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

 

 
11/11/99 تاریخ: 5 از  1    صفحه:   77 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 10:33الی   11:13   :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

 دستورجلسه شورا :

 ارائه گزارش عملکرد مرکز اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی -1

سه مورخ     -2 صوبات جل سی م شهرک          12/9/99برر سعه  صنعتی کوثر و طرح تو شهرک  ستقر در  شکالت مربوط به واحدهای م صوص م در خ

 مذکور

 سایر موارد -3

 بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی استاندار محترم و ریاست شورای گفتگوارائه  -4

 13/12/99  مورخ گفتگو شورایجلسه  هفتمین هفتاد و مذاکرات خالصه

ایام ماه مبارک رجب و همچنین مبعث حضرت رسول اکرم )س(  به مناسبتضمن سالم و عرض تبریک ایشان  در ابتدا  آقای مهندس رضایی:

 عنوان داشتند؛ با توجه به موقعیت استان البرز لزوم هم افزایی منطقه ای اهمیت باالیی دارد.

 ،رفتهصورت گ البرز استانهای هم جوار بازرگانی در راستای گسترش روابط اتاق بازرگانی البرز با اتاق هایاقداماتی که  بیانبا  ایشان در ادامه

ا ب و در اتاق بازرگانی البرز و در  قالب برگزاری جلسه مشترک هیات نمایندگان البرز و قزوین برگزار چندی قبل مهم امر این عنوان داشتند:

 اتاق ایران مواجه شد.استقبال بسیار خوبی از سمت 

مشترک اتاق های بازرگانی البرز و قزوین نخستین نشست برگزارشده میان اتاق های بازرگانی در  جلسهبا بیان اینکه برگزاری  همچنین ایشان

 پیشنهاد شد که استاندر این جلسه که با حضور معاون امور استانها و تشکل های اتاق ایران همراه بود،  :ندسراسر کشور بوده است، عنوان کرد

منطقه طرح  که بر اساسهمجوار  های برگزار کنند. استان جلسات شورای گفتکوی مشترکی 1233سال در  ، های همجوار و واقع در یک منطقه

ادی ان اقتصمی توانیم از بحر برگزاری جلسات مشترکهستند و با  دغدغه های مشترکهای بازرگانی در یک منطقه قرار دارند دارای  بندی اتاق

 که امروز درگیر آن هستیم عبور کرده و این شرایط را مدیریت کنیم.

اتاق بازرگانی البرز در سال آتی جلسات کمیسیون های تخصصی را هم به صورت مشترک با  اتاق بازرگانی قزوین برگزار با بیان اینکه  ایشان

در نشست های  متعاقباًگفتگوی استان ها و  شورای ادامه در جلسات مشترکاین نشست ها در  رمسائل طرح شده دنمودند:  اضافهخواهد کرد، 

 طرح خواهد شد. شورای گفتگوی ملی اتاق ایران

به شیوع کرونا برقراری ارتباطات خارجی را در قالب برگزاری وبینارهای  بین الملل با توجهدر بحث تجارت  با اشاره به اینکه سپس در ادامهوی 

ظرفیت های صنعتی البرز در حوزه صنایع غذائی، دارویی و کشاورزی به دنبال  رای معرفیب ؛ در این موردنمودندیم، بیان آنالین پیش برده ا

 .با خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه هستیم  روابط بیشتر گسترش و بسط

ل : این مهم درسایه تعامافزودندعدد یک میلیارد دالر عبور کرده است، تاکنون از با اشاره به رشد  باالی صادراتی البرز در سال جاری که  ایشان

 برسیم.  1233در سال  صادرات استان به آمار باالتر نآتداوم که درمدیریت استانی حاصل شد ه و امید است  و تالش 

گذار اثیر تاستان هم  فعالین اقتصادی عملکردقای ارت صنعت وتعامالت بخش  هغدیر که در حوزراه افتتاح آزاددر ادامه ایشان با تاکید بر اینکه 

د قدردانی می شواند بابت تالش هایی که برای تحقق بهره برداری از این آزادراه مهم داشته البرز  محترم استاندار : ازداشتندعنوان  خواهد بود،

 .باشد برای فعاالن بخش خصوصی که موجب برکات خیرو امید است 



2 
 

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

 

 
11/11/99تاریخ:  5از   1صفحه:       77شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  10:33الی  11:13    :ساعت شروع و خاتمه

