با استان سطح در غذايي وامنيت سالمت خدمات ارتقاي

üعفونت از كاHIVپيشگيري قالب در سالمت شوراي با بيماري كنترل شوراي ادغام به توجه با آن كنترل و ايدز بيماري روهرگو

اجراي ، رساني اطالع و آموزش ، كودك به مادر از انتقال از پيشگيري ، عفونت كنترل استراتژيك برنامه چهارمين اجراي ،

. است گرفته قرار كارگروه كار دستور در ها برنامه ساير
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üكل اداره در موجود هاي سابقه به توجه با عمومي سالمت جهت در بدني تربيت هاي بسته وتدوين استان جوانان و ورزش

است. گرفته صورت الزم هاي ريزي برنامه كارگروه در جامعه اقشار نيازهاي تعيين

:CCDEداF و=Gر#H4I#xJ$KRESدو=LM$K4NرSوOPQB#RTاRاداU
كل مدير فغفوري آقاي تجارت:محترمجناب و معدن ، صنعت

) زنجان شهر فاضالب پساب قيمت بودن باال دليل استفاده5/2به به حاضر قيمت تفاوت دليل به صنايع سالم) برخي آب برابري

ابهر شهر در خانه تصفيه احداث محل از نياز مورد آب ، ابهر شهر در آهن ذوب كارخانه بزرگترين احداث به توجه باشند. با نمي

توسط كه است گرديده .ييشنهاد نمايند استفاده آن پساب از خانه تصفيه احداث محل از تا شود انجام گذار سرمايه

آقاي نژادجناب :مهدي اي منطقه آب محترم معاون

شركت مكعبدرتومان700تعرفه باشدمتر خرمي وو شده تاييد دولت توسط تضميني ،يد سهند ) هاي شركت به پساب تخصيص

( ... و خمسه برداثاحسيمان بالغ ايجرود در مكعب25شده متر شدهميليون دستوربرآورد در ايجرود به زنجان از پساب انتقال كه

است. گرفته قرار كار

آقاي معاونمهندسجناب استاندارمحترمرحمتي عمراني امور : هماهنگي

üبه زنجان فاضالب دادBOTصورتپساب قرار با گذار سرمايه و شود مي انجام15انجام گذاري سرمايه حجم دليل به ساله

برسد.  نظر مورد سود به بايد شده

ü .شد خواهد تعديل صنايع در استفاده براي قيمت ، شود اعمال كشاورزي در استفاده ممنوعيت اگر

üشبك خطوط كنار در و دارند بااليي مصارف كه اجرايي هاي ليستدستگاه و شوند متصل شبكه به سريعتر باشند مي فاضالب ه

شوند.  اعالم و احصا اند نشده متصل كه هايي دستگاه

: زنجان محترم فرماندار بيات آقاي دستگاهجناب دستگاهليست برخي ولي شده احصاء دولتي هاي شركت و اجراييها رغمبهاي ه

اند.  نشده متصل هنوز شبكه وجود

خا آقاي فرماندارجناب :محترملقي خصوصسلطانيه آبتهيهدر دستگاه متولي روستايي شرب روستاييآب فاضالب باشد. مو ي

سنگگ آرد گيري باشد. سبوس مي فعال هنوز استان در زنده طيور فروش آن10محل استاندارد كه باشد مي مي7درصد درصد

 . شود انجام كارخانه در بايد سبوس تركيب و سالتامينباشد پايان تا روستايي شرب اعتبار1396آب اختصاص نيازمند ميالزم،

باشد. 

:جناب نمودند ارايه را الزم پاسخ صائيني روستاييآقاي فاضالب و آب شركت عهده بر روستايي بهداشتي سالم شرب آب تهيه

سنگگ آرد گيري سبوس . است گرديده پلمپ طيور فروشي زنده محل . باشد است.مي شده اجرايي و بررسي كامل صورت به

: محترم استاندار اميري درويش آقاي جناب
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vدر تا گيرد قرار آب منابع از حفاظت شوراي كار دستور در موضوع ، رميني زير هاي سفره حفظ و آب منابع محدوديت دليل به

شود، انجام نهايي گيري تصميم ، صنايع در فاضالب پساب قيمت جلخصوص قيمتسهدر و آب حفاظت ازاستفاشوراي ده

شوند.پساب پساب از استفاده به مجاب نيز صنايع صاحبان و تعديل

vاجالس گذشته رسرانهفته حضور با محترميسالمت وزير توسط كاملي و جامع گزارش و گرديد برگزار محترم جمهور يس

