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 شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
52/30/89 تاریخ: 4 از  1    صفحه:   52 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 11:03الی   9:03   :ساعت شروع و خاتمه

  پیش از دستور جلسه :

 تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید   -

 طرح موضوعات مربوط به مسائل روز اقتصادی توسط رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا  -1

 پیگیری اهم مصوبات محقق نشده شورای گفتگوی استان در ابعاد ملی  -2

 شورا :دستورجلسه 

  بررسی مشکالت و درخواستهای شرکت خدمات هوایی پیام در حوزه فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات   -1

 گزارش اقدامات انجام گرفته و همچنین مشکالت پایانه صادراتی استان پیرو مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوارائه  -2

 در خصوص مشکالت اعضاء انجمن صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان 52/9/92بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  - 3

 جناب آقای دکتر آذری جهرمی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  و رهنمودهای استماع بیانات  -4

 استاندار محترم و ریاست شورا و جمع بندی مطالب توسط ایشانبیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی ارائه  -5

 25/33/98  مورخ گفتگو شورایجلسه پنجمین شصت و  مذاکرات خالصه

ضمن سالم و خیرمقدم به کلیه مدعوین گرامی به ویژه وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تصویب همکاری تجاری  آقای مهندس بناموالیی:

دریای خزر برگزار و توافقاات  با کشورهای حوزه اوراسیا در مجلس شورای اسالمی عنوان نمودند همایشی در همین رابطه در مازندران برای اتاق های حوزه 

صورت گرفت. سپس با توجه به شکل گرفتن کمیسیونهای تخصصای در اتااق    با کشورهای اوراسیا بسیار خوبی به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی

کااری   عنوان نمودند جلسات کمیسیونها بصورت جدی از تیرماه تشکیل خواهد شد که با توجه به قول مساعد آقای دکتر شهبازی جهت جلوگیری از موازی

 نحو در اتاق بازرگانی برگزار نمائیم. در استان امیدواریم بتوانیم جلسات کمیسیونهای تخصصی را به بهترین 

 105پیشنهاد اصالح آئاین ناماه اجرایای بناد مدد مااده      ایشان در ادامه در راستای پیگیری اهم مصوبات محقق نشده شورای گفتگو به موضوعاتی از قبیل 

بهبود مستمر محیط کسب و کار باه منظاور سااماندهی و    قانون  2قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین حکم ماده  01اصالحی ق.م.م موضوع ماده 

با توجه به ضرورت حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اشاره و عنوان نمودند  کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

و قم از مشوق های مصرح در قانون ماذکور  انتظاار مای رفات ایان      در استان البرز و استفاده واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان های سمنان 

در اساتان   درخواست به حق فعاالن اقتصادی استان مورد عنایت بیشتری قرار می گرفت. به نظر می رسد با ادامه روند فعلی  انگیزه سرمایه گذاری جدیاد 

مترهایی مانند مهاجرت و ... نیاز مبرم به ارتقاء وضع موجود و کاهش نرخ بیکاری باه  البرز کاهش یابد و این در حالی است که استان البرز به علت وجود پارا

 ویژه در بین جوانان تحصیل کرده داشته که این امر بدون سرمایه گذاری های جدید و حمایت از بخش تولید میسر نمی باشد.

باه   اشااره  باا ساپس   و مطالبات این مجموعه در حوزه های مختلف پرداختند.شرکت خدمات هوایی پیام به طرح مشکالت با توجه به نامه ارسالی  در ادامه

از فرودگاه امام مرهد به  و حج عمره پروازهای عتبات عالیات پیشنهاد نمودند های فراوان فرودگاه پیام و اینکه بخش مسافربری آن بار دیگر فعال شودظرفیت

هاای موجاود در پیاام  ایان منطقاه      با توجه به زیر ساختگردد. همچنین مسافربری این فرودگاه هر چه بیشتر بخش  و رونق پیام منتقل که موجب توسعه

