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 دستور کار جلسه:
 بررسی راهکارهای تسریع در فرآیند طرح رونق تولید -

 مطروحه: موارداهم 

ّذف اص بشگضاسی ایي جلسِ اًجبم ّوابٌّی  ّابی مصم باشای اجاشای       :سازمان مدیریت و برنامه ریسی محترم آقای دکتر عوض پور رئیس   

تىبلیف  بش ػْذُ دستیبّْبی اجشای  گزاضتِ ضذُ است وِ بخط  اص آى هؼطَف بِ ، تَلیذ ٍ اضتغبل -دس سبل التػبد همبٍهت ه  ببضذ. هَثش طشح سًٍك تَلیذ 
دس آى هماشس  ستَسالؼول  سا بشای سسیذى بِ اّذاف تَسؼِ التػبدی ابالؽ ًواَدُ اسات واِ    هطبسوت ببًه ّبی ػبهل ه  ببضذ ٍ ببًه هشوضی دس ایي ساستب د

دسغذ ٍ تبهیي هابل  بابص    60طشح ًیوِ توبم بب پیطشفت فیضیى  حذالل  6000بٌیبُ التػبدی، تبهیي هٌببغ هبل   10000گشدیذُ است تبهیي سشهبیِ دس گشدش 
اص طشف  ٍصاست غٌؼت ٍ هؼذى ًیض دستَسالؼول  سا غابدس   دس اٍلَیت ضبىِ ببًى  وطَس لشاس گیشد. ببغ داخل ٍاحذ التػبدی اص هحل هٌ 5000سبصی ٍ ًَسبصی 

 60طشح ّبی ًیوِ توبم ببمی  یهیلیبسد سیبل ٍ بشا 30هیلیبسد سیبل، بٌیبّْبی هتَسط  10ًوَدُ است وِ هیضاى تسْیالت پشداخت  سا بشای بٌیبّْبی وَچه 
دس ایي دستَس الؼول ٍظبیف  بشای ػَاهل اجشای  طشح ضبهل اساتبًذاسی، سابصهبى غاٌؼت، هؼاذى ٍ     هیلیبسد سیبل روش ًوَدُ است.  20دسغذ پیطشفت فیضیى  

بد ضاذُ دس سابل   تجبست استبى ّب، ببًه ّب ٍ هَسسبت اػتببسی ٍ غیشُ روش ضذُ است ٍ فشآیٌذ اجشای وبس ًیض هطببِ سبل گزضتِ ه  ببضذ. بشآٍسد اضتغبل ایج
 ضغل سْن ایي استبى است. 7765ضغل ه  ببضذ وِ  45000دس بخص غٌؼت ٍ هؼذى وطَس  96

هیلیبسد تَهبى اص اػتببسات طشح سًٍك تَلیذ سْن ایي استبى ه  ببضذ. هاب   500تب  450حذٍد  صنعت، معدن و تجارت:محترم آقای حسینی مدیر کل 

وِ دس سابلجبسی   ه  ضَدبشآٍسد  ضسي ه  ببضٌذ.ٍاحذ هتَسط ٍ هببم  ٍاحذّبی ب 18وَچه، ٍاحذ آى جض ٍاحذّبی  399ٍاحذ فؼبل داسین وِ  446دس استبى 
دسخَاسات  دسغاذ   60طاشح باب پیطاشفت فیضیىا  بابمی       50ٍاحذ هؼاذً  ٍ   50ٍاحذ ًیبصهٌذ ًَسبصی ٍ ببصسبصی،  67، ٍاحذ هتَسط 18 ، ٍاحذ وَچه 120

اغٌبف استبى ٍاحذ ّبی تَلیذی خذهبت  ّستٌذ ٍ پیص بیٌ  ه  ضَد دس  ٍاحذ اص  4700 یبفت ًوبیٌذ.تسْیالت دس سیبلهیلیبسد  3800جوؼبً تسْیالت ًوَدُ ٍ 
دس ضَسای ّوبٌّی  ببًه ّب وِ تؼاذادی اص  هیلیبسد سیبل اػتببس دسیبفت ًوبیٌذ.   500دسخَاست تسْیالت ًوَدُ ٍ  ٍاحذ1000دسغذ آى بِ تؼذاد  20سبلجبسی 

