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دستور کار جلسه:
 -1طرح مشکالت شركت سامان پيمان آریا ،متقاضی احداث نيروگاه خورشيدی (در چارچوب اجرای سياستهای
اقتصاد مقاومتی) توسط شركت سامان پيمان آریا.
 -2پيشنهاد موارد قابل طرح در جلسه آینده ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور جناب آقای دكتر طيبنيا وزیر محترم
امور اقتصادی و دارائی توسط سازمان برنامه و بودجه استان.
اهم مباحث مطرح شده در جلسه:
بيست و پنجمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت 15روز سه شنبه مورخ  1395/10/07با
تالوت آیاتی چند از كالماهلل مجيد به ریاست آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم و با حضور اعضاء ستاد تشکيل گردید.
ابتدا جناب آقای دكتر اكبری رئيس سازمان برنامه و بودجه استان ضمن خير مقدم به اعضاء حاضر درجلسه ،دستور كار را
ارائه نمود.
اولين دستور كار شامل طرح مشکالت شركت سامان پيمان آریا ،متقاضی احداث نيروگاه خورشيدی ،توسط مدیر عامل شركت
ارائه گردید .اهم موارد مطرح شده عبارت بودند از :
 درخواست اخذ مالکيت اراضی طرح نيروگاه خورشيدی در راستای افزایش اعتماد سرمایهگذار خارجی. رفع موانع و اصالح قوانين ذیربط با حقوق عرفی دامدار و حق چرا. تسهيل روند واگذاری زمين مورد نياز طرح و تعدیل تعرفههای ذیربط از جمله اجاره بها. -ایجاد ارتباط با موسسات مالی جهت حمایت از پروژه و امکان صدور تضمين بانکی

سپس نماینده محترم اداره كل منابع طبيعی استان توضيحاتی در خصوص زمين واگذار شده به شركت مذكور ارائه نمود
كه به اختصار به شرح زیر میباشد:
درخواست شركت مذكور مبنی بر واگذاری زمين واقع در اراضی ملی موسوم به پالک محمدی مورچه خورت شهرستان
شاهينشهر ،در كميسيون استعدادیابی اداره كل منابع طبيعی استان در تاریخ  95/7/29مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .و
زمينی به وسعت بيست هکتار به شركت ،اختصاص داده و مراتب به جهاد كشاورزی شهرستان جهت تحویل زمين ابالغ شده
است .ليکن بر اساس قانون واگذاری اراضی و طبق مفاد تبصره یک ماده چهل و هفت ،حقوق عرفی دامدار در زمين قابل
واگذاری میبایست توسط متقاضی زمين پرداخت گردد.
در خاتمه این بخش از دستور كار ،جناب آقای استاندار با توجه به اینکه احداث این نيروگاه خورشيدی با مشاركت
سرمایهگذار خارجی انجام خواهد شد ،الزم دانستند موسسين شركت نسبت به پيگيری امور از طریق پنجره واحد سرمایهگذاری
و همچنين مركز خدمات سرمایهگذاری استان ،مستقر در اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان اقدام نمایند .ایشان همچنين
در خصوص مسائل مطرح شده در مورد زمين واگذار شده فرمودند با توجه به اینکه زمين مزبور از اراضی منابع طبيعی میباشد
لذا متقاضی میبایست در چارچوب قوانين ذیربط  ،نسبت به پرداخت حقوق عرفی دامدار و حق چرا اقدام نماید .ایشان بر
همکاری بيش از پيش كليه دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره كل منابع طبيعی در خصوص رفع مشکالت و موانع
سرمایه گذاری در استان به خصوص جذب سرمایههای خارجی تاكيد ویژه داشتند.
سپس در قالب دستور كار دوم ،سركار خانم طبيبی نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی خالصهای از اقدامات و
پيگيریهای انجام شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،ارائه و اظهار نمودند دومين سفر
آقای دكتر طيبنيا وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به استان در نيمه دوم دی ماه انجام خواهد شد .لذا پيشنهاد میشود
مشکالت اجرایی و چالشهای پروژههای استان و همچنين پيشنهادات عملی ،تهيه و تدوین و به دبيرخانه ستاد مركزی
منعکس گردد.
در ادامه مدیران محترم امور اقتصادی و دارایی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان جهاد كشاورزی استان ،گزارش
عملکرد كارگروه تسهيل و پروندههای ارجاعی به بانکها را ارائه نمودند.
در پایان استاندار محترم با عنایت به اینکه بر اساس فرآیند تعریف شده ،مالک ،ارجاع پرونده به شعب بانکها و عقد
قرارداد میباشد ،فرمودند از تعداد  1639پرونده ارجاعی به شعب ،تعداد  760پرونده منجر به عقد قرارداد و تعداد  710پرونده نيز

پرداخت تسهيالت انجام شده كه بالغ بر پانصد و پنجاه ميليارد تومان میباشد .لذا از این لحاظ در بين استانهای كشور ،در رتبه
نخست قرار داریم .ایشان در ادامه تاكيد فرمودند عليرغم تالشهای انجام شده ،انتظار میرود روند كارها با سرعت بيشتری
صورت گيرد لذا بانکها تا پانزدهم دی ماه فرصت دارند نسبت به بررسی پروندههای ارجاعی اقدام نمایند.
جلسه ساعت  17/30با ختم صلوات به پایان رسيد .
مصوبات:
 -1مقرر شد مركز خدمات سرمایهگذاری استان نسبت به بررسی و رفع مسائل سرمایهگذاری شركت سامان پيمان آریا در
خصوص امور فاینانس و سایر موارد مطروحه اقدام نماید.
 -2مقرر شد مركز خدمات سرمایهگذاری استان قراردادهای واگذاری زمين به سرمایهگذار خارجی را بررسی و پيشنهادات
اصالحی خود را در جلسه آینده ستاد ارائه نماید.
 -3مقرر شد اداره كل منابع طبيعی و سازمان جهادكشاورزی استان مساعدت الزم را جهت رفع مشکالت زمين واگذار
شده به شركت سامان پيمان آریا از جمله تعدیل مبلغ اجارهبها و افزایش مدت اجاره زمين انجام دهند.
 -4به بانکهای استان تا پانزدهم دی ماه فرصت داده شد تا نسبت به بررسی پروندههای ارجاعی اقدام نمایند .