 . تواند تبدیل به یک مرکز کارگو محمل بار هوایید در کشور شودمی

ایان اساتان    عنوان نمودناد  ملقب به ایران کوچک است البرزبا اشاره به اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری ضمن سالم و خیرمقدم  آقای دکتر شهبازی :

جلسات و نشست ها در البرز اظهار نمودند  با قدردانی از تالش های شبانه روزی مدیران استان سپس .رنگین کمانی از اقوام مختلف کشور را میزبانی می کند

 .جنبه تشریفاتی و صوری ندارد چراکه اهتمام و پیگیری جدی برای اجرای مصوبات وجود دارد

میلیارد تومان اعتبارات دولتی بارای تساریع در تکمیال     833این سفر  عنوان نمودند دریس سازمان برنامه و بودجه کشور به البرز ئشاره به سفر ربا ا ایشان

 ارتباطات و فناوری اطالعات بعنوان وزیر معین البرز حمایت های مجدانه ای از  محترم با بیان اینکه وزیر اختصاص یافت. سپسپروژه های ملی راهسازی البرز 
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البرز در مجموع در خصوص بهره مندی از اینترنت و خدمات همراه شرایط خوبی دارد که امید است این امر تا پایان سال در نمودند استان داشته اند  عنوان 

  .تمامی نقاط استان محقق شود

در دوران مقاومت هساتیم و بخاش خصوصای    عنوان نمودند اکنون بخش خصوصی فعال در البرز در این شرایط خاص  با اشاره به پایداری و ایثارگری ایشان

  .به نمایش گذاشته اند را برای مقابله با تحریم ها  فشارها و تهدیدها  خشم مقدسی را از خود نشان داده و نمادی از مقاومت

میلیارد تومان برای ارتقا زیرساخت های مسافربری پیام از سوی دولت اختصاص  53سال گذشته  وان نمودندعنبا اشاره به ظرفیت های مجموعه پیام  در ادامه

 در پیام فرودگاه کارگو ظرفیت باید از .ارتباطات و فناوری اطالعات مهیا شودمحترم وزیر  امید است شرایط بهره برداری از این بخش در سفر امروز که یافت

  .ستان بهره بردا تجارت توسعه راستای

این استان در بسیاری از محصوالت باغی و زراعی  نیز بخش کشاورزیبا اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های مختلف عنوان نمودند در  استاندار محترم

البرز بعنوان قطب علم و فناوری کشور  بستر بسیار خوبی بارای   .دارای رتبه های برتر کشور است که رتبه اول برداشت گندم در سطح یکی از اهم آن است

بیشتر سرمایه  .یید و تصویب شودأگسترش شرکت های دانش بنیان دارد بنابراین امید است شهرک علم و فناوری البرز که جانمایی آن نیز صورت گرفته  ت

 433 بارق  پسات  کههمچون برق هستند  یزیرساخت های ءهستند ولی نیازمند ارتقا گذاران و تولیدکنندگان مستقر در البرز درصدد توسعه مدار تولید خود

طی نامه ای با امضای نماینده ولی فقیه در استان  نماینادگان ماردم   همچنین  .یس جمهور بزودی کلنگ زنی می شودئولتی البرز با حضور معاون اول ر کیلو

کیلومتر برای البرز مطرح شد که با اعمال این امر مهم  انقالبی در اشتغال البرز  153و ممنوعیت شعاع البرز در مجلس شورای اسالمی و استاندار  درخواست لغ

 . رقم خواهد خورد

 که با انتشار اخبار خوبی از دستاوردها و اقدامات استان  روحیه مضاعفی برای کار چرا نموده از حضور و همراهی اصحاب رسانه البرز قدردانی  ایشان در پایان

  .و تالش بیشتر به مسئوالن می بخشند

باا   و ریاست اتاق بازرگاانی  مدیران دستگاههای اجرایی  البرز محترم نمایندگاناستاندار محترم  پس از استماع گزارش ایشان  آقای دکتر آذری جهرمی :

