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 هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/11/99 تاریخ: 4 از  1    صفحه:   67 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: :3::1الی   :::9   :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

( هفتاد و 3بررسی آخرین وضعیت راه اندازی مرکز قرنطینه صادرات محصوالت کشاورزی در محل منطقه ویژه اقتصادی پیام پیرو مصوبه بند ) -2

 11/1/99پنجمین جلسه شورای گفتگو مورخ 

اد و پنجمین جلسه شورای گفتگو مورخ ( هفت3های بین المللی استان پیرو مصوبه بند )وضعیت اجرای پروژه مرکز نمایشگاهارائه گزارش آخرین  -3

11/1/99 

 سایر موارد -4

 دستورجلسه شورا :

در خصوص مشکالت عنوان شده از سوی انجمن گوشت و فرآورده های گوشتی استان با         19/7/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ       -1

 موضوع ضرورت ایجاد پنجره واحد صدور مجوز و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در حوزه نظارت بر تولید محصوالت گوشتی استان

شنهاد بند    -2 سی پی سی مورخ     7)برر شنا سه کار سهای          9/6/99( جل ستان مبنی بر تهیه عک سان ا شده اتحادیه عکا شکالت عنوان  ضوع م با مو

 + و تبعات ناشی از این امر برای اعضای اتحادیه مذکور.:1پرسنلی جهت صدور گذرنامه و ... توسط دفاتر پلیس 

 محترم و ریاست شورای گفتگوبیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی استاندار ارائه  -3

 11/11/99  مورخ گفتگو شورایجلسه  ششمین هفتاد و مذاکرات خالصه

ه در زمین که البرز محترم استاندار، از و روز زنس(  والدت حضرت فاطمه زهراو  تبریک ایام اهلل دهه فجرسالم و  ایشان در ابتدا ضمن آقای مهندس رضایی:

نوان ع و تشکر نمودهبه صورت ویژه ، دارند ای ویژه اهتمام  های عمرانی نیمه تمامبازدید از واحدهای تولیدی، مالقات با فعاالن اقتصادی استان و اتمام پروژه

 .تندهسهای نیمه تمام استان تمام پروژها با جدیت پیگیر محترم، استاندار استانبا توجه به ماههای پایانی دولت و لزوم اتمام امور مهم اجرایی در  داشتند

خوش های ظالمانه دلنباید به تغییرات انجام شده در رفع تحریم عنوان نمودند نتایج انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید به اشارهبا ر ادامه د سپس

هایی پیرو تغییر نرخ ارز و صحبتدر جلسات متعدد با فعالین بخش خصوصی  .باشیم بلکه باید به فکر تقویت ساختارهای اقتصاد داخل کشور باشیم

درست است که باال رفتن نرخ ارز سبب ایجاد  .خت های اقتصادی خود باشیمساباید به فکر زیرتاثیرگذاری آن بر تولید و اقتصاد کشور شنیده می شود، 

 ردیدهگاما در ساختار اقتصادی موجب دستاوردهایی از جمله باال رفتن سطح تولید داخلی و رشد صادرات  ،اختالل و تغییر وضعیت معیشتی مردم شده است

 .صادرات و وزن کاالهای صادراتی هر دو رشد قابل توجهی داشته استمیزان صادارت کاال از استان البرز به لحاظ مبلغ  .است

وزارت صمت و اقتصاد به نقش بخش خصوصی و  عنوان نمودند یکصدمین نشست شورای گفتگوی اتاق ایران به موضوعات مطرح شده درایشان با اشاره 

ه ثمر د نقش موثری در بنمی توان کید داشتند. همچنین فعاالن بخش خصوصیو اجرایی شدن مصوبات این شورا تأاتاق بازرگانی در تصمیمات مهم اقتصادی 

  .باشد داشته کنندگان تولید مشکالت کاهش و های اجراییبخشنامهاصالح نشاندن مواردی از جمله 

برای  و ستاد تسهیل این شوراایشان پیشنهاد نمودند با توجه به وجه اشتراکی که بین شورای گفتگو و ستاد تسهیل وجود دارد کمیته ای مشترک بین 

 پویایی بیشتر و جلوگیری از هرگونه موازی کاری تشکیل گردد و جلسات ستاد تسهیل صرفاً به مسائل بانکی اختصاص داده نشود.