 هیلیبسد سیبل تسْیالت ٍجَد داسد. 4600هیلیبسد سیبل است حذٍداً اهىبى پشداخت  80000ًذُ هٌببغ آًْب وِ ببًه ّب ػضَ ّستٌذ بش اسبس هب

بب تَجِ بِ هطخع ضذى سیبست اػتببسی ببًه ّب پیطٌْبد ه  ضَد ط  جلسِ ای بب حضَس ببًه  :شعب بانک ملیمحترم آقای ریگی زادگان مدیر 

دس خػَظ پزیشش ٍثبیك، ضوبًت ًبهاِ   ّب ٍ سبصهبى غٌؼت، هؼذى ٍ تجبست سْن ّش وذام اص ببًه ّب دس پشداخت تسْیالت طشح سًٍك تَلیذ هطخع ضَد.
 ًو  ببضذ. ی ببًهٌذٍق بؼضبًجَابیَغٌذٍق ضوبًت هَسد پزیشش ٍالغ ضذُ است اهب ایي غ

دس سبل گزضتِ هَاسد هختلف  دس سًٍذ اجشای ایي طشح هَثش بَدًذ وِ بب  آقای زرین فرمعاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری:

ًظش هسئَلیي دس خػَظ ببصُ صهبً  ثبت ًبم  سا وبف  ًبَدى اطالع سسبً  بِ ٍاحذ ّبی تَلیذی، اختالف تَاى ػوذُ تشیي آىه   آسیب ضٌبس  غَست گشفتِ
 داًست. دس طشح ٍ بشگطت بِ ػمب طشح ّب تَسط ببًه ّبی ػبهل

دس سبل گزضتِ اغٌبف ٍ هؼبدى ًو  تَاًستٌذ اص تسْیالت سًٍك تَلیذ استمبدُ ًوبیٌذ ٍل  دس سابلجبسی باب    آقای دکتر ساالری استاندار محترم استان:

ه  تَاًٌذ اص تسْیالت ایي طشح بْشُ هٌذ ضًَذ ٍ بب تَجِ بِ جبییبُ اغٌبف ٍ هؼبدى دس استبى، ه  تَاى بِ تؼْذات ایجبد ضذُ دس  ػٌبیت بِ ایٌىِ ایي گشٍُ ًیض
تبویاذ ها  ضاَد    صهیٌِ تَلیذ ٍ اضتغبل دست یبفت. دس صهیٌِ فشش دست ببفت ّن ببیذ صهیٌِ مصم بشای ضبىِ سبصی دست اًذسوبساى ایي غٌؼت فشاّن ضاَد.  

 ه ّب بػَست جذی تش ایي طشح سا دًببل ًوبیٌذ ٍ هذیشاى ضؼب گضاسش ّفتی  اص ضؼب خَدضبى اخز ًوَدُ ٍ دس پشداخت تسْیالت تسشیغ ًوبیٌذ.ببً
     دس ایي جلسِ پس اص تببدل ًظش سبیش اػضب هَاسد صیش بِ تػَیب سسیذ.

 
 
 
 

  



 همشس گشدیذمصوبات: 
 تاریخ اجرا دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

1 
ط  ًطست هطتشن ببًه ّب بب سبصهبى غٌؼت، هؼذى ٍ تجبست سْن ّش یه اص 

 ببًه ّب دس پشداخت تسْیالت سًٍك تَلیذ هطخع ضَد.
سبصهبى غٌؼت، هؼذى ٍ 

 تجبست
12/4/96 

2 
ط  ًبهِ ای هَاسد پیطٌْبدی بشای تسْیل دس فشآیٌذ طشح سًٍك تَلیذ بِ ٍصاست 

هٌؼىس ٍ سًٍَضت آى بِ دبیشخبًِ ستبد فشهبًذّ  غٌؼت، هؼذى ٍ تجبست 
 التػبد همبٍهت  اسسبل ضَد.

سبصهبى غٌؼت، هؼذى ٍ 
 تجبست

10/4/96 

3 
دستیبّْبی ریشبط ًسبت بِ اطالع سسبً  بِ بْشُ بشداساى دس لبلب ًطشیِ ٍ 

 سبیش سسبًِ ّب الذام ًوبیٌذ.

سبصهبى غٌؼت، هؼذى ٍ 
سبصهبى جْبد  -تجبست

 وطبٍسصی
1/5/96 

 بب روش غلَات خبتوِ یبفت. 19:30جلسِ دس سبػت 

 