 صافر  باه  آنهاا  تالش. بیاید وجود به ایران نفت فروش برای مشکالتی یکجانبه گرایی استکبار جهانی باعث شد اظهار نمودندتشریح شرایط اقتصادی کشور 

ندارد. بعد از نفت  اقتصاد  وجود ایران فروش نفت رساندن صفر به امکان که بود کرده تأکید بارها اسالمی جمهوری مقابل  در چند هر بود ایران نفت رساندن

در این شرایط باید اقداماتی مدنظر  بنابراین مین می شودأمولفه های درآمدی دیگری هم دارد که مهمترین آن مالیات است. مالیات عمدتاً از بخش خصوصی ت

ی که می توان در حوزه اقتصادی انجام داد کمک قرار گیرد که مهمترین آن رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در شرایط کنونی بزرگترین جهاد

ایاد از  ب. اسات  همدلی و افزایی هم آن که نخستین دارد وجود ضرورت چند خصوصی بخش موانع رفع برایبه تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 

دارای استانداری است کاه   بوده و همچنینآنها رشد استان این استان نمایندگانی دارد که اولویت  های موجود برای کمک به رفع موانع استفاده کرد.ظرفیت

  تخصص آن ایجاد همدلی در میان گروه های مختلف است.

کاه   دهای استان به طور کامل مشخص شوباید اولویت عنوان نمودنددر ادامه با بیان اینکه اولویت بندی موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت   ایشان

استانی پیگیری شود. دشمن برای ناامید کردن مردم دل به فشار حداکثری بسته است و پارامتری  سطحملی و کدام در  سطحدر  بایستموضوعات می کدام 

  فشار حداکثری دشمن را تبدیل به رشد حداکثری کنیم.  توان با همدلی و استقامتهم که برای آن تعیین کرده جنگ اقتصادی است. در این شرایط می

جاده دسترسی به این فرودگاه در حاال آمااده ساازی و در سافر آقاای      در خصوص فرودگاه پیام عنوان نمودند  گذشته اتاشاره به مصوبات جلس با ایشان

مین شده  حصارکشی و تثبیت اراضی صورت گرفتاه و اقادامات خاوب    أجهانگیری به استان افتتاح خواهد شد. امنیت این فرودگاه توسط نیروی انتظامی ت

مشکلی که این فرودگاه در حال حاضر دارد این است که یک باند فرودگاه نزدیک آن است که می تواند خطراتی بارای پروازهاای    ی انجام گرفته است.دیگر

همچناین در  ها را در این خصوص کاهش داد. توان نگرانیالبته این مشکل قابل حل است و با هماهنگی ها و کاهش اختالف نظرها می  مسافرتی داشته باشد

هاای خاوبی   گذاری در این منطقه باید بیشتر شود چرا کاه از ظرفیات  منطقه ویژه اقتصادی پیام چندین شرکت سرمایه گذاری کرده اند البته رشد سرمایه

 برخوردار است. 

درصد مناطق استان البرز تحت پوشاش ارتبااطی    133 عنوان نمودند در نظر است در سال جاری 98سال ایشان در پایان با اشاره به اهداف این وزارتخانه در 

 باید تا پایان سال به این هدف گذاری دست پیدا کنیم. و قطعاًبوده مدیرکل استان به خوبی در حال پیگیری  توسط موریتأقرار گیرند. این م
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 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو

و  10/2/92ماورخ   25و  53/0/95ماورخ   44در جلساات  با توجه به مصوبات قبلی شورای گفتگوی استان  -1

مطالبات عمومی فعاالن بخش خصوصی استان و در راستای تحقق شعار روناق تولیاد  مقارر گردیاد موضاوع      

 و آئین نامه اجرایی آن مصاوب  15/11/1093 مصوبقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  2اجرای حکم ماده 

استان و همچنین دفتر مقام عالی وزارت ارتباطات و فنااوری اطالعاات باه    از طریق دبیرخانه شورای  0/2/92

