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جناب آقای دکتر منادی نماینده محترم مردم تبریز اسکو و آذرشهر

جناب آقای دکتر قاسمی مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست

جناب آقای دکتر حسن نژاد نماینده محترم مردم مرند و جلفا

جناب آقای پاشایی مدیر کل محترم آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر صومی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

جناب آقای نظمی مدیر کل محترم ورزش و جوانان

جناب آقای دکتر پورمحمدی رئیس محترم دانشگاه تبریز
بهداشتی و درمانی تبریز

جناب آقای حسینی مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی

جناب آقای نجاتی رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت
جناب آقای حسینی مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدیر کل محترم اطلعات

جناب آقای مهری رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر اخلقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی

دارد

جناب آقای آبدار مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

جناب آقای دکتر محمد پور مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلمی
جناب آقای حسین زاده مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلعات

جناب آقای دینی مدیر عامل محترم شرکت گاز

جناب آقای صبوری مققدیر عامققل محققترم شققرکت بققرق منطقققه ای
آذربایجان

جناب آقای قائمی رئیس محترم بسیج سازندگی سپاه عاشورا

جناب آقای کنگری مدیر کل محترم مهندسققی منطقققه شققمال غققرب
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

باسلم و احترام؛
تلجلسه شورای برنامرهریزی و توسعه استان مشترک با ستاد راهبری و مدیریت
به پیوست تصویر دومی ن صور ر
اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی که در تاریخ  1395/02/11با حضور لجناب آقای دکتر لجبححارزاده اسححتاندار محححترم
یرگردد.
آذربایجان شرقی بررگزار رگردید ،لجهت استحضار و اقدام لزم ارسال م ر

داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نرشرقی
استان آذربایجا ش
رونوشت :
 .جناب آقاي دكتر شبستري معاون محترم سياسي امنيتي استانداري براي استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي مهندس نواداد معاون محترم معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه مديريت استانداري براي استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي مهندس پور مهدي معاون محترم هماهنگي امور عمراني براي استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي دكتر بشيري مدير كل محترم حوزه استاندار براي استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي آهنگري مدير كل محترم روابط عمومي و امور بين الملل براي اطل ع به انضمام صورتجلسه
 ..جناب آقاي هاشمي مدير عامل محترم شركت سهامي آب منطقه اي به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي عيدي مدير كل محترم نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي باباپور مدير كل محترم بنياد مسكن به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي سرافراز مدير عامل محترم شركت توزيع برق به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي ايمانلو مدير عامل محترم شركت آب و فاضلب به انضمام صورتجلسه

تبری.اول زعفرانیه.جنب مخابا تم
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شماره نهمم :
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جناب آقاي صمد نژاد مدير عامل محترم شركت آب و فاضلب روستايي به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي نيرومند مدير عامل محترم شركت شهركهاي صنعتي به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي لطيفي مدير كل محترم صدا و سيما به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي فرشي حق رو مدير كل محترم استاندارد به انضمام صورتجلسه
يپور رئيس محترم شوراي اسلمي استان به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي حاج پ
جناب آقاي باقري رئيس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت به انضمام صورتجلسه
 ...جناب آقاي حسن زاده رئيس محترم اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن تبريز به انضمام پيوست
جناب آقاي شادابي نماينده محترم بانك مركزي در استان به انضمام پيوست
جناب آقاي سيد يعقوبي دبير محترم اتاق تعاون استان به انضمام پيوست
جناب آقاي هاشمي رئيس محترم نظام صنفي امور كشاورزي استان به انضمام پيوست
جناب آقاي دكتر پناهي مشاور محترم اقتصادي استاندار به انضمام پيوست
جناب آقاي پور محمدي رئيس گروه محترم تلفيق برنامه و بودجه س م ب آش-شرقي
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شماره95/2 :

صورتجلسه شوراي برنامهريزي و توسعه
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان آذربايجانشرقی

دستور جلسه:
 1ـ ارائه برنامه سند تدبیر توسعه سطح استان و شهرستانها در سال (1931برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی)
 2ـ سایر موارد

مكان جلسه :سالن اجتماعات استانداري
زمان جلسه :روز شنبه
تعداد كل حاضرين 03:نفر

تاریخ1931/22/11 :

ساعت شروع11:92 :

ساعت خاتمه13:92 :