تخت افزايش خصوص در مهمهايبهداشت اقدامات ، ودربيمارستاني سالمت بهانجامحوزه و گرديد ارايه سالمت جامع طرح

بيماري از پيشگيري و جلوگيري براي اسالمي جمهوري نظام در كه است افتخار باعث شهروند يك سالمتعنوان تامين و ها

ثبت يازدهم دولت كارنامه در و است شده برداشته اساسي هاي گام استمردم . گرديده

vرييس زحمات همكارانشانممحتراز و پزشكي علوم سالدانشگاه در ملي اعتبارات و ها ظرفيت از حداكثري استفاده دليل به

نمايم. ت1395 مي داني قدر و شكر

سال عملكرد مدير1395ارايه رحمتي آقاي جناب توسط گردشگري و دستي صنايع ، فرهنگي ميراث كارگروه عملياتي برنامه و

فرهنگي ميراث محترم :كل استان گردشگري و ستي صنايع ،

üبا گذشته سال در دستي صنايع و فرهنگي ميراث ،4كارگروه ،10جلسه جلسه با42دستور و7مصوبه اجرا حال در 20مصوبه

تشكيل با همچنين . باشد مي گذار اثر و مهم است.4مصوبه داده ادامه را خود فعاليت استان در سفر خدمات ستاد جلسه

سالموضوع در كارگروه تاثيرگذار و مهم مصوبات و :95ات

üگزارش ارايه و زنجان شهرداري سوي از شهرك پروانه صدور و نور گردشگري و دستي صنايع شهرك وضعيت آخرين بررسي

شهرسازي و راه كل اداره توسط پروژه عملكرد

üسلطانيه دستي صنايع بازارچه ايجاد بررسي و طرح

ü .مجموعه شمالي ضلع حلي) همانند عالمه (بلوار سلطانيه گنبد غربي آكس در سازي بدنه طرح

üرختشويخانهبررسي جنب دستي صنايع بازارچه دوم استان: الف) فاز دستي صنايع احداث دست در هاي بازارچه وضعيت آخرين

رختشويخانه جنب دستي صنايع بازارچه توسعه سوم ب) فاز

üروند ايرانيبررسي آش ملي جشنواره دوره يازدهمين برگزاري اجرايي

üزنجان پروازهاي اندازي راه طرح زنجان-بررسي فرودگاه از تهران

üزيرساخت تكميل و توسعه استانطرح گردشگري هدف روستاهاي و نمونه مناطق محورها، در ها

üگردشگري بخش رساني اطالع و تبليغات توسعه طرح

سال عملياتي :1396برنامه



 

 

BاCDمE ر#$%:

'ر&:
:()*

FرGHIJ()#ری
GTUرRESوGQدO@#زM#ن

#VXنز#YZاF[رRESو\]^C_ن#Mن@#ز

 :̀ #abcde٠٢٤(٣٣١٤٢٤٢٤(

i#ر:   j٠٢٤(٣٣١٤٢٣٨٣دور(

Cxyانرvw(GuAارداراprstن)–4k#ln:زVX#ن
:4z{|C}٤٥١٣٨٦٩٩٩٨

:4z!;<"#ا #i $#%zanjan.mporg.ir

:4'x!ا()>;و(*|
info-zn@mporg.ir

üزيرساخت تكميل و توسعه الف)  : استان گردشگري بخش زيرساختهاي وتوسعه نمونه مناطق گردشگري، محورهاي در ها

جامع طرح براساس گردشگري نمونه مناطق در خصوصي بخش گذاري سرمايه از موثر ب)حمايت گردشگري هدف روستاهاي

مسئول هاي دستگاه بين هماهنگي ج) تقويت گردشگريمصوب حوزه در گذاري سرمايه از حمايت و تسهيل براي بخش

üاستان مناسب بازنمايي و برندسازي : استان گردشگري بخش رساني اطالع و تبليغات ت-توسعه اقالم انتشار و وتهيه بليغاتي

بازاريابي-فرهنگي و تبليغاتي گسترده هاي فعاليت محور-انجام بازار رساني اطالع

üآموزشارتقاء توسعه : گردشگري بخش پژوهش و آموزش كيفي و كمي بخشسطح شاغالن و فعاالن به مهارتي هاي

