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بسمهتعالي
رئیس محترم دانشگاه تبریز
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی

رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت

مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مدیر کل محترم اطلعات

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی

مدیر کل محترم راه و شهرسازی

مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست
مدیر کل محترم آموزش و پرورش

مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
مدیر کل محترم ورزش و جوانان

مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلمی
مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلعات

مدیر عامل محترم شرکت گاز

مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان

رئیس محترم بسیج سازندگی سپاه عاشورا

مدیر کل محترم مهندسی منطقه شمال غرب وزارت دفاع و پشتیبانی

باسل م و احترا م؛

ن بسا جلسسسه سسستاد فرمانسسدهی اقتصسساد
ت جلسه هشتم مشترک شورای برنام هریزی و توسعه اسستا  
به پیوست تصویر صور  
یگردد.
مقاومتی آذربایجان شرقی که در تاریخ  1395/06/27برگزار گردید ،جهت استحضار و اقدا م لمز م ارسال م  

داود بهبودی
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
نرشرقی
آذربایجا ش
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رونوشت:
تجلسه
 .جناب آقای دکتر اعزامزی نماینده محتر م مرد م بناب در مجلس شورای اسلمی برای استحضار به انضما م یک نسخه امز صور  
تجلسه
جناب آقای اله قلی مزاده نماینده محتر م مرد م کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلمی برای استحضار به انضما م یک نسخه امز صور  
جناب آقای دکتر شبستری معاون محتر م سیاسی امنیتی استانداری برای استحضار به انضما م یک نسخه امز صورتجلسه
جناب آقای مهندس نواداد سرپرست محتر م معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برای استحضسسار بسسه انضسسما م یسسک نسسسخه امز
تجلسه
صور  
تجلسه
جناب آقای مهندس پور مهدی معاون محتر م هماهنگی امور عمرانی استانداری برای استحضار به انضما م یک نسخه امز صور  
تجلسه
جناب آقای دکتر بشیری مشاور و مدیر کل محتر م دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری برای استحضار به انضما م یک نسخه امز صور  
 ..مدیر عامل محتر م شرکت سهامی آب منطقه ای به انضما م صورتجلسه
تجلسه
مدیر کل محتر م نوسامزی ،توسعه و تجهیز مدارس به انضما م صور  
مدیر کل محتر م بنیاد مسکن به انضما م صورتجلسه
مدیر عامل محتر م شرکت تومزیع برق به انضما م صورتجلسه
تجلسه
مدیر عامل محتر م شرکت آب و فاضلب به انضما م صور  
مدیر عامل محتر م شرکت آب و فاضلب روستایی به انضما م صورتجلسه
تجلسه
مدیر عامل محتر م شرکت شهرکهای صنعتی به انضما م صور  
مدیر کل محتر م صدا و سیما به انضما م صورتجلسه
تجلسه
مدیر کل محتر م استاندارد و تحقیقات صنعتی به انضما م صور  
تجلسه
رئیس محتر م شورای اسلمی استان به انضما م صور  
تجلسه
رئیس محتر م خانه صنعت ،معدن و تجارت به انضما م صور  
تجلسه
رئیس محتر م اتاق بامزرگانی ،صنایع و معادن تبریز به انضما م صور  
نماینده محتر م بانک مرکزی در استان به انضما م صورتجلسه
تجلسه
دبیر محتر م اتاق تعاون استان به انضما م صور  
رئیس محتر م نظا م صنفی امور کشاورمزی استان به انضما م صورت جلسه
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شماره95/8 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد راهبري اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
 -1بررسي مصوبات کارگروه تخصصي امور زیربنایي و شهرسازی استان
 -2بررسي طرح جامع شهر اهر
 -3بررسي طرح هادی شهر تسوج
 -4گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتي در استان
 -5گزارش عملکرد دستگاههای اجرائي استان در جذب اعتبارات ردیفهای متمرکز ملي در سال 1334

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

تاریخ1335/06/22 :

ساعت شروع12 :

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

عضو جانشين 7 :نفر

ساعت خاتمه13 :