عضو اصلی :حاضر 51 :نفر

عضو جانشين 3 :نفر

غايب 7 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

عضو مدعو :حاضر 51:نفر

عضو جانشين 3 :نفر

غايب 7 :نفر

 22نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتی از کالماهلل ...مجید آغاز گردید.
جنــاآ آقــاي دکتــر بهبــودي رئــی

محتــرم ســازمان مــدیریت و برنامــهری ـ ي اســتان و دبیــر شــوراي

برنامهری ي و توسـعه اسـتان ،ضـمن خیرمقـدم بـه حضـار ،دسـتور جلسـه را قرائـت کردنـد .سـس

بـا اشـارب بـه

برگــ اري  12جلســه مشــترش شــوراي برنامــهریــ ي و توســعه اســتان و ســتاد راربــري و مــدیریت اقتصــاد
مقاومتی در سـال  ،1931برنامـه سـند تـدبیر و توسـعه اسـتان و شهرسـتانرـا در سـال ( 1931برنامـه عملیـاتی
اقتصاد مقـاومتی اسـتان) را ارائـه کردنـد .ایشـان رمچنـین تطـابپ وـرو برـا و رسـتهرـاي کلیـدي سـند تـدبیر
توســعه را بــا بنــدراي میتل ـ سیاســترــاي کلــی اقتصــاد مقــاومتی برشــمردند و بــه تشــریح ارمهــاي تهیــه
عملکــرد ســال  1931ســند تــدبیر توســعه اســتان و ارمهــاي بــرا ســالهاي برنامــه شش ـ ســند تــدبیر توســعه
استان جهت تکمیل توسط دستگارهاي اجرائی ورداختند.
در ادامه جلسـه اعضـاي حاضـر در جلسـه ،بـه بیـان نخـرات خـود در خصـو  ،وـرو برـاي سـند تـدبیر
توسعه ،برنامه شش توسعه دستگابرا و ورو براي نیمهتمام قابلواگذاري به بیش غیردولتی ورداختند.
در ادامــه جلســه جنــاآ آقــاي دکتــر جبــار زادب اســتاندار محتــرم ،ضــمن تبریــا روز جهــانی کــارگر و
رفته معل مواردي را به شرح زیر ایراد نمودند:
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بسمه تعالي

شماره95/2 :

صورتجلسه شوراي برنامهريزي و توسعه
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان آذربايجانشرقی
 ابــالآ آغــاز عملیــات اجــراي برنامــه ســند تــدبیر توســعه اســتان و شهرســتانرــا بــهعنــوان برنامــهعملیاتی اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی
 تأکید بر ارائه گ ارا مارانه از دستگابرا و ارمانداريراي شهرستانرا جهت تهیه بولتن ووشش خبري تحقپ اقتصاد مقاومتی استان توسط رسانهرا ،خبرنگاران و صداوسیما تشکیل ستاد تسهیل تولید باردف احیاء واحدراي صنعتی راکد اعالسازي کمیته رسیدگی به مشکل تعاونیرا در ادارب تعاون ،کار و رااب اجتماعی استفادب از توان بسیج سازندگی ،شهرداريرا در استفادب از ورو براي نیمهتمام بیش دولتیجلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ( ) خاتمه یاات.

تصميمات متخذه:
 -1برنامــه ســند تــدبیر توســعه اســتان و شهرســتانرــا در ســال  1931بــهعنــوان برنامــه عملیــاتی اقتصــاد
مقاومتی آذربایجان شرقی مورد تصویب قرار گرات.
 -2مقــرر گردیــد دســتگابرــاي اجرایــی و ارمانــداريرــاي شهرســتانرــا عملکــرد اجــراي برنامــه را بــهصــورت
مارانــه (درــه اول ررمــاب) در قالــب اــرمرــاي ارســالی بــه ســازمان مــدیریت و برنامــهری ـ ي اســتان ارســال
نمایند.
 -3مقــرر گردیــد دســتگارهاي اجرائــی اســتان و ارمانــداريرــاي شهرســتانرــا ،تــا تــاریخ 1931/22/21نســبت
به تکمیل ارمهاي  1گانه برا سال رـاي برنامـه ششـ توسـعه سـند تـدبیر توسـعه اسـتان و ارسـال آن بـه
سازمان مدیریت و برنامهری ي استان اقدام نمایند.

موارد قابلپيگيری:

دستور جلسه آتي:

در دعوتنامه قيد خواهد شد.
زمان برگزاری جلسه بعدی:

روز

تاريخ

(ساعت

)
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