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 آذربایجان شرقی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 بازرگانی تبریز اتاق  محل نشست:   18:30  ساعت خاتمه: 16  ساعت شروع : 19/06/1400  تاریخ جلسه : 89  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

  دستور جلسه

(  1( بند )د( ماده )4جزء )"مطابق    ،یو خصتوصت   یتعاون  یتشتلل ها  یرؤستا  ای  یو تعاون  یبرتر خصتوصت   یعامل شترکت ها  رانیانتخاب هشتت نفر از مد.  1

 به جلسه آتی موکول گردید.( به دلیل عدم حضور رئیس محترم شورا)  "یاستان  یدستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراها

 ی استانشهر  تیریدر حوزه مد  یو توسعه اقتصاد  یگذارهیسرما  یهاچالش  یبررس. 2  

 دولت -الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  نماینده  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدین خرم  1

  حاضر  استان   مدیریت و برنامه ریزی   سازمان  رئیس محمد فرشلاران  2

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بهروزی واقف   3

  حاضر  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   رئیس صابر پرنیان  4

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  حسین فتحی 5

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  اکبر فتحی  6

   استان  یهابانک   هماهنگی  دبیرکمیسیون عادل غالمی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  نماینده مجلس  غالمرضا نوری  1

  غایب  نماینده مجلس  حسین حاتمی 2

 قوه قضائیه -ج 

 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 آقای امن الهی )معاون(  نماینده  استان )یا معاون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

  حاضر  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 آقای یوسفی )معاون(  نماینده  شهردار تبریز یعقوب هوشیار 1

  حاضر  استان  اسالمی  شورای  رئیس شهرام دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 نماینده( )حاضر/ غایب/  

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 یونس ژائله  1
استان    مرکز  کشاورزی  و   معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( 
 حاضر 

 

 آقای رحیمی  نماینده  مرکز استان   تعاون  اتاق  رئیس میرحیدر سیدیعقوبی  2

 آقای صدیقی  نماینده  استان   مرکز  اصناف  اتاق  رئیس میرحبیب هاشمی 3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل  یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های  هیأت مدیره شرکت رؤسای   یا عامل مدیران )

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام  

 خانوادگی نماینده

  حاضر  تبریز مدیرعامل شرکت کاشی   صمد حسن زاده  1

 آقای اکبری  نماینده  رئیس انجمن انبوه سازان استان  جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3

  حاضر  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  غایب  شرکت شلوه بناب   رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5

  حاضر  استان   یو دامپرور   یکشاورز  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد ییکسا  یمحمدعل 6

  حاضر  استان   انیمصرف فرهنگ  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد حداد   رسول 7

8 
باحجب    نی دحسیس

 ی محمد

  حاضر  رئیس اتحادیه بنلداران مواد غذایی تبریز

نحوه اداره  تشلیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هتتت(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوع تبصره    توضیح:

ادگی  نام و نام خانو"درج شتده و در ستتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضتعیت حرتور"در ستتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصتوصتیجلستات شتوراهای استتانی گفت

 معین گردد.  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 اداره کل اطالعات استان آقای نظری 1
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 نماینده سپاه عاشورا آقای عبداله زاده 2

 معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری محمد کالمی 3

 بازرسی کل استانرئیس   سعید قاسمی وند 4

 مدیرکل امور شهری و شوراهای استان مرتری موحد نیا 5

 مدیرکل راه و شهرسازی استان امیر بخشی زاده 6

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان آقای عبدل زاده 7

 مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز رضا خلیلی 8

 جانیشین مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز سعید علیزاده 9

 معاون سازمان همیاری شهرداری هاس استان کامیار دادگر 10

 سازمان سرمایه گذاری شهرداری علی خیاطی 11

 نائب رئیس اتاق عباس کمالی 12

 دبیر هیات رئیسه اتاق رضا کامی 13

 برادرمدیرعامل شرکت داداش   پرویز بیوک 14

 رئیس اتحادیه بافندگان شهرستان تبریز اسماعیل چمنی 15

 رئیس هیت مدیره شرکت ارس پارال امیر یوسف ابراهیمی 16

 مدیرعامل شرکت صنعتی آدوین پالستیک پرشین کاوه خداپرست 17

 مدیر پروژه تجارت جهانی تبریز علی کمک پناه 18

 پارک تبریزمدیر مرکز تجاری الله   حسین جداری 19

 مدیر مجموعه هلیا پارک تبریز سیروس اکبری   20

 مشاور دبیرخانه شورا مصطفی بهنیا 21

 مشاور امور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 22
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 مشروح  مذاکرات 

ه ) تور جلـس ت نفر از مد (:1دـس رکت ها  رانیانتخاب هـش وـص  یعامل ـش ا  ای یو تعاون یبرتر خـص کل ها  یرؤـس وـص یتعاون  یتـش مطابق    ،یو خـص

 "یاستان ی( دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراها1( بند )د( ماده )4جزء )"

  یبرتر بخش خصوص   یشرکت ها  رانینفر از مد  8دستور جلسه در رابطه با انتخاب    نیاول  :گفتگو  یـشورا  ریدبرئیس اتاق بازرگانی تبریز و  ژائله،    ونسی

 باشد.    یم  یاستان  ی( دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورا1( بند )د( ماده )4مطابق جزء )  یو خصوص  یتعاون  یتشلل ها  یو روسا  یو تعاون

استتان املان حرتور نداشتتند. به    یدر منطقه مرزکشتور    ریوزبدلیل حرتور  استتاندار    یآقا  اـستاندار: امروز  یامور اقتـصاد یمعاون هماهنگ   ،یکالم  محمد

 شود.    یریگ  میخصوص تصم  نیاستاندار در ا  یرو با حرور آقا  شیفوق العاده پدر جلسه  مقرر شد    همین جهت

 استان ی شهر تیری در حوزه مد یو توسعه اقتصاد یگذار هیسرما یچالش ها ی بررس (:2دستور جلسه ) 

ورا  ریدبرئیس اتاق بازرگانی تبریز و  ژائله،    ونسی در استتتان و به خصتتوص در    یشتتهر  تیریگذشتتته در خصتتوص مد  یدر طول ستتال ها گفتگو:  یـش

موضتوع  از این رو یک جلسته به  .  نیازمند بررستی می باشتد  بوده و    لیبد  یکه در نوع خود ب  میباشت   یمشتلالت و معرتالت م  یلستریشتاهد    زیکالنشتهر تبر

  یگذار   هیسترماهمانگونه که استتحرتار دارید،  .  اختصتاص داده شتده استتاستتان    یشتهر  تیریدر حوزه مد  یو توستعه اقتصتاد  گذاری  هیسترما  یها  چالش  یبررست 

به    یابیو دستت  یبهره ور  یارتقا  ،یدرآمد مل  شیافزا  رینظ  ییمولفه هادر هر کشتور استت و    یو اجتماع  یتوستعه اقتصتاد  ندیو مؤثر در فرا  یاز ارکان اصتل  یلی

نقش    نیز  یگذار  هیمطلوب سترما  یفرتا  یریدولت و رفتار آن در شتلل گ  یها  استتیاستتا ست ر  نی. در استهم بستزایی دارداز اشتتاال در جامعه،    یستط  مطلوب

  یگذار   هیاز سترما  تیبه جهت حما  "یمردم  یو مشتارکت ها  یگذار  هیسترماستازمان  "به نام    یستازمان  1386به همین جهت در ستال  .  دارد  یدیگستترده و کل

رفع موانع    جهتنیز  کشتور    یها  یو مشتارکت شتهردار  یگذار  هینامه سترما  وهیشت   ستپسگردد.    جادیحوزه ا  نیدر ا  یگر  لیتا تستهشتد      سیتأست   یشتهر

 توسعه قابل قبولی در مدیریت شهری اتفاق نیفتاد.، لیلن  دیگرد  نیتدو  1391در شهرها و رفع ابهامات موجود در سال    یبخش خصوص  گذاری هیسرما

 مطالعاتی صورت گرفته که به چند مورد اشاره می گردد.  یشرق  جانیدر استان آذربا  گذاری  هیجذب سرمادر راستای  

و    یعوامل قانون  ،یعوامل اقتصتتاد  ،یمانند عوامل فرهنگ  یادیاستتت. عوامل ز  گذاری  هیجذب ستترما  نهیعوامل در زم  نتری  از مهم  یلی  گذاری  هیستترما  تیامن

به اهداف    لیاز ن  ااستان، شهر ر  یها  تیو ظرف افتهی  صیاعتبارات تخص  نیاست. عدم وجود تناسب ب  رگذاریتأث  یگذار  هیسرما  تیو ... در امن  یعوامل منطقه ا

  یگذار   هیسترما  لیمستا نیاز جمله مهم تر  زین  یگذار  هیتمام سترما  مهین  یاستتان شتده استت. وجود پروژه ها  یافتگیتوستعه ن  لیاز دال یلیتوستعه باز داشتته و  

