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ویپست :
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بسمهتعالی
رئیس محترم دانشگاه تبریز
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی
رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم اطالعات آذربایجان شرقی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم راه و شهرسازی آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم ورزش و جوانان آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان شرقی
مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مدیر عامل محترم شرکت گاز آذربایجان شرقی
رئیس محترم بسیج سازندگی سپاه عاشورا
مدیر کل محترم مهندسی منطقه شمال غرب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

باسالم و احترام؛
به پیوست تصویر صورتجلسه مشترک پانزدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی آذربایجان شرقی که در تاریخ  0902/00/15برگزار گردید ،جهت استحضار و اقدام الزم ارسال میگردد.

داود بهبودی
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
آذربایجانشرقی
و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
رونوشت:
 .جناب آقای دکتر شبستری معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری برای استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای مهندس نواداد سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برای استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای مهندس پور مهدی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برای استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای دکتر بشیری مشاور و مدیر کل محترم دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری برای استحضار به انضمام صورتجلسه
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جناب آقای نجفی شهردار محترم تبریز به انضمام صورتجلسه
مدیرکل محترم امور بانوان و خانواده استانداری به انضمام صورتجلسه
مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری به انضمام صورتجلسه
 ..مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم بنیاد مسكن به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم صدا و سیما به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی به انضمام صورتجلسه
رئیس محترم شورای اسالمی استان به انضمام صورتجلسه
رئیس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت به انضمام صورتجلسه
رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تبریز به انضمام صورتجلسه
نماینده محترم بانك مرکزی در استان به انضمام صورتجلسه
دبیر محترم اتاق تعاون استان به انضمام صورتجلسه
رئیس محترم نظام صنفی امور کشاورزی استان به انضمام صورتجلسه
 ...جناب آقای دکتر حسین پناهی رئیس محترم دانشكده اقتصاد و مشاور اقتصادی استاندار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای محمدزاده معاون محترم توسعه و برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی جهت اطالع به انضمام صورتجلسه
جناب آقای دیرنگ سرپرست محترم حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی به انضمام صورتجلسه
سرکار خانم صدری مسئول محترم دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی به انضمام صورتجلسه
جناب آقای پور محمدی رئیس گروه محترم تلفیق برنامه و بودجه س م ب آ-شرقی جهت اطالع و بهره برداری
جناب آقای فتحی ملك کیان سرپرست محترم گروه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی جهت اطالع و پیگیری
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شماره91/51 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
 -1تبیین سیاستها و برنامههای نوین اشتغال پایدار
 -2گزارش عملکرد کارگروههای اقتصاد مقاومتی استان
 -3سایر موارد

مكان جلسه :سالن اجتماعات عمارت استانداری
زمان جلسه :روز شنبه
تعداد كل حاضرين 14:نفر

تاریخ1331/11/02 :

ساعت شروع11 :

عضو اصلی :حاضر 47 :نفر
عضو مدعو :حاضر 22:نفر

عضو جانشين 5 :نفر

ساعت خاتمه18 :

غايب 5 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

غايب 1 :نفر

 34نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتی از کالماهلل مجید آغاز گردید؛ و جناب آقای دکتر بهبودی رئیس محترم سازمان برنامه
استان ،ضمن خیرمقدم به حضار ،دستور جلسه را قرائت کردند .ایشان در ابتددای جلسده توضدیحاتی در ارتبدا بدا
مباحث مطرحشده در رسانهها در خصوص پیش بینی درآمددهای مالیداتی اسدتان در هیحده بودجده سدال  1331و
مراحل و فرایندهای پیشبینی درآمدها و هزینههای دولتی استان و انعکاس آن جهت درج در هیحده بودجده ارائده
کردند ،سپس عملکرد درآمدهای دولت و عملکرد اعتبارات هزینهای طی سالهای  1330الی  1331در استانهدای
شاخص و رشد آنها طی سالهای مذکور را تشریح کردند؛ که در این رابطه حضار به بیان نظرات خود پرداختند.
در ادامه جلسه ،ایشان اشاره کردند که با توجه به اینکه سیاستهدا و برنامدههدای ندوین اشدتغال در قالد
اقتصاد مقاومتی در کشور در حال طراحی و اجرا است ،در جلسات آتی شورای برنامدهریدزی و توسدعه اسدتان ید
سلسله مباحثی جهت آشنایی با ادبیات موضوع توسط همکاران ارائه خواهد شدد .در ایدن سیاسدتهدا ،بدرای ایجداد
اشتغال پایدار از ی