آموزشيارا توسعه و محوره بازار مهارتي گردشگري-هاي بخش با مرتبط هاي رشته تقويت و ايجاد

üتوس و سازي فرهنگ : افزاري نرم هاي جنبه به توجه با تخصصي و گروهي گردشگري گردشگريتوسعه عه

ü، فرهنگي هاي زمينه تقويت : استان پذيري گردشگر فرهنگ ارتقاء براي عمومي هاي آموزش با فرهنگي گردشگري توسعه

فرهنگي گردشگري هاي زيرساخت ايجاد و معرفي شناسايي، و ها جشنواره و رويدادها توسعه و مديريت شناسايي،

ü، آموزش هاي فعاليت ترويجتقويت و درتوسعه ها مهارت و تخصصي دانش و آموزش تقويت با دستي صنايع و سنتي هنرهاي

آموزش كيفي و كمي سطح توسعه و سنتي هنرهاي و دستي صنايع زمينه

üو دستي صنايع هاي خوشه توسعه و ايجاد از حمايت هاي برنامه : استان اقتصاد در دستي صنايع نقش و سهم جادايارتقاء

بازارچ و ها دايممجتمع هاي موقته و ي

ها جشنواره و ها برنامه اجراي در كه اجرايي هاي دستگاه كليه از پايان شود.،در مي قدرداني و تشكر نمودند ياري را كل اداه اين

:CCDEداF و=Gر#H4I#xJ$KRESدو=LM$K4NرSوOPQB#RTاRاداU
زنجان محترم ستارهفرماندار پنج هتل و زنجان غرب ستاره سه هتل احداث ، گذشته سال زمستان در شده انجام هاي زني : كلنگ

رود. مي پيش كندي به كار ولي شود مي انجام الزم هاي پيگيري ؟ دارد قرار مراحلي چه در زنجان شمال

فرهنگي ميراث محترم كل رمدير ساختماني پروانه صدو مراحل ستاره سه مشكل: هتل شهرداري با عوارض در و نموده طي ا

باشد. مي طراحي مرحله در گاوازنگ محل در زنجان در ستاره پنج هتل احداث . شد حل كه داشت

اطالعات فناوري و ارتباطات محترم كل مدير فرخي دكتر آقاي درجناب ها جشنواره المللي بين تبليغات براي شود مي : پيشنهاد

شبكهICTحوزه از شود.، استفاده كشور در موجود اجتماعي

محترم : استاندار

vها آن توسعه براي و باشد مي اقامتگاه و هتل به نياز زنجان در اينكه به توجه دارد. با قرار اي مرحله چه در بزرگ هتل دوم فاز

نشو مشكل دچار گذاران سرمايه تا شود حل رو پيش مشكالت .نبايد د

vصنايع بازارچه توقف شود. علت اعالم دستي
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vكه آنجا ،از است شده شناخته ها جشنواره شهر عنوان به سالهزنجان همه (اكو) بايد ابريشم جاده غذاي و آش باجشنواره

مطلوبتر فرهنگيكيفيت ميراث كل مدير تالش از شود، انجام توريسم حوزه از برداري بهره حداكثر و شود برگزار استان در

مي قدرداني و شود.تشكر

عمراني امور هماهنگي محترم تغييرمعاون و دارد قرار جنگلي پارك محدوه در ستاره پنج هتل دوم فاز احداث اينكه دليل : به

متعدد مكاتبات با ولي نشد، موافقت موضوع طرح ابتداي در باشد مي شهرداري مقابل طرف و بوده متفاوت اندكي ها پارك كاربري

براي جديد طراحي پذيرد.و مي ،انجام گذار سرمايه سوي از تعهد با شهر ورودي در بهداشتي هاي سرويس و نمازخانه احداث

سال عملكرد نجفيان1395ارايه دكتر آقاي جناب توسط نوآوري و فناوري ، پژوهش ، آموزش كارگروه عملياتي برنامه و

دبير و زنجان دانشگاه محترم ،سرپرست پژوهش ، آموزش :كارگروه نوآوري و فناور

( (آپفن كارگروه فعاليت خصوص سال8در در و1395،8جلسه كارشناسي گروه بند8جلسه موضوع منتخب كميته 22جلسه

سال بودجه اجرايي گرديد1395دستورالعمل هاي.برگزار سال در كارگروه محترم روساي ويژه به كارگروه اعضاي از تشكر ضمن