 عنوان وزیر معین استان در هیأت محترم دولت پیگیری گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو

ماورخ   59 از جمله مصوبات جلساات پیرو مصوبات متعدد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  -2

مکاتبات متعدد انجام گرفته در خصوص اصالح آئین ناماه اجرایای بناد مدد    و  55/4/92مورخ  02و  15/13/94

قانون رفع موانع تولید و مستثنی شدن شهرکهای صنعتی اساتان از   01اصالحی ق.م.م موضوع ماده  105ماده 

 کیلومتری تهران م همانند استانهای قم و سمناند و پیگیریهای فراوان بعمل آمده در این خصاوص از  153شعاع 

سوی مقامات عالی استان  ضمن تأکید بر اصالح آئین نامه مذکور مقرر گردید مراتب مجدداً از سوی دبیرخاناه  

 شورا و دفتر مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پیگیری گردد.

منطقه ویژه اقتصادی 

دبیرخانه شورای و  پیام

 گفتگو

در دبیرخاناه   اولیاه هاای  و بررسی با عنایت به طرح مشکالت و درخواستهای شرکت خدمات هوایی پیام  -3

 :تصمیمات ذیل اتخاذ گردیداستان ضمن طرح مشکالت عنوان شده  شورای گفتگو

در خصوص موضوع همسان سازی قیمت سوخت پروازهای باری با پروازهای مسافری و تبعاات مثبات    -3-1

فراوان ناشی از این امر مهم در اقتصاد استان و بهبود فضای کسب و کار و با توجه به مصاوبات قبلای شاورای    

مقرر گردید مادیرعامل محتارم منطقاه     14/11/95مورخ  49و  31/13/90مورخ  55گفتگوی استان در جلسات 

ویژه اقتصادی پیام یک گزارش توجیهی در این خصوص تهیه و متعاقباً موضوع در قالب پیگیری مصوبات قبلی 

مقام عالی وزارت ارتباطات و فنااوری   دفترشورای گفتگوی البرز از طریق مراجع ذیصالح قانونی و با هماهنگی 

 اطالعات پیگیری گردد.

و  شورای گفتگو دبیرخانه

 استانداری

نامه ارسالی با موضوع مشکالت ناشی از محال دفان زبالاه در مجااورت      4و  0  5در خصوص بندهای  -3-2

تسریع در تکمیل جاده فرودگاه به منظور تسهیل در دسترسی  -از این امر حاصلفرودگاه پیام و بوی نامطبوع 

و همچنین حمایت استان از برقراری پروازهای مسافربری خارجی و طرح پیشنهاد انتقال پرواز مساافری حاج   

 مسائولیت با  تخصصی  مقرر گردید مراتب در یک جلسه د فرودگاه پیامم عمره و عتبات عالیات به استان البرز 

نتایج حاصله در جلساات آتای شاورای    و حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی و  استانداری البرز

 گفتگو طرح گردد.
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 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 11:03الی   9:03   :ساعت شروع و خاتمه

شرکت  -استانداری البرز

 توزیع نیروی برق استان

واحدهای تولیدی مساتقر در منطقاه   استفاده  جهتمگاوات برق  83حدود با عنایت به ضرورت تأمین  -3-3

سایر شهرکها و نواحی صنعتی و فعالیت دارند  ضمن تأکید بر نیاز منطقه  ITو  ICTویژه که عمدتاً در حوزه های 

  کیلوولت در استان مقارر گردیاد   433استان به این زیرساخت مهم و اولیه و با توجه به مقدمات احداث پست 

جادی   سیارد بصورتکیلوولت آمپر پرتابل م 433ی پست حسب ضرورت و نیاز استان موضوع تجهیز و راه انداز

 پیگیری و از ظرفیت حضور مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این حوزه نیز استفاده گردد.

منطقه ویژه اقتصادی 

 پیام

ضمن تأکیاد بار پیگیاری و     بحث اتصال خط ریلی منطقه ویژه به شبکه سراسری ریلی کشور مطرح و -3-4

پیاام و   گردید موضوع از طریق منطقه ویژهاشی از اجرای این پروژه مهم مقرر تبعات مثبت ن اجرای این طرح و

 پیگیری گردد. با هماهنگی استانداری البرز

 ی گفتگودبیرخانه شورا
نامه ارسالی نیز مقرر گردید مراتب ابتدا در  13و  9 -8در خصوص سایر موارد مطروحه از جمله بندهای  -3-5

   طرح گردد. شورا جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار و نتایج در جلسات آتی

 اتاق بازرگانی

در خصوص مشکالت مربوط به پایانه صادراتی استان مقرر گردید مراتب ابتدا در یاک جلساه باا حضاور      -4

ساازمان   -اصناف –تعاون  -اتاق های بازرگانی –نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله سازمان صمت 

شرکت پایانه صادراتی و با مسئولیت اتاق بازرگانی بررسی و نتیجه در جلساات آتای    -امور اقتصادی و دارایی

 شورا طرح گردد.

 شرکت آب منطقه ای

 استان

با توجه به تأکید استاندار محترم مبنی بر ضرورت تخصیص آب صنعتی باه صانایع و شاهرکهای صانعتی      -5

ساازمان صامت و    –استان مقرر گردید مراتب از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای و با هماهنگی استانداری 

زارت ارتباطاات و  مقام عاالی و  مراتب از طریق دفترشرکت شهرکهای صنعتی استان پیگیری و در صورت نیاز 

 گردد.پیگیری فناوری اطالعات نیز 

دکتر شهبازی  رحیم بناموالیی  عزیز اکبریان   محمدجواد کولیوناد  محماود بهمنای  پرویاز زرگار  جهاانگیر        "جناب آقایان :حاضرین 

کریمی   سیدمجید موساوی   اساماعیل خلیلای  موسای اساالمیان         حمید مختاری  فالح   محمدعلی شاهمرادی  عباس زارع  ابوالفضل

د  نصاراله شامس آذر  حساین    افشاین افشاار  منماینده:  پوررستمیغالمحسین نوحی  مرتضی سالمی   مجتبی تقوی  محمدامین فرشی  

ن دلشااد  عباساعلی زالای  رضاا     بهشتی  محمدمهدی کامکار  محمدباقر رضوی تقوی  یداله مالمیر   امیراسماعیل ثقفی نیا   صالح الادی 

 "احمد فاضلیان  حاجی رضا شاکرمی "جناب آقایان :غائبین  "رشباف و سرکار خانم زهرا عربشاهیعلیخانزاده  احمد غالمی  حمیدرضا ف

حجات   -طوسای  -جهاانی  -پاالیزگیر  -فالح ناژاد  -اینانلو -کردی -ناجی -عسگری -فانی -آذری جهرمیدکتر"جناب آقایان :میهمانان

حساین   -اباراهیم توسالی   -حکیمای  -تقای ناژاد   -رضاایی  -رضایی فار  –نجفیان  –بیات -ثناگو -همت زاده -صدری -االسالم صابری

ساید   -جعفر سلیمانی -حسن خانی -فریبرز بینش پور -مصطفی هاشمی -ربانی -برهانی -محسن داورنیا -احمدرضا فیروزی -رحمانیان

ساید   -علای اصاغر کیهاانی   -مهدی مطلب زاده -کیانوش شریفی -پرهام رضایی-نوری نسبنبی اله  -شاهین ظهوری -احمد میرجلیلی

حجات   -محماد عالئای ناژاد    -فرشاید جهانبخشای   -حسین صادقی -علی رنجبر -ناصر فتحی -علی اکبر زبردست -محسن میرصدری

 شادی حاضری -فتانه شکرالهی -رادفرسودابه ها  و سرکار خانم -مرتضی چنگیزی -بهادری کیا

 