سوی ،دولت بایستی عالوه بر مداخالت سطح کالن ،مداخالتی را در سطح میانی و خرد انجدام

دهد و از سوی دیگر ،دولت عالوه بر سیاستگذاری در سطح ملی ،برنامههایی را در سطح محلی و منطقهای دنبدال
کند .چرا که چالشها و مسائل صنایع و کس و کارها در استانهای مختلد ،،متاداوت بدوده و نیداز بده مدداخالت
متااوتی دارد .رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه مطالبی در خصوص ندر بیکداری جواندان طدی
سالهای  2002الی  2011در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته جهان ،مهداجرت جدوانهدا ،تحدوهت اشدتغال
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کشورها ،تحوهت سطوح درآمدی در بخشهای مختل ،اقتصادی ،نر رشد اقتصادی کشورها ،جمعیت شاغل و فعال
کشور ،تحوهت نر بیکاری زنان و مردان کشور ،ترکی جنسی و تحوهت جمعیت فعال کشور ارائه کردند.
در ادامه جلسه جناب آقای مهندس پور مهدی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی اسدتانداری ابتددا بدا
اشاره به حادثه ر داده در ساختمان پالسکو تهران و تسلیت شهادت شماری از آتشنشدانان ،ایدن حادثده را درس
عبرتی دانستند که به مباحث و ضوابط مقاومسازی ساختمانهدا ،سیسدت اطاداح حریدا سداختمانهدا ،نظدارت و
بازرسی ساختمانها و بیمه ساختمانها چه دولتی و چه عمومی و خصوصی توجده جددی صدورت پدذیرد .سدپس
ایشان گزارش عملکرد کارگروه مشارکتهای مردمی ،سرمایهگذاری و کارآفرینی اقتصاد مقداومتی اسدتان را ارائده
کردند .در این گزارش عملکرد کارگروه در سه حوزه سرمایهگذاری و واگذاری ،مشارکتهدای مردمدی و نهادهدای
عمومی ،کارآفرینی و توسعه روستایی ارائه گردید .ازجمله اقدامات مه کارگروه در نهماهه سال  1331میتوان به
واگذاری  221پروژه توسط دستگاههای اجرایی استان ،اجرای پروژههای عمرانی با اسدتااده از ررفیدت خیدرین و
مشارکت مردمی ،شهرداریها و دهیاریهای استان ،اقدامات انجامشده در خصدوص  100روسدتای دارای قابلیدت
توسعه با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،معرفی طدرح هدای روسدتایی مصدوب بده صدندوآ کدارآفرینی امیدد ،برگدزاری
کالسهای آموزشی کارآفرینی ویژه مردان و زنان در مراکز کارآفرینی دولتی و خصوصدی و انعقداد تاداه نامده بدا
بسیج سازندگی ،شورای اسالمی شهر جدید سهند جهت راهاندازی شدهر

کدارآفرینی و بازارچده محلدی توسدعه

مشاغل خانگی و برگزاری ردههای کارآفرینی با دانشگاههای استان و شرکت فعال در جشنواره ملی توانمندیهدای
روستایی و عشایری ،اشاره کرد.
در ادامه جلسه برخی از مباحث بودجهای استان طرح و مورد تصمی گیری قرار گرفت.
در خاتمه جلسه جناب آقای دکتر جبار زاده استاندار محترم آذربایجان شرقی شهادت آتشنشدانان حادثده
ساختمان پالسکو تهران را تسلیت گاته ،از تالشهای کارگروه مشارکتهای مردمدی ،سدرمایهگدذاری و کدارآفرینی
اقتصاد مقاومتی استان تشکر و قدردانی کردند .همچنین ایشان از سوحاستااده برخدی اشدخاص از فضدای رسدانهای
جهت تحری

افکار عمومی در مباحث اخیر درآمدی استان و القای فضای منای انتقاد کردندد و خواسدتار تدالش و