غايب 7 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

غايب 3 :نفر

 21نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتي از کالماهلل ...مجيد آغااز گردیاد .و جنااب آقاای مهناد

جاللاي معااون ساازمان

برنامهوبودجه استان ،دستور جلسه را قرائت کردند .سپس مسئول دبيرخاناه کاارگروه تخصصاي اماور زیربناایي و
شهرسازی استان تعداد  13مصوبه کارگروه مذکور مربوط به پروندههای موضاوع آیاينناماه اساتااده از اراضاي و
احداث بنا و تأسيسات خارج از حریم شهرها را قرائت کردند که مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفات .جنااب
آقای دکتر اخالقي مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان در ادامه به تشریح مراحل و فرآیند تهيه و تصویب طارح
جامع شهر اهر پرداختند سپس مشاور طرح جامع شهر اهر ،به ارائه جزئيات طرح اهر شاامل افاج جمعيتاي شاهر،
الزامات تهيه طرح ،محدودیتها ،کاربریها و حریم و حومه شهر به تاکيک پرداختند که توسط اعضای شورا مورد
بحث و بررسي قرار گرفت.
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در ادامه جلسه جناب آقای سليمان زاده معاون محترم برنامهریزی شارکت آب منققاهای اساتان عملکارد
شرکت آب منققه ای استان در جذب سهم استان از اعتبارات ردیفهای متمرکز ملي در سال  1334را ارائه کردناد
که در همين زمينه مقرر گردید سایر دستگاههای اجرائي استان ضمن پيگيری موضوع گزارشهای خود را باهطاور
مستمر جهت طرح در جلسات آتي شورا به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
در خاتمه جلسه جناب آقای دکتر بهبودی رئيس محتارم ساازمان برناماهوبودجاه اساتان و دبيار شاورای
برنامهریزی و توسعه استان ضمن تبریک عيد سعيد غدیر و گراميداشت یاد شهدای منا ،ابتدا با اشاره به آغاز اجرای
سرشماری عمومي ناو

و مسکن سال  1335در سوم مهرماه سال جااری ،خواساتار حضاور و همکااری جادی

دستگاههای اجرائي استان با ستاد سرشماری در اجرای هرچه بهتر مراحل سرشماری شدند همچنين خواستار تأکيد
دستگاههای اجرائي در ثبتنام اینترنتي سرشماری توسط همکاران و ابوابجمعي خود شدند .سپس باا عنایات باه
فرارسيدن ایام پایاني ماه شهریور از کليه دستگاههای اجرائي و فرمانداریهای شهرستانها خواستند مقابج مصوبات
جلسات پيشين شورای برنامه ریزی و توسعه نسبت به ارسال عملکرد اقتصاد مقاومتي خود اقدام نمایند.
در انتهای جلسه نيز توضيحاتي در خصوص فضاسازی ایجادشده در رسانهها در رابقه باا آماار اشات ال و
بيکاری استان و نيز برخي شاخصهای عملکردی دولت و موفقيتهای بدست آمده ،به رغم کمباود شادید مناابع
مالي ،توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و نيز معاونت هماهنگي امور عمراني استانداری ارائه گردید.
بررسي دستور جلسه  2و  3به علت ضيج وقت به جلسه آتي شورا موکول گردید.
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

تصميمات متخذه:

