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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
مدیر کل محترم صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم اطالعات آذربایجان شرقی
مدیر کل محترم 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 صورتجلسه هفدهمین جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
آذربایجان شرقی ،که در تاریخ  1231/13/31برگزار گردید ،جهت استحضار و اقدام الزم تقدیم 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 معاون محترم 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
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جناب آقای نجفی شهردار محترم تبریز 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
 ...جناب آقای دکتر حسین پناهی رئیس محترم دانشكده اقتصاد و مشاور اقتصادی استاندار به انضمام صورتجلسه
مدیرکل محترم امور بانوان و خانواده استانداری به انضمام صورتجلسه
مدیرکل محترم دفتر فنی و ترافیك استانداری به انضمام صورتجلسه
مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به انضمام صورتجلسه
مدیرکل محترم دفتر امور روستایی استانداری 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
جناب آقای فتح زاده قریبه معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی به انضمام صورتجلسه
جناب آقای جهانگیری سرپرست محترم مرکز آموزش،پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی به انضمام
صورتجلسه
سرکار خانم صدری مسئول محترم دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی به انضمام صورتجلسه
جناب آقای پور محمدی رئیس گروه محترم تلفیق برنامه و بودجه س م ب آ-شرقی به انضمام صورتجلسه
سرکار خانم احمدی صومعه سرایی سرپرست گروه محترم امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی به انضمام
صورتجلسه
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صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
 -1بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان
 -2گزارش عملکرد اجرای ماده  2قانون جامع حمایت از معلولین در استان (موضوع مناسبسازی فضاهای
اداری و عمومی)
 -3گزارش عملکرد کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی استان
 -4طرح موارد مربوط به بودجه سال  1331استان
 -1سایر موارد

مكان جلسه :سالن اجتماعات عمارت استانداری
زمان جلسه :روز شنبه
تعداد كل حاضرين 44:نفر

تاریخ1331/12/21 :

ساعت شروع13:31 :

عضو اصلی :حاضر 19 :نفر
عضو مدعو :حاضر11:نفر

عضو جانشين 7 :نفر

ساعت خاتمه13:31 :

غايب 3 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

غايب 6 :نفر

 31نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتی از کالماهلل مجید آغاز گردید؛ و جناب آقای دکتر بهبودی رئیس محترم سازمان برنامه
و بودجه استان و دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان ،ضمن خیرمقدم به حضار ،دستور جلسه را قرائت کردند.
ابتدای جلسه جناب آقای ارشد زاده مدیرکل محترم استان گزارش عملکررد اجررای مراده  2قرانون جرامع
حمایت از معلولین در استان ،موضوع مناسبسازی فضاهای اداری و عمومی جهت معلولین را ارائره کردنرد .در ایرن
گزارش ابتدا تعاریف ،الزامات قانونی ،موانع موجود در طراحی فضاهای شهری جهت معلولین سپس وضعیت اجمالی
رعایت ضوابط مناسبسازی بیش از  011ساختمانهای اداری و عمومی استان و شهرستانهای استان بیان گردید و
در ادامه وضعیت مناسبسازی ساختمانهای ادارات کل استان تشریح گردید .بر طبق این گرزارش در سرال 1331
درصد رعایت ضوابط مناسبسازی در ساختمان اداری و عمومی استان  21/2درصد و میانگین درصد مناسبسرازی
در ساختمانهای ستاد ادارات کل دستگاههای استان حردود  13درصرد عنروان گردیرد کره ادارات کرل آمروزش و
پرورش ،اداره کل آموزش فنی و حرفهای و اداره کل بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران درزمینه رعایت ضوابط
مناسبسازی در ساختمانهای ستاد اداره کل حائز رتبرههرای برترر در برین دسرتگاههرای اجرایری اسرتان معرفری
گردیدند .در خاتمه گزارش اقدامات انجامیافته در خصوص تعیین شیوه نامه توزیع اعتبرار مناسربسرازی فضراهای
دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان
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اداری و عمومی جهت معلولین بین دستگاههای اجرایی استان و شاخصهای مدنظر در توزیع اعتبار ذکرشده تشریح
گردید؛ که موردبحث و اظهارنظر اعضای شورا قرار گرفت.
در ادامه جلسه جناب آقای جهانگیری دبیر محترم کارگروه توسعه اقتصاد دانرش بنیران اقتصراد مقراومتی
استان ،گزارش عملکرد کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان" را ارائه کردند .در این گزارش ابتدا تعاریف و ویژگیهای
مناطق ویژه علم و فناوری و اهداف و وظایف کارگروه اقتصاد دانش بنیان ذکر گردید ،سپس اقدامات انجرامشرده در
سه برنامه استانی " ایجاد هم پیوندی و همافزایی در بین عناصر موجود ،ایجاد نهادها و نظامهای زیرساختی جدید و
توسعه و بهبود فضای کسبوکار دانش بنیان تشریح گردید؛ و در ادامه اهم مشکالت و چالشهای شرکتهای دانش
بنیان بیان گردید.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر اخالقی مدیرکل محترم راه و شهرسازی اسرتان تعرداد  3پرونرده مصروب
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان را جهت تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه اسرتان معرفری
کردند و مشخصات آنها را توضیح دادند که موردبحث و اظهارنظر اعضای شورا قرار گرفت.
در ادامه جلسه جناب آقای نظمی مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان مشکل پیشآمده در خصوص اخذ
سند ورزشگاه یادگار امام و اختالف در محاسبه هزینههای اخذ سند بر اسرا

