شماره انهم :
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اترخی انهم :

4681/41/49

ویپست :

دارد

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 چهاردهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی آذربایجان شرقی که در تاریخ  4681/41/19برگزار 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

تبرزی.اول زعفرانیه.جنب مخاربات
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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
 ...فرماندار محترم شهرستان تبریز به انضمام صورتجلسه
شهردار محترم شهر خسروشاه 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 فرجی سرپرست گروه محترم زیربنایی سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی به انضمام صورتجلسه

تبرزی.اول زعفرانیه.جنب مخاربات
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کدپستی1911192939 :

ش ش9727124 :

بسمه تعالي

شماره95/13 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
 -1بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان
 -2بررسی گزارش طرح جامع -تفصیلی شهر خسروشاه
 -3گزارش اقدامات انجام یافته در خصوص تبریز  2112توسط دبیرخانه شورای سیاستگذاری تبریز 2112
 -4گزارش کارگروه مشارکتهای مردمی ،و سرمایه گذاری و کارآفرینی
 -5سایر موارد

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

تاریخ1335/11/14 :

ساعت شروع11 :

عضو اصلی :حاضر 47 :نفر
عضو مدعو :حاضر 24:نفر

عضو جانشين 5 :نفر

ساعت خاتمه12 :

غايب 5 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

غايب 1 :نفر

 03نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آياتي از کالماهلل ...مجيد آغاز گرديد؛ و جناب آقاي دکتر بهبودي رئیي

متتیرم سیازما

برنامهوبودجه استا  ،ضمن خيرمقدم به حضار ،دستور جلسه را قرائت کردند.
جناب آقاي دکتر اخالقي مديرکل متترم راه و شهرسازي استا در ابتداي جلسه مختصري از تاريخچیه و
فرايند تهيه طرح جامع – تفصيلي شهر خسروشاه بيا کردند سپ

مشاور طرح جزئيات طرح را ارائیه کردنید .در

اين گزارش روند تتوالت جمعيتي ،نرخ رشد جمعيت ،برآورد جمعيت در افی  5041الگوهیاي توسیعه کالبیدي
شهر ،تراکم ،کاربريهاي مختلف شهري ،حريم و متدوده شهر تشريح گرديد که موردبتی

و اظهیارنرر اضضیاي

شورا قرار گرفت.
در ادامه جلسه  51مصوبه کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استا موضوع پروندههاي مشمول آييننامه
استفاده از اراضي در خارج از متدوده و حريم شهرها ،شامل  51مورد موافقت با تغيير کاربري و  1مورد مخالفت
با تغيير کاربري و يک موردبررسي مجدد مصوبه قبلي کارگروه و شوراي برنامهريزي و توسعه استا در تاريخ
 5931/6/12قرائت گرديد .که هر پرونده موردبت

و اظهارنرر اضضاي شورا قرار گرفت.
دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بسمه تعالي

شماره95/13 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
در ادامه مصوبه کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استا در خصوص شهرک خصوصي صنعتي
آذربايجا خاوري را با توجه به اخذ مجوز زيستمتيطي شهرک مطرح و مورد بت

و بررسي اضضاي شورا ،قرار

گرفت همچنين واگذاري ح استفاده از انبارهاي قضايي مازاد گمرک تبريز به سازما جمعآوري و فروش اموال
تمليکي استا را طرح گرديد .در ادامه ضناوين پيشنهادي دورههاي آموزشي ضمومي و شغلي مديرا و کارشناسا
سازما برنامه و بودجه استا مطرح و مورد تصميمگيري قرار گرفت.
جلسه با ذکر صلوات بر متمد و آل متمد (ص) خاتمه يافت.

تصميمات متخذه:
 -5مطالعات طرح جامع – تفصيلي شهر خسروشاه مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد جهت طي مراحل
بعدي ،توسط دبيرخانه کارگروه زيربنايي و شهرسازي استا به شوراي ضالي شهرسازي و معمیاري ارجیاع
گردد.
 -1تعداد  50مصوبه کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استا موضوع پرونده هاي مشمول آيين نامه اسیتفاده
از اراضي خارج از متدوده و حريم شهرها به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
 -1-5تعيين کاربري اداري تتت ضنوا سايت اداره کل اطالضات استا در زمينیي بیه مسیاحت  3/2هکتیار
واقع در شهرستا خداآفرين :جاده خمارلو-قيزيل يول متعل به اداره کل راه و شهرسازي استا
 -1-1تعيين کاربري ورزشي تتت ضنوا زمين چمن مصنوضي در زميني در مساحت  1422مترمربع واقع در
شهرستا شبستر :جاده صوفيا – شبستر ،حومه شهر سي  ،مربوط به آقاي وحيد وصفي
 -1-9تعيين کاربري اداري  -انترامي تتت ضنوا ستاد فرماندهي انترامي و سايت آزمو راهیور شهرسیتا
اهر در زميني به مساحت  54/9هکتار واقع در شهرستا اهر :کمربندي جنوبي ،متعل بیه اداره کیل راه و
شهرسازي استا

دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بسمه تعالي

شماره95/13 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
 -1-0تعيين کاربري صنعتي تتت ضنوا شستشو و دانه بندي شین و ماسیه در زمينیي بیه مسیاحت 0144
مترمربع واقع در شهرستا اسکو ،روستاي اسکندا مربوط بیه آقیاي حميید دشیتبا ( پی

