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بسمهتعالي
رئیس محترم دانشگاه تبریز

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی

رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت

ناظر محترم گمرکات استان و مدیر کل گمرك تبریز

مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
رئیس محترم شورای هماهنگی بانکهای استان

شهردار محترم کلن شهر تبریز

مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدیر عامل محترم قطار شهری تبریز

مدیر کل محترم راه و شهرسازی

رئیس شورای اسلمی استان

مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

مدیر کل محترم ورزش و جوانان

رئیس نظام صنفی امور کشاورزی استان

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی

نماینده محترم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مدیرکل محترم اطلعات

رئیس محترم پارك علم و فناوری استان

مدیر کل محترم آموزش و پرورش

مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلمی

مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلعات

مدیرعامل محترم منطقه آزاد تجاریص-صنعتی ارس
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تبریز
معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تبریز

مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه

مدیر کل محترم مهندسففی منطقففه شففمال غففرب وزارت دفففاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند

رئیس محترم بسیج سازندگی

فرماندار محترم شهرستان اسکو

مدیر عامل محترم شرکت گاز

مدیر کل محترم نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس

مدیر کل محترم بنیاد مسکن

مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه

فرماندار محترم شهرستان آذرشهر
فرماندار محترم شهرستان اهر

فرماندار محترم شهرستان بناب

فرماندار محترم شهرستان بستان آباد

مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

فرماندار محترم شهرستان جلفا

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلب

فرماندار محترم شهرستان چاراویماق

مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق تبریز

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلب روستایی

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

مدیر کل محترم صدا و سیمای آذربایجان شرقی

فرماندار محترم شهرستان خداآفرین
فرماندار محترم شهرستان سراب

فرماندار محترم شهرستان شبستر

فرماندار محترم شهرستان عجبشیر

مدیرکل محترم حمل و نقل و پایانهههای استان

فرماندار محترم شهرستان کلیبر

مدیرکل محترم دامپزشکی

فرماندار محترم شهرستان ورزقان

مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفههای

فرماندار محترم شهرستان ملکان

مدیر کل محترم امور عشایر

فرماندار محترم شهرستان هریس

مدیرکل محترم منابع طبیعی

مدیر کل محترم فرودگاهههای آذربایجان شرقی

فرماندار محترم شهرستان هشترود
فرماندار محترم شهرستان هوراند
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تلجلسه دواز دهم شورای برنامجهریزی و توسعه استان مشترک با لجلسقه سقتاد فرمانقدهی اقتصقاد مققاومتی
به پیوست تصویر صور ج
آذربایجان شرقی که در تاریخ  1395/08/05با حضور لجناب آقای دکتر لجباجرزاده استاندار محتر م اذربایجقان شقرقی برگقزار گردیقد ،لجهقت
یگردد.
استحضار و اقدا م لز م ارسال م ج

داود بهبودی
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
نرشرقی
آذربایجا ش
و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

رونوشت:
تلجلسه
 .لجناب آقای دکتر شبستری معاون محتر م سیاسی امنیتی استانداری برای استحضار به انضما م یک نسخه از صور ج
لجناب آقای مهندس نواداد سرپرست محتر م معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بققرای استحضققار بققه انضققما م یققک نسققخه از
تلجلسه
صور ج
تلجلسه
لجناب آقای مهندس پور مهدی معاون محتر م هماهنگی امور عمرانی استانداری برای استحضار به انضما م یک نسخه از صور ج
تلجلسه
لجناب آقای دکتر بشیری مشاور و مدیر کل محتر م دفتر استاندار و روابط عمومی برای استحضار به انضما م یک نسخه از صور ج
لجناب آقای محمدزاده مشاور محتر م رئیس سازمان برنامه و بودلجه آذربایجان شرقی لجهت اطلع
لجناب آقای لجهانگیری سرپرست محتر م مرکز آموزش،پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودلجه آذربایجان شققرقی لجهققت اطلع و
تهیه گزارش عملکرد
سرکار خانم صدری معاون محتر م بودلجه ای مدیر کل دفتربرنامه ریزی و بودلجه لجهت پیگیری مصوبات
لجناب آقای فرلجی کارشناس برنامه ریزی کشوری س  م ب آ ش لجهت پیگیری مصوبات
لجناب آفای اژدرزاده کارشناس محتر م برنامه ریزی کشوری س  م ب آ -شرقی   -اژدرزاده لجهت پیگیری مصوبات
لجناب آقای دیرنگ مسئول محتر م روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی لجهت پیگیری مصوبات
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شماره95/12:

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
 1ـ بررسي عملکرد اقتصاد مقاومتي نیمه اول سال  1931دستگاههای اجرائي و فرمانداریهای استان

مكان جلسه :سالن اجتماعات عمارت استانداری
زمان جلسه :روز چهارشنبه
تعداد كل حاضرين 05:نفر

تاريخ1931/58/51 :

ساعت شروع18:11 :

عضو اصلی :حاضر 50:نفر
عضو مدعو :حاضر 20:نفر

عضو جانشين 55 :نفر

ساعت خاتمه22 :