ارزیرابیهرای صرورت گرفتره توسرط

کمیسیون تفکیک امالک را برین ادارات کرل راه و شهرسرازی و ورزش و جوانران تشرریح کردنرد کره موردبحرث و
اظهارنظر اعضای شورا قرار گرفت.
در انتهای جلسه جناب آقای دکتر بهبودی به بیان مسرائل و موضروعات مررتبط برا بودجره  1331اسرتان
پرداختند.
در خاتمه جلسه جناب آقای دکتر جبرار زاده اسرتاندار محتررم آذربایجران شررقی ضرمن تشرکر از مباحرث
مطرحشده در جلسه ،مواردی را به شرح ذیل مورد تأکید قراردادند:
 تقدیر از حمایتهای دستگاههای اجرایی استان در پذیرش و ایجاد  34شرکت دانش بنیان در استان گرایش کشاورزی استان به سمت کشاورزی دانش بنیان استمرار برگزاری نمایشگاه فناوریهای نوین در سال  1333به ویژه درزمینه نفت و گاز حرکتهای فناورانه و فعالیتهای دانش بنیان به عنوان پایه توسعه استان در سال 1333 ارائه گزارش درزمینه ارتباط صنعت و دانشگاه توسط رئیس دانشگاه تبریزجلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه

یافت.

دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بسمه تعالي

شماره95/17 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
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تصميمات متخذه:
 -1توزیع اعتبار بره مبلر  11میلیرارد ریرال از محرل اعتبرارات تملرک دارایریهرای سررمایهای اسرتان بابرت
مناسبسازی فضاهای عمومی و اداری استان به شرح پیوست بین دستگاههای اجرایی استان مرورد تصرویب
قرار گرفت.
 -2تعداد  3مصوبه پیشنهادی کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 -2-1لغو مصوبه مربوط به حریم  11متری راه بین مزارع و تصمیمگیری موردی در مورد پروندهها
 -2-2تعیین کاربری خدماتی تحت عنوان مجتمع گردشگری دره هروی بره مسراحت  21130/2مترمربرع
مربوط به آقای آقایی زاده نیکجو
 -2-3تعیین کاربری خدماتی تحت عنوان تاالر پذیرایی و رستوران واقع در مراغه راه روسرتایی نروا ،جنرب
پارک معلم به مساحت  2311مترمربع مربوط به آقای مصطفی صابونی
 -2-4تعیین کاربری جهت احداث جایگاه  CNGدر شهرستان سراب به مساحت  3121مترمربع مربوط به
آقای قهرمان زاده
 -2-1تعیین کاربری آموزشی و تحقیقات و فنآوری حروزه علمیره بنراب بره مسراحت  143332مترمربرع
مربوط به اداره کل راه و شهرسازی استان با رعایت ضوابط و مقررات
 -2-3تعیین کاربری فرهنگی – مذهبی (مصال) اسکو به مساحت  12413مترمربع مربوط به اداره کل راه و
شهرسازی استان با رعایت ضوابط و مقررات
 -2-0افزایش مساحت زیربنا در کارخانه تولید کارتن انصار در شرهر ممقران از  3111مترمربرع بره 3111
مترمربع
 -2-3مخالفت با تعیین کاربری خدماتی تحت عنوان مجتمع خدماتی رفاهی سوخترسانی گاز و بنزین در
آخمقیه به مساحت  1هکتار مربوط به اداره کل راه و شهرسازی استان.
 -3پیشنهاد کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان در خصوص تعیین کاربری آموزش عالی زمینی بره مسراحت
 11هکتار واقع در اراضی ملی کندرود مربوط به اداره کل راه و شهرسازی استان (جامعه المصطفی العالمیه)
به دلیل نداشتن طرح مصوب به کارگروه یادشده عودت داده شد.
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 -4مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط کمیسیون تفکیک امالک استان در
سال  ،3131نسبت به وصوول مااببوات م مب و  6775/7می یوون ریوال از اداره کول ورزو و اوانوان اسوتان ،بابوت
هزینههای أخذ سند مابکیت زمین ورزشگاه یادگار امام اقدام نماید.
 -5مقرر گردید سازمان برنامه و بوداه استان نسبت به توزیع مانده اعتبارات ابالغی ادید استان تا پایان سال  3136و نیز
اابجایی اعتبارات بین فصول ،برنامه و شهرستان و دستگاههای اارایی اعم از هزینهای و تم ک داراییهای سرمایهای
با هماهنگی دستگاههای اارایی استان اقدام و گزارو آن را در ا سه بعدی شورا ارائه نماید.
 -6مب  0717می یون ریال از محل ازء  5ردیف  617777بابت پرداخت احکام قضایی اداره کل عشایر منظور گردید.
 -7مب  399773/39می یون ریال از محل اعتبارات توزیع نشده استانی به شرح ادول پیوست به اعتبار دستگاههای
اارایی اضافه گردید.
 -8توزیع اعتبارات خارج از شمول هزینهای و تم ک داراییهای سرمایهای به شرح ادول پیوست مورد تصویب قرار
گرفت.
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