استتان، عدم توجه به    یشتهر  تیریمد در  یگذار  هیسترما  یچالش ها  گری. از دردینخستت برنامه ها قرار گ  تیکه در اولو  ستتیبا  یاستت که م  یشتهر  تیریدر مد

تواند    یم  یقو  اریبست   یها  لیبا داشتتن پتانست  نیهمچن  ،ییایخاص جاراف  تیقرار گرفتن در موقع  لیبه دل  یشترق  جانیاستت. استتان آذربا  یشتهر  نگینقش برند

استتان،    یدهاینقاط قوت و ضتعف، فرصتت ها و تهد  معمستتلزم مطالعه جا  نیدر استتان گردد و ا  یو خارج  یگذاران داخل  هیستاز حرتور و مشتارکت سترما  نهیزم

و    یداخل  یت هامختلف، استتخراج و تبیین استترات ی های برندینگ استتان و استتفاده از فرصت   یآن ها در کشتورها  یاستتان و معرف  یها  تیقابل  ییشتناستا

  یبخش ها   نیو تعامل ب  یهماهنگ  ازمندین  ،یبحث توستتعه در بخش خدمات شتتهر  تیاستتتفاده از ظرف  یبرااستتت.   یرقابت  تیآن ها به مز لیو تبد  یخارج

ها    هیحاشت   نیاز ا  یدر خدمات شتهر  یگذار  هیتا سترما  ورود پیدا کرده  نیتام  یشتورا  نهیزم  نیباشتد. الزمستت در ا یدر دولت م  ینظارت  یمختلف ارگان ها

  میکن  یو مشتلالت مربوطه، از دوستتان دعوت م  راداتیموضتوعات و ا  نیا  یخصتوص جمع بند  درامر بپردازند.    نیا  بهگذاران با جان دل    هیخارج شتده و سترما

 .میاز مطالب آنها استفاده کن  میبحث ورود کنند تا بتوان  نیدر ا

  1286در ستال    رانیدر ا  یشتهر  یگذار  هیپروژه سترما  نی: اولزیتبر  یـشهردار  یمردم های  و مـشارکت  گذاری  هیـسازمان ـسرما  رعاملیمد  ،یلیرـضا خل

  وعشر  زیاز شهر تبر 70دهه    لیدر اوا  BOTو مشارکت به صورت    یگذار  هیسترما  نیشتد. اول  جادیتحت عنوان کارخانه برق ا  زیتبر  یتوست  شتهردار  یدیخورشت 

شتده استت.    هیدچار حاشت   یگذار  هیبحث سترما  ر،یدر ده ستال اخ  یبوده منته  شتتازیپهمواره    یگذار  هیمختلف در امر سترما  یشتد. شتهر ما در عرصته ها

جمعه    مدر استتان و اما هیفق  یمحترم ول  ندهیالخصتوص نما  یمختلف عل  یقوا  ندگانیدر استتان ها هستتند و نما  تیحاکم  ندهیکه به عنوان نما  یهائ دستتگاه
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  یو مشتارکت ها   یشتهر  تیریگذاران در حوزه مد  هیمشتارکت سترما  یالزم را برا  نیداشتته باشتند و ترتام  یا   هیاهتمام و نهیزم  نیدر ابایستتی    زیمحبوب تبر

که در    ییها  شتاخصاستاس    چرا که بر  .شتود  لیدر استتان ما مجددا تشتل  یگذار  هیتا اتمستفر سترما  ارائه نمایند  یو اجتماع یفرهنگ  ،یمختلف عمران  یحوزه ها

  یو مشتارکت ها   یگذار  هیستازمان سترما  گاهیجا  جادیبا ا  زیتبر  یدارد. شتهردار  نییرتبه پا  زیاستتان ها و شتهرها وجود دارد شتهر تبر  نیب  یاقتصتاد  ستهیمقا

  نستتیمهم ا  نی. الزمه اگیرد  مهم انجام  یکارها  یخبر در این راستتا بایستتی راکد به اتمام برستند که  یتا پروژه ها  نموده  یزیبرنامه ر  زیتبر  یشتهردار  یمردم

فرتا را فراهم کنند.    نینظارت و ... وجود دارند ا  یو نهادها  ،ییاجرا  ، یکه در استتان در بعد قانونگذار یمختلف  التیاستتان و به طبع آن تشتل  یعال  تیریکه مد

حرکت    داریبه سمت توسعه پا  زیچقدر تبر  . هرمیفرصت استفاده کن  نیاز ا  دیکه با  دارد  یخوب  تیکشور جهان موقع  نیاز لحاظ هم مرز بودن با چند  استتان ما

که در    یکه ما را در ارتباط با اهداف  میبرس  یبه گفتمان و منشور  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یدر شورا  می. انتظار دارافتیتوسعه خواهد    زیکند استان ن

  یبا هملار   یشتترق  جانیآذربا  ی وجود دارد، رهنمون کند. استتتاندار  زیشتتهر تبر  داریدر جهت توستتعه پا  یمردم  یو مشتتارکت ها  یارگذ  هیخصتتوص ستترما

  یفرصتت ها   یالملل نیب  شیهما  ندهیستال آ  شتتبهیدر ارد میکه دار  یزیدر مهرماه برگزار کنند. طبق برنامه ر یشت یاستتان در نظر دارند هما  یها یشتهردار

  ،ی گذاران، بخش خصتوصت   هیاعتماد متقابل سترما  یبرا شتتریب  یباشتد تا با فرتا ستاز  یجلسته فت  باب  نای  شتااهداشتت. ان  میرا خواه زیشتهر تبر  یگذار  هیسترما

   کند.حرکت    یفیو ک  یبه لحاظ کم  یگذار  هیسرما  شیو افزا  یمردم  یتوسعه مشارکت ها  یبه سو  یعرصه شهر  ،رانیدولت مردان و مد

  الزم صتورت گرفته استت،  یشتناست   بیآست   ،ی: با توجه به مطالب ذکر شتده در بحث کارشتناست زیتبر  یعامل پروژه برج تجارت جهان  ریکمک پناه، مد  یعل

نداشتتت،   یکاف  ییطرح آشتتنا  مانلاریبود و پ  رانیا یپل کابل  نیاول  نلهیا  لیباشتتم که به دل  یم "زیتبر  یپل کابل"و    "مشتتهد  یپل کابل"بنده طراح دو پروژه  

پروژه و   نتری  ستخت زیتبر  یپل کابلمی توان گفت  دو طرح،    نیا  ستهیمقا در  باشتد. یم  زیتبر  یمشتهد دو برابر پل کابل  یخودم بودم. پل کابل  زیطرح ن  یمجر

  یشتهردار   تیریدر مشتهد با مد  یول  .میمنطقه بود  یگرفتار شتهردار زتبری  در  متاستفانه  .ام  کار کردهبنده  که    باشتد  یم  ایپروژه آستان ترینمشتهد    یپل کابل

گرفتار  سترمایه گذار  که    نستتیا زیما در تبر  یگذار  هیسترما  یها  یاز گرفتار  یلی. پس  میمنطقه ستر و کار نداشتت  یو با شتهردار میکل مشتهد در ارتباط بود

  زین  یرشتناست مختلف با افراد دارند. در جلسته کا  یکدام برخوردها  هردار و کارکنان وجود دارد که هرشت  رییهستت. در منطقه، تا  ای  منطقهشتهرداری های  

دراز    یگذار  هیسرما  ،یشهر  یدر پروژه ها  یگذار  هیمنطقه نگردد. سرما  یها  یشهردار  ریگذار درگ  هیدادم تا سرما  یگذار  هیسرما  یشهردار  سیتاست   شتنهادیپ

  . شتایان ذکر استتباشتد  یم  رادر دستت اج  یکوتاه مدت دارد. در حال حاضتر فاز دو پروژه تجارت جهان  یگذار  هینستبت به سترما  یباالئ  ستکیباشتد و ر  یمدت م

در خارج    یو حت  گرید  یخود در استتان ها  یها  یکه همشتهر  نستتیدومم ا  شتنهادیکنم. پ  یاجرا م  به شتهرمبخاطر عرق    تبریز صترفا  یپروژه تجارت جهان

داران    هیسترما  دیدر ستط  کشتور، با  یالملل  نیب  یگذار  هیسترما  یباشتد و برا  یم  یصتح  زین یموضتوع در ستط  مل  نی. امیمنظور دعوت کن  نیا  یکشتور را برا

این  که    میرا کم کن  یگذار  هیسترما  ستکیر  دیبا  میداشتته باشت   یا  نهیدر هر زم  یگذار  هیسترما  جادیا  میخارج از کشتور را جذب کرد. اگر بخواه میمق  یرانیا

   می باشد.  یا   هیو مقررات و  نیقوانموضوع مستلزم  

بود که با وجود    شیستتال پ  14  یال  13  زیدر شتتهرستتتان تبر  یگذار  هیستترما  یدوران طالئ  :زیپارک تبر  ایمجموعه هل  رعاملیمد  ،یاکبر  یعل  روسیـس