از ارجیاع و

رسيدگي قانوني در کميسيو ماده  33قانو شهرداريها)
 -1-1تعيين کاربري صنعتي تتت ضنوا کارخانه آسفالت و سنگ شکني در زميني به مسیاحت 29224/12
مترمربع واقع در شهرستا ميانه ،پالک آچاچي 924 ،متري ورودي تونل قیافالنکوه ،مربیوط بیه شیرکت
آذرپينار
 -1-6تعيين کاربري صنعتي به منرور احداث کارگاه تعمير ماشیينآالت راهسیازي در زمينیي بیه مسیاحت
حدود يک هکتار واقع در شهرستا بستا آباد ،جاده ترانزيتي تبريز -بستا آباد ،چهیار کيلیومتري جیاده
کاشي ،مربوط به شرکت پاوا
 -1-2تعيين کاربري صنعتي به منرور احداث واحد توليد ماکاروني براي زميني به مسیاحت  1144مترمربیع
واقع در شهرستا شبستر ،جاده صوفيا  -شبستر ،اراضي سفيد کمر مربوط به آقاي ضبدالعلي غالمي
 -1-2تعيين کاربري صنعتي به منرور احداث سردخانه براي زميني بیه مسیاحت  50604مترمربیع واقیع در
شهرستا ميانه ،روستاي گمين ،مربوط به آقاي مجتبي رسول زاده
 -1-3صدور مجوز زيستمتيطي براي اسیتقرار واحیدهاي کارگیاهي و صینوا میزاحم انتقیالي از داخیل
متدوده کال شهر تبريز( حداکثر تا ردههاي يک و دو زيستمتيطي) در بخشي از شهرک صنعتي تبريیز
چهار و در چارچوب ضوابط اداره کل متيطزيست استا در مساحت حدود  94هکتار
 -1-54طرح توسعه منفصل روستاي تاريخي کندوا مطاب نقشه تهيیهشیده توسیط بنيیاد مسیکن انقیالب
اسالمي استا در مساحت حدود  52هکتار
–1-55کليات طرح مکا يابي مجتمع نمايشگاهي مبل و خودروي مايا موضوع نامه شماره  2152/5میورخ
 5931/41/51شهرداري تبريز در مساحت  110هکتار واقع در جاده مايا اراضي الوار سفلي
 -1-51تعيين کاربري صنعتي به منرور توليد جعبه پالستيکي براي زميني به مساحت  1346مترمربع واقع در
جاده تبريز -صوفيا  ،روبروي ورودي شهرک صنايع ساختماني ،اراضي روستاي چله خانیه ،مربیوط بیه
آقاي مهدي صوفياني( با ضنايت به اخذ مجوز از کميسيو تبصره يیک میاده يیک قیانو حفیب کیاربري
اراضي زراضي و باغي)

دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بسمه تعالي

شماره95/13 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
 –1-59مخالفت با درخواست تعيين کاربري صنعتي به منرور احداث کارخانه توليد ميلگرد آجدار در زميني
به مساحت  1هکتار واقع در شهرستا بستا آباد ،روستاي قره بابا ،مربوط به شرکت نگين فوالد آريا
 -1-50مخالفت با درخواست تعيين کاربري خدماتي تتت ضنوا مجتمع تفريتي -گردشگري و پارکينیگ
در دو قطعه زمين جمعاً به مساحت  9/1هکتار واقع در شهرستا مرند ،روبروي پلي راه مرنید -تبريیز،
متعل به اداره کل راه و شهرسازي
 -9مصوبه مورخ  5931/6/12کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي و شوراي برنامیهريیزي و توسیعه اسیتا در
خصوص نتوه هدايت متقاضيا سرمايهگذاري به شهرکها و نواحي صنعتي مورد تأييد و تأکيد مجدد قرار
گرفت.
 -0واگذاري ح استفاده از انبارهاي قضايي مازاد گمرک تبريز به سازما جمعآوري و فروش امیوال تمليکیي
استا به مدت يک سال -به استناد بند ب ماده  23قیانو تنریيم بخشیي از مقیررات میالي دولیت -میورد
تصويب اضضاي شورا قرار گرفت.
 -1ضناوين دورههاي آموزشي ضمومي و شغلي مديرا و کارشناسا سازما برنامه و بودجیه اسیتا بیه شیرح
پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
 -6موضوع شهرک صنعتي خصوصي آذربايجا خاوري ،باضنايت به اخذ مجوز زيست متيطي ،به کیارگروهي
متشکل از معاونت هماهنگي امور ضمراني و معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منیابع اسیتانداري و
نيز مديرا ساز ما جهاد کشاورزي و سازما صنعت ،معد و تجارت ارجاع گرديد و مقرر شید نتيجیه در
جلسه آتي شوراي برنامه ريزي و توسعه استا طرح گردد.
 -2مباح

بندهاي  9و  0دستور جلسه به جلسات آتي شورا موکول گرديد.

دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

عناوین دوره های آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی استان در تاریخ 0931/04/40
مدت دوره

ردیف

نام دوره

0

آشنایی با سیستم اطالعات مکانی داده ها ()SDI

2

2

آینده پژوهی

6

9

نقش سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی در استان

6

نوع آموزش

آموزش گیرندگان

نام دستگاه اجرایی

به ساعت

شغلی

آذربایجان شرقی
0

کارگاه تخصصی آینده پژوهی

6

1

نظام آراستگی  1sدر محیط کار اداری

6

6

فضای کسب و کار

2

7

چشم انداز بازار مسکن  :رونق یا رکود

6

8

چالش های چشم انداز اقتصاد ایران در سال 31

6

3

ارتقای سالمت از طریق ورزش و ارگونومی محیط کار

0

10

مدیریت استعدادهای حرفه ای (سرمایه انسانی) در سازمان

6

11

نقش خانواده در فرزند پروری و توسعه جامعه

0

12

خودمراقبتی با محوریت پیشگیری از سرطانهای شابع

9

عمومی

مدیران و کارشناسان سازمان

سازمان مدیریت و

مدیریت و برنامه ریزی

برنامه ریزی