اظهار داشتند؛ باید  1233با تاکید بر اهمیت هدف گذاری برای سال ضمن خوش آمدگویی و خدا قوت به مدعوین ایشان  آقای دکتر شهبازی:

 .دهیم خرج به را جدیت و برای تحقق این اهداف نهایت تالش

 که بستری و گرفت شکلدر استان  که عزمی با: افزودند شد، می مطرح زیرساختی مشکالت عموما ها نشست این در اینکه به اشاره با ایشان

 اساس این بر .هستیم ارزشمندی توفیقات شاهد اکنون ،گردید مهیا استان صادرات و صنعت و تولید با همراهی جهت مدیران تعامل برای

 نوناک و شده تسهیل گذاران سرمایه و تولیدکنندگان با همگامی بواسطه ای بیمه و مالیاتی امور همچنین و زیرساختی موضوعات از بسیاری

 .است مطرح دیگری موارد

 زادراهآ به عنوان غدیر آزادراه گشایش: عنوان نمودند ایران، مردم علیه ناجوانمردانه های تحریم و بیماری کرونا شیوع شرایط به اشاره با ایشان

ایشان در ادامه  .شد خواهد واقع مفید بسیار استان توزیع سیستم اصالح و صنعتی های شهرک از کاال و بار انتقال برای البرز و تهران جنوبی

پیشنهاد  که این باشیم داشته غدیر آزادراه به مسیری پیام فرودگاه بین المللی از هستیم درصدد محترم جمهور رییس با ای مکاتبه طی :افزودند

 با جدیت دنبال خواهد شد.

 در صنعت و صادرات تولید، برای دقیق ریزی برنامه دنبال به کردیم کسب 99 سخت سال در که تجربیاتی به توجه دند؛ باوایشان در ادامه فرم

 .هستیم البرز

: افزودند باشیم، داشته خوبی بسیار سازی تصمیم و گیری تصمیم جمعی خرد از برداری بهره با 1233 سال در است امید اینکه بیان با ایشان

 .است اهمیت حائز بسیار صنعتی و خانگی پایدار گاز تامین جهت در مهم امر این که است تکمیل حال در استان گاز شبکه سراسری رینگ

 نیز بعدی پست و دارد پیشرفت درصد 53 حدود مهم پروژه این و شده آغاز کرج باغستان در البرز کیلوولت 233 پست اولین اجرایی عملیات

 .ستا گرفته صورت خانگی همچنین و صنعتی و تولیدی واحدهای نیاز تامین هدف با نیز اقدامات این که است شده بینی پیش آباد زکی در

 رینگ نیرو محترم وزیر با دیدار در گذشته هفته نیز عنوان نمودند؛ استان فاضالب ساماندهی و پساب از استفاده و آب تامین خصوص در ایشان

 .شدیم مواجه ایشان مساعد نظر با و کرده مطرح را استان آب شبکه سراسری

 ایه سال از پس نیز آباد شیخ صنفی شهرک مشکالت مجدانه، های پیگیری با و گرفت صورت که تعاملی طی همچنین اظهار داشتند؛ایشان 

بحث ساماندهی شهرک صنعتی داشلیجه هم نهایی شده و در آینده ای نزدیک تقدیم مردم فهیم استان و ذینفعان خواهد  .شد حل طوالنی،

 شد.

 ققمح باید که است برخوردار باالیی اهمیت از استان به آنها عوارض و مالیات اختصاص و البرز صنعتی و تولیدی واحد 133 مرکزی دفاتر استقرار

 عملیاتی زیادی حدود تا اکنون که بود بزرگی آرمان امر این و بودیم داده قرار هدف عنوان به را استان از صادرات دالر میلیارد یک تحقق .شود

 .دهیم خرج به را جدیت و تالش نهایت نیز آن انجام برای و باشیم داشته خوبی گذاری هدف چنین نیز 1233 سال برای باید .است شده اجرایی و

 های فرصت... و  غدیر آزادراه و شبکه راه آهن پیام، فرودگاه بین المللی با همجواری کیلومتری، 113 شعاع ممنوعیت رفع ایشان تاکید نمودند

 فرصت نیز البرز امید صنعتی شهرک .کنیم ریزی برنامه امکانات این از برداری بهره نهایت برای باید و شدند مهیا در استان که هستند بسیاری

 .گیرد صورت تر سریع آن واگذاری و شود الزم استفاده امکان این از باید که است گذاران سرمایه برای طالیی

