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مدیر کل محترم آموزش و پرورش

مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلعات

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی

مدیر عامل محترم شرکت گاز

باسلم و احترام؛
تلجلسه مشترک شورای برنامجهریزی و توسعه استان با ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد
به پیوست تصویر صور ج
مقاومتی آذربایجان شرقی و کمیته برنامجهریزی شهرستان هوراننند کننه در تاریننخ  1395/3/5برگننزار گردینند ،لجهننت
یگردد.
استحضار و اقدام لمزم ارسال م ج

داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نرشرقی
استان آذربایجا ش
رونوشت:
 .جناب آقای دکتر شبستری معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری برای استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای مهندس نواداد معاون محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استانداری برای استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای مهندس پور مهدی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برای استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقای دکتر بشیری مدیر کل محترم حوزه استاندار برای استحضار به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل برای اطل ع به انضمام صورتجلسه
 . .مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم بنیاد مسکن به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلب روستایی به انضمام صورتجلسه
مدیر کل محترم صدا و سیما به انضمام صورتجلسه
 ...مشاور محترم اقتصادی استاندار به انضمام پیوست
فرماندار محترم شهرستان هوراند به انضمام پیوست
سرکار خانم شهنازی جهت اقدام و هماهنگی لزم
جناب آقای پور محمدی رئیس گروه محترم تلفیق برنامه و بودجه س م ب آش-شرقی
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شماره95/4 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه،
ستاد راهبري اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
و کمیته برنامهريزي شهرستان هوراند
دستور جلسه:
 1ـ بررسي وضعیت اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي شهرستان هوراند

مكان جلسه :سالن اجتماعات آموزش و پرورش هوراند
زمان جلسه :روز چهارشنبه

تاريخ1330/53/50 :

ساعت شروع15 :

ساعت خاتمه11 :

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آياتي از کالماهلل ...مجید و سرود جمهـوری اسـالمي آغـاز گرديـد .سـس

جنـا

آقـای

فريادخواه فرماندار محترم شهرستان هوراند ضمن خیرمقدم گويي به استاندار محترم و اعضای شورای برنامهريـیی
و توسعه ،قابلیت های شهرستان را بیان کرده ،گیارشي از وضعیت اقـدامات عمرانـي انجـام شـده در شهرسـتان در
حوزه های راه روستايي ،گاز رساني ،مدرسه سازی ،آ

شـر

شـهری و روسـتايي ،سـدهای شهرسـتان و ادارات

مستقر ارائه کردند.
در ادامه جنا

آقای دکتر بهبودی رئی

سازمان مديريت و برنامهريیی استان و دبیر شورای برنامهريیی و

توسعه استان ،ضمن تبريک ايام شعبانیه و سالروز آزادسازی خرمشهر ،گیارش خالصه وضعیت اقتصادی،اجتماعي
و فرهنگي شهرستان هوراند را ارائه کردند .در اين گیارش شاخصهای جمعیتي ،سواد ،وضعیت عرصههای طبیعـي،
اراضي و تولیدات کشاورزی ،آ

شر  ،گازرساني به روستاها ،آموزش و پرورش ،شاخصهای بهداشتي و درماني

 ،شاخصهای فرهنگي و گردشگری ،تربیت بدني و عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان تشريح گرديد .ايشان با تاکید
بر قابلیت های کشاورزی و گردشگری شهرستان از تهیه سند تدبیر شهرسـتان در آينـده نیديـک و تصـوي

آن در

شورای برنامهريیی و توسعه استان خبر دادند.
در ادامه جلسه مديران دستگاههای اجرائي حاضر در جلسه بـه ارائـه گـیارش عملکـرد حـوزه خـود در
شهرستان پرداختند.

دبیرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بسمه تعالي

شماره95/4 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه،
ستاد راهبري اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
و کمیته برنامهريزي شهرستان هوراند
در خاتمه جلسه جنا

آقای دکتر جبار زاده استاندار محترم ضمن تشکر از خدمات کلیه مديران اسـتان و

شهرستان به ويژه فرماندار محترم شهرستان هوراند ،بیاناتي ايراد کردند که اهم آنها به شرح زير ميباشد:
 توجه ويژه مديران استان و شهرستان به مسائل و مشکالت شهرستان هوراند. پیگیری استقرار نمايندگي دستگاهها و ادارات در شهرستان توسط دستگاههای اجرائي تاکید بر تدوين سند تدبیرتوسعه شهرستان هوراند با رويکرد کشاورزی و گردشگری -پیگیری حقابه شهرستان از سد عمارت توسط شرکت آ

منطقه ای استان و معاونـت همـاهنگي امـور

عمراني استانداری
 توجه ويژه به شهرستان در توزيع اعتبارات استان در سال 1330 -تدبیر مساله اورژان

و پايگاه هالل احمر مجید آباد و پیگیری چارت تشکیالتي هالل احمر مجید آباد

 اختصاص يک سالن آموزش و پرورش بـه عنـوان سـالن چنـد من ـوره جهـت برگـیاری اجتماعـاتشهرستان
 تالش و همت سازمان آموزش و پرورش در ارتقای سطح سواد شهرستان استفاده از فرصت استفاده از قیر رايگان دولتي در پروژه های راهسازی شهرستان اشاعه شیوه فضای سبی ورودی شهر هوراند به ساير معابر شهر -تقدير از تالشهای سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان در تهیه و رونمايي از کتا

الگوی کشت

شهرستان هوراند
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه يافت.

تصميمات متخذه:
 -1مقررگرديد دستگاههای اجرائي استان استقرار ادارات و نمايندگي خود را در شهرستان مورد پیگیری قرار دهند.
 -1مقررگرديد فرمانداری شهرستان موضوع استفاده از قیر رايگان در پروژه های راه شهرستان را مورد پیگیری قرار
دهد.

دبیرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بسمه تعالي

شماره95/4 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه،
ستاد راهبري اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
و کمیته برنامهريزي شهرستان هوراند
 -3مقررگرديد سازمان آموزش و پرورش استان نسبت به ارتقای سطح سواد شهرستان برنامه ريیی الزم را به عمل
آورد.
همچنین در راستای عملیاتي شدن اقتصاد مقاومتي در استان مقرر گرديد اقدامات زير معمول گردد
الف -سازمان مديريت و برنامهريیی استان موظف گرديد نسبت به تهیه و تدوين سند تدبیر توسـعه شهرسـتان
هوراند با همکاری فرمانداری شهرستان اقدام نمايد.
 -مقررگرديد موضوع حقابه شهرستان از سد عمارت توسط شرکت آ

منطقه ای استان و معاونت هماهنگي

امور عمراني از مراجع ذيربط پیگیری گردد.
ج -مقرر گرديد رئی

سـازمان صـنعت و معـدن و تجـارت اسـتان بـا همـاهنگي اتـاق بازرگـاني و تجـار و

صادرکنندگان استان نسبت به ساماندهي و ن اممند کردن صادرات به کشور روسیه اقدام مقتضي بـه عمـل
آورند.

موارد قابلپيگيری:

دستور جلسه آتي:

در دعوتنامه قید خواهد شد.
زمان برگزاری جلسه بعدی :روز
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