همچنين و جمشيديگذشته دكتر آقاي باجناب جاري سال در شدند. اميدواريم نايل بازنشستگي افتخار به كه دانشگاه محترم رييس

برسيم. كارگروه در شده تعيين اهدافت به بتوانيم سرشت نيك دكتر آقاي جناب مديريت

: آپفن كارگروه دبيرخاانه رييسمحترم صبا دكتر آقاي جناب

كارگرو گانه هفت سالوظايف عملكرد و :1395ه گردد مي ارايه تلفيقي صورت به

üبه و وتدوين علم آمايش سند تدوين براي اعتبار تامين درخواست كارگروه مصوبه : استاني فناوري و علم آمايش سند روزرساني

عليرغم كه بود ،فناوري متعدد .مكاتبات است نشده اجرايي هنوز

üوبرنامه استقرار جهت در بهريزي پروژه صورت به كه جامعه و صنعت ، دانشگاه بين استان : ارتباط در نوآوري نظام اصالح

اجرا ، الزم مطالعات انجام از پس تا گردد واگذار پايان. شودييمجريان تا و شده انجام الزم دربانآاقدامات الزم گزارش ماه

شد. خواهد ارايه كارگروه

üبرنامه كوتاهتدوين ميانهاي بلندمدت، و مصوبمدت آمايش سند اساس بر استان نوآوري و فناوري پژوهش، آموزش، ،مدت

برنامه برهاياجراي آمايشمبتي شد.سند خواهد محقق اول بند اعتبار تامين صورت در

üاولويت نيازها،تعيين شناسايي مبناي بر استان فناوري و تحقيقاتي مزيتتواناييهاي و استانيها برتري،هاي درجزو ها استان ن

اعالم و بودجه ابالغ از پس . بود استاني هاي مزيت و ها توانايي و نيازها شناسايي مبناي بر كه بوديم ها اولويت تعيين اجراي

گرديد.  انجام درصد يك كرد هزينه نحوه و كار اجراي تصويبروند از شوراتشكيلپس در ،كميته ريزي برنامه يلتشكي

دانشگاه علمي هيات اعضاي و خصوصي بخش ، دستگاه خبره كارشناسان همكاري با كميته ها،هاجلسات ،برررااولويت سي

نمايند.  پيشنهاد كارگروه به و تصويب
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اولويت تعيين گزارش خالصه دستگاهجدول فناوري و پژوهشي كاهاي در زنجان استان اجرايي آپفن: هاي رگروه

فراخوان اجراييشماره دستگاه دستگاهنوع تعداد
اولويت وتعداد پژوهشي هاي

فراخوان فناوري

اولويت اعتبار ومبلغ پژوهشي هاي

فراخوان فناوري

ريال) (ميليون

1

غيراستاني اعتبار 63714120داراي

استاني اعتبار 17334360داراي

استاني2 اعتبار 39520داراي

جمع
غيراستاني اعتبار 63714120داراي

استاني اعتبار 20424880داراي

سال در فناوري و پژوهشي اعتبارات مديريت شناسي آسيب شناسايي1395در زير شرح به شناسايي ضعف و قوت نقاط

گرديد: 

ت• باالي درصد : قوت طرحانقاط مشكلييد بدون سمات در انجام-ها از مشابهپژوهشجلوگيري و موازي -هاي

پ مجريان باالي غيرمنتخبيرضايتمندي و منتخب در-شنهادهاي اولويت تعيين فرآيند تصحيح امكان

اجراييدستگاه دانشگاه-هاي علمي توان از گسترده استاناستفاده هاي

كميته• تشكيل عدم : ضعف هاينقاط دستگاه در فناوري و پژوهشي نيازهاي تعيين رفت-اجراييهاي هدر

دستگاه پاسخگويي عدم و مقررزمان زماني مهلت در استان اجرايي مقررات-هاي و قوانين در عدم-ابهام

اولويت براي اعتبار فرادستگاهيوجود استاني بهره-هاي دستگاهعدم اعتبارات از اعتباراتمندي داراي هاي

فن-غيراستاني و پژوهشي اعتبارات بودن اوريناچيز

üفعاليت بر نظارت فناوري: نحوه و تحقيقات علوم، شوراي مصوبات چارچوب در استان نوآورانه و فناورانه علمي، بهاي توجه هبا

چند جاري سال در بود، فناوري و پژوهشي اعتبارات مورد در بودجه اجراي جديد دستورالعمل اجراي سال اولين گذشته سال اينكه

