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 62/30/1033  مورخ گفتگو شورایجلسه  هشتمین هفتاد و مذاکرات خالصه

 دولتی و بخش خصوصی استان البرز. بخش ضمن عرض سالم و صبح بخیر خدمت میهمانان عزیز و مدیران محترم آقای مهندس رضایی:

ساعت تا  زمان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره  07محترم البرز کمال تشکر را دارم که با توجه به اینکه از استاندار 

 می باشد شرکت نموده اند. یار مهم که بین بخش خصوصی و دولتشوراهای شهر و روستا باقی مانده در این جلسه بس

 جمله از عواملی دلیل به کشور در شده ایجاد تورم .است مردم معیشت و اقتصاد بحث کشور لک در مهم بسیار مسائل از یکی حاضر حال در

 اکرون از ناشی هایمحدودیت اعمال دنبال بهاست.  داده قرار تاثیر تحت را مردم معیشتی وضعیت کرونا بیماری شیوع و ظالمانه های تحریم

 .شد کمتر قبل به نسبت هم ما تجاری تراز داشتیم، تجاری مراودات که کشورهایی با مان اقتصادی روابط تضعیف ضمن

 ثمباح به مرتبط محترم دولتی مدیران و استان اقتصادی امور هماهنگی معاون محترم استاندارمحترم، هاییپیگیر و کمک با گذشته سال

 مداشتی سال پایان در استان صادرات رشد برای که گذاری هدف گذشته سال یافت. دست صادرات در ای مالحظه رشد قابل به البرز اقتصادی،

 شد. محقق 1011 ماه بهمن در و مقرر موعد از زودتر خوشبختانه

 التمشک از دارد،یکی وجود هم یمشکالت یقین به ،صادرات سطح گسترش جمله از استان اقتصادی مباحث در شده حاصل های پیشرفت درکنار

 وقفه عدم و رسانی برق جمله از هازیرساخت مینتأ .است صنعتی واحدهای برق قطعی موضوع شود، پیگیری جد به باید که راستا این در مهم

 جمله از تجاری مراودات یقین به نشود انجام درستی به تولید کار اگر است، مطرح تولید و صنعت بخش اولیه خوراک عنوان به فرآیند این در

 .داشت نخواهیم هم صادرات

 فتنر بین از سبب مسئله این و شده و نظرآباد اشتهارد هایشهرستان صنایع مدیران ویژه به استان صنعتگران آزردگی دل موجب برق قطعی

 .است رفته بین از برق قطعی دلیل به شده خریداری اولیه مواد از باالیی حجم چون است، شده هاکارخانه سرمایه

 رد نباید صنعتی و تولیدی واحدهای مخابرات خدمات یا گاز برق، کمبود زمان در کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون 65 ماده مفاد اساس بر

 .گیرند قرار خدمات این قطعی معرض

 شود قطع مربوطه نهادهای سوی از صنعتی شهرکهای و نواحی در خدمات ارائه دالیلی به بنا اگر که است شده ذکر هم قانونی ماده این از دیگری بخش در
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 .گردد اقدام وارده های خسارت جبران برای باید

 بین فرودگاه روبروی هکتاری 68 عرصه در که البرز استان المللی بین نمایشگاه نخست فاز سازی آماده مراحل کارهای تکمیلیحاضر حال در

 وجود مشکالتی استان المللی بین نمایشگاه ساخت بودجه تامین مورد در.است انجام حال در خوبی سرعت بااست  احداث حال در پیام المللی

 .شد مرتفع دولت سوی از شده منظور های کمک با بخشی که داشت

 و کشی دیوار کارهای ،است شده انجام جاری سال ماه مرداد در البرز المللی بین نمایشگاه نخست مرحله اندازی راه برای الزم  ریزی برنامه

 ردمو این در که امیدواریم است، بودجه به نیاز نمایشگاه گرمایشی و سرمایشی های زیرساخت مینتأ برای اما است، اجرا حال در ها سازه نصب

  بهره مند شویم. دولتی امکانات از بتوانیم

شرایط کرونا و  استان، با توجه به خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای محترم اعضای خدمت قوت خدا ضمن عرض آقای دکتر شهبازی:

پیرو اهمیت بررسی ، ششمین دوره شوراهای شهر و روستا ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات سیزدهمین دورهپیش بودن در  همچنین

 .مشکالتی که در اثر قطعی برق و بروز برخی مسائل دیگر برای فعاالن اقتصادی استان حادث شد، این جلسه شورای گفتگو برگزار شده است

ی می تشکر و قدردان هستند و برای پویایی اقتصاد کوشش می کننداز همه تالشگران استان که در حوزه صنعت و تولید به ارائه خدمت مشغول 

شبانه روزی تالش می کنند  به صورت فعاالن اقتصادی استان در بخش های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی برای رفع نیازهای مردم نمایم.

 .و اسباب سرافرازی و خوشنودی جامعه هستند

 موانع رفع برای تالشی هیچ از استانی حوزه که  ما نیز در می باشد استان الیت تالشگران عرصه اقتصاد فع ، ازمثبتشان افزایش تولید و صادرات

 ملی مسئوالن از خوبی بسیار همراهی راستا این در که یمه اکرد پیگیری و طرح ملی سطوح در نیز را کالن مشکالت و نکردیم فروگذار تولید

 .داشتیم

قرار گرفت، از این رو اولویت زیرساخت های خدماتی در  ءو در این راستا ارتقا نمودهء زمینه تولید و اشتغال را احصااز ابتدا نیازهای استان در 

ت سبا طرح رینگ سراسری گاز از بویین زهرا به کرج، افزایش دو برابری حق آبه استان از محل سدهای مستقر در البرز و آغاز عملیات اجرایی پ

 .از اقدامات صورت گرفته می باشد.مین نیازهای این حوزه أباغستان کرج و زکی آباد برای تر کیلوولت د 033برق 

 در عصنای صاحبان و تولیدکنندگان مشکالت حل روند البرز جزو استان هایی است که دستگاه های اجرایی و خدماتی آن برای تسریع  استان 

راه اندازی نمایشگاه بین المللی البرز که چندین سال معطل  موضوع و صنعتی های شهرک آب مینتأ در خصوص موضوع بوده و پیشرو کشور

 اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.مانده بود 

موضوع شیوع کرونا هم بر کند شدن  که برپایی نمایشگاه بهاره آماده شودبرای  و قرار بود نمایشگاه بین المللی استان در ابتدای سال جاری

وعده داده شده که مرداد زمان روند اجرای این پروژه تاثیرگذار بود، اما اکنون انتظار می رود که راه اندازی آن با سرعت بیشتری پیش رود و در 

 .ماه سال جاری است شاهد راه اندازی آن باشیم

ستان توسط دبیرخانه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی استان با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از مشکالت طرح شده از سوی فعاالن اقتصادی ا

ویژه پیگیری شد که خوشبختانه این اقدامات اثر ی در قالب تشکیل یکسری کارگروه ها در حضور مسئوالن ملی و کشور، تجار، بازرگانان و یا

 .بخش بوده است

کار اتاق بازرگانی البرز در نیمه دوم سال گذشته نیاز است که برای پیگیری های اقدامات انجام شده  اورژانس کسب و مرکز به راه اندازی با توجه

و دستگاه های اجرایی استان هم تعامل الزم را با این  .از طریق این مرکز در راستای گره گشایی مشکالت فعاالن اقتصادی توجه ویژه ای شود

 مرکز داشته باشند.

  رفع مشکالت بخش خصوصی هستیم، اما برخی از مدیران دستگاه های اجرایی که مدعی هستند می توانند کارهای به هر حال پیگیرما 
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و علت عدم حضور را در جلسه را  برای فعاالن این عرصه انجام دهند، امروز در جلسه حضور ندارند و الزم است تذکری دریافت کنند مهمی

 عنوان کنند.

ه به و با توجکرد  خواهم مطرح نیرو وزیر با دیدار در رااین جلسه به ویژه پیشنهادات ارائه شده در  مین برق صنایع و تولیدکنندگانأموضوع ت

 .به طور حتم این موضوع قابل حل استبه مسائل مربوط به حوزه خود در استان البرز نظر مساعد وزیر 

ه اقتصاد استان که تالش می کنند تا چرخه تولید در البرز از رمق وی با قدردانی از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و دیگر تالشگران عرص

 .امید است نسبت به گذشته با انرژی بیشتری در این زمینه حرکت شودبیان داشتند نیفتد، 

 حتماً موضوع نمایشگاه ها در جلسه ای ویژه بعد از انتخابات تشکیل و تصمیم گیری شود.

 .گرددبعنوان یک الگو تصویب شود و برای استان های دیگر هم ارسال  میتواندنیز  چارت پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگو

 ه و همچنینرینگ گازرسانی، به سرانجام رسیدکیلوولت برق،  033افزایش حق آبه استان، آغاز عملیات اجرایی پست موضوعات مهمی  از جمله 

 پیگیری و به سرانجام رسیده است. ،کیلومتری 163تولیدکنندگان و رفع ممنوعیت شعاع نمایشگاه دائمی استان بعنوان مطالبه دیرینه مردم و 

برای راه اندازی تصفیه خانه های فاضالب در سطح شهرک های صنعتی استان مستقر در شهرهای ساوجبالغ و اشتهارد اقدامات الزم انجام 

 .شود تا هر چه زودتر مورد بهره برداری رسمی قرار گیرد

: کار نظام پایان پذیر نیست و ما بعنوان سربازان این نظام به افزودندکید بر اهمیت مشارکت در صحنه انتخابات أدر بخش دیگری با ت ایشان

 .خدمتگزاری خود تا حصول رضایتمندی مردم حتی تا آخرین لحظه مسئولیت ادامه می دهیم

ب العین است و همه ما با تبعیت از راهبردهای حکیمانه ایشان برای پیشبرد : فرمایشات مقام معظم رهبری نصنمودنداضافه  محترم استاندار

 .اهداف و آرمان های نظام در پای صندوق های رای حاضر می شویم

 مصوبات اقدام کننده

 -دبیرخانه شورا

 استاندار محترم

صنعتی از جمله واحدهای رات ناشی از قطع جریان برق در واحدهای تولیدی و مشکالت عدیده و خساپیرو طرح -1

 شورای گفتگوی مصوبات  جلسات پنجاه و هشتم و شصت و سوم مستقر در شهرکهای صنعتی سپهر و اشتهارد و نیز

ان و با عنایت به دیدار قریب الوقوع استاندار محترم با وزیر محترم نیرو، مقرر گردید ضمن است صوصیدولت و بخش خ

از جمله اصالح قرارداد واگذاری انشعاب برق با رعایت  ،ریق دبیرخانه مرکزیپیگیری مصوبات جلسات قبل شورا از ط

 ق و گاز واحد های تولیدی و صنعتیقانون بهبود مستمر محیط کسب و  کار، پوشش بیمه ای مشترکین بر 65مفاد ماده 

و .... دغدغه ها و نگرانیهای مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی توسط استاندار  بودجه عمومی کشور و استمرار آن در

و درخواست کاهش قطعی برق در بخش تولید و صنعت استان و نحوه  محترم و تالشگر به وزیر محترم نیرو منعکس 

 جبران خسارات وارده درمالقات حضوری با ایشان مطرح و پیگیری گردد.
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 مصوبات اقدام کننده

 
 پیگیری 10/16/1011ن جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ اهم مصوبات هفتاد و هفتمی نحوه و اجرای -6

 و مقرر شد:

شرکت سهامی آب 

 منطقه ای استان

حداکثر تا پایان ماه جاری پاسخ استعالم و مکاتبات مربوط به چاه آب  و فوریت قید شرکت آب منطقه ای استان با -6-1

 شهر کرجخریداری شده جهت استفاده در شهرک صنعتی کوثر را صادر و در روند اجرای عملیات تکمیل خط انتقال پساب 

کار و زمان دقیق پایان کیلومتر تسریع و گزارشی از روند انجام  0به شهرکهای صنعتی کوثر و امید البرز به طول تقریبی 

 عملیات تهیه تا در جلسات آتی شورا طرح گردد.

 شهرکهای شرکت

 استان صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی استان سایر مصوبات جلسه از جمله رفع معارضین از اراضی فاز توسعه شهرک صنعتی  -6-6

جنوب ی عملیات آبخیزداری در اراضی کیلو ولت اشتهارد، اجرا 033کوثر، تحویل اراضی مورد نیاز جهت احداث پست 

های صنعتی اشتهارد و کوثر و... را پیگیری و گزارشی از اقدامات انجام گرفته را جهت طرح و پیگیری در جلسات آتی شهرک

 به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

شرکت شهرکهای 

 صنعتی استان

و باز چرخانی حدود  جهت نصب تاسیسات عملیات اجرایمقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی استان گزارشی از روند  -6-0

تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد را تهیه تا درخصوص مشکالت فراروی این پروژه  0لیتر در ثانیه از پساب مدول  53-03

از جمله اداره کل محیط زیست استان و همچنین  مربوطهاز جمله مدیریت لجن حاصل با هماهنگی دستگاه های اجرایی 

 تصمیم گیری گردد. در این حوزه شرکت های فعال بخش خصوصی

کلیه دستگاههای 

 اجرایی

گزارش عملکرد مرکز اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی با محوریت شعار ابالغی از سوی مقام معظم رهبری )مدظله -0

 دستگاه های اجرایی رسیدگی به مکاتباتالعالی( قرائت و مقرر شد با ابالغ و تأکید استاندار محترم و رئیس شورای گفتگو 

و درخواست های مرکز اورژانس کسب و کار را در اولویت قرارداده و اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع مشکالت عنوان 

 شده را معمول دارند.

 

دولت و تگوی ره جلسات شورای های استانی گف( دستور العمل اصالحی تشکیل و نحوه ادا6( ماده )12در اجرای بند ) -0

مبنی بر معرفی نمایندگان بخش  رئیس محترم اتاق بازرگانی 65/30/1033ش مورخ 00/1033نامه شماره  بخش خصوصی

خصوصی و تعاونی برای دوره یکساله آتی مطرح و به تصویب رسید. 
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 هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
62/30/1033تاریخ:  5از   5صفحه:       87شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  13:33الی  7:33    :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورا
شورای گفتگوی استان در جهت تقویت و پویایی دبیرخانه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً چارت پیشنهادی دبیرخانه  -5

 مقرر گردید بعنوان یک الگوی پیشنهادی به سایر استانها نیز ارسال گردد.

 کلیه اعضاء محترم

و یا چهارشنبه  در روزهای شنبه آخر هر ماه 1033پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو برای برگزاری جلسات شورا در سال -2

صبح  13لغایت  7سوم هر ماه مطرح و در نهایت مقرر گردید جلسات شورای گفتگو روزهای چهارشنبه سوم هر ماه از ساعت 

 در محل  اتاق بازرگانی تشکیل گردد.

 
 یصصتخ با عنایت به پیشنهادات آقای جعفر سلیمانی مدیرعامل محترم شرکت مرصوص بتن و عضو هیات مدیره انجمن-8

 بتنی استان البرز مقرر گردید: قطعات و آماده بتن همگن صنایع

 دبیرخانه شورا
مکاتبات و پیگیری های الزم از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی استان با امضاء رئیس محترم شورا مبنی بر صدور  -8-1

سال برای واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از  63مجوز واردات دیزل ژنراتور مستعمل با کارکرد کمتر از 

 طریق مراجع ذیصالح قانونی انجام گیرد.

 دبیرخانه شورا

و یا سایر واحدهای تولیدی و  نظر به اینکه نصب و حمل برخی تجهیزات سنگین مورد نیاز واحدهای تولید بتن آماده -8-6

به دنبال دارد و از  یبر روی کامیونهای موجود سه محور فاقد ایمنی کافی بوده و خطرات فراوان خدماتی دارای مجوز قانونی

طرفی ضرورت دارد که تجهیزات و دستگاه های خاصی بر روی کامیون های چهار محور و باالتر نصب گردند، لذا مقرر  گردید 

شورای گفتگو و با امضاء ریاست محترم  دبیرخانه ر و باالتر توسطواردات کامیون های چهار محو درخواست صدور مجوز

 شورا تهیه و از طریق مبادی قانونی پیگیری گردد.

 ،رامین ربیعی )نماینده: مهرزاد کاظمی رضایی(، حسن مددی پرهام رضایی، شاهمرادی، جهانگیر دکتر شهبازی، "جناب آقایان:حاضرین 

  احمد ملکی راد )نماینده: رضا بهاء(، حسین فالح نژاد،محمدعلی مختاری، ، حسن مدیرروستا ،) نماینده: مسعود کریمی (عبداله مخبر

و  "، داود داودیاحمد غالمی،  داود بهمن پور، صالح الدین دلشاد ،حمیدرضا عقاب نشینحمید احمدی، ابوالحسن قورچیان، محمدرضا محمدی، 

  "زهرا عربشاهی و نفیسه خسروی "سرکار خانم ها 

بهروز حصاری، اکبر سلیم نژاد، علی اصغر کمالی ابوالفضل فالح،  ،، علیرضا عباسیمهدی عسگری، علی حدادی، حسین فاضلی"اب آقایانجن :غائبین

 سید مسعود موسوی.نوراله عابدی، عزیزاله رضایی، ، ،حسن محمد علیزادهزاده عباس کبریائی نصراله شمس آذر، رضا رضایی،  زاده،

 محمدعلی نجفیان ) نماینده: رحیمی(، علی زندی فر)نماینده: اسماعیل امیرزاده(،(، سرهنگ مهدی افشاری )نماینده "جناب آقایان  :میهمانان

 فایق زرافشان، جعفر سلیمانی، مصطفی هاشمی، مسعود قاسمی. فریبرز بینش پور، رامین فرج، محسن امینی،

 