  14  یال  13  ،شتهردار وقت  یجد  یها  تیو اقتصتاد وقت و حما  یاداره دارائ  سیرئ  ،ینیدکتر حست   یآقا  استتیبه ر  یاستتاندار  یگذار  هیفعال سترما  رخانهیدب

و باعث رشتتد و رونق و    دهیرستت   یتعداد به مرحله بهره بردار  نیپروژه از ا 7  یال  6اخذ شتتده استتت. تعداد    یو پروانه ستتاختمان  یگذار  هیپروژه بزرگ ستترما

  یپروژه ها   یستاختمان  یپروانه ها  وردر صتد   یتصتر  .1: کنم  یخدمت دوستتان عر  م  یشتنهاداتیر همان دوران پتلرا  یشتده استت. برا زیدر تبر  یزائ اشتتاال

  یاطالع رستتتان  .4  یگذاران داخل  هیاعتبار، ارزش و احترام به ستتترما  .3با توجه به متراژ آنها    یستتتاختمان  یمدت اعتبار پروانه ها  شیافزا .2  یگذار  هیستتترما

 که   یگذار  هیسرما  رخانهیدب  جادیا  .6  یگذار  هیسرما  یاز پروژه ها  یقرائ  تیو حما  تیامن  .5  برای عموم  یشهر  یلبوردهایب  لهیبوس  یگذار  هیسرما  یها پروژه

 جد و فعال مصوبات کارگروه ها.  یریگیپ  .7  الزم است.  یگذار  هیسرما  ریحل مشلالت و رفع موانع موجود در مس  یفعال نمودن آن برا

آب، برق و    یها  رساختیاز جمله ز  یگذار  هیاست که در جهت رفاه سرما  یو مقررات  نیقوان  تیوجود دارد، عدم رعا  زیکه در شهر تبر  یاز مشلالت اساس  یلی

  های  رساختیز  دیبا  آنکه براساس    تصویب شد  1370ل  در سا  ای  مصوبه  ،یرانگردیو ا  یقانون جهانگرد  ینامه اجرائ  نی( آئ24در ماده )  .وضع شده است    گاز

امر در استتان و شتهر    نیشتود. متاستفانه ا  یستاله تقست   5  یال  2به اقستاط    یحت  .شتود  نیبه خصتوص آب، برق و گاز تام  گذاری  هیو سترما  یگردشتگر  های  طرح

و مقررات    نقوانی  به  اگر.  دهد  یبرق را ارائه م  ازاتیامت  ،ماه 8و بعد از   کند  یاخذ م  یآن را به صتتورت نقد نهیاداره برق هز  . بعنوان مثالشتتود  ینم  تیما رعا

 باشند.    یم  دیجد  یپروژه ها  یخود و اجرا  یدارند عالقه مند به اتمام پروژه ها  یکه عرق مل  یو کسان  یجانیعمل شود مردان آذربا



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 نهمینو  هشتادصورتجلسه و مصوبات فرم 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   6

 

جذب    یبرا  که  بود  نیجلستته ا  تیشتتده، شتتاه ب  لیتشتتل  یدر جلستته کارشتتناستت   :زیالله پارک تبر یحیتفر  یمرکز تجار  رعاملیمد  ،یجدار نیحـس

و    یو استاندار  یدادستان، اداره اطالعات، سازمان بازرس  ،یمقامات محترم قرائ  یامرا  دیشده ارائه شود. با  یکارشناس  یشنهادیپ  یبسته ها  دیگذار با هیسرما

  یموفق استتتان   یفراهم شتتود. پروژه الله پارک از جمله پروژه ها  یگذار  هیستترما  تیامن  دیبا  دیواقع با  در  .باشتتد  یشتتنهادیپ  یبستتته ها  نیتمام نهادها در ا

  انیدولت شتروع به ب  داد،شتدن انعقاد قرار یگذار و بعد از قطع  هیام تعهدات سترماداشتت و بعد از انج  یپروژه ستهم  نیاز باب مشتارکت در ا  یباشتد. شتهردار یم

کمک پناه، استتتتان ما    ی. به قول آقامی شتتتد  دهیشتتت یموراد اند  نیگذار ا  هیقبل از جذب ستتترما  دیبا  لهیدرحال  .زدن کرد  رقولیو ز  یخواه  ادهیو ز  یراداتیا

در    یخوب جهیتوان نت  یتمام ارگان ها م  تیآماده، همراه با حما  یشتنهادیپ  یدر خارج از کشتور دارد که با دعوت آنها و ارائه بستته ها  بزرگیگذاران   هیسترما

  گرید  یدخالت ها نیمواجه خواهد شتد و همچن  یکه در شتهردار  یدعوت شتوند با مشتلالت  یزیاگر بدون برنامه ر  نصتورتیا  ری. در غتوستعه شتهری بدستت آورد

را در ابهر اجرا کرده استت. در پروژه    خودشتده و پروژه    یفوالد کشتور در استتان ما فرار  نیبزرگتر  همانند  خواهد شتد.گذار    هیشتدن سترما  یادها باعث فرارنه

راغب به    ،رئیس دادگستتری استتان  که با ضتمانت  .نگران بودنداز ادامه کار    گذاران هیمانده بود و سترما  یهتل باقپروژه    د،یالله پارک، بعد از ستاخت مرکز خر

  یول  .مینداشتتت  یخالف  نیکوچلتر  نلهیکار با وجود ا  انیاخذ پا  یباشتتد. برا  یم  تیگذاران عدم وجود امن  هیستترما  یننگرا یعنی  .شتتدند  گذاری هیادامه ستترما

  یو قانون   ینوع نگرش صتتح  نیا  لهیت شتتود در حالپرداخ  دیمبل  با  نیبودجه آن( و اعالم کردند که ا  نی)با عنوان تام  کرددرخواستتت اخذ مبل     یشتتهردار

باشتد و باعث    یکه به عنوان نقاط ضتعف استتان ما م  یتداوم داشتته باشتد و موارد  یو بخش خصتوصت   یدر کنار هم بودن بخش دولت  اهشتمندم. خویستتن

در    یول  .شتود  یم  تیگذار حما  هیاز سترما  گرید  یبرود. در استتان ها  نیبپردازند، از ب  یگذار  هیبه سترما  گرید  یگذار استتان ما در استتان ها  هیشتود سترما یم

 وجود ندارد.    یگذار  هیسرما  نهیدر زم  یما اعتماد  ستانا

ــاد  رـکلیـمد  ،یبهروز  واقف ان  ییو دارا  یامور اقتص ـــت   تیت کردنتد. گزارش امن  انیت دادنتد و گره کتار را ب   یتوضتتت   یمبتاحتث را بخوب یجتدار  یآقتا  :اس

داشتت.    یست لحاظ ها اشتلال استا  گریو د  یگزارش پرداخته شتده استت( به لحاظ متدولوژ  نیبه اندازه کل کشتور به ا  زیها )در تبر  مرکز پ وهش  یگذار هیسترما

کستب و کار رتبه ستوم را   نهیدر زم  یشترق  جانیکجا اعالم نشتده که استتان آذربا چیبود. در ه  یکامال متناقض با گزارش اتاق بازرگان  رانیا  یگزارش اتاق بازرگان

. در خصتوص  میخود توجه کن  یها  داشتتهبه   دیباشتد و با یم  یگذار  هیو استتان، در نوبه خود مانع سترما  زیاخذ کرده استت. بللد کردن مشتلالت موجود در تبر

صتورت گرفته، در    یها  یریگیاستتاندار و پ  یبا لطف آقا بود کهشتده    لیتعط  شیدو ستال پ  یگذار  هیستاختمان، مرکز خدمات سترما  یگذار  هیسترما  رخانهیدب

با    یتناستب  شتنهاداتیپ  یول  .باشتد  یم  یگزارش صتح رشتده د  انی. مشتلالت بمیپرداز  یبه ارائه خدمات م  زیدر حال حاضتر ن  یول  .باشتد  یم  یمراحل نهائ

  نیاز ا  یلیخود را آماده نلرده استت  خ  یتا کنون بستته ها  لیبرستاند  به چه دل  بیبه تصتو  دیبا  نجایخود را ا  یشتنهادیبستته پ  یشتهردار  ایگزارش ندارد. آ

باشتد( در موارد متعدد    ی)در شتهر ما بهتر م  ستتندین  یخوب  کیشتر  ها  یباشتد. در کل کشتور تجربه نشتان داده استت شتهردار  یم  یشتهردار  یجار  فهیموارد وظ

و ...    رازیشت   ز،یتهران، تبر  یها  یموارد در شتهردار  نیآمده استت. ا  شیزدن بعد از انعقاد قرارداد، پ  رقولیو ز  یخواه  ادهیت که زقراردادها مشتاهده شتده است 

