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جناب آقای دکتر منادی نماینده محترم مردم تبریز اسکو و آذرشهر

جناب آقای پاشایی مدیر کل محترم آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر حسن نژاد نماینده محترم مردم مرند و جلفا

قپرست مدیر کل محترم میراث فرهنگصصی ،صصصنایع
جناب آقای دکتر ح پ

جناب آقای دکتر صومی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

جناب آقای نظمی مدیر کل محترم ورزش و جوانان

جناب آقای حسینی مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی

جناب آقای حسین زاده مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلعات

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

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
جناب آقای دکتر قاسمی مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست

دستی و گردشگری

جناب آقای دکتر صفی پور مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلمی
جناب آقای دینی مدیر عامل محترم شرکت گاز

جناب آقای صبوری مصصدیر عامصصل محصصترم شصصرکت بصصرق منطقصصه ای
آذربایجان

جناب آقای قائمی رئیس محترم بسیج سازندگی سپاه عاشورا

جناب آقای کنگری مدیر کل محترم مهندسصصی منطقصصه شصصمال غصصرب
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

باسلم و احترام؛
تلجلسه شورای برنامرهریزی و توسعه استان مشترک با ستاد راهبری و مممدیریت
به پیوست تصویر اولین صور ر
اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی کممه در تاریممخ  1395/02/04بمما حضممور لجنمماب آقمای لجبممارزاده اسممتاندار محممترم
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 سرپرست محترم معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه مديريت استانداري براي استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي مهندس پور مهدي معاو ن محترم هماهنگي امور اقتصادي براي استحضار به انضمام صورتجلسه
جناب آقاي دكتر بشيري مدير كل محترم حوزه استاندار جهت 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
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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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صورتجلسه شوراي برنامهريزي و توسعه
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجانشرقی

دستور جلسه:
 1ـ ارائه برنامه سند تدبیر توسعه و اقتصاد مقاومتي استان در سال 1931
 2ـ گزارش عملکرد سند تدبیر توسعه حوزه سالمت استان در سال  39و برنامه سال 1931
 9ـ گزارش عملکرد بودجه استان در سال 1939

مكان جلسه :سالن اجتماعات استانداري
زمان جلسه :روز شنبه
تعداد كل حاضرين 63:نفر

تاريخ1931/42/49 :

ساعت شروع11 :

ساعت خاتمه13 :

عضو اصلی 63 :نفر

عضو جانشين - :نفر

غايب 3 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

عضو مدعو 63 :نفر

عضو جانشين 4 :نفر

غايب 6 :نفر

 26نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آياتي از كالما ...مجيد آغاز گرديد.
جناااآ آيااات دك اار بهباایدت رئااي

مح اارم سااازمام مااديري و برنامااهري ا ت اس ا ام و دبياار یاایرات

برنامااهري ا ت و تیس ا ه اس ا ام ،ض ا خ ريرمماادم بااه حضااار و تبريااه ته ااه سااالم  ،دس ا یر جلسااه را يرائ ا
كردنااد .ساا

گ اریااي از جلسااات برگ اریااد جه ا تهيااه باار

برنامااه سااا  5931سااند تاادبير تیساا ه

اس ا ام ارائااه كردنااد .اي ااام بااا ایااار بااه برگ ا ارت ساایميخ ن س ا من مااهات م ااارك و اایمي و ر ی ااي
جها واگارارت حار تاات ت لااه دارايايتاات سارمايهات باه بشااص ر ی اي ،از كلياه ماديرام دسا ا تااات
اجرايي جه حضیر در ن س دویت به و لآوردند.
در ادامه جلسه جنااآ آياات دك ار ایمي رئاي

مح ارم دان ا ا ولایم خ یاتي و رادمات بهدایا ي

و درماااني تبرياا در اجاارات بناادتااات  5و  6سياساا تااات كلااي اي اااد مماااوم ي اساا ام ،گاا ار

و لتاارد

اياادامات سااه تس ا ه كلياادت ارتمااات نخااام ارائااه راادمات سااالم در جام ااه ،بهبااید ساابه زناادگي و تیس ا ه
فخآورتتات نایيخ زيسا خ یاتي و تجاارتساازت آم را ارائاه كردناد .در اياخ گا ار

سياسا تاا ،راتبردتاا،

اتداف ك ي و ايدامات انجامياف ه و خي ارف في يتاي خارو تاا و ف ایيا تاات یيال تار تسا ه كليادت ت اري
گرديد كه میردبحث و اظهارنخر حضار يرار گرف .
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شماره95/1 :

صورتجلسه شوراي برنامهريزي و توسعه
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجانشرقی
در ادامااه جلسااه جناااآ آيااات دك اار بهباایدت گ ا ار

و لتاارد بیدجااه سااا  5931اس ا ام را یااامل

و لتارد درآماادتات و اایمي ،او بااارات ت يناهات و او بااارات ت لااه دارائاايتاات ساارمايهات بااه تهتيااه اجا ا ،
ت ري كردند كه میردبحث و اظهارنخر اوضات ییرا يرار گرف .
در ان هات جلساه جنااآ آياات دك ار بهبایدت بيانااتي در ر ای

ارساا و لتارد كاارگرو تاات یيال

یایرات برناماهريا ت ،اباال م اایبات سا اد فرماناادتي اي ااد ممااوم ي و تبياايخ نماص وزارتشانااهتاا ،خي ياارت
سهم اس امتا تیسط دسا ا تاات اجراياي اسا ام از دسا ا تاات مركا ت ،تهياه و لتارد ساا  5931و بار
سا  5931ساند تادبير تیسا ه باهونایام برناماه و ليااتي اي ااد ممااوم ي اسا ام در ساا  5931و اباال آم
به دس ا تات یتربط و فرماندارتتا جه یروع و ليات و خايص ايدامات ت یيبید  ،ايراد كردند.
جلسه با یكر لیات بر مح د و آ مح د ( ) رات ه ياف .

تصميمات متخذه:
 -1ممرر گرديد كليه كارگرو تات یيال یایرات برناماهريا ت و تیسا ه اسا ام نساب باه ارساا و لتارد و
یرتجلسات سا  ،5931به دبيررانه ییرات برنامهري ت و تیس ه اس ام ايدام ن ايند.
 -2ممرر گرديد دس ا تات اجراياي و فرمانادارتتاات یهرسا امتاا نساب باه تهياه و لتارد ساا 5931
ايادام و در ر اای

باار

ابالغااي سااا  5931اسااناد تاادبير تیسا ه اسا ام و یهرسا امتااا بااهوناایام

برنامااه و لياااتي اي اااد مماااوم ي اساا ام ،نسااب بااه و لياااتي كااردم اياادامات و خاارو تااات آم و
خي يرت اجرات آمتا ايدام ن ايند.
 -9خياارو مامیري ا محییااه یاایرات برنامااه ري ا ت و تیساا ه اس ا ام بااه سااازمام مااديري و برنامااهرياا ت
آیربايجاااام یاااريي در تااااري  ،5931/55/51گا ا ار

او باااارات ت يناااهات و ت لاااه دارائااايتاااات

ساارمايهات سااا  5931اس ا ام ،از محاال او بااارات اس ا اني و ساااير ردي ا تااات م هريااه ،بااه تهتيااه
ف ل ،برنامه ،دس ا  ،حر و خرو م ر و میرد ت یيب يرار گرف .

2 2
دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