كارشناسان و مديران براي توجيهي جلسه يك همچنين و ذيربط كارشناسان و مديران بين الزم قانوني ابهامات رفع براي جلسه

ذيحس و پژوهشي دستگاهمسئول گرديد. ابان برگزار اجرايي هاي
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üبرنامه پاركتدوين رشد، مراكز ارتقاي و توسعه از حمايت شهركهاي و فناوري و علم شركتهاي و فناوري دانشهاي بنيانهاي

ق بررسي مورد كارگروه آتي جلسه در كه توسعه و فعاليت مشكالت و موانع و مطلوب و موجود وضعيت اعالم ، استان خواهددر رار

پارك از معدودي تعداد . شركتگرفت و رشد مراكز دانشها، نمودند.هاي اعالم را خود انتظارات و وضعيت بنيان

üسياست و اهداف بين همسويي سازوكارهاي وتدوين اهداف با نوآوري و فناوري پژوهش، آموزش، زمينه در استاني هاي

مليسياست هاي

SوOPQBء#RTاRاداU:CCDEداF4Nر
: اسالمي ارشاد و فرهنگ محترم كل مدير مقدم آقاي جناب

شود مي هماهنگي،پيشنهاد نيز بردار بهره دستگاه با و باشد داشته وجود طرح موضوعات با طرح مجريان تحصيلي رشته تناسب

پذيرد انجام الزم تا.هاي شود اخذ موقع به كارگروه توسط پژوهشي كد پژوهشهمچنين انجام نشويم.در مواجه مشكل با

: عمراني امور هماهنگي محترم معاون

بانك آيا ، محدود اعتبارات به توجه با و گذشته هاي سال از استان اجرايي هاي دستگاه در تكراري هاي طرح انجام به توجه با

ن جلوگيري تكراري هاي طرح انجام از كه دارد وجود كارگروه در شود. مايداطالعاتي انجام تر كاربردي ها طرح و

: گاز شركت محترم عامل مدير عسگريان آقاي جناب

از و شده استقبال پژوهشي هاي پروژه از گيرد، مي تعلق استان هاي دانشگاه به پژوهشي هاي اولويت به يافته اختصاص اعتبار

نامه مورددانشجويانپايان هايدر الزمبرنامه هاي حمايت گاز مشركت و گيرد مي وجاانجام فراخوان در حضور براي دونعي

ندارد.

كارگروه دبيرخانه محترم ب:مسئول منتخب كميته جاري سال نظرهدر مستقل نمودصورت اعالم را مخود تخصص جريـــو

نظر نبود.مد سيستمكميته كندي دليل به هم تصويب در تاخير علت و دارد فراواني مشكالت و بوده كشوري سمات سامانه

كه.بود (... و گاز ، اي منطقه دولتي( آب هاي شركت ولي بوده اندك بسيار استان پژوهشي اعتبارات درصد يك اينكه به توجه با

اع و داشته همكاري به تمايل و نداشته استاني .نحوهاعتبار دارند را استان در پژوهشي هاي طرح انجام براي مناسبي بسيار تبار

از جلوگيري ، تخصصي كميته تشكيل از هدف . شود مشخص فراخوان به ورود نحوه تا شوند مشخص ها شركت با همكاري

صورت در فناوري و علم آمايش سند اول بند باشد. در مي ها دستگاه در تكراري هاي پژوهش خواهدانجام انجام اعتبار تامين

مياجرايوشد اول بند بر مبتني نيز عملياتي برنامه سوم .باشدبند

سازمان: محترم رياست طهماسبي آقاي جناب

Øريزي برنامه شوراي درحوزه ها كارگروه گذارترين اثر از توسعهيكي و،كارگروهاستانو فناوري ، پژوهش ، آموزش

باشد مي كهنوآوري باشد.چرا مي مقاومتي اقتصاد هاي حركت اساس بنياني دانش بحث
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Øماده قالب در پژوهشي دستگاهشامل56اعتبارات اعتبارات درصد باشديك مي ششمهكها و اول فصل ساير،بجز

شود.  مي شامل را اعتبارات

Øدستگاه تواننفراخوان مي دولتي هاي شركت و ها دستگاه كليه و نداشته محدوديت وها نمايند شركت فراخوان در د

پژوهشي هاي شود.اولويت اعالم و تهيه استان نياز براساس بايد

Øبرنا بررسي از پس فناوري و علم آمايش سند براي اعتبار درخواست خصوص ودر شورا خانه دبير توسط عملياتي سپمه