غايب 0 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 25 :نفر

غايب 7 :نفر

 22نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آياتي از كالما ...مجيد آغاز گرديد.
جناب آقاي دكتر بهبودي دبير محتررم ترتاد مرماهرداي اقت راد متراومتي اترتا آذربايجرا رررقيض نر
خيرمتدم به حضارض دتتور جلسه را كه ادامه ارائه ع لکرد اقت اد متاومتي دتتگاهاا و مرماهداريااي اتتا برود را
قرائت كردهد.
در طي جلسه گزارشااي صداوتي اي اتتا ض اداره كل امور اقت ادي و داراييض اداره كل منراوري اطالعرات و
ارتباطاتض رركت گاز اتتا ض بنياد مسک ض رركت آب و مانالب رهريض پارک عل ي و مناوريض منطته آزاد تجاري-
صنعتي ارس و اداره كل مني و حرمهاي اتتا در ته حوزه ع لکرد اجراي برهامهااي ملي م روب قرارگراه اقت راد
متاومتيض ع لکرد اجراي تند تدبير توتعه و اقدامات راخص اهجامرده در ارتباط با اقت اد متاومتي ارائه گرديد.
در خ وص اقت اد متاومتي در رهرتتا ااي اتتا گزارش ع لکرد اقت اد متاومتي و اجراي پروژهااي تند
تدبير توتعه و اقدامات اهجامگرمته در خ وص رمع مواهع توليرد واحردااي توليردي رهرترتا توتر مرماهردارا
محترم دو رهرتتا مرهد و اريس ارائه گرديد.
در خات ه جلسه جناب آقاي دكتر جبار زاده اتتاهدار محترم ن

تشکر از مديرا اتتا و مرماهدارا محتررم

در ارائه گزارشاا در جلسه مواردي را به ررح زير مورد تأكيد قراردادهد:
 اهتتاد از ابتر ماهد جذب ترمايهگذاري خارجي در پروژهااي اتتا بهويژه آزادراه تبريز -بازرگا و هيروگراهاريس و عدم ا رااي دتتگاهااي ملي و تنگاهدازي عوامل داخل اتتا در اي خ وص
 تشويق بخش خ وصي در مشاركت و ترمايهگذاري در حوزه  ITو  ICTاتتا تأكيد بر اولويت مرماهدارياا در توتعه روتتاييدبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان
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شماره95/12:

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
 ايجاد برهد بي ال للي صنعت مبل و كفش تأكيد بر اولويت اهجام مطالعات مانالب در رهرااي باقي اهده اتتا بازتعريف مراكز ررد در رهرتتا اا تأكيد بر ك ک و حضور معال ا ه دتتگاهااض مرماهدارا و داهشرگاايا در چهرارمي ه ايشرگاه بري ال للريمناوريااي هو و پيشرمته در  02الي  02آبا ماه تال جاري در تبريز
 توجه ويژه به آموزش روتتايي بهويژه در  022روتتاي ه وهه اتتا تالش جدي اداره كل آموزش مني و حرمهاي اتتا در مونوع ارتغالايجاد تشکلاايي براي مارغالتح يال درزمينه كارآمريني تسريع در اعطاي تسهيالت به  505واحد توليدي ته يه اتتا توت تيستم باهکي گزارش معاليت و اقدامت تتاد احياي درياچه اروميه در خ وص موارد مربوط به اقت اد متاومتي تفر معاوهي اتتاهدار به رهرتتا اا جهت پيگيري امور و رتيدگي به مسائل و مشکالت رهرتتا اا تهيه گزارش ج عبندي از ع لکرد رشمااه اقت اد متاومتي دتتگاهاا و مرماهداريااجلسه با ذكر صلوات بر مح د و آل مح د خات ه يامت.
تصمیمات متخذه:
 -0مترر گرديد دبيرخاهه تتاد اقت اد متاومتي اتتا هسبت بهقرار داد گزارشاا ع لکرد اقت اد متاومتي
كليه دتتگاهاا و مرماهدارياا در تاماهه پايگاه اطالعرتاهي تتاد مرماهداي اقت اد متاومتي آذربايجا
ررقي اقدام ه ايد .در اي رابطه مترر رد كليه دتتگاهاا و مرماهدارياا ن

ا اانگي با دبيرخاهه هسبت

به تک يل و ارتال مايل گزارشاا خود اقدام ه ايند.
 -0مترر گرديد مرماهداري مرهد با ا کاري منطته ويژه تجاري -صنعتي ارس و دتتگاهااي ذيرب هسبت بره
ايجاد برهد بي ال للي صنعت مبل در منطته مرهد و جلفا اقدامات الزم را به ع لآورهد.
 -2مترر گرديد معاو ا اانگي امور اقت ادي و توتعه منابع اتتاهداريض تازما برهامهوبودجهض اداره كل
تعاو ض كار و رماه اجت اعيض اداره كل مني و حرمهاي اتتا و اداره كل تأمي اجت اعيض هسبت به تهيه
دتتورالع ل و آئي هامه طرح اتتاد -راگردي اقدام تا متدمات اجراي آ از اوايل آذرماه تال جاري
ع لياتي گردد.
 -4مترر گرديد معاوهت ا اانگي امور ع راهي اتتاهداريض مرماهداري اريس و رركت برر منطترهاي آذربايجرا
هسبت به پيگيري اجراي پروژه هيروگاه  0222مگاواتي اريس و گزارشگيري افتگي از اجراي آ اقدام جردي
به ع لآورهد.

دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