موارد زیر از طریج رأیگيری کتبي و بهصورت مخاي مورد تصميمگيری قرار گرفت:
 -1تعداد  12مصوبه کارگروه تخصصي راه و شهرسازی استان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
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 -1-1الحاق  630هکتار زمين به محدوده شهر اسکو بهمنظور تعيين کاربری درماني واقع در شهر اسکو،
خيابان  30متری جدیداالحداث به ناام موسساه خيریاه پيشاگامان کاوثر باهمنظاور نگهاداری کودکاان
بيسرپرست
 -2-1تعيين کاربری آموزشي زميني به مساحت  10000مترمربع تحت عنوان هنرستان صانعتي واقاع در
شهرستان بناب ،بلوار الله به نام اداره کل راه و شهرسازی استان
 -3-1ت يير کاربری زميني به مساحت  4206مترمربع از باغ به آماوزش عاالي واقاع در شاهر ساردرود،
خيابان امام ،به نام دانشگاه آزاد اسالمي سردرود
 -4-1تعيين کاربری آموزش عالي زميني به مساحت  42535مترمربع تحت عنوان مجتمع آموزش عاالي
سالمت واقع در شهرستان بناب ،ميدان اميرالمؤمنين ،جنب دانشگاه آزاد اسالمي متعلج به اداره کال راه و
شهرسازی
 -5-1تعيين کاربری خدماتي زميني به مساحت  10543مترمربع تحت عنوان مجتماع خادماتي -رفااهي
واقع در شهرستان بستانآباد ،جاده بستانآباد -سراب ،کيلومتر  2جاده کرد کندی مرباوط باه آقاای ابااذر
محمدی آزاد
 -6-1تعيين کاربری خدماتي زميناي باه مسااحت  25000مترمرباع باهمنظاور احاداث مجتماع صاناي
نمایشگاهي اتومبيل واقع در شهرستان بناب ،روبروی پارک فدک ،جنب بلوار الله متعلج به اداره کال راه
و شهرسازی
 -2-1تعيين کاربری حملونقل زميني به مساحت  100مترمربع تحت عنوان انبار مصالح ساختماني واقع
در شهرستان شبستر ،جاده تبریز -صوفيان ،نرسيده به کارخانه آذریت مربوط به آقای بيوک آقا فتحي
 -0-1تعيين کاربری صنعتي زميني به مساحت  11300مترمربع بهمنظور احداث کارخانه تولياد آبليماو
واقع در شهرستان بستانآباد ،آزادراه تبریز -تهران ،از اراضي کرگاان مرباوط باه شارکت پرشاين ناوش
پرميس
 -3-1پيشنهاد مدیرکل بنياد مسکن استان طي نامه شماره  10/3003تااریخ  35/6/1باا موضاوع پيشانهاد
جلسه مورخ  1335/5/31با حضور مدیران دستگاههاای ذیرباط در خصاوص مشاکالت طارح هاادی
روستای چاوان
 -10-1پيشنهاد کاارگروه اماور زیربناایي و ش هرساازی اساتان باا موضاوع نحاوه مادیریت و راهباری
درخواستهای متضمن استقرار واحدهای توليدی و صنعتي که شارکت شاهرکهاای صانعتي اساتان در
خصوص آنها اعالم آمادگي مينماید.
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 -11-1پيشنهاد کاارگروه اماور زیربناایي و شهرساازی اساتان باا موضاوع نحاوه مادیریت و راهباری
درخواستهای فاقد گواهي امکان تأمين آب موردنياز طرحهای صانعتي و توليادی توساط شارکت آب
منققهای استان و ادارات شهرستاني ذیربط توسط دبيرخانه کارگروه یادشده
 -12-1پيشنهاد دفتر فني و امور عمراني ،حملونقل و ترافيک استانداری طي نامه شماره  113662تاریخ
 1335/5/21در خصوص مشکالت طرح جامع-تاصيلي شهر گوگان
 -2ارسال گزارش مکتوب عملکرد اقتصاد مقاومتي فرمانداریها و دستگاههای اجرائي استان در اول هرمااه باه
سازمان برنامهوبودجه استان مورد تأکيد قرار گرفت.
 -3مقرر گردید دستگاههای اجرائي استان نسبت به استااده از ظرفيتهای سرمایهگاذاری قاانون بودجاه ساال
 1335و دریافت سهم استان از ردیفهای متمرکز قانون بودجاه اقادام جادی باه عمالآورناد و گازارش
اقدامات انجامشده در این خصوص بهطور مستمر در جلسات آتي شورا ارائه گردد.
 -4مقرر گردید دستگاههای اجرائي استان همکاری الزم را در اجرای سرشماری ناو

و مسکن سال  1335با

ستاد سرشماری استان به عملآورند.
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