 که هیهمرا گونه هر امر این برای و شود  برگزار استان  دائمی نمایشگاه  در امسال  البرز بهاره نمایشگاه  که داشتم  تمایل بسیار  ایشان افزودند؛ 

 .هستیم خصوصی بخش تعهدات انجام انتظار در اکنون و دادیم انجام بود نیاز

با جدیت بیشتری  1233انشااله در سال  و راه اندازی شده در اتاق بازرگانی تالش و کار ویژه ای انجام شده برای استودیو ایشان همچنین افزودند: 

 گزارش ها تهیه شود.
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 مصوبات اقدام کننده

 

در خصوص مشکالت مربوط به واحدهای مستقر  12/9/99( دستور جلسه با موضوع بررسی مصوبات جلسه مورخ 1بند )

ارائه گزارش مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای  در شهرک صنعتی کوثر و طرح توسعه شهرک مذکور مطرح و پس از

صنعتی استان و  همچنین توضیحات رئیس محترم هیات مدیره شهرک صنعتی کوثر و رئیس محترم هیات نمایندگان 

فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر و مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان و جمع بندی مطالب توسط  معاونت 

 ر اقتصادی استانداری و استاندار محترم مقرر گردید:محترم هماهنگی امو

اداره کل منابع طبیعی 

شرکت  -استان

 شهرکهای صنعتی

در خصوص رفع مشکل معارضین اراضی واگذار شده به متقاضیان و سرمایه گذاران در طرح توسعه شهرک صنعتی کوثر -1

کل منابع  هاداربا عنایت به پیگیریهای انجام گرفته استاندار محترم و همراهی قابل تقدیر دادگستری کل استان مقرر گردید: 

 12/5/09قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  (9( ماده )1طبیعی استان بر اساس مفاد تبصره )

در این خصوص  11و تحویل اراضی فاز توسعه به نحو قانونی به شرکت شهرکهای صنعتی استان و اخذ مصوبه کمیسیون ماده 

بع طبیعی استان در اسرع معارض را پیگیری و نتیجه را در جلسات آتی شورا ارائه نمایند. ضمناً مقرر گردید اداره کل منا

وقت میزان حقوق عرفی دامداران مربوط به اراضی واگذارشده به شهرکهای صنعتی کوثر و امید البرز را مشخص و به شرکت 

 شهرکهای صنعتی استان جهت پرداخت اعالم نمایند.

اداره کل منابع طبیعی 

 استان

شهرکهای صنعتی مستقر در شهرستان اشتهارد و حسب ضرورت با عنایت به ضرورت تامین برق مناسب و پایدار برای -1

کیلو ولت برق کوثر را به مرجع  233موضوع مقرر گردید اداره کل منابع طبیعی استان در اسرع وقت زمین مورد نیاز پست 

 قانونی تحویل نمایند.

شرکت شهرکهای 

 -صنعتی استان

شرکت سهامی آب 

 منطقه ای

هرک صنعتی کوثر و طرح توسعه شهرک مذکور با عنایت به ضرورت موضوع مقرر گردید در خصوص تامین نیاز آبی ش-1

شرکت شهرکهای صنعتی استان با قید فوریت نسبت به خرید و انتقال چند حلقه چاه آب مجاز به محدوده شهرک اقدام و 

 اهد بود.شرکت سهامی آب منطقه ای البرز نیز موظف به همکاری و تسریع در انجام امور مربوطه خو

شرکت سهامی آب 

 -منطقه ای البرز

شرکت شهرک های 

 صنعتی استان

هم زمان و به موازات خرید و انتقال چاه آب و نیز تجهیز آن در شهرک صنعتی کوثر مقرر شد، شرکت سهامی آب منطقه -2

پساب تصفیه خانه ماهدشت به کیلومتر خط انتقال  2ای البرز با قید فوریت نسبت به ارائه برنامه زمان بندی اجرای حدود 

شهرک صنعتی کوثر اقدام و عملیات اجرایی باقیمانده پروژه مذکور را با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برساند. ضمناً شرکت 

شهرکهای صنعتی استان هم موضوع را پیگیری و در صورت نیاز و ضرورت از مساعدت های استاندار محترم و معاونت 

 اقتصادی استانداری استفاده نمایند.محترم هماهنگی امور 
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شرکت شهرکهای 

 صنعتی استان

مقرر گردید مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان موضوع تخصیص آب از محل مجوز صادر شده توسط -5