مساعدت بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در مسیر توسعه و تعالی استان شدند.
گزارش عملکرد سایر کارگروههای اقتصاد مقاومتی استان به جلسه آتی شورا موکول گردید.
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
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تصميمات متخذه:
 -1توجه جدی به مباحث و ضوابط مقاومسازی ساختمانها ،سیست اطااح حریا ساختمانها ،نظارت و بازرسی
اجرا و احداث و بیمه ساختمانها توسط دستگاههای دولتی و عمومی و بخش خصوصدی مدورد تأکیدد قدرار
گرفت.
 -2برگزاری همایش مروجین کشاورزی ،عرصه اقدام و عمل در روز یکشنبه  10بهمنماه سال جداری در تبریدز
توسط سازمان جهاد کشاورزی استان با اعتبار  000میلیون ریال از محل اعتبارات طرح ترویج فعالیدتهدای
جنبی کشاورزی سال  1331مورد تصوی قرار گرفت.
 -3اصالحیه توزیع اعتبارات ردی 110000-1 ،قانون بودجه سال  1331کشور موضوع تأمین اعتبدار مطالبدات
 11پروژه ورزشی مناطا محروم استان به مبلغ  8212میلیون ریال بده شدرح پیوسدت مدورد تصدوی قدرار
گرفت.
 -4توزیع اصالحی اعتبارات منابع بند ج تبصره  1قانون بودجه سال  1331استان موضوع ابالغ شماره 311122
تاریخ  1331/10/01سازمان برنامه و بودجه کشور (پروژههای تأمین آب روستایی و عشایری) به مبلغ
 20811میلیون ریال ،شامل  13211میلیون ریال سه شرکت آب و فاضالب روستایی از محل اعتبارات
تمل

دارائیهای سرمایه ای به شرح جدول پیوست و مبلغ 1200میلیون ریال سه اداره کل امور عشایر

استان به صورت هزینه ای بابت آبرسانی به عشایر مورد تصوی قرار گرفت.
 -5توزیع اعتبارات حوزه های علمیه از محدل جدزح  28ردید 110000 ،قدانون بودجده سدال  1331بده مبلدغ
 111120میلیون ریال بابت احداث ،توسعه ،تکمیل و تجهیز حوزه های علمیه و مرکدز خددمات حدوزه هدای
علمیه استان به شرح پیوست مورد تصوی قرار گرفت.
 -6توزیع و تاکی

اعتبارات هزینهای اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان

( 100281میلیون ریال اداره کل راه و شهرسازی و  103083میلیون ریال اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای استان) به شرح پیوست مورد تصوی قرار گرفت.
 -7تأمین مبلغ  100میلیدون ریدال از محدل اعتبدارات تملد
مجموعه های ورزشی کارگران شماره ی

دارایدی هدای سدرمایهای اسدتان جهدت تکمیدل

تبریز به منظور میزبانی مسابقات قهرمانی کشوری کدارگران مدورد

تصوی قرار گرفت.
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 -8افزایش مبلغ  2101/1میلیون ریال از محل اعتبارات تمل دارائیهای سرمایه ای استان ،در سق ،اعتبدارات
شهرستان تبریز ،به طرح تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات استانداری آذربایجان شرقی مورد تصدوی قدرار
گرفت.
 -9افزایش مبلغ  3102میلیون ریال از محل اعتبارات تمل

دارائیهای سدرمایه ای اسدتان ،بده طدرح تعمیدر و

تجهیز ساختمانهای اداره کل ثبت اسناد استان ،در سق ،اعتبارات شهرسدتان تبریدز ،مدورد تصدوی قدرار
گرفت.
 -11مقرر گردید بهره برداری از ررفیت سد خداآفرین جهت استااده از خدط اعتبداری ویدژه تولیدد محصدوهت
گلخانه ای و پرورش ماهی در قاس ،در جلسه ویژه ای با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری و متشکل از سازمان جهاد کشاورزی استان ،شرکت آب منطقهای ،اداره کل امور اقتصادی و
دارایی ،منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس ،فرمانداری شهرستان ،مرزبانی و سایر دستگاههای ذیربط  ،مدورد
بررسی و تصمی گیری قرار گیرد.
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