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رئیس محترم دانشگاه تبریز

مدیر کل محترم آموزش و پرورش

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت

مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلمی

مدیر کل محترم اطلعات

مدیر عامل محترم شرکت گاز

مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی
کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدیر کل محترم ورزش و جوانان

مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلعات

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی

مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی

رئیس محترم بسیج سازندگی سپاه عاشورا

مدیر کل محترم مهندسی منطقه شمال غرب وزارت دفاع و پشششتیبانی
نیروهای مسلح

مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست

باسلم و احترام؛
تلجلسه پنجم شورای برنامرهریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی مشسسترک بسسا سسستاد
به پیوست تصویر صور ر
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ،که در تاریخ  1395/04/05با حضور لجناب آقای دکتر لجبار زاده اسسستاندار محسسترم
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:
تلجلسه
 .لجناب آقای دکتر شبستری معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری برای استحضار به انضمام صور ج
تلجلسه
لجناب آقای مهندس نواداد سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استانداری برای استحضار به انضمام صور ج
تلجلسه
لجناب آقای مهندس پور مهدی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برای استحضار به انضمام صور ج
تلجلسه
لجناب آقای دکتر بشیری مدیر کل محترم حوزه استاندار لجهت استحضار به انضمام صور ج
تلجلسه
لجناب آقای آهنگری مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین املل به انضمام صور ج
تلجلسه
فرماندار محترم شهرستان کلیبر به انضمام صور ج
تلجلسه
 ..مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر کل محترم نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر کل محترم بنیاد مسکن به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلب به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلب روستایی به انضمام صور ج
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تلجلسه
مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر کل محترم صدا و سیما به انضمام صور ج
تلجلسه
مدیر کل محترم استاندارد به انضمام صور ج
تلجلسه
رئیس محترم شورای اسلمی استان به انضمام صور ج
تلجلسه
رئیس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت به انضمام صور ج
تلجلسه
 ...رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تبریز به انضمام صور ج
تلجلسه
نماینده محترم بانک مرکزی در استان به انضمام صور ج
تلجلسه
دبیر محترم اتاق تعاون استان به انضمام صور ج
رئیس محترم نظام صنفی امور کشاورزی استان به انضمام صورتجلجلسه
تلجلسه
مشاور محترم اقتصادی استاندار به انضمام صور ج
مسئول محترم دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان  -سرکار خانم صدری به انضمام صورتجلسه
لجناب آقای نبوی محلی رئیس محترم دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان س م ب آ -شرقی
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شماره95/5 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد راهبري اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
1ـ بررسي مطالعات طرح جامع – تفصیلي شهر باسمنج
 -2بررسي مطالعات طرح جامع شهر کلیبر
 -3بررسي مصوبات کارگروه تخصصي زیربنایي و شهرسازی استان
 -4بررسي وضعیت فضای کسب و کار استان
 -5سایر موارد

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

تاریخ1335/54/55 :

ساعت شروع11 :

عضو اصلی :حاضر 41 :نفر
عضو مدعو :حاضر 22:نفر

عضو جانشين 2 :نفر

ساعت خاتمه13 :

