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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
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 صورتجلسه شانزدهمین جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
آذربایجان شرقی ،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 دكتر 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 دكتر بشیری مشاور و مدیر كل 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
مدیركل محترم امور بانوان و خانواده استانداری به انضمام صورتجلسه
 ..مدیر عامل محترم شركت برق منطقه ای آذربایجان به انضمام صورتجلسه
مدیر كل محترم نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به انضمام صورتجلسه
مدیر كل محترم بنیاد مسكن به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شركت توزیع برق به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شركت آب و فاضالب به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شركت آب و فاضالب روستایی به انضمام صورتجلسه
مدیر عامل محترم شركت شهركهای صنعتی به انضمام صورتجلسه
مدیر كل محترم صدا و سیما به انضمام صورتجلسه
مدیر كل 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 مركزی در استان به انضمام صورتجلسه
دبیر محترم اتاق تعاون استان به انضمام صورتجلسه
رئیس محترم نظام صنفی امور كشاورزی استان به انضمام صورتجلسه
 ...جناب آقای دكتر 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
سركار خانم صدری مسئول محترم دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی به انضمام صورتجلسه
جناب آقای فتحی ملك كیان سرپرست محترم گروه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی جهت اطالع و پیگیری
جناب آقای بشیری رئیس گروه امور اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشاركتهای مردمی سازمان مدیریت آذربایجان شرقی جهت اطالع
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شماره95/16 :

صورتجلسه مشترک شوراي برنامهريزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربايجان شرقی
دستور جلسه:
 -1گزارش عملکرد کارگروه رفع موانع تولید و برونگرایی اقتصاد مقاومتی استان
 -2گزارش عملکرد کارگروه تأمین و تجهیز منابع مالی و شفافسازی اقتصاد مقاومتی استان
 -3گزارش اقدامات انجامشده در خصوص برنامه تبریز 2112
 -4گزارش عملکرد اجرای ماده  2قانون جامع حمایت از معلولین در استان

مكان جلسه :سالن اجتماعات عمارت استانداری
زمان جلسه :روز شنبه
تعداد كل حاضرين 83:نفر

تاریخ1331/11/31 :

ساعت شروع11 :

عضو اصلی :حاضر 61 :نفر
عضو مدعو :حاضر 26:نفر

عضو جانشين 6 :نفر

ساعت خاتمه12 :

غايب 1 :نفر

تعداد اعضاء اصلی دعوتشده 22 :نفر

غايب 9 :نفر

 86نفر

تعداد عضو مدعو:

اهم مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتی از کالماهلل مجید آغاز گردید؛ و جناب آقای مهندس جاللی معاون محتررم همراهنگی
امور بودجه سازمان برنامه و بودجه استان ،ضمن خیرمقدم به حضار ،دستور جلسه را قرائت کردند.
ابتدای جلسه جناب آقای حسینی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گزارش عملکررد کرارگروه
تأمین و تجهیز منابع مالی و شفافسازی اقتصاد مقاومتی استان را ارائه کردند .در این گزارش عملکرد پنج کارگروه
(بانکی ،بازار سرمایه ،تأمین مالی ،فضای کسبوکار و نقشه راه سرمایهگذاری و پیادهسازی سامانه تجارت فرامررزی
ذیل کمیته تأمین و تجهیز منابع مالی و شفافسازی اقتصاد مقاومتی استان تشریح گردید .ایشان بره برگرزاری 11
کارگاه آموزشی تأمین مالی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری ویژه نظام بانکی ایران ،برگرزاری جلسره برا  31نفرر از
مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری استان ،سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذاری بانرکهرا و مؤسسرات اعتبراری
مختلف به ارزش بیش از  7هزار میلیارد ریال در  3پروژه مختلف استان ،مذاکره برا شررکتهرای برزرا اسرتان بره
منظور ترغیب این شرکتها جهت حضور در بورس و فرابورس ،برگزاری بیش از  71کارگاه آموزشی فنون مرذاکرات
و نحوه تدوین پیشنویس قراردادهای بینالمللی در سال جاری ،برگزاری  13جلسه حل مشکالت سررمایهگرذاران و
رسیدگی و حل  41موضوع از  11شکایت طرحشده در جلسات مذکور اشاره کردند .طبق گرزارش ایشران ترا پایران
آذرماه سال جاری مبلغ  12111میلیون ریال تسهیالت ریالی و  111میلیون دالر و  211میلیرون یرورو تسرهیالت
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ارزی در بانکهای استان جهت پرداخت از صندوق توسعه ملی مصوب و معرفی گردیرده کره از ایرن میرزان 2711
میلیون ریال تسهیالت ریالی و  23میلیون دالر تسهیالت ارزی پرداخرت گردیرده اسرت .ایشران تعرداد طررحهرای
خارجی مصوب سرمایهگذاری در استان را  1طرح با  111میلیون دالر سرمایهگذاری مصوب اعالم و مجموع فاینانس
خارجی موردنیاز طرحهای سرمایهگذاری استان را مبلغ  4214میلیون دالر عنوان کردند و در انتها عملکررد پنجرره
واحد سرمایهگذاری استان را ارائه کردند.
در ادامه جلسه جناب آقای مهندس نواداد معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منرابع اسرتانداری
گزارش عملکرد کارگروه رفع موانع تولید و برونگرایی اقتصاد مقاومتی استان را ارائه کردند .در این گرزارش آخررین
وضعیت آماری تسهیالت طرح رونق تولید ،اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحردهای
غیرفعال احیاء شده ،ارتقاء ظرفیت یافته و نیمهتمام به بهرهبرداری رسیده ،عملکرد مرکرز خردمات سررمایهگرذاری
استان در راستای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی و عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخرش خصوصری تشرریح
گردید .بر طبق این گزارش کل تسهیالت پرداختشده از محل طرح رونق تولید با احتساب آمار منطقه آزاد ارس تا
این تاریخ  4322312میلیون ریال به  111طرح بوده و پرداخت مستقیم بانکهای استان نیز تعداد  131پرونده بره
مبلغ کل  2313122میلیون ریال بوده است .ایشان تعداد واحدهای غیرفعال احیاء شده در بخش صنعت و معدن را
 14واحد و بخش کشاورزی  11واحد ،تعداد واحدهایی که با کمتر از ظرفیت اسمی فعال بوده و با حمایت کرارگروه
ارتقاء ظرفیت پیداکردهاند در بخش صنعت و معدن  1114واحد و در بخش کشاورزی  111واحد و تعداد طرحهای
سرمایهگذاری به بهره برداری رسیده از طریق حمایت کرارگروه در بخرش صرنعت و معردن  12واحرد و در بخرش
کشاورزی  34واحد ذکر کردند .در خصوص عملکرد شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی اسرتان بره برگرزاری
تعداد  2جلسه اصلی و  12جلسه گروه کارشناسی اشاره گردید که در خصوص مصوبات نیز از تعداد  21مصوبه ملی
 4مورد به مرحله اقدام رسیده و از تعداد کل  33مصوبه استانی  11مورد اقدام گردیده است.
جناب آقای آبدار مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان در ادامره جلسره گرزارش
اقدامات انجامشده در خصوص برنامه تبریز  2112را ارائه کردند .در این گرزارش فرآینرد و چگرونگی انتخراب شرهر
تبریز به عنوان پایتخت گردشگری سال  2112کشورهای اسالمی ،تشکیل ستاد ،دبیرخانه و کمیترههرای پرنجگانره
ذیل ستاد (کمیته زیرساختها و توسعه شهری ،کمیته فرهنگی و اجتماعی و انتظامی ،کمیته بازاریرابی تبلیغرات و
امور بینالملل ،کمیته اقتصادی و سرمایهگذاری ،کمیته آموزش  ،تهیه آییننامره شرورای ملری سیاسرتگرذاری و
استانی تبریز  2112و اقدامات مرتبط با آن جهت تصویب در کمسیون فرهنگی هیئرت دولرت تشرریح گردیرد و در
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ادامه ،ساختار ،وظایف و شرح فعالیتهای انجامشده هر یک از کمیتههای پنجگانه یادشده ذکر گردید که موردبحث
و اظهارنظر حضار قرار گرفت.
در خاتمه جلسه جناب آقای دکتر جبرار زاده اسرتاندار محتررم آذربایجران شررقی ضرمن تشرکر از مباحرث
مطرحشده در جلسه و اشاره به فرصت مغتنم دیدار با مقام معظم رهبری و تأکید بر نقشه راه بودن فرمایشات معظم
له و مکلف بودن به اجرای آن ،مواردی را به شرح ذیل مورد تأکید قراردادند:
 لزوم توجه جدی به بخشهای خدمات و گردشگری در اقتصاد مقاومتی استان هدفگذاری مشخص در موضوع تبریز 2112 استفاده از فرصتهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در برنامه تبریز 2112 لزوم بسیج همه امکانات موجود دستگاههای استانی و ملی و بخش خصوصی و عمومی در اجرای شایسرتهبرنامه تبریز 2112
گزارش عملکرد اجرای ماده  2قانون جامع حمایت از معلولین در استان به جلسه آتی شورا موکول گردید.
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص خاتمه

یافت.

تصميمات متخذه:
 -1مقرر گردید دبیرخانه کارگروه رفرع موانرع تولیرد و برونگرایری اقتصراد مقراومتی اسرتان و دبیرخانره سرتاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن هماهنگی و مکاتبه با دبیرخانره شرورای گفتگروی بخرش دولتری و
خصوصی استان ،مصوبات اجرانشده و عملیاتی نشده شورای گفتگروی بخرش دولتری و خصوصری اسرتان را
بهطور جدی پیگیری و گزارش آن را در جلسات آتی ارائه نمایند.
 -2مقرر گردید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برا بهررهگیرری از نظررات مشراورین اقتصرادی
استاندار و سایر دستگاههای ذیربط ،در خصوص شفاف سازی اهداف برنامه تبریز  ،2112نظر مشورتی خود
را به دبیرخانه تبریز  2112ارائه نماید.
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