
درصدی 8بررسی امکان دستیابی به نرخ رشد 

تانبا ظرفیت ها و شرایط اقتصادی در حال حاضر اس

1401فرودین ماه 



: بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت خصوصی سازی

نقش ( فقط)بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت

.ویژه ی دولتی خودش را ایفاء کند و متصدّی نباشد



استان آذربایجان شرقی

:همسایگان استان آذربایجان شرقی

آذربایجااانا ارمنسااتان و رم ااوری 

خودمختار نخجوان

واقع شدن این منطقه در سار راه رااده 

ز ابریشما موید آن است که ایان منطقاه ا

دیر باز از لحاظ تجاری و اقتصادی بارای

.شدتجارا منطقه استراتژیکی محسوب می



ظرفیت های 

اقتصادی 

استان

:صنعت

یاپتروشیمفوالدامادرصنایعنظیراستاندرفعالصنعتیواحدهزارچ ارازبیشورود

کفشومچرفرشاسازیاقطعهخودروسازیاایدماسازیاپیستونسازیاماشینتراکتورسازیا

درکشورغذاییصنایعبرتررتبهو

:معدن

طالمسابزرگمعادننظیراستاندرر اندرشدهشناختهمعدنیمواد57ازمورد31ورود

غیرهوفلزپایهو

:کشاورزی

کشاورزیاراضیهکتارهزار330ومیلیونیکحدود

راسهزار500ومیلیونهفتحدوددامیرمعیت

خصوصیبخشدستدرکشاورزیبخشدرصد99ازبیش

:گردشگری

خاصهایراذبهوفرهنگیمیراثحوزهدرملیشدهثبتاثر۸00وهزارازیکبیشورود

استاندرگردشگری

یونسکوف رستدرتبریزتاریخیبازارثبت
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استان کشور

90روند رشد اقتصادی استان و کشور در دهه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان



استانبهکشورکلمنابعازدرصد2/5تخصیص❖

کشورکلدرصد60استانتولیدوریب رهمیانگین❖

کلدرصدی72مقابلدردرصد55استاندرتس یالتپرداختمیانگین❖
کشوردراستانگذاریسپرده12رتبهوکشور

کشورکلدرصد6۸استاندرآمدمیانگین❖

ویینپادرآمدهایدلیلبهکشوریمیانگینازبیشتردرصد5استانتورم❖
هاهزینهفشار

شاخص های 

اقتصادی 

استان در سال 

1400



صنعتنیازموردوشربآبتامینر ت:ارسآبانتقال

هایزمینهبکاروکشتممنوعیتعلتبهارومیهدریاچهحاشیهاراضیازهزارسیصد:ارومیهدریاچهحاشیهاصالح
نقاط ترینبهادریاچهحاشیهدنیاکلدرصورتیکهدر.استشدهردیمشکالتایجادباعثوشدهتبدیلیزرعلم

.باشدمیزندگیبرای

سینیتننفلیوطالمساتورهقابلذخائرورودبا:دیگرهایاستانبهاستانمعدنیذخایرهایسرمایهانتقال
استانبهعادنمایندرآمددیگرهایاستاندرشرکتثبتدلیلبه.ندارنداستانبرایمناسبیوریب رهمتاسفانه

آبیطیامحزیستمشکالتصرفاونداردنقشیاستاندرآمدومالیاتپرداختدرکهشودمیمنتقلدیگریهای
.باشدمیاستاناینشاملمحلاهالینارضایتیوکارگریفاضالباو

واستدهشواقعدادقرارایویژهرغرافیاییموقعیتدراستان:آذربایجانبهرلفاخشکبندراتصالقابلیت
بهالاتصامکانآذربایجانابهملیآهنراهخطوصلصورتدرکهداردراغرببهشرقکشورهایاتصالقابلیت

.شدخواهدخارجبستبنازمنطقهاینرلفااآهنراهفعالینبا.داردورودچینوروسیهآهنخط

درگیفرهنمیراثهایراذبهازغیرگردشگریبحثدرشرقیآذربایجان:استانگردشگریبحثبهتورهعدم
س میتظرفاینازغفلتدلیلبهلذاداردایویژههایظرفیتنیزسالمتوطبیعتگردشگریهایراذبهبحث

.باشدمیپایینحوزهاینازدرآمد

چ ار موضوع م م تاثیرگذار در توسعه اقتصاد استان



بر اساس طرح پایش شاخص های 

ملی محیط کسب و کار اتاق ایران

1400در شش ماهه دوم سال 

موانع و مشکالت 

گزارش مشکالت کسب و کار استان 
(نفر111نمونه آماری )



شش ماهه 
دوم سال

زمستان 
1400

پاییز 
1400

مولفه ردیف

۸6/04 ۸3/7۸ ۸۸/2۸ بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالتغیرقابل پیش 1

7۸/۸3 79/2۸ 7۸/37 ساب و بی ثباتی سیاست هاا قوانین و مقررات و رویه های اررایی ناظر بار ک
کار

2

67/57 65/77 69/36 رویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات 3

59/01 60/36 57/67 تا برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مامموران محایط زیسا
...ش رداریا گمرکا ب داشت و 

4

57/21 56/76 5۸/55 دشواری تممین مالی از بانک ها 5

56/76 54/95 5۸/55 کمبود نیروی کار ماهر 6

55/۸6 55/۸6 55/۸5 ورود انحصارا امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار 7

54/95 49/55 60/36 هاای ¬موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دساتگاه
اررایی

۸

53/60 43/24 63/96 یت ی کار و بیمه تممین ارتمااعی بارای مادیر¬های سختگیرانه اداره¬رویه
نیروی انسانی

9

52/25 54/04 50/45 (راده ایا ریلیا هواییا دریایی و بندری)ضعف زیرسخت های حمل و نقل  10

51/35 49/55 53/15 ها در بازار¬دخالت های غیر منطقی ن ادهای حاکمیتی در تعیین قیمت 11



شش ماهه 
دوم سال

زمستان 
1400

پاییز 
1400

مولفه ردیف

51/35 49/55 53/15 کمبود فناوری های نوین و تج یزات مورد نیاز 1

50 44/14 55/۸5 تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار  2

49/10 46/۸5 51/35 کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در رامعه 3

47/75 47/75 47/74 ییهای اررا¬فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت ادری در دستگاه 4

46/۸5 44/14 49/54 ادیفقدان یا شفاف نبودن آمار و اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتص 5

46/۸5 3۸/74 54/95 یگرانضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد متجاوزان به حقوق د 6

44/14 41/44 46/۸4 ک فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تممین مواد اولیاها تولیاد و عرضاه یا
محصول در بازار

7

43/24 34/23 52/25 در بازارورود رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی ۸

37/39 36/94 37/۸3 عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران 9

33/33 30/63 36/03 بی تع دی طرف های قرارداد و معامله به اررای تع دات و وعده هایشان 10

32/۸۸ 27/93 37/۸3 محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت 11



همت و44درصدی اقتصاد استان با سرمایه گذاری حداقل ۸تحقق رشد 

رعایاااات 

عاادالت در 

بع تقسیم منا

کشور باین

استان ها 

اتصال خاط 

راه آهااان 

شرق به غرب

رلوگیری از

انتقااااال 

سرمایه های 

ذخااااایر 

معاااادنی 

اسااتان بااه 

استان هاای 

دیگر

انتقااال آب 

ارس

صدور کاارت 

ه تکریم سرمای

گذاری توسط

ام باالترین مق

ارشد اساتان 

ر اات رفااع 

ب مشکالت کس

و کار استان 

تورااه بااه 

گردشااگری 

ساااالمت و 

طبیعاااات 

استان

اراااارای 

مصاااوبات 

استان

اصالح زمین

های حاشیه 

دریاچااااه 

ارومیه



درواستاندرطیورودامپروریواحدهایب سازیلزومبهتورهبا:97/0۸/2۸مورخ-شورانشستششمینوچ ل❖

وویبتصر تراالزمگیریپیاستاناکشاورزیر ادسازمانگردیدمقررکشاورزیاودامیتولیداتافزایشراستای

.نمایداقدامشدهادارهوروهواماستانیکارگروهطریقازاستاناعتباریوفنیهایکمکتخصیص

شمپ)دستباففرشاولیهموادتولیدراستایدراستانکشاورزیر ادسازمان:9۸/02/07مورخ-شورانشستپنجاهمین❖

ازویژهتتس یالتضمینباگذاریسرمایهداراولویتهایطرحعنوانبهرادامویژهارقامپروشونوغانداریا(ابریشمو

.نمایداقداموتعریفاستاناعتباریوفنیهایکمکمحلازتخصیصرمله

عنوانبهرادستباففرشتولیدبزرگواحدهایایجاداستاناصمتسازمان:9۸/02/07مورخ-شورانشستپنجاهمین❖

.نمایداقداموتعریفگذاریسرمایهداراولویتهایطرح

دراستانطبیعیمنابعاراضیدرهکتار20.000باتاکستاناحداثپروژه:99/09/16مورخ-شورانشستهفتمینوپنجاه❖

.پذیردانجاممربوطههایدستگاهسویازالزمهایهمکاریوگیردقرارکاردستور

درکشاورزیبخشتوسعهوکشاورزیخردهایزمینتجمیعراستایدر:99/11/25مورخ-شورانشستن مینوشصت❖

رتصوبهراقراردادیکشاورزیطرحمربوطهاهایتشکلوبازرگانیاتاقهمکاریباکشاورزیر ادسازماناستانا

.نمایندارراوریزیبرنامهاستانازهاییبخشدرپایلوت

انسانیمنابعوآبفراوانیخیزاحاصلهایزمینازاستفادهر تبه:1400/06/20مورخ-شورانشستششمینوهفتاد❖

.گیردجامانکشورایندرسازیپیادهر تدامپروریوفراسرزمینیکشتر تالزمریزیبرنامهونزوئالادرقیمتارزان

مصوبات استانی اررا نشده در خصوصی 

سرمایه گذاری



مشکالت اقتصاد ایران

درصد اقتصاد کشور دست دولت۸5

افزایش پایه پول ملی

موانع محیط کسب وکار

سیاست های ارزی تورم

کسری بودره

قانون اساسی44عدم اررای اصل 

قوانین و مقررات مخل کسب وکار

دیپلماسی اقتصادی

تحریم ها



شرح مشکالت کسب و کار 

درصدی در سال راری۸و ارائه راهکار ر ت تحقق رشد اقتصادی 



موانع و مشکالت 

کسب و کار استان 

عدم توره به اهمیت خصوصی سازی در توسعه اقتصاد کشور

پیشن ادمشکالت



موانع و مشکالت 

کسب و کار استان 

قوانین و مقررات و رویه های مخل کسب و کار

پیشن ادمشکالت



موانع و مشکالت 

کسب و کار استان 

سیاست های ارزی

پیشن ادمشکالت



موانع و مشکالت 

کسب و کار استان 

افزایش مالیات

پیشن ادمشکالت



موانع و مشکالت 

کسب و کار استان 

سرمایه گذاری

پیشن ادمشکالت



موانع و مشکالت 

کسب و کار استان 

تولید

پیشن ادمشکالت



درصدی اقتصاد کشور ۸تحقق رشد 

سیاساات گااذاری 

ت اقتصادی بلند مد

در سطح کاالن باا 

الگااو گیاااری از 

کشاورهای توساعه 

یافته

ایجاد هماهنگی در 

امور مالی و اررای 

سیاست های مالی

ارااارای کامااال 

خصوصی سازی 

و ایجاااد امنیاات 

سرمایه گذاری

ید رفع مشکالت تول



با تشکر از توره شما

ت یه شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی
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