غايب 3 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

غايب 2 :نفر

 21نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتي از کالماهلل ...مجید آغاز گردید .سپس جناب آقای دکتر بهبودی رئیس محترم سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان و دبیر شورای برنامهریزی و توسعه دستور جلسه را قرائت کردند.
ابتدای جلسه جناب آقای دکتر اخالقي مدیرکل محترم راه و شهرسـازی اسـتان توضـیحات مختصـری در
خصوص طرح جامع – تفصیلي شهرباسمنج ارائه دادند سپس مشـاور طـرح بـه تشـریئ جزئیـات طـرح از قبیـل
الزامات ،افق طرح ،کاربری ها و محدوده شهر پرداختند که مورد بحث و اظهار نظر حضـار قـرار گرفـت .در ادامـه
طرح جامع شهر کلیبر توسط مشاور طرح تشریئ و ارائه گردید .در این گزارش افق جمعیتي شـهر ،الزامـات تهیـه
طرح ،محدودیتها ،کاربریها و حریم شهر به تفکیک ارائه و مورد بحث و بررسي حضار قرار گرفت.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتـر اخالقـي مشخصـات تعـداد  13پرونـده مصـوب کـارگروه زیربنـایي و
شهرسازی استان ،موضوع آیین نامه استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها را قرائت
کردند که مورد بررسي و اظهار نظر حضار قرار گرفت.
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در خاتمه جلسه جناب آقای دکتر جبار زاده استاندار محترم ضمن خیرمقدم به حضور خانم آقاپور و آقای
بیمقدار نمایندگان میهمان مجلس شورای اسالمي در شـورای برنامـهریـزی و توسـعه اسـتان بـرای ایشـان آرزوی
موفقیت نمودند.
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
تصميمات متخذه:
موارد زیر از طریق رای گیری کتبی و به صورت مخفی مورد تصمیم گیری قرار گرفت:
 -1طرح جامع -تفصیلي شهر باسمنج با رعایت کلیه ضوابط شورایعالي شهرسازی و معماری و مـوارد مـورد نظـر
کارگروه زیربنایي و شهرسازی استان مورد تصویب قرار گرفت.
 -2طرح جامع شهر کلیبر با رعایت کلیه ضوابط شورایعالي شهرسـازی و معمـاری و مـوارد مـورد نظـر کـارگروه
زیربنایي و شهرسازی استان مورد تصویب قرار گرفت.
 -3تعداد  11مصوبه کارگروه زیربنایي و شهرسازی استان با رعایت سیاستهای کلي اقتصاد مقـاومتي و رویکـرد
رفع موانع تولید به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 -3-1درخواست تعیین کاربری خدماتي تحت عنوان شرکت حمل و نقل بار بـرای زمینـي در مسـاحت 3555
مترمربع واقع در شهرستان ملکان ،جاده روستایي آروق  -امیر غائب به نام آقای خلیل زارع
 -3-2درخواست تعیین کاربری خدماتي تحـت عنـوان کمپینـر گردشـبری بـرای زمینـي در مسـاحت 6717
مترمربع واقع در جاده روستایي هروی -بیرق به نام آقای خلیل اسالمي
 -3-3درخواست تعیین کاربری صنایع کارگاهي تحت عنـوان تولیـد انـواع جعبـه پالسـتیکي بـرای زمینـي در
مساحت  1555مترمربع واقع در شهرستان میانه ،جاده روستایي خانقاه به نام آقای بابا واحدی
 -3-4درخواست تعیین کاربری خدماتي تحت عنوان خدمات گردشبری و سفره خانه سـنتي بـرای زمینـي در
مساحت  14735مترمربع واقع در شهرستان مراغه ،جاده روستایي نوا به نام شرکت بنیان عمران ایده
(توضیئ اینکه قبالٌ وفق مصوبه مورخ  33/1/3شورای برنامه ریزی و توسـعه اسـتان بـرای  655مترمربـع از
عرصه زمین ملکي شرکت فوق الذکر ،تعیین کاربری سفره خانه سـنتي گردیـده و مصـوبه حاضـر بـه منزلـه
موافقت با افزایش محدوده طرح قبلي از  655متر مربع به  15315مترمربع محسوب مي شود)
 -3-5درخواست تعیین کاربری صنایع کارگاهي تحت عنوان تولید جعبه کارتن برای زمینـي در مسـاحت 375
مترمربع واقع در شهرستان تبریز ،جاده آذرشهر ،جاده روستایي آخوال به نام آقای جعفر بصیری فرد
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 -3-7درخواست تعیین کاربری خدماتي تحت عنوان سفره خانه سنتي برای زمینـي در مسـاحت  335مترمربـع
واقع در شهرستان سراب ،جاده روستایي قلعه جوق به نام آقای علي پهلواني
 -3-6درخواست تعیین کاربری صنایع کارگاهي تحت عنـوان تولیـد انـواع محصـوالت بتنـي بـرای زمینـي در
مساحت  3555مترمربع واقع در شهرستان هریس ،جاده زرنق به نام آقای ابراهیم شاکری
 -3-1درخواست تعیین کاربری صنعتي تحت عنوان تولید لوازم خانبي برای زمیني در مساحت  6555مترمربـع
واقع در شهرستان تبریز ،جاده آذرشهر به نام آقای یونس علیرضایي
 -3-3درخواست تعیین کاربری خدماتي تحـت عنـوان تاسیسـات سـیلندر پرکني(گـاز مـایع) بـرای زمینـي در
مساحت  4125مترمربع واقع در شهرستان هریس ،جاده تبریز -اهر به نام آقای رحیم کردلر
 -3-15درخواست تعیین کاربری ورزشي تحت عنوان باشباه ورزشي برای زمیني در مسـاحت  4133مترمربـع
واقع در شهرستان اهر ،شهر اهر ،ضلع جنوبي میدان جهاد به نام آقای محمد ابراهیم پور
 - 3-11درخواست تعیین کاربری صنایع کارگاهي تحت عنوان تولید انواع کفش برای زمیني در مساحت 1555
مترمربع واقع در شهرستان هریس ،جاده تبریز -اهر ،نرسیده به جاده روستائي امند بـه نـام آقـای فـر