در حال حاضر اعضای اتاق بازرگانی البرز عضو اتاق را تحویل گرفته اند و   :::1اعضای هیات نمایندگان جدید با حدود  1396در سال  هار داشتند؛اظدر ادامه 

د از راستا بازدیدر این داشته و برقراری تعامل و ارتباط بیشتر با بخش خصوصی ت نمایندگان دوره سوم سعی بر هیأ لذا ت،نفر رسیده اس ::14به بیش از 

 دهشواحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز در اتاق اجرایی کلیه راه اندازی اورژانس کسب و کار برای رسیدگی به مشکالت  های صنعتی استان وشهرک

 .است
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 هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/11/99تاریخ:  4از   2    صفحه:   67 شماره جلسه: 

 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  :3::1الی   :::9   :ساعت شروع و خاتمه

 تتاحافرادیو و تلویزیون  ییک استودیوی خصوص های بازرگانی کشوربرای نخستین بار در سطح اتاقبه مناسبت دهه مبارک فجر عنوان نمودند در ادامه 

 .باشددر حوزه اقتصادی پل ارتباطی میان فعاالن اقتصادی استان و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی  شود تا می

 ،است شده بازرگانی اتاق به استان صنعتگران سوی از متعدد هایهاینامه و هادرخواست های اخیر که سبب ارسالدر رابطه با بحث اعمال خاموشیهمچنین 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بحث خاموشی ها و اعمال قطعی برق اولویت با واحدهای تولیدی و صنعتی  21 ماده اساس بر عنوان نمودند که

یمت قطبق نامه انجمن بتن البرز، کارخانه سیمان استان برق کافی در اختیار ندارد و این مسئله سبب کاهش تولید سیمان و به تبع آن باالرفتن  .نیست

اشته دها و خط تولید طعی برق ضرر هنگفتی دردستگاهق  ها واستان شده است، صنایع غذایی و شیمیایی استان هم به دلیل اعمال خاموشی ر بازارسیمان د

ه اینکه شعار شود؛ با توجه ب و اطالع رسانی ها طبق برنامه زمان بندی از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان انجاممیدوارم برنامه اعمال خاموشیاند. ا

  .امسال بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری جهش تولید است، نباید از تحقق این مهم دور شویم

 راه اندازی مرکزی برای قرنطینه محصوالت صادراتی کشاورزی در محل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استاندر خصوص در پایان ایشان 

 .امیدواریم هر چه زودتر بهره برداری آن عملیاتی شودکه  مطرح شده است های قبلی شورای گفتگودر نشست این موضوع عنوان کردند

خوشبختانه والدت حضرت فاطمه )س( و روز زن اظهار داشتند؛   دهه مبارک فجر وتبریک ایام اهلل ضمن خوش آمدگویی به مدعوین وآقای دکتر شهبازی: 

خیر در استان تشکیل می شود اما با مجاهدت های خاموش و پیگیری دستگاه های اجرایی به شکل محدود و با تأجلسات شورای گفتگو علی رغم اینکه 

درصدی  112مدت مشابه سال قبل رشد به نسبت  صادرات استان البرزمدیرکل محترم گمرکات،  طبق گزارش. نمانده استاستان الینحل  هیچ مشکلی در

 خواهد کرد. عبور دالر میلیارد یک ازمیزان صادرات کاالهای غیرنفتی استان البرز تا پایان سال جاری  تداوم شرایط موجودا ب و داشته است

 در .هزار نفر در سال جاری رسیده است 314به  1391هزار نفر در سال  3:1 از شده اندآمار افرادی که در استان بیمه اجباری  بیان کردند:ایشان همچنین 

 .است البرز آن از کشور یک واحد رتبه 1:9 با هم تملیکی واحدهای احیای زمینه در .متعلق به استان البرز است نخست رتبه تولید رونق تسهیالت بحث

این در . و تولیدکنندگان ایجاد نشده است برای صنعتگران در سطح استان و خدمت رسانای از سوی مدیران مجموعه ادارات خوشبختانه مشکل عمده 

های یکی از نشستکید بر اینکه ایشان ضمن تأ .تعاون و اصناف البرز به نتایج اثربخشی رسیدیمروسای اتاق های بازرگانی،  سازمان صمت، راستا با همکاری

شرف حضور دارند، با شورا در این جلسه همه اعضایی که عضو این تصریح نمودند:  گوی دولت و بخش خصوصی استجلسات شورای گفت ،رگذار در البرزاث

ایشان در قسمت  با حوزه صنعت و تولید، در کلیه جلسات شورای گفتگو شرکت و حضور فعال داشته باشند. درک شرایط کشور و لزوم کمک و همراهی

جمع شده و مسائل  همیز دور باید مدیران استان ن افزودند:توسط مجلس شورای اسالمی  ::14کلیات بودجه سال  بررسی با اشاره بهدیگری از بیانات خود 

در شهرهای استان  و راهکارهای الزم را در این زمینه ارائه دهند و با هدف گذاری که برای جهش تولید انجام داده ایمپیش روی تولید را بررسی و مشکالت 

در کشور داشته باشند بر زمین زده شده است و با این ثیرگذاری أتوانند نقش تای تولیدی که میاز جمله نظرآباد، ساوجبالغ، اشتهارد و کرج، کلنگ واحده

خانگی،  مصارفبرای  میلیون متر مکعب 11 به میزان آبسهمیه تخصیص ضمناً  .اقدامات در اوایل سال آینده جهش بزرگی در حوزه تولید خواهیم داشت

 .شده است دادهکشاورزی و صنعت استان بعد از سفر اخیر وزیر نیرو به البرز 

های برق زکی آباد و باغستان نیز در پستدر برق  . همچنیناست صورت گرفته بزرگیاتفاق  گاز خط انتقال حوزه انرژی و بحثدر  فرمودند:در ادامه ایشان 

ارد موجب و انجام این مو درصدی داشته :1صنعت و تولید در دستور کار قرار گرفت که در این میان پست برق باغستان پیشرفت  حوزهزمینه تامین برق 

 خاموشی را داشت و در این زمینه نیز کمترینی کشورهاالبرز در میان استان ، خوشبختانهی که اتفاق افتادهای اخیر، در خاموشیتولید خواهد شدرونق 

تا  حتی واحدهای خانگی نیز دچار  شوددر ساعات تعطیلی خاموش  و الزم است برق واحدهای اداری واحدهای تولیدی البرز برنامه ریزی شده استبرای 

 مشکل نشوند.

در  :است، بیان داشتندشده  آنهای آسیب به کوره باعث که واحد تولیدیکمبود گاز در این مبود برق کارخانه سیمان آبیک و مشکل کهمچنین در خصوص 

بیک ابتدا شد که کارخانه سیمان آ مقررسیمان آبیک قرار گرفته و  در اختیار کارخانهبرق مگاوات  :3 یاین چند روز اخیر با برنامه ریزی و مدیریت استان

روری واحدهایی که نیاز ضنماید که بررسی  سازمان صمت حتماًو سپس نیاز سایر مناطق کشور را تامین نموده و در این رابطه نیز  میننیاز سیمان استان را تأ

راه اندازی قرنطینه موضوع تا پایان بهمن ماه  استان را موظف نمودند سازمان جهاد کشاورزی همچنین  در اولویت قرار گیرند. تااعالم  را به سیمان دارند

 استان را عملیاتی نمایند.محصوالت کشاورزی 
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 هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/11/99تاریخ:  4از   3صفحه:       67شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  :3::1الی   :::9    :شروع و خاتمهساعت 

 ::23در دهه فجر امسال بالغ بر ارائه شده گزارش  طبق  :عنوان داشتند استانفعالیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاران ایشان ضمن تشکر از در پایان 

میلیارد  :::2طرح های دولتی است و نزدیک به مربوط به میلیارد تومان آن  ::3که حدود خواهد رسید میلیارد تومان طرح و پروژه در استان به بهره برداری 

فجر امسال  طرح در بخش دولتی در دهه 291طرح در حوزه بخش خصوصی و  17همچنین  .در قالب طرح های بخش خصوصی محقق شده استنیز تومان آن 

 افتتاح خواهد شد.

ه ک دغدغه و نگرانی را مطرح و فرمودند:هرچه ستتریعتر نمایشتتگاه بین المللی استتتان البرز راه اندازی  موضتتوع استتتاندار محترم البرز به عنوان نکته پایانی

فت استان پیشر نمایشگاههرچه سریعتر کارهای  امید استمتوقف گردد و  طرح عملیات اجرایی و نبایدباید برطرف  در این زمینه دارد سازمان بازرسی استان

 و به مرحله قابل قبولی برسد.

 مصوبات اقدام کننده

 -جهاد کشاورزی

منطقه ویژه اقتصادی 

 پیام

( پیش از دستور جلسه با موضوع آخرین وضعیت راه اندازی مرکز قرنطینه صادرات محصوالت کشاورزی در محل 2بند ) -1

کنندگان و تولیدکنندگان میوه و تره بار و گزارش دبیر محترم اتحادیه صادرمنطقه ویژه اقتصادی پیام مطرح و پس از ارائه 

بندی مطالب توسط  معاونت محترم منطقه ویژه اقتصادی پیام و جمعهمچنین مدیرکل محترم سازمان جهاد کشاورزی و 

تا پایان بهمن ماه سال جاری مرکز قرنطینه صادرات محصوالت کشاورزی با استقرار کلینیک  ؛مقرر گردید استاندار محترم

 مورد نظر در محل منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت خود را آغاز نماید.

ت مدیره و مدیرعامل هیأ

محترم شرکت 

 نمایشگاههای بین المللی

( پیش از دستور جلسه با موضوع آخرین وضعیت اجرای پروژه مرکز نمایشگاه های بین المللی استان مطرح و 3بند ) -2

پس از ارائه گزارش مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه های بین المللی استان و رئیس محترم اتاق تعاون و استماع سخنان 

 با برنامه ریزی دقیق و رفع ؛مقرر گردید بندی مطالب توسط استاندار محترم رم سازمان بازرسی استان و جمعنماینده محت

ت مدیره و مدیرعامل جلوگیری و هیأمشکالت و دغدغه های سازمان بازرسی، از توقف روند اجرایی پروژه نمایشگاه ها 

 شرکت مذکور مشکالت را پیگیری نمایند.

 سازمان صمت

در خصوص مشکل قطع برق در واحدهای تولیدی و تبعات ناشی از این امر از جمله کمبود برق کارخانه سیمان آبیک و  -3

سازمان صمت ضمن بررسی موضوع، لیست واحدهای تولیدی و صنعتی  ؛به تبع آن کمبود سیمان در استان نیز مقرر گردید

سیمان قرار گیرند. ضمناً مقرر گردید ضمن پیش بینی تمهیدات  تحویلکه نیاز ضروری به سیمان دارند را ارائه تا در اولویت 

 الزم ابتدا نیاز استان در این زمینه تأمین گردد. 

 سازمان صمت

مبنی بر  وضوع مشکالت عنوان شده از سوی انجمن گوشت و فرآورده های گوشتی استان( دستور جلسه با م1بند ) -4

موضوع ضرورت ایجاد پنجره واحد صدور مجوز و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در حوزه نظارت بر تولید 

شده از سوی  ت ارائهو همچنین توضیحا 19/7/99محصوالت گوشتی مطرح و با عنایت به مصوبات جلسه کارشناسی مورخ 

 ور مقرر گردید:رئیس محترم انجمن مذک

طرح ایجاد پنجره واحد صدور مجوز فعالیت و نظارت با مسئولیت سازمان صمت و نظارت معاونت محترم هماهنگی  -4-1

ا و دارو امور اقتصادی استانداری و عضویت سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد، اداره کل دامپزشکی، معاونت غذ

دانشگاه علوم پزشکی البرز، اتاق بازرگانی، انجمن گوشت و فرآورده های گوشتی استان و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط 

تشکیل و نسبت به تدوین دستورالعمل صدور مجوز، نحوه نظارت قانونی دستگاه های ناظر، انجام آزمایشات مورد نیاز و ... 

گفتگو اجرایی گردیده و تمام دستگاه های اجرای مرتبط بر اساس دستورالعمل مذکور  اقدام و پس از تصویب در شورای

 نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایند.
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 هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/11/99تاریخ:  4از   4صفحه:      67شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  :3::1الی   :::9    :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

انجمن همگن گوشت و 

 فرآورده های گوشتی

و  ن ظرفیتدستگاههای اجرایی و نظارتی استان از ایکارشناسی انجمن های تخصصی و فعال، با عنایت به ظرفیت  -4-2

حوزه نظارت بیشتر استفاده نموده و در بحث کنترل کیفیت محصوالت تولیدی استان و سایر توان تخصصی به ویژه در 

 استانها بازدیدهای مشترک صورت پذیرفته و همکاری الزم با انجمن های مذکور بعمل آید.

انجمن همگن گوشت و 

 فرآورده های گوشتی

بازبینی و بازنگری در برخی استانداردهای محصوالت غذایی و بهداشتی، انجمن های تخصصی با عنایت به ضرورت  -4-3

مربوطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه به اداره کل استاندارد استان ارسال و اداره کل مذکور نیز با استفاده از 

د محصوالت اعالم شده با مشارکت نماینده انجمن نقطه نظرات کارشناسی انجمن های تخصصی نسبت به بروزرسانی استاندار

اقدام و در صورت ضرورت، مکاتبات الزم با سازمان ملی استاندارد نیز صورت پذیرد. ضمناً نتایج حاصله طی یک بازه زمانی 

 شش ماهه در جلسات آتی شورای گفتگو طرح گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو

جلسه  7( دستور جلسه در خصوص مشکالت عنوان شده  از سوی اتحادیه عکاسان استان ، موضوع بند 2بند ) -1

و تبعات  :1+مبنی بر تهیه عکسهای پرسنلی جهت صدور شناسنامه، گذرنامه و ... توسط پلیس  9/6/99کارشناسی مورخ 

ا بم اتحادیه عکاسان کرج مقرر گردید؛ ت رئیس محترناشی از این امر برای اعضای اتحادیه مذکور مطرح و پس از توضیحا

ضمن پیگیری از دبیرخانه مرکزی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب طی  ،عنایت به ابعاد ملی موضوع مطروحه

 مکاتبه ای با امضاء استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی استان از طریق وزارت محترم کشور و فرماندهی محترم نیروی

 انتظامی نیز پیگیری گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو
با عنایت به تأکید استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی استان مبنی بر حضور تمام اعضا دولتی و بخش خصوصی  -6

عضو شورا در جلسات، مقرر گردید مراتب توسط دبیر محترم شورا به تمام اعضا اعالم و از جلسات آتی عدم حضور آنها  با 

 ردد.نظارت استاندار محترم پیگیری و نتایج آن اعالم گ

پرهام رضایی، علی اصغر کمالی زاده )نماینده: افراسیاب  دکتر شاهمرادی)نماینده: بهنام جهانی(، پرویز زرگر، دکتر شهبازی، "جناب آقایان:حاضرین 

محمدرضا محمدی،  (، غالمحسین نوحی، رضا بها ) نماینده: بهروز حصاری، احمد ملکی راد فالح، عبداله مخبر، محمدعلی مختاری، شجاعی(، ابوالفضل

 "نفیسه خسروی "و سرکار خانم: "، احمد غالمیسن محمدعلیزاده ، داود بهمن پورابوالحسن قورچیان،حمیدرضا عقاب نشین،  نصراله شمس آذر، ح

 د،فالح نژاحسین  رامین ربیعی، حسن مدیرروستا، ، علیرضا عباسی،مهدی عسگری، علی حدادیحسین فاضلی، حسن مددی، "اب آقایانجن :غائبین

 سرکار خانم و" ، سید مسعود موسویزاده ، رضا رضایی، عزیزاله رضایی، صالح الدین دلشاد، نوراله عابدی ، عباس کبریائی اکبر سلیم نژاد

 "زهرا عربشاهی "

 پناه(، رضا خالقی،سرهنگ مهدی افشاری )نماینده: سرهنگ طیبی(، احمد علی آبادی فراهانی )نماینده: یزدان "جناب آقایان  :میهمانان
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