
                                       

 

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری استانداری اردبیل: دکترسّید مهدی جوادی،

 است پایانی خود رسیده  ی به مرحله ،اردبیل استانداری 89طرح های پژوهشی سال اجرای  -*

*** 

طرح اعالم ویروس کرونا ونیز،  ی ویژه طرح های پژوهشیمراحل مختلف  اتمامامیدواریم با  -*

شاهد  ،در آینده ی نزدیک، ازسوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانهای ساالنه استانداری 

 آغاز اجرای این طرح ها ی سال جاری دراستان باشیم

امه ریزی، تر برنمدیرکل دف،دکتر جوادی 

 جلسه ی حاشیه،درری نوسازی وتحول ادا

طرح ی یاجرابررسی آخرین وضعیت  ی

 اظهار استانداری، 89های پژوهشی سال 

پژوهشی سال گذشته طرح شش  :داشت

بررسی های علمی و  "عناوین بااستانداری 

 آسیب، پژوهشی پیرامون مشکالت حاد

 اجتماعی وانتظارات جامعه زنان در های

 " ، "راهکارهای الزمی ارائه  استان و

نسبی اقتصادی ،  بررسی نقش مزیت های

 ردزیرساختی استان  وفرهنگی وطبیعی 

له ومقاببررسی علمی پیرامون افزایش تکیه گاه های سالمت اداری "، "وخارجی  جذب  سرمایه  گذاری  داخلی

، "ین اندیشه های شیعی درجهانینقش اردبیل دررشد وتکامل علوم اسالمی وتب"، های احتمالی درآنبا فساد

 وی ، بررس"استان اردبیل  ی جانبههمه ی و تاثیر ژئوتوریزم  برتوسعه  بازشناسی زمینه های گردشگری"

نقش آن ها به عنوان جاذبه های تاریخی  علمی و کاوش پیرامون  قلعه های باستانی دراستان وپژوهش های 

تان اسمراکز علمی و دانشگاه ها با نظارت ناظران علمی و ازطریق که  ،"صنعت گردشگری استان ی درتوسعه

ید ناظران تایپس از  طرح ها، مقررگردیده،اینو خود رسیده  است. ایاجربه مرحله پایانی  ،درحال اجراء بود

 . گردددفتر این  تحویل در روزهای آینده صحافی شده  ،نسخه های 

تشکر ازاهتمام و  استانداری 89طرح های پژوهشی سال  ابراز خشنودی از اتمام اجرای،ضمن  دکترجوادی

 :گفتسال جاری پیرامون طرح های پژوهشی  ،مدیران عالی دولت دراستان

شیوع پیرامون ویژه   عنوان طرح پژوهشی61وعنایت خاص استاندارمحترم، با پیشنهاد این دفتر ،درسال جاری

 خود قرارگرفته و رسمی اجرایی مراحل نهایی آغازدر تصویب رسیده و به دراستان، ومدیریت آنویروس کرونا 

 ونهایی شدنبه عنوان دبیرخانه این طرح ها زمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ساازسوی با اخذکد امیدواریم 

 شود.وارد فاز عملیاتی خود  ،رسمی ،این طرح ها هم به طوربا مجریان  قرارداد عقد



                                       

 

وی همچنین افزود:گذشته از طرح های یادشده،طرح های ساالنه این استانداری هم به سازمان مدیریت وبرنامه 

سوی سازمان یادشده  ه عنوان دبیرخانه این طرح ها اعالم شده ومنتظر اعالم رسمی آنها ازریزی استان ب

 وعقد و ناظران طرح ،تعیین مراکز اجرابه سامانه مربوطه،اخذکد هستیم تا با طی مراحل بعدی یعنی ورود

  آغاز گردد.این طرح ها هم  اجرای  با مجریان ، قرارداد

 پایان،ضمن ابراز نگرانی وتاسف از تعلل در استانداری اردبیل،اداری  نوسازی وتحولمدیرکل دفتر برنامه ریزی، 

احتمالی  شدن ومواجه ای اجرارطی مراحل تصویب ونهایی شدن آن ها ب جریاندبیرخانه این طرح ها در

، خواستازمدیریت عالی دولت دراستان ،مجریان این طرح ها با کوتاهی زمان اجرا درمقایسه با سال های اخیر

ین اآینده نزدیک ازسوی دبیرخانه  مراحل یادشده درپیگیری های بیش ازپیش نیز،الزم و صدور دستوراتبا 

وی همچنین گفت: البته شایان ذکراست که درسال جاری،  .شروع شودروزهای آینده  اجرای آنها در طرح ها ،

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانبه برنامه ریزی استانداری  دبیرخانه طرح های پژوهشی استان ،ازدفتر

 انتقال یافته است.

 

  

 