الـه

مصطفائي
 - 3-12درخواست تعیین کاربری صنعتي تحت عنوان تولید و بسته بندی سیبار برای زمیني در مساحت 3123
مترمربع واقع در شهرستان بستان آباد ،جاده تبریز -تهران ،نبش جاده کاشي به نام آقای ناصر علي بیبي
 - 3-13اصالح محدوده طرح هادی روستای آرپادره سي از توابع شهرستان تبریـز ،متضـمن الحـاق حـدود3/4
هکتار زمین (شامل اراضي با  24واحد مسکوني احداث شده درآن) به محدوده مصوب 1333
 -3-14درخواست شماره  35164مورخ  34/12/3شرکت شهرکهای صنعتي اسـتان بـا موضـوع صـدور مجـوز
زیست محیطي از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسـبت بـه شـهرص صـنعتي سـرمایه گـذاری
خارجي به منظور حل مشکل صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتي
 -3-15درخواست شماره  27577مورخ  34/15/25شرکت شهرکهای صنعتي استان با موضـوع صـدور مجـوز
زیست محیطي از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به توسعه شهرص صنعتي سعید آباد بـه
منظور حل مشکل صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی
 -3-17تعیین کاربری خدماتي تحت عنوان مجتمع تفریحي -گردشبری برای زمیني بـه مسـاحت  13355متـر
مربع واقع در شهرستان مرند ،اراضي مال یوسف مربوط به اداره کل راه و شهرسازی استان
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 - 3-16مخالفت با الحاق دو قطعه زمین به مساحت  2275و  1232مترمربع به محدوده شهر ورزقان به منظور
تعیین کاربری مسکوني برای آن مربوط به درخواست آقای عزیـز بابـاپور موضـوع نامـههـای شـماره 6232
و 6233مورخ  34/7/15شهرداری ورزقان
 - 3-11مخالفت با تعیین کاربری خدماتي -رفاهي برای زمیني در مساحت  12263مترمربع واقع در شهرستان
مراغه ،جنب بلوار طبیعت ،به نام اداره اوقاف شهرستان مراغه
 -4مقرر گردید مصوبات کمیسیون ماده  5و کارگروه زیربنایي و شهرسـازی اسـتان در خصـوص تعیـین و ت ییـر
کاربری در خارج از حریم شهرها با رعایت شرط اجرای شش ماهه اعمال و ابالغ گردد.
 -5لزوم اخذ مجوزهای بعدی و رعایت الزامات قانوني بعد از اخذ مجوز شورای برنامهریزی و توسـعه اسـتان در
خصوص کلیه مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.
 -7برگزاری همایش ملي نقش منطقه آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتي توسط منطقه آزاد ارس توسط سـازمان منطقـه
آزاد ارس و با همکاری دانشکده اقتصاد دانشباه تبریز در نیمه دوم سالجاری در جلفا مورد تصویب قرار گرفت
و مقرر گردید مجوز الزم از کارگروه ساماندهي همایشهای کشور اخذ گردد.
 -6مقرر گردید به استناد بندب ماده  13قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ،حق بهره بـرداری از سـاختمان
بخشداری قدیم شهرستان خداآفرین به مدت  2سال به فرماندهي انتظامي شهرستان واگذار گردد.
 -1مقررگردید نظر به اهمیت توسعه پایدار و موزون شهرها و به منظور جلـوگیری از توسـعه بـي قـواره شـهرها،
دبیرخانه کارگروه امورزیربنایي و شهرسازی استان از پذیرش پرونده های با موضوع الحاق به محدوده شـهرها
به صورت موردی و برحسب درخواست اشخاص خودداری نماید.
 -3تجدید ساختار کمیته های پنجبانه اقتصاد مقاومتي استان ،ابالغي فرماندهي قرارگاه جهـادی اقتصـاد مقـاومتي
مبني بر تشکیل کمیته های رفع موانع تولید و برونبرایي اقتصاد ،تامین و تجهیـز منـابع مـالي و شـفاف سـازی
اقتصادی ،مشارکت های مردمي ،سرمایه گذاری و کارآفریني ،ارتقاء بهره وری و توسعه اقتصـاد دانـش بنیـان و
فرهنر سازی اقتصاد مقاومتي طرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانـه سـتاد اقتصـاد مقـاومتي،
اقدامات الزم را در این خصوص معمول نماید.
 -15بررسي گزارش وضعیت فضای کسب و کار استان به جلسه آتي موکول گردید.
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