پذيرد. انجام حقوقي مسير طي از

Øخصوص ،در فرادستگاهي هاي اجراييبايددرخواست هاي ودستگاه شده دانشگاهي هاي ظرفيت وارد توان تمام با

را استان مشكالت و هامسايل دانشگاه دهندتوسط قرار بررسي همكاري،مورد با و استان اعتبارات طريق از منابع

شد. خواهد تامين دانشگاه

Øشده فراخوان وارد اجرايي هاي دستگاه كليه جاري سال عملياتيوانددر برنامه باشددستگاهياگر پژوهش بر مبتني

دستگاه براي اي ويژه شد.اجراييجايزه خواهد گرفته نظر در

Øاعتبار دستگاهدر برخي ، پژوهشي هاي حضورطرح با اي جلسه ، داشتند مشكل نظارتي هاي دستگاه با اجرايي هاي

استان محاسبات كارشناسانمدير،ديوان و معاونين ، ودستگاهان پژوهشي هاي طرح انجام براي و گرديد برگزار رايبها

اعتبار درصد يك كرد حاضرهزينه حال در و شده برداشته ندارد.موانع وجود مشكلي

: استاندار آقاي جناب

پژوهشي• استاني23اعتبارات لحاظبودهدستگاه را استان سهم بايد دارند ملي اعتبار كه هايي دستگاه مابقي ونو مايند

. شود اخذ بايد ملي هاي دستگاه اعتبار از درصد يك

برنامه• و ها كارگروه عملكرد دادن قرار دليل به توسعه و ريزي برنامه شوراي دبيرخانه و ريزي برنامه و مديريت سازمان از

گزا منبعد شود، مي قدرداني و تشكر كار دستور در شوراكارشرعملياتي جلسات در ها گيركارگروه قرار بررسي تامورد د

نموده شناسايي را ضعف و قوت نقاط ها نمايند.كارگروه اقدام مشكالت حل به نسبت و

AGXY#ت:-ب
و-1 راه ، طبيعي منابع ، فرهنگي ميراث : كل ادارات همكاري با زنجان در ستاره پنج هتل دوم فاز احداث موضوع گرديد مقرر

دستگاه همكاري با ، موجود مشكالت كردن برطرف به نسبت سريعتر چه هر و گرفته قرار بررسي مورد استانداري و شهرسازي

پذيرد صورت الزم اقدام اجرايي . هاي

سال-2 در غذايي امنيت و ايمني ، سالمت كارگروه عملياتي .1396برنامه گرفت قرار تصويب مورد

سال-3 در گردشگري و دستي صنايع ، فرهنگي ميراث كارگروه عملياتي .1396برنامه گرفت قرار شورا اعضاء تصويب مورد
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ن-4 و فناوري ، پژوهش ، آموزش كارگروه عملياتي سالبرنامه در .1396وآوري گرفت قرار شورا اعضاء تصويب مورد

حفاظت-5 شوراي جلسه در موضوع مقرر فاضالب پساب از استفاده با ارتباط خصمنابعدر در و مطرح استان آنــــآب وص

شود. گيري تصميم

طرفين-6 دست در متعدد مستندات وجود و موضوع پيچيدگي واسطه به پارسيان رفاه سروش شركت سوخت جايگاه خصوص در

متعدد مجوزهاي همچنين دستگاهو طرفينتوسط شد مقرر ، عادالنه گيري تصميم براي الزم شرايط نبود و متولي اجرايي هاي

قضايي دستگاه به مراجعه طريق از را خود سيستممشكل در كارشناسي الزم هاي بررسي از پس تا نمايند وضاييقپيگيري حق

گردد. مشخص آنها حقوق

: جلسه اصلي اعضاء غايبين

خانوادگيرديف نام و دستگاهنام دستگاهعنوان در توضيحاتسمت

عباسچيان1 ابوالفضل آقاي داراييجناب و اقتصادي كلامور هماهنگيمدير با نماينده اعزام

پور2 رضا يوسف آقاي ايجناب منطقه عاملآب هماهنگيمدير با نماينده اعزام

جعفري3 حسين آقاي كشاورزيجناب كلجهاد هماهنگيمدير با نماينده اعزام

يوسفي4 رضا محمد آقاي اجتماعيجناب رفاه و كار ، كلتعاون مدير
نماينده هماهنگياعزام با