 .  وجود دارد  نهیزم  نیدر ا  یموارد متعدد

به    ینهاد نظارت  ،یو نهاد متول  یخصتوص داشتته باشتد. نهاد قرتائ  نیدر ا  یحرکت استاست   دیبا  یباشتد و شتهردار  یم  یدر شتهردار  یاصتل  مشتللگزارش    نیطبق ا

کل اطالعات ستازمان اطالعات ستپاه و فرمانده ستپاه    ریمد  ،یکل دادگستتر  سیشتده استت، رئ  لیتشتل  یگذار  هیسترما  یعال  یشتورا  .کنند  یدگیامر رست   نیا

  یکار، آماده کردن بستته ها   نیبه شتورا ارجاع داده نشتده استت. مهمتر  یجمع میو تصتم  یدگیرست   یبرا  یتا حال مورد  یول  .باشتند  یشتورا م  نیا  یاعرتا

وارد شتد و قرار بر اصتالح آن    یبه روند کار نقد  شیهما  نیشتد، در ا  لیتشتل  یگذار  استتیست   یجلسته شتورا  شیهما  شیباشتد. چند ماه پ  یم  یگذار هیسترما

عرضته    یبرا  یزیچ  شیهما  نیاگر در ا  لهیشتود در صتورت  لیتشتل  شیهما  نیماه ا  مهر  یکنند برا  ینشتد. حال اعالم م  لیتشتل  یجلسته ا  نبعد از آ  یول  .شتد

چطور    .باشتد  یماه م  6  یگذار  هیسترما  شیهما  یکار کارشتناست   یشترکت نخواهد کرد. حداقل زمان برا  یکست   یبعد  یها  شیدر هما  میکردن نداشتته باشت 

  شی از دو ماه پ  لهیحال  در  .دیخواه  یگذار م  هیستترما  ستتتیو االن از من ل  دیدر نظر دار  شیهما  ماه  ید  یبرا  د یرا انجام ده  نلاریماه ا  ودر عر  دتوان   یم

  نیگذاران را ارائه ندادم، ما ا  هیسترما  ستتیل  لیدل  نیخواهد بود. به هم یگذار خواهد بود و نقطه مقابل آن چه کست   هیسترما یشتد که چه کست   یم  ینهائ  دیبا

ما را    یبعد  یشتود دعوت ها یباعث م  نلاریچون ا میکن  ستکیر میستتیکه مطمئن ن  یدر مورد کار  میتوان  یو نم میتالش و آبرو جذب کرد یفهرستت را با کل

 .دیکن  اعالمباشد    یبه رفع م  ازیهست و ن  یمشلل  گرید  یباشد اگر در دستگاه ها  یم  یمشلل در بخش شهردار  نیشتریرد کنند. همانطور که عر  کردم ب
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دارند    نهیزم  نیکه در ا  یباشتد و انتظار  یمورد توجه مردم م  یشتهر  تیریمد  ایدر کل دن  :یاـستاندار  یو ـشوراها  یامور ـشهر  رکلیمد  ا،یموحدن  یمرتـض

  یشتهر   تیریاز مد  یادیها مردم انتظار ز  یها و تنوع عمللرد شتهردار  یبه لحاظ قدمت شتهردار  زیخدمات رستان ندارند. در کشتور ما ن  یدستتگاه ها  گریاز د

استان    یها  یبودجه کل شهردار وجود دارد که  یشهردار  70. در کل استان  میباش  داریکه به دنبال درآمد پا  نستیبه انتظارات مردم ا  یدارند. الزمه پاسخگوئ

  یها  شهرستان  ریمربوط به سا  اردیلیهزار م  3و    زیتبر  یشهردارمقدار مختص    نیاز ا  اردیلیهزار م  9باشد.    یتومان م  اردیلیهزار م  12برابر با    1401سال    یبرا

مجبور    نصتورتیا  رید که در غباشت   یم  یگریبه منابع د  ازیپس ن  .دارند برآورده ستاخت  یکه مردم از شتهردار  یتوان انتظارات  یاعتبار نم  نیباشتد. با ا  یاستتان م

 ، باشد.به آنها اشاره کردند  زیگذار ن  هیسرما  انیکه آقا  یموارد  همان،  و ...  انلاریعوار  و پا  قیاز طر  به جبران

باشتد. از   یم  یگذار  هیسترما  قیاز طر  یشتهردار  داریبر آنها وارد کند درآمد پا  یو فشتار کمتر کندتواند انتظارات مردم را برآورده   یکه م  یاز راهلارهائ  یلی

بتواند    یروال وجود دارد. اگر امور و اقتصتتاد و دارائ  نیا  زیفروشتتگاه ها ن  یدر برخ  .شتتود  یز میوار  یبه حستتاب شتتهردار یماهانه مبلا  زیتبر  یطرف داروستتاز

ارائه خدمات خود از مردم    یبرا  ینخواهد بود شتهردار  یازین  ،کند  زیها وار  یها را برآورد کرده و به حستاب شتهردار  یشتهردار  نهیکشتورها هز  ریهمانند ستا

در آنجا رونق دارد.    یگذار  هیاستتت که ستترما  یتنها شتتهر  زیموضتتوع کمک کنند. تبر  نیبه حل ا  دیبا  زانیعز  ریو ستتا  یبهروز  یکند. آقا  افتیدر  یا نهیهز

  10استتان دارند. بعد از    یشتهرستتان ها ای  زیکه عرق به تبر  میاستتان دار  خارج از  یگذاران  هیکه سترما  نستتیگفتند نقطه قوت ما ا  زیدکتر ن  یهمانطور که آقا

گذاران    هیو با سترما  یشتهردار  انیکه با آقا  ی. در جلسته امیخصتوص داشتت  نیدر ا  زین  یو جلستات  میکرد  جادیا  یگذار  هیسترما  یگذار  استتیست   یستال شتورا

امرا    ،نفر اول ستران سته قوه در استتان  تا میردک  نیتدو  ینامه ا  ثاقیم  لیدل  نیبه هم  .آن ترس و واهمه داشتتند  ندهیو آ  یگذار  هیهر دو طرف از سترما  میداشتت

فرمودند: از طرف    یدر جلسته ا  . کهمیداشتت  یاله  لیدکتر خل  یبا حرتور جناب آقا  یکرد(. جلستات مختلف  میارائه خواه  شینامه را در هما  ثاقیم  نی)ا  نمایند.

 .  دیکن  جادیا  یو اشتاال زائ  دیرا انجام ده  نلاریتا ا  میکن  یم  تیاز شما حما  ام  یتیامن  یدستگاه ها هیکل

  100)به تعداد    یگذار  هیستترما  یزهایمدیگر  و بخش    هیبخش افتتاح  .باشتتد  یشتتامل دو بخش م  شی. همامیکرد  نیتدو  شتتگاهیو نما  شیهما  یبرا  یبرنامه ا

خواهد شد که درخواست بانک    ارائهگذاران    هیسرما  یبرا  یگذار  هیسترما  یبستته ها  ،یگذار  هیسترما  یزهایباشتد. در بخش م  یم  شیعدد( که بخش عمده هما

باشتد و هر شتهرستتان و دستتگاه و    ی. اطالعات به صتورت متفرقه ممیکن  دایپ  یگذار  هیبانک اطالعات سترما  میبود. ما در استتان نتوانستت  لیدل  نیاطالعات به هم

  کیاگر تنها    ی. حتمیاز آنها دعوت کن  میبتوان  شیهما  یتا برا  میمتمرکز در استتان داشتته باشت   یبانک اطالعات  دیاطالعات مربوط به خود را دارد. با  یشتهردار

هستتند    یگذار  استتیکه عرتو ست   یتمام افراد  یرا برا  ی. برنامه زمانبندمیانجام نداده باشت   یکه کار  نستتیبهتر از ا  ،میداشتته باشت   نهیزم  نیمورد توافقنامه در ا

 شده است.    ینیب  شیپ  BOTو    یبه دو صورت مشارکت مدن  یشهر  تیریدر مد  یگذار  هیسرما.  ارسال شده است

کدام طرح ها انجام    نلهیدر مورد ا  یحت  میانجام داده ا  یشتناست   بیطرح ها آست   یدر مورد تمام داشتت کهطرح    160از    شیب  زیتبر  یشتهردار  شیستال پ  10

آنها مشتخص و پروانه آماده بود به    یو کاربر  یآنها متعلق به شتهردار  نیکه زم یاند چه بوده استت. طرح هائ  دهینرست  جهیکه به نت  یطرح هائ  لتشتده اند و ع

با    ناستبمت  یستند بوده و کاربر  یدارا  نیزم  دیبا  ارائه خواهند کرد،که   یص بستته ادرخصتو میاعالم کرد  یشتهردار  انیبه آقا  در این راستتا  اند.  دهیرست  جهینت

 وقت خود را تلف نلند.  یشهردار  یصادر شود تا مشارکت کننده در پله ها  دیپروانه با  نیباشد. همچن  تیفعال