مقام عالی وزارت نیرو که با پیگیری و تالش استاندار محترم صورت گرفته برای شهرک صنعتی های کوثر و امید البرز را با 

 پیگیری و گزارش اقدامات انجام گرفته را در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه نمایند.جدیت 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی استان

و با عنایت به اینکه بر اساس ضوابط شرکت شهرکهای  11/1/97پیرو مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگو مورخ -1

صنعتی که از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای صنعتی صنعتی، استفاده کنندگان و مالکین اراضی در نواحی 

منتقل گردیده اند می بایست قدرالسهم خود را از خدمات ایجاد شده در دوره جدید پرداخت نمایند، لذا مقرر گردید شرکت 

و  نموده شهرکهای صنعتی استان نحوه محاسبه قدرالسهم واحدها و اراضی مستقر در شهرک صنعتی کوثر را بررسی مجدد

 هم و نحوه پرداخت مساعدت نمایند.ر حد امکان در خصوص میزان قدر السد

اداره کل منابع طبیعی 

شرکت  -استان

شهرکهای صنعتی 

 استان

با عنایت به در پیش بودن فصل بارندگی و احتمال بروز سیالب در مناطق جنوبی شهرک های صنعتی کوثر و امید البرز  -7

بروز هرگونه حادثه احتمالی و خسارت به واحدهای تولیدی و زیرساختهای ایجاد شده در شهرکهای  و به منظور پیشگیری از

صنعتی مذکور مقرر گردید؛ موضوع از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان با جدیت پیگیری و اداره کل منابع طبیعی 

ی آبخیزداری با قید فوریت در مناطق اعالم استان با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های مرتبط نسبت به اجرای طرح ها

 شده اقدام و نتیجه در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه گردد.

اداره کل راهداری و 

حمل و تقل جاده ای 

 استان

با عنایت به بهره برداری از ابر پروژه آزادراه غدیر و آثار و برکات مثبت پروژه مذکور در ایجاد ارتباط بین شهرکهای  -0

، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان موضوع جانمایی ؛صنعتی استان با سایر استانهای همجوار مقرر گردید

استان در  ر مراکز مهم و شاخصو سای شناسایی و معرفی شهرکهای صنعتی طراحی و نصب تابلوهای مورد نیاز به منظور

 مسیر آزادراه به ویژه در محدوده استان البرز را پیگیری و یا رأساً نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

یش از پیش در استان  به ویژه در شهرستان رونق ب با عنایت به آغاز بهره برداری از پروژه آزادراه غدیر و پیش بینی ایجاد-9

اشتهارد مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان ضمن انجام بررسی های فنی و کارشناسی طرح توسعه شهرک صنعتی 

 کوثر در اراضی چسبیده به شهرک را جهت انجام مراحل قانونی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان ارائه نمایند.

شهرکهای شرکت 

 صنعتی

با عنایت به شروع واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی امید البرز، مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان مراسم -13

کلنگ زنی چند واحد تولیدی و صنعتی به صورت همزمان و حتی االمکان قبل از پایان سال جاری در شهرک صنعتی مذکور 

 ت ساخت چنین واحد تولیدی و صنعتی آغاز گردد.را پیگیری تا به حول و قوه الهی عملیا

شرکت شهرکهای 

رئیس هیات  -صنعتی

نمایندگان فاز توسعه 

شهرک صنعتی 

هالل احمر  -اشتهارد

 استان

ر گرفتن ترددهای قابل توجه احمر در شهرک صنعتی کوثر و در نظ با عنایت به واگذاری زمین رایگان به جمعیت هالل -11

آینده و پیش بینی تمهیدات الزم به منظور ارائه خدمات در مسیر آزادراه )محدوده استان البرز( و با از آزادراه غدیر در 

عنایت به پیشنهاد مطرح شده از سوی نماینده محترم واحدهای مستقر در طرح توسعه شهرک صنعتی کوثر مقرر گردید؛ 

ن شهرک صنعتی مذکور و هماهنگی و نظر عملیات اجرایی احداث پایگاه هالل احمر با مشارکت و کمک صنعت گرا

کارشناسی جمعیت هالل احمر استان آغاز و استانداری البرز نیز در جهت تکمیل و تجهیز پایگاه مذکور با پیش بینی و 

 تخصیص منابع مالی و سایر اقدامات مورد نیاز مساعