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  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

 52/51/1455پیگیری مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگو مورخ  -2

طرح مشکالت ناشی از قطع جریان برق و بررسی نحوه جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی، همچنین پیگیری مصوبات جلسات قبلی شورای  -3

 قانون بهبود محیط کسب و کار 52گفتگوی استان در خصوص مفاد ماده 

 دستورجلسه شورا :

موضوع ابالغیه   -ی تولیدی و معدنی( قانون استقرار واحدهای صنعت  1بررسی ماده ) " با موضوع  2/1/1455بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ       -1

 "سازمان محیط زیست 54452/155/79شماره 

سی مورخ        -2 شنا سه کار شنهادات جل سی پی ضوع   7/4/1455برر شهرک      "با مو شت به  ساماندهی و تبدیل منطقه کارگاهی زیباد نحوه تأمین آب پایدار، 

 "صنعتی غیر دولتی

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

 22/52/1055  مورخ گفتگو شورایجلسه  نهمین هفتاد و مذاکرات خالصه

قطعی مدت دار برق در سطح استان البرز به ویژه  ند؛شهیدان امام حسین )ع( اظهار داشتتسلیت ایام سوگواری ساالر  ایشان ضمن آقای مهندس رضایی:

در این مورد طی نشست هفتاد و هشتم شورای گفتگوی .در شهرکهای صنعتی سبب توقف تولید و ضربه به واحدهای صنعتی و تولیدی استان شده است

ی برق را مطرح کردیم اما این مسئله همچنان برای دولت و بخش خصوصی البرز، خواسته صنعتگران و فعاالن اقتصادی در مورد زیان وارده در اثر قطع

هزار واحد صنعتی گرفتاری  4یکی از اصلی ترین مشکالت امروز در کشور به ویژه البرز با بیش از .های بزرگی ایجاد می کندبسیاری از صنعتگران گرفتاری

با وزارت نیرو برای رفع بخشی از این مشکالت تالش شده است اما  ممحتر در نشست استاندار.های مدت دار استهای ایجاد شده به دنبال اعمال خاموش

 .های باال به واحدهای صنعتی استان شده استخسارت بروز ساعت در روز سبب ۸ الی 9هنوز قطعی برق به مدت 

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اگر خسارتی ناشی از بروز مشکل در زیرساخت هایی مانند برق به واحدهای  52طبق ماده  ایشان در ادامه افزودند؛

های طوالنی ها از جانب دولت جبران شود، در حال حاضر که حجم باالیی از مواد اولیه واحدهای تولیدی در اثر خاموشیصنعتی وارد شود باید این خسارت

قطعی مدت دار برق سبب موجی از  این سوال اساسی مطرح می شود که متولی پرداخت خسارت به این واحدهای صنعتی کیست؟ مدت از بین رفته است

مکاتبات متعددی از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران استان به اتاق بازرگانی ارسال شده و مالقات های حضوری . های صنعتی شده استضایتی در شهرکنار

 .د با صنعتگران داشته ایمزیادی در این مور

: ندفتگ اند، داشته را  اقتصادی استانداری برای رفع خاموشی در شهرکهای استان پیگیرهای الزم محترم و معاون محترم  با اشاره به اینکه استاندار ایشان

البرز  .آینده در چنین روزهایی دچار این مشکالت نشویمهای وی برنامه ریزی شود که سالنح به و کنیم پیدا دست مناسبی راهکار به باید زمینه این در

هایی مانند تامین برق ها از جمله تامین زیرساختقطب صنعتی است و واحدهای بزرگ صنعتی زیادی در این استان فعالیت دارد که باید در تمامی زمینه

ن با توجه به وسعت زمی و های تجدید پذیر وجود داردبرق با استفاده از انرژیدر استان البرز پتانسیل سرمایه گذاری باالیی در زمینه تولید  .حمایت شوند

 .های تجدید پذیر اقدام کنیمهایدر البرز نیاز است که طبق یک تصمیم ضرب االجلی در این حوزه ورود کرده و برای استفاده از ظرفیت انرژی

 بر اساس مصوبهافزوند؛ لی عزاداری ها و آرزوی از بین رفتن ویروس منحوس کرونا ، ایشان با عرض تسلیت عاشورای حسینی و قبو آقای دکتر شهبازی:

های موجود متوقف نشده های صنعتی و تولید در کشور علیرغم محدودیتفعالیتاما  ها اجرایی شده استهای ترددی بین استانکرونا محدودیت ملی ستاد

 به همین دلیل هم امروز با وجود تعطیل بودن این جلسه برگزار گردید. .و همچنان کار و تالش صنعتگران ادامه دارد
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در سه سال اخیر علیرغم همه مشکالت  بیان کردند کههای تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان در شرایط سخت تحریمی با قدردانی از تالش ایشان

ری سبب شد که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای این همکا .های بزرگ برای استان جلوگیری شدهای مستمر آنها از بروز گرفتاریاقتصادی با فعالیت

کاهش .های گذشته رشد داشته باشیم ، بخشی از این دستاوردها مرهون همکاری خوب صنعتگران و تولیدکنندگان استاسالمی شهر و روستا نسبت به دوره

البرز از جمله مواردی است که سبب تمایز استان البرز از دیگر  استان البرز، افزایش نرخ بیمه شدگان استان و باالرفتن حجم صادراتدر استان نرخ بیکاری 

 .نقاط کشور شده است

پیرامون مدیریت مصرف برق در استان  متعددیجلسات هم در مورد مشکالت حادث شده برای صنعتگران استان البرز به دلیل قطعی طوالنی مدت برق 

های برگزار شده بر این مهم تاکید کرده ایم که البرز صنعتگران بزرگ و مطرح در سطح ملی و فرا ملی تشکیل شده است و با مسئوالن وزارتخانه در نشست

انتظار ما این است که با مسئوالن هم  رز در باغستان کرج کیلوولتی استان الب 455ایجاد پست برق  با .مین برق دچار مشکل شوندأدارد و نباید در بحث ت

برق در کشور انجام شده و  فاقدامات موثری در حال حاضر برای مدیریت مصر .ه سریعتر این پست برق هماهنگی شودچوزارت نیرو برای بهره برداری هر

وزارت نیرو برای جبران  .شودماه امسال اوضاع کشور در این مورد بهتر می تا دهم شهریور انشاالهها پیش می رویم، به سمت بهبود شرایط و کاهش خاموشی

 .پیگیری شده است های اخیر برنامه ای خواهد داشت، در ستاد ملی هم بدین منظور مصوباتیهای وارده به صنعتگران تحت تاثیر خاموشیخسارت

م هاز طریق فیدرهایی که قطعی نداشته باشند  شهرک صنعتی اشتهارد مین برق چاه های آب مستقر در تأ مبنی برپیشنهاد آقای عقاب نشین در خصوص 

 .صورت پذیرد بررسی الزم

ا ب با توجه به صدور مصوبه منطقه ویژه اقتصادی ساوجبالغ که قرار است هاب دارویی کشور باشد، کارگروهی بدین منظورکید داشتند ایشان در ادامه تأ

ها با حضور نماینده شورای عالی تشکیل شود، در آن کارگروه ضمن بررسی تامین زیرساخت آقای مهندس رضایی یای دکتر شاهمرادی و دبیرمدیریت آق

در نهایت برای تایید به دبیرخانه نهاد مربوطه کاری شده و  شجلسه شورای گفتگو چک در مناطق آزاد محدوده این منطقه اقتصادی تعیین تکلیف شده و

 ه اقتصادی ساوجبالغ بعنوان هاب دارویی کشور خواهد بود.ژه اقتصادی خواهد شد که منطقه ویژبه فضل الهی استان البرز دارای دو منطقه وی .سال شودار

م و های محکم تری برداریباید نسبت به گذشته قدم متذکر شدند؛ هاها، مانع زداییفرامین مقام معظم رهبری در سال تولید، پشتیبانی با توجه بهایشان 

نباید گرفتار بروکراسی اداری باشد،  انصنعتگر .های اجرایی استان بیشتر از گذشته همکاری کنند تا موانع پیش روی سرمایه گذاران برداشته شوددستگاه

ای محترم اتاق ها بررسی کنند اگر دستگاهی مانعی ایجاد کرده است روس .در شرایط سخت تحریمی حمایت همه جانبه از بخش تولید و صنعت ضرورت دارد

 به بنده اطالع داده شود تا حل گردد.

طبق مصوبه چهل و هفتمین  و معدنی دیدهای صنعتی، تولیقانون استقرار واح 1ی موضوع ماده در خصوص بررس 2/1/1455پیشنهاد جلسه کارشناسی مورخ 

 ن اجرا شود.تاهیات مقررات زدایی در اسجلسه 

امکانات استان برای این بخش تجمیع شد تا در بحث  طقه صنعتی زیبادشت انجام شده است گفتند؛ی در خصوص منایشان با اشاره به اینکه اقدامات خوب

شود تا با توجه به پیش  ها کارهای اساسی در آنجا انجام شود، پروانه شهرک صنعتی زیبادشت باید هرچه سریعتر صادرراه، جدول کاری و دیگر زیرساخت

 محیط زیست هم در این خصوص همکاری الزم را انجام دهد. .واحد صنعتی زمینه کار آنها فراهم شود 42بینی ایجاد سه هزار فرصت شغلی در این شهرک با 

در مورد این جاده را تا حصول نتیجه نهایی معاونت عمرانی استانداری البرز اقدامات الزم ، اندهی این جادهمشکالت جاده قزلحصار و لزوم سامدر خصوص 

 .پیگیری می کند

هکتار زمین بدین منظور تعیین شده است، به چند متقاضی  ۸55هزار و  5های خورشیدی در شهرستان اشتهارد بالغ بر مین برق از طریق انرژیأدر زمینه ت

تعدادی از شرکت ها مجوز این  .های خورشیدی ایجاد شوددر اراضی مربوطه پنلهم مجوز و پروانه کار در آن اراضی داده شده است که باید هرچه زودتر 

 کار را گرفتند. پیگیری الزم صورت پذیرد تا این امر انجام شود.

  .روز دیگر باید عملیاتی شود 55تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد هرچه سریعتر باید راه اندازی شود و مشکل حفر چاه آب در شهرک صنعتی کوثر هم تا 

روز گذشته از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان باید اقدامات الزم پیگیری شود و الزم  15به منظور رسیدگی به مشکالت ایجاد شده برای صنعتگران در 

 .های الزم اعمال شودها در روزهای اخیر هم کنترلاست برای مدیریت خاموشی
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 مصوبات اقدام کننده

 -شرکت آب منطقه ای

شرکت شهرکهای 

 صنعتی 

در خصوص احداث چاه آب در شهرک صنعتی کوثر و پیرو مصوبات جلسه قبل شورا مقرر گردید حداکثر تا تاریخ   -1

شرکت آب منطقه ای البرز با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به رفع مشکل و صدور  55/2/1455

 شورای گفتگو ارسال نماید. دبیرخانهبه مجوز قانونی اقدام و نتیجه را 

 نیروی شرکت توزیع

شرکت  -برق

 شهرکهای صنعتی

ضمن  برق استان نیروی شرکت توزیع ؛بنا به پیشنهاد مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان مقرر گردید -5

ق طری بصورت جداگانه و ازتهارد را آب مستقر در شهرک صنعتی اشدر صورت امکان برق چاه های  ،بررسی کارشناسی

مین نماید. ضمناً هزینه اجرای این طرح به عهده شرکت شهرکهای صنعتی استان خواهد فیدرهایی که قطعی ندارند تأ

 بود.

 سازمان صمت

سازمان صمت  ؛نعتی استان مقرر گردیدهای موجود در واحدهای تولیدی و صدر خصوص تأمین سوخت دیزل ژنراتور -1

ساعت فعالیت نسبت به تأیید  54استان تا پایان آبان ماه سال جاری بدون نیاز به ثبت آمار تولید و با در نظرگرفتن 

 سوخت مورد نیاز متقاضیان اقدام نمایند.

 بازرگانی اتاق

ه ریزی برنام بر مبنی شورا( یقای مهندس برکتین )یکی از نمایندگان بخش خصوصاب آبا توجه به طرح پیشنهاد جن -4

 برایهای مناسب جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری  جهت احداث نیروگاه های محلی در استان و پیش بینی مشوق

گرفته و پیشنهادات اجرایی در جلسات  قراربیشتر  بررسیاین امر مهم، مقرر گردید مراتب در اتاق بازرگانی مورد 

 آتی شورا ارائه گردد.

معاونت اقتصادی 

 -استانداری

 اتاق بازرگانی 

به لطف خداوند متعال به عنوان هاب دارویی کشور  طقه ویژه اقتصادی در ساوجبالغ کهبا عنایت به صدور مصوبه من -2

هی به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیری گردید کارگروفعالیت خواهد نمود، مقرر 

تشکیل و در خصوص نحوه تأمین زیرساختهای مورد نیاز بررسی های الزم صورت گرفته رئیس محترم اتاق بازرگانی 

حضور نماینده شورای عالی مناطق آزاد محدوده این منطقه ویژه اقتصادی مشخص و مراتب در جلسات آتی  تا با

زاد عالی مناطق آبه تصویب رسیده و برای تأیید نهایی به دبیرخانه شورای  ی گفتگوی استان بررسی نهایی وشورا

 ارسال گردد.

سازمان حفاظت محیط 

 -زیست استان

 -سازمان صمت

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

به شرح زیر به تصویب رسیده و مقرر گردید در استان به صورت کامل  2/1/1455پیشنهاد جلسه کارشناسی مورخ  -2

اجرایی گردد:

ون قان 44( اصل 9( ماده )1مقررات زدایی بر اساس تبصره )با توجه به اینکه مصوبه بند )ب( چهل و هفتمین جلسه هیات "

و دارایی الزم االجرا بوده و به قرار اطالع در سایر  پس از تأیید وزیر محترم امور اقتصادی 52/7/11۸۸اساسی مصوب 

ندی نبواستانهای کشور اجرا می گردد، لذا مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی استان لیست شهرکهای  صنعتی که دارای ز

 یید شده تحت نظر سازمان محیط زیست می باشد را به سازمان صمت و جهاد کشاورزی استان ارائه تا و رده بندی تأ

سیس برای فعالیت های صنعتی، تولیدی و معدنی بر مراجع ذیصالح جهت صدور مجوزهای تأسازمان های مذکور به عنوان 

ه نسبت به صدور مجوزهای قانونی اقدام و در صورت مواجه شدن اساس درخواست متقاضیان و رعایت مصوبه صدراالشار

 "با مشکالت مراتب را جهت پیگیری در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به اتاق بازرگانی اعالم نمایند.
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52/52/1455تاریخ:  4از   4صفحه:       97شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  11:55الی  11:55    :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 

 

 

 

شرکت  -سازمان صمت

 آب منطقه ای

 

 

هیات مدیره منطقه 

 -کارگاهی زیبادشت 

معاونت اقتصادی 

سازمان  -استانداری

 -محیط زیستحفاظت 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

مشکالت منطقه کارگاهی زیبادشت طرح و مقرر گردید:با موضوع  7/4/1455پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -9



صنعتی زیبادشت را صنعتی اعالم و  منطقهشرکت آبفای استان کاربری  سازمان صمت استان طی مکاتبه ای با  -9-1

ند. یهزینه های مربوط را با تعرفه صنعتی محاسبه و وصول نماداد تأمین آب منطقه، شرکت آبفا ضمن استمرار قرار

 .دی منطقه مجدداً کنترل و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض گرددضمناً کنتور نصب شده در ورو

 

ه کارگاهی منطقه استاندار محترم مبنی بر تعیین تکلیف صدور پروانه بهره برداری برای با عنایت به دستور ویژ -9-5

ی مضاعف موضوع را از طریق معاونت هماهنگی قه با جدیت و انرژت مدیره و مدیریت منطزیبادشت مقرر گردید هیأ

امور اقتصادی استانداری پیگیری نموده و شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان هم نهایت 

 همکاری و مساعدت را در این خصوص بعمل آورند.

 

 دبیرخانه شورا

با توجه به طرح مشکالت عدیده مربوط به جاده قزلحصار )بلوار پیام( از سوی مدیر عامل محترم گروه صنعتی آذین  -۸

خودرو) یکی از اعضای بخش خصوصی شورا( مقرر گردید موضوع از طریق معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی 

 استانداری پیگیری گردد.

 ،محمدعلی مختاری، حسن مدیرروستا ،رامین ربیعی ،پرهام رضایی شاهمرادی، جهانگیر دکتر شهبازی،" جناب آقایان:حاضرین 

 "رضا رضایی، حبیب اله هنرمندپور، محسن امینی، امیررضا برکتین، فرامرز طیبی، میثم نیک نژادی، سید محسن موسوی ،حمیدرضا عقاب نشین 

صالح الدین دلشاد،  ،بهروز حصاری، ، عبداله مخبر، علیرضا عباسیهدی عسگری، علی حدادیم ،حسن مددی، حسین فاضلی"اب آقایانجن :غائبین

 "علی حسین مشکینی، سید محمد میرجلیلی

ذوالفقار مهدی زاده، (، برترینجفیان ) نماینده:  سرهنگ مهدی افشاری، شیبانی )نماینده: خادمی(، احمد زارعی، داود "جناب آقایان  :میهمانان 

 حکیمی)نماینده: لشگری(، حسن کریمی،مرتضی چنگیزی، عزیزی.فردین 

 