که افراد    یخارج از شتهردار  یقو  یکارشتناست  میشتده اند. ت هیته  ستتیچک ل  نیماستاس ه  بستته ها بر  یکه تمام میکرد  هیته یستتیچک ل  BOTبحث  در  

شتده استت.    نیها تدو  یشتهردار  یاز ستو  یبستته مشتارکت  166کرده و در خصتوص آنها نظر داده اند. تابحال    یها را بررست   ستتیباشتند چک ل یم  یصتاحب نظر

 خواهند داد.    ارائه  ،استان مراجعه کند  یها  یم از شهردارگذار به هرکدا  هیباشد سرما  یاستان م  یها  یشهردار  یتمام  اریبسته ها در اخت  نیا

حل و فصتل شتود.    رخانهیدب  نیا  قیگذاران از طر  هیمنتج شتود تا مشتلالت سترما  یشترق  جانیدر استتان آذربا  یگذار  هیسترما  یدائم  رخانهیبه دب  دیبا  شیهمااین  

  ندهیشتود. ستال آ  یریگیپ  دیمنعقد شتده استت با  یگذار و شتهردار  هیسترما  نیکه ب یینامه ها. تفاهم میباشت داشتته    یگذار  هیدر استتان بانک اطالعات سترما  دیبا

 اجرا خواهد شد.     زیدر شهر تبر  یگذار  هیسرما  یالملل  نیب  شیهما

ستاله در    3  تیکه بنده به اعتبار مستئول  یگذاران محترم مطرح شتد و موارد  هیسترما  یکه از ستو  یطبق انتقادات  اـستان: یمعاون دادگـستر  ،یامن اله  زیعز

طرح ها و    یاقرارداد دارند و مانع اجر  یو طرف ها  مانلارانیبا پ  یکه شتتهردار  یحل اختالف مشتتاهده کرده ام، مشتتلالت اکثر پرونده هائ اتیه  ونیستت یکم

(  5ماده )  ونیست یاجرا خواهد شتد و از کم  نیپروژه در فالن زم  نلهیکند به اعتبار ا  یمنعقد مقرارداد را    یشتهردار ، به این شتلل استت کهپروژه ها شتده استت
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( با توافق  5ماده )  ونیست یبعرتا کم  ید. حتگرد  یم  یکاربر رییموضتوع تا  ریستال درگ 3گذار به مدت    هیکرد که به تبع آن سترما  میکستب خواه  یکاربر رییتا

و    یفریکنند که منجر به پرونده ک  یبه موضتتوع ورود م  نیزم  نینقشتته، معارضتت  هیو ته  نیزم  لیوجود دارد که بعد از تحو  یکنند. موارد  یمخالفت م  هیاول

  یواگذار   نیکه زم  میباشت   شتتهدا  نانیاطم  دیبا  نیزم  یدر زمان واگذار  ان،یگذاران و عدم شتلستت و ضترر و ز  هیبه سترما  نانیاطم  یشتود. برا  یم  اتیتوقف عمل

  یکاربر   ریی. در بحث تامیستپس واگذار کن میبود مشتلالت آن را حل کرده و ستند را اخذ کن  ینیکرده و اگر معارضت   یرا حصتارکشت   نیمشتلل معار  ندارد، زم

 باشد.    یپاسخگوئ  یبرا  یمرکز واحد  دیبا

  نی به شتهرک نشتود. بنابرا لیتبد  دیو شتا  ستتیفاز دو مشتخص ن  فیاعالم کردند که تلل  دادمنعقد شتده بود که بعد از انعقاد قرار  یدر منطقه خاوران قرارداد

که باعث شتده استت مشتارکت ها با شتلستت مواجه    یموارد  دیداشتت. با  میاز بابت مشتارکت نخواه  یکه مشتلل  میداشتته باشت   نانیاطم  دیقبل از انعقاد قرارداد با

مشارکت    یکه برا ینیزم  ایفرا    یکه مناطق شتهردار  نستتیراهلار ا  نیدکتر کمک پناه فرمودند بهتر  یشتود. همانطور که آقا  یشتناست   بیو آست  یابیشتود علت  

. متاستفانه  ردیصتورت گ یدقت کاف  دیبا  زیدر زمان انعقاد قرارداد ن  منعقد شتود  قیارجاع دهند تا قرارداد از آن طر  یگذار  هیبه مرکز سترما  در نظر گرفته اند،

پرونده ها از    نیبه ما اعترا  کردند ا  یمحترم بازرست   رکلیمد  یکه از ستو  میداشتت  یمشتلالت شتده استت. موارد  جادیباعث ا  زین  ینظارت  یها ستتمیتعدد ست 

در زمان انعقاد نظارت صتورت    دیداشتته باشتد با  یمشتلل  یاگر قرارداد  لهیدر صتورت  د؛یداد  یشتما به آنها را  یول  .ندارد  یآنها متوقف شتده و املان اجرائ  یستو

 خ فقره پرونده در بحث فست   100گذار نشتود. در حال حاضتر حدود    هیکننده باشتد و باعث ترس سترما  نیترتم  دیقرارداد. نظارت ها با  یاجرا  زگرفت نه بعد ا  یم

صورت    یآنها بازخواست  یکم کار  یها باب شده است که در ازا  یباشتد. در حال حاضر در شهردار  یمطرح م  ونیست یکم  نیدر ا  یرمشتارکت شتهردا  یقراردادها

 پروژه ها نشده است.    نیا  فیتلل  نییتع  ریگیپ  یشهردار، کس  نیچند  ضیشده است و با وجود تعو  لیسال تعط  10به مدت    یگرفت. پروژه ا  اهدنخو

تان:  لو،یمحبوب عل  بابک تان مرکز اـس و    ااتیها، تنها جنبه تبل  شیجلستتات و هما  مینبر  شیپ  ینیخود را منطبق بر واقع ب  ماتیتصتتم  لهیتا زمان  دادـس

  یورد و م  یدانیبه صتورت م  دیراهلار ارائه شتود. موضتوعات با  دیو با  ستتین یبرون رفت از مشتلل، تنها طرح مشتلل کاف  یارائه عمللرد خواهند داشتت. برا

تجربه    یکه دارا  یدوستتان  در این راستتا می توان از  .د شتدکستب نخواه  یا جهینت  نصتورتیرایدر غ  .مشتلالت مطرح شتده مشتخص شتود  قیشتود تا مصتاد  یبررست 

مختلف در قالب    یدر حوزه ها  ش،یو هما  ناریستم  یکه برگزار  نستتیمشتخص بنده ا  شتنهادی. پموضتوعات استتفاده کرد  یبررست   هستتند برایاعتماد    و مورد

  تی تا در نهاگردد  ارجاع    به مستتئولینالزم اتخاذ و   ماتیو تصتتم  یجمع بند  شتتانیو امثال ا  وکیب  یکمک پناه و آقا  یبا حرتتور جناب آقا تهیکم  ایکارگروه  

موانع    ،یموانع قرتائ  ،یشتهر  تیریموانع مرتب  با مد  ،یموانع اجرائ  دیبا  ،شتود  یاقدام م  یگذار  هیکه به سترما  ی. در مواردندکن  یریگ میتصتم  یاستتان  نیمستئول

وجود داشته باشد    یواقع نگر  نصورتیدوستان مشخص شود و به دستگاه مربوطه ارجاع داده شده و راهلار درخواست شود. اگر به ا  نیتوس  ا  یاعتبار  نیتام

  یدر موارد   دیباشتد شتا  تعامل داشتته  یتیبا دستتگاه حاکم  دیبا،  باشتد  یم  یگذار  هیا سترماکه در ارتباط ب  یمرکز  تیری. مدافتی  میدستت خواه  یخوب جهیبه نت

 باشد.    ازین  زیدستگاه ها و کمک آنها ن  ریبه سا

هرام ورا  سیرئ  ،یریدب  ـش الم  یـش تان:  یاـس   ،ی ستاختمان   یاز پروانه ها  هاآن    یبق  ما  .باشتد  یم  داریها درآمد پا  یدرصتد درآمد شتهردار  10کمتر از    اـس

کردنتد    ممحتدود بتدون بودجته دولتت، اعال لیت بتاشتتتد. در زمتان جنتگ بته دل  یم یموضتتتوع نقص قتانون  نیکته ا  بتدستتتت می آیتد ( و ...100فروش، تراکم، متاده )

  یکالنشهرها اقدام به تراکم فروش   هیبق  یتهران و به تبع آن شهردار  ی. شهردارافتین صیها تخص  یشهردار  یبرا  یخودکفا باشند و بودجه ا  دیها با  یشهردار

کرد.    دایروند ادامه پ  نیو ا  شتدستپرده    یبه فراموشت   یول  .ها در مجلس مطرح شتود  یشتهردار  داریبود که در عر  دو ستال، موضتوع درآمد پا  نیکردند. قرار برا

صتورت گرفت و در    یادینگهبان اصتالحات ز  یها به دفعات به مجلس فرستتاده شتد و در شتورا  یشتهردار  داریدرآمد پا حهیستال ال  نیچند  یها، ط  بعد از ستال

  یها درآمدها   یدرصتد درآمد شتهردار 90  یال 80دهد. همچنان   رییتادرصتد موضتوع را    10بتواند    دیموضتوع شتا  نیا  تیمصتوب شتد که در نها  یا حهیال  تینها

  یبرا   یداریتواند درآمد پا  یم میجذب کن  یشتتهر  یگذاران را به پروژه ها  هیستترما  میداشتتت. اگر بتوان  یموضتتوع توجه خاصتت   نیبه ا  دیباشتتد. با  یم  داریناپا

  ثاقیم  دیکم شتتود. با  یادار  یکه از بروکراستت   نستتتیامر ا  نیافتد. الزمه ا  یاتفاق م  ایمهم دن  یاز کشتتورها یلیموضتتوع در خ  نیکند که ا  جادیها ا  یشتتهردار

 کند.    دایخاطر پ  نانینامه مطلع باشد تا اطم  ثاقیم  نیاز ا  زیگذار ن  هیاستان امرا شود و سرما  نیمسئول  قیاز طر  یا نامه

  ی. برگزار ردیصتتتورت گ  یجد  تیحما  دیو با  مطرح گردد  یموضتتتوع  دینبا  دشتتتده و بعد از قراردا  فیتلل نییقبل از عقد قرارداد تع  دیموضتتتوعات با  یتمام

هستتند و    مانلاریبلله پ  .ستتندین  یگذار واقع  هیشتوند سترما  یکه دعوت م  یگذاران  هیاوقات سترما  یبرخ  .باشتد  رگزاریتواند تاث  یم  ،اشتدها اگر هدفمند ب شیهما

  ندهیماه ستال آ  بهشتتیعالقه مند خواهند شتد. در ارد  یگذار  هیسترما  یها  جیبا مشتاهده پل  زین  یاقعگذاران و  هیخود هستتند. سترما  یکار برا  جادیدنبال ا
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  یها   جیاگر پل  میدر استتان دار  یخوب  یلیخ  یگردشتگر  ی. جاذبه هامیدر استتان برگزار کن  یگذار  هیسترما  یدر ارتباط با فرصتت ها  یبزرگ  شیهما  میتوان یم

در استتان خواهند بود که    یگذار  هیو ترک زبان هستتند عالقه مند سترما  یرانیکه ا  داخل و خارج کشتور  گذاران  هیرمااز ست  یلیخ  ،آماده باشتد  یگذار  هیسترما

دادند،    یکالن انجام م  یگذار  هیگذاران که سرما  هیاز سرما  یخود و تعداد  نیبا حرور معاون  یدر جلسه ا  یدوب  ریمحمد ام  خیفراهم شود. ش  دیاملانات الزم با

کنم تا در عر  دو ستاعت مشلل شما را برطرف    یم  یکه معرف  ینیبا مستئول  ایو    دیریبا من تماس بگ  ای  دیمواجه شتد  یاند هرکدام از شتما با مشتلل  کرده  انیب

ها    آن  یابربر  نیچند  لیپتانست   یدارا  نجایشتده استت. ما در ا لیتبد  ییجا  نیآب و علف و بدون نفت و گاز بود به چن  یب  یکه صتحرا  یکارها دوب  نی. با اشتود

  می ها خواه  در کنار آن  زیما ن  ردیباالتر صتورت گ  نیکه از طرف استتان و مستئول  یگذار  استتی. هر ست میداشتته باشت   یدرستت  یزیکه برنامه ر  یبه شترط میهستت

 بود.  

و نوع برخوردها در    ندیفرآ ینیستتتنگ  ،یموجود در شتتتهردار  یلردهایدوستتتتان از رو هی: گالاســتاندار  یامور اقتصــاد یمعاون هماهنگ   ،یکالم  محمد

جذب،    زگذاران بعد ا  هیکنند تا سترما  انیمشتلالت ب  نیا  یخود را برا  ریخصتوص گزارش خود را اعالم کنند و تداب  نیدر ا  یوستفی  یباشتد. آقا  یها م یشتهردار

  یالزم برا   ری( و تدابیگذار  هیسترما  هیسترما  یشتورا )به عنوان منتخب مردم برا  یبرنامه ها  یریدکتر دب  یآقا  مینشتوند. انتظار داشتت  دشتوار  یندهایدچار فرآ

  یم  هارائ  یچه راهلار  دهیفهم  دانیهشتتت بهشتتت و م  یپروژه هابه عنوان مثال برای  وجود دارد ارائه دهند.    یکه در شتتهردار  یو مشتتلالت  ندهایکاهش فرآ

ستابق    نالینستبت به ترمنیز    یمردم عاد  ،یگذار  هیاز بحث سترما  خارج  منصترف خواهند شتد.  ها  پروژه  نیده امراجعه با مشتاه  هنگامگذاران    هیسترما  .دیده

 .  میموضوع را حل کن  نیا  یتیحاکم  یو دستگاه ها  یشهرداربا هملاری    بایستیکرده اند و    دایپ  تیحساس  زیتبر

هرام ورا  سیرئ  ،یریدب  ـش الم  یـش تان:  یاـس   میکن  یو طبق آن عمل م  میداشتت  یمصتوبه ا  ،یگذار  هیسترما  یبرا یقیتشتو  یها  استتیدر ارتباط با ست   اـس

   استتعالم ها توست   هیبق  .شتود  یم یدر عر  دو هفته مرحله اول ط  وشتده    ی. در حال حاضتر صتدور پروانه دو مرحله امیکاهش داد  زیرا ن  یادار  یبروکراست 

 شود.    یمشلل شناسائ  جادیعلت ا  دیهشت بهشت و ... با  یمورد پروژه هاشوند. در    یو ارائه م  یخودشان جمع آور

فی  یمهد هردار ،یوـس ازمان ها و ... ـش هر تبر  یمعاون هماهنگ کننده ـس   یحلقه مفقوده در مجموعه شتهردار   4  ،یگذار  هیدر بحث سترما  :زیکالن ـش

  یدر ستال ها   .باشتد  یم  یحلقه، بحث متول  نیباشتد. دوم  یو ... م  یگذار  هیسترما  تیامن  ،یشتال  تیامن  لیبه دل  یگذار  هیاز آنها اعتقاد به سترما یلی.  میدار

دهم که امروز    یم ده را م  نیبود. ا  ریو تنها به عنوان مد  مینداشت  زیتبر  یدر مبحث شهردار  یو مشارکت مردم  یگذار  هیسرما یاصل  یمتول  ایگذشته سازمان  

ضتواب     ایمورد نحوه اجرا    نی. ستومدکه در ستنوات قبل وجود داشتت حل کن  یاز مشتلالت  یامر بتواند بار  یمتول  ن،یبعد از ا  میدواریام  شتده وبه ستازمان   لیتبد

ها و    ونیست یخواهند شتد. کم لیشتده و تسته  یو مقرات جمع بند  نیقوان  ،یو مشتارکت مردم  یگذار  هیستازمان سترما  رویباشتد، پ  یم  یگذار  هیمربوط به سترما

که در سنوات    یدرصد از قراردادهائ 30باشد. بال  بر    یم  یشناس  بیحلقه، آس  نیخواهد شد. آخر جهیمنتج به نت  زیشده ن  لیتشل  یگذار  هیسترما  یها تهیکم

ند  گذار باشتتد و بتوا  هیستترما  تیبر امن  یمبتن  یشتتناستت   بیآستت   لهیباشتتند. زمان  یم  ی( قرار گرفته اند و منتظر را38قبل منعقد شتتده استتت در بحث ماده )

باشتد که در    یمشتلل دار مطرح م  یها  یگذار  هیسترما  یابی  تعل  ،یشتناست   بیروشتن بستازد. در بحث آست   یا  ندهیتواند آ  یم  ،آنها را محقق کند  یها خواستته

  یعمللرد درآمد   یدارا  دیبا  یبرگرداند. شتهردار یاتیپردازد تا بتواند مشتلالت آنها حل و فصتل کرده و به چرخه عمل  یموضتوع م  نیبه ا  یحال حاضتر کارگروه

به فلر    دیهمانند شما با  زین  شهرداری  .دکن  نهیتا هز  ددرآمد داشته باش یستیاب  د. لذاکن یاستفاده نم  یدولت  یها نهیو از هز  ستین  یدولت  ستمیس  چون  .باشد

  یو ضوابط   نیقوان  ،یو مشارکت مردم  یگذار  هیسازمان سرما  جادیداد. با ا  میبوده و انجام خواه  یگذار  هی. ما راغب بحث سرمادخود باش  یگذار  هیاسرم  تیامن

الزم    یهملار  دیخصتوص با  نی. در ادد بوخواه یستاختار قبل  یستوا  یستاختار  د شتد،خواه  جادیگذاران ا  هیسترما  یکه برا  یباشتد و بستتر یم  نیکه در حال تدو

از آنها به    یصتورت نگرفته استت درصتد  یشتناست   بیچون آست   یول  .گذار جذب نلرده استت  هیسترما  ،یبه اندازه شتهردار  یمجموعه ا چی. همیرا داشتته باشت 

 ن ییموجود تع  یپرونده ها  یماهه اول ستال تمام  6تا    میدواریشتفاف تر صتحبت خواهم کرد. ام  یخصتوص در جلستات بعد  نیاند. در ا  دهیسترمنزل مقصتود نرست 

 .میکن  یم  یگذار  هیو دعوت به سرما  میبوس  یرا م  زیگذاران عز  هیدست سرما  زیشود. امسال ن  فیتلل

ا ورا  ندهینما  ،ینور  غالمرـض تان آباد در مجلس ـش الم  یمردم بـس که هنوز    مشتاهده می شتوددارند    یگذار  هیکه ستابقه سترما  یزانیاز صتحبت عز :یاـس

. جذب  میباشتت   ینقاط ضتتعف م  یگذار دارا  هیستترما  میو تلر  ندهایفرآ  لیتستته  ن،یقوان  یها، حوزه استتتقبال، اجرا  یبخشتت   نانیها، اطم یهماهنگ  یبرخ

باشتتد،    یمجموعه م  نیاز نحوه برخورد ما با ا  یکرده اند و اظهارات آنها که ناشتت   یگذار  هیباشتتد که ستترما  یم  یزانیمنوط به نظر عز  نیبعد از ا  گذار هیستترما

  نیاز ا  ریغ  راگ  یول ؛چیکنند. اگر برخورد ما مثبت هستتت که ه  یگذار  هیاستتتان ستترما  نیدر ا  خواهند یباشتتد که م یکستتان  یبرا  یتبل  نیتواند مهم تر یم
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اول با    تیاولو  .میگذار داشتته باشت   هیجذب سترما  یرا برا  یداتی. الزمستت تمهندینگو  یما ستخن  یها یاز منف  میدرخواستت کن  زانیعز  نیاز ا  دیباشتد با یم

باشتد که   یم  یگذاران خارج  هیسترمااولویت با    تیهادر نو    که خارج از کشتور و عرق به وطن دارند  یرانیگذاران ا  هیدوم سترما  تیاولو  و  یگذاران داخل  هیسترما

 در کشور فراهم شود.    یگذاران خارج  هیحرور سرما  یبرا  نهیآن زم  یایبا حل و فصل موضوع برجام و اح  میدواریام

  رای شود. اخ  جادیا  یه گذاریسرما  یبرا  یمساعد و جذاب  یها  نهیدر استان زم  شانیبا حرور ا  میدواریدارند ام  یدر سط  مل  یبهروز  یکه آقا  یبا توجه به تجارب

  یاعرتا   یفرصتت برا یعنی .میکن  یدو شتور  میبنا دار  یول  .شتده استت  یو بارگذار  می( پرداخته ا44اصتل )   هیو ونیست یرا در کم  یمال  نیوضتوع طرح تامبه م

شود.    یم  جادیا  یدیاملانات جد  یلسریها و نحوه مشارکت ها آن ها    یشهردار  یگذار  هیها و سرما  یاز آن مربوط به حوزه شهردار یهست. بخش  ونیسیکم

  نمایند.منعلس    ،در آن خصتتوص دارند  یشتتنهادیتا اگر نقطه نظرات پ  ندیکرده و مطالعه بفرما  افتیمرکز پ وهش ها آن را در  ایاز وبگاه مجلس    زانیلطفا عز

مختلف خصتوصتا    یدر حوزه ها  یمال  نیتام  یبرا  یفرصتتهمچنین .  دو اصتالحات را انجام ده  شتنهاداتیفرصتت وجود دارد تا پ  نیا  ونیست یکم  یاعرتا  یچون برا

 .  میاستفاده کن  زین  تیظرف  نیاز ا  میتوان  یباشد و م  یم  جادیها در حال ا  یدر بحث شهردار

ورا  ریژائله، دب  ونسی بلله    .باشتند  ینم  یها بخش خصتوصت   یکنم که شتهردار  انیب  دیبا  ،یوستفی  یآقا  یخصتوص صتحبت ها در  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

موضتوع    نیاگر از روز اول به ا  .باشتد  یمستئله م  تیمستئله توجه به اهل  نی. مهمترستتینگر  یبخش خصتوصت   دگاهیبه د  دینبا  .باشتند  یم  یتیو حاکم  ینهاد دولت

  یگذاران کمک کند تا خطائ   هیسترما  تیاهل  دییتواند در تا  یانتخاب کرده اند م  ایموحدن  یکه جناب آقا یمی. تدبو  دهیشتد ده ها پروژه به اتمام رست   یتوجه م

  یشتود. در کشتور   یستال طرح محستوب نم  5چون بعد از    ؛گریستال د  5برستد نه   یامستال به بهره بردار  نیباشتد هم یمهم م  یکه برا  یو موضتوع  ردیصتورت نگ

کرده و    شترفتیروز پ  هر یعنیآن نخواهد بود.    دیخر  یمتقاضت  یکست   ،رستد اگر به دو ستال بعد موکول شتود  یبه بهره بردار  مستالا  دیکه با  یطرح  یمانند دوب

آن به حال خود رها کرده و رفته استتت و    داریباشتتد و خر  یم  شیستتال پ  18که مربوط به  میدار  یپروژه ا  نجایما در ا  یشتتود. ول  یمطرح م  یدتریمدل جد

قدرت را به    نیبتواند ا  دیبا  نیتام  یمانند شتورا  یدر استتان ارگان فرادستت  لهیحال  در  .ردیموضتوع ورود کرده و پروژه را پس بگ  نیبه ا  دهم جرات ندار یکست 

در استتان محقق شتود. در بخش خدمات    یدرصتد  8تا رشتد   میکمک کن  یهمگ  دیبا  تیقرارداد را کنستل کند. در نها  نیقاطعانه ا  یبدهد تا شتهردار  یشتهردار

که    میهستت  نیبه دنبال ا  شتتری. ما بمیکن  نیموضتوع تام  نیدرصتد آنرا از ا  60  دیبا یعنیخدمات    نیانگیدرصتد م  60 تعیین شتده کهدرصتد    60  نیگانیم  دعد

آن انجام    یکارها  مکه تما  یپروژه آماده شتده ا  دیبا  یمرحله شتهردار  نیکه در ا میجذب کن  زیباال را به تبر  یو توانمند  تیبا اهل  دیگذاران جد  هیسترما  میبتوان

 .میکن  یعرق دارند راه انداز  زیکه به تبر  یو کمک تمام دوستان  یاتاق بازرگان  تیارائه دهد تا ما با تمام ظرف،  شده

ـــتان:  لو،یمحبوب عل ـباـبک ـــتان مرکز اس از موانع    یلیقتانون مبتارزه بتا قتاچتاق کتاال و ارز کته بته عنوان  هیت در ارتبتاط بتا اصتتتالح ینور  یقتاآکتاش   دادس

  وضتعکه   یکردند. هر قانون  یم  انیب  یحاتیتوضت   د،یرست   یاستالم  یمجلس شتورا  بیزمان مملن به تصتو نیدر کمتر  هیاصتالح  نیباشتد و ا  یم  یگذار هیسترما

و اشتتاال    دیتول  ،یگذار  هیاز سترما  تیدر ترتاد با بحث حما  هیاصتالح  نیحوزه ها باشتد. متاستفانه ا  ریما در ستا  یلردهایو رو  استتیمتناستب با ست   دیبا میکن یم

 باشد.  یم

با نظر    دیبا  یشتود و ما طبق اخالق حرفه ا  یم  بیتصتو  یدر مجلس موضتوع جمع  :یاـسالم  یمردم بـستان آباد در مجلس ـشورا  ندهینما  ،ینور  غالمرـضا

موضتوع بودم بلله    نیباشتد. در مجلس نه تنها مخالف ا  یم  یگریخودمان موضتوع د  ینظر شتخصت   یول .میدفاع کن  دیشتود به ناچار با  یکه مصتوب م  یجمع

  تیاکثر  یبه را  یکه بنده شتخصتا مخالفت کردم ول  یو موارد متعدد  یحیبحث ارز ترج،  یورود  هابودجه راجع به تعرفه  حهیال  یدر بررست   یمتعدد  ضتوعاتمو

برابر قانون بوده   کیدرصتد بعالوه    50  یرا  جلسباشتد. در م  یم  یمجلس به مستائل اقتصتاد  دگاهیموضتوع نشتانگر د  نیشتده استت و ا  بیو تصتو  دهیمجلس رست 

 . میکن  نیتمل میتصم  نیبه ا  دیکه همه با

اد یمعاون هماهنگ   ،یکالم  محمد تاندار:  یامور اقتـص ژائله    یکنم از آقا  یداشتتند تشتلر م  یدوستتان حاضتر در جلسته که مشتارکت فعال  یاز تمام  اـس

 کنم.  یم  یکه عار  شده بود و فوت همسرشان، در جلسه حرور داشتند قدردان  یمشلل  رغمیعل

جذب خواهد    یشتهر  یگذار به ستمت  هیمطمئنا سترما  .باشتد  یبخش ها موثر م  ریستا  یگذار  هیدر سترما  میبه طور مستتق  یو توستعه شتهر  یشتهر  یگذار  هیسترما

  یدها بزرگ و اقتصتا  عیصتنا  میشتو  یمتوجه م  ایبه دن  یداشتته باشتد. با نگاه  یباالئ یو فرهنگ  یبهداشتت  ،یضترائب آموزشت   ،یشتهر  تیامن  ،یشتد که رفاه شتهر

خواهد    یبهتر  شترفتیمراکز استتان ما پ  گریصتنعت، خدمات و د  ،یآبادتر شتود کشتاورز  زیهرچقدر تبر  نیبنابرا  .آبادتر شتلل گرفته استت  یبزرگ حول شتهرها
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

 

در حوزه    یو توستعه اقتصتاد  یگذارهیسترما  یهاچالش  یبررست 

 ی استانشهر  تیریمد

و    یشتتتهر  تیت ری( قتانون متد9(  متاده )30بنتد )  "  یاجرا  ی. در راستتتتتا1

  هی از ستتترما   تیجهت حما  یدائم  یا  رخانهی: دبی گرددم  شتتتنهادیپ"ییروستتتتا

و    رب یذ  یدستتتگاه ها  ندگانیبا حرتتور نما  یشتتهر  تیریدر حوزه مد  گذاری

بخش    و جلب مشتارکت  یگذارهیسترما لیجهت تسته  یبخش خصتوصت   ندهینما

 گردد:  جادیا  لیجامع بشرح ذ  هایدر قالب برنامه    های  و بسته  جادیا  یخصوص

استاس برنامه بلند مدت  بر    یگذار  هیسترما  یفرصتت ها  ییمطالعه و شتناستا   -

 یشهر  داریتوسعه پا

عموم    یدر بستتر شتفاف و قابل دستترس برا  یگذار  هیسترما  یفرصتت ها  هیارا -

 یو تخصص  یو توان فن  تیاهل  یگذاران دارا  هیسرما

و   یفن  لیمستتا  ،یمؤثر در محتوا و بافت شتتهر  ی پارامترها هیلحاظ نمودن کل -

و    ازیمورد ن  یها  رستاختیبا توجه به ز  یو فرهنگ  یآثار اجتماع  ،یطیمح  ستتیز

 یهیتوج  یطرح ها  نیدر تدو  یمیاقل   یشرا

گذار و رفع    هیاز سترما یقیو تشتو  میمستتق  تیبستتر مناستب جهت حما  جادیا -

 یگذار  هیسرما  یدر امر صدور مجوزها  ییاجرا  یها  هیو رو  نیقوان  نیشلاف ب

به   التیتسته  یدر قالب اعطا  یمشتارکت  یبه پروژه ها  یستوق دادن منابع بانل -

 پروژه ها  تیحوزه متناسب با ماه  نیگذاران در ا  هیسرما

نگاه به    نیا  .نداشتته باشتند  یصترفا نگاه شتهر  یشتهر  یگذار  هیو سترما  یعمران شتهر  ،یخواهش دارم به توستعه شتهر  یداشتت. از دوستتان مجموعه شتهردار

باالتر    یستط  فرهنگ  شتتر،یکه در شتمالارب املانات ب  نستتیا  لیباشتد به دل  یباال م زیدر تبر  یگذار  هیسترما  زانیخواهد کرد. اگر م  تیهم سترا  گرید  یشتهرها

و عمران و توسعه   میبها ده  یشتهر  یبه شتاخصته ها  دیپس با  .انتخاب شتده استت  یبار به عنوان شتهر زندگ  نیچندتبریز  وجود دارد.    یباالتر  یو مراکز دانشتگاه

 .  میرا دلپسندتر کن  یرا شتاب داده و مظاهر شهر  یشهر

که در    یگره هائ  لیخود را تسته  یندهایبتواند فرآ  ،میانتظار دار  یمجموعه شتهردار  دیجد میباشتد. از ت  یم  یشتهر  یها  رستاختیمتاثر از ز  یصتنعت گردشتگر

شتود و به    یمربوط م  یشتخصت   یاشتاره داشتتند به رفتارها  زیسته عز  که  یو رفع کند. مطالب  یشتناستائ  ،وجود دارد  نگذارا  هیسترما  یرو  شیپ  یمجموعه شتهردار

شتتود.    یگذار م  هیستترما  یدارد که باعث دلرنج  یکند و رفتار و گفتار  یاتخاذ م یمینفر خاص تصتتم  کیباشتتد.    یمرتب  نم  نیو قوان  یستتازمان  یرفتارها

شتود که    یم  ییگذار جذب جا  هی. سترمادیداشتته باشت   یشتتریدقت و وستواس ب  دارند،گذاران نشتستت و برخواستت    هیکه با سترما  یخواهشتمندم در انتخاب افراد

  ،یهماهنگ  دیصتورت نخواهد گرفت. با  یگذار  هیو حرکت سترما  یگذار  هیمولفه ها وجود نداشتته باشتد سترما  نیو اکرام و ستود باشتد. هر کدام از ا  تیامن  یدارا

استتان    میموارد ان شتااه بتوان  نیباشتند، وجود داشتته باشتد. با توجه به ا  یم  یگذار  هیکه مرتب  به امر سترما  یدستتگاه هائ  ریستا  با  یشتهردار  عاملو ت  یهملار

 باشند.    یهمت م  نیا  یدارا  زین  زیرا دارد و مردم تبر  تیقابل  نیا  زی. تبرمیکن  لیتبد  یمختلف و گردشگر  یدر حوزه ها  یگذار  هیخود را به قطب جذب سرما
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از قبال مجوزها به   یگذار به شتتهردار  هیستترما  یاز تعهدات مال یانتقال بخشتت  -

مناستب    عیمنصتفانه منافع و توز  کیبه منظور تشتر  یکار و بهره بردا  انیزمان پا

 یتعهدات مال

  یدر استتان، شتورا   یگذار  هیسترما  ستکیو کاهش ر  یمنظور اعتماد ستاز . به2

مشتارکت   حهیمربوطه ال  یو تشتلل ها  یاتاق بازرگان  یاستتان ها با هملار  یعال

و توستعه   یگذار  هینظام سترما  یدر بستتر حقوق  یگذار  هیو جذب سترما  یریپذ

 .دینما  نیمشارکت ها تدو

خارج    یگذاران داخل  هیو سترما  یگذار خارج  هیجذب سترما  نلهیبه ا  تی. با عنا3

گردد   یم  شتنهادیباشتد؛ لذا پ  یم  یگذار  هیسترما  تیامن  جادیاز کشتور مستتلزم ا

  ی ها  ستکیر  تیریامر جهت مد  یبعنوان متول  یحقوق  یدر قالب بستترها  ینهاد

 .ددگر  جادیا  یشهر  تیریدر مد  یگذار  هیدر حوزه سرما  یاحتمال

  های   مشتلالت پروژه  ییو شتناستا  یبا بررست   زیتبر  یشتهر و شتهردار  ی. شتورا4

فعال    یراهلار ها  بررستی  به  نستبت  ها،  پروژه  نیتمام و رفع موانع موجود ا مهین

  ی قانون  های  تظرفی  از  استفاده  با  ها  قرار دادن آن  تیپروژه ها و در اولو  نینمود ا

شتتتورا گفتگو منعلس    نتهرختایدب  هآن را بت   جتهیاقتدامتات الزم را بعمتل آورده و نت

 .ندینما

استتتان و جذب    یشتتهر  تیریحوزه مد  های  تیاز ظرف  مندی  . به منظور بهره5

توست     یشتهر  نگیتوستعه و برند  یاستترات   ،یو داخل  یخارج  گذاران  هیسترما

 و اجرا گردد.  نیتدو  زیشهر تبر  یاسالم  یو شورا  یشهردار

جذب سترمایه گذار در مدیریت شتهری استتان، پیشتنهاد می گردد  . در راستتای  6

مرکز ختدمتات  استتتتتانتداری اقتدامتات الزم را در خصتتتوص فعتالیتت مجتدد  

 بعمل آورد.  یشرق  جانیاستان آذربا  یگذار هیسرما

خود    گاهیدر خصتوص جا  یتیو مستول  فیوظا  یاستتان  رانیمد  نلهیبه ا  تی. باعنا7

  ز یکل را ن  رانیترک فعل مد  ینظارت  یو دستتگاه ها  یدارند، لذا ستازمان بازرست 

 مورد بازخواست قرار دهند.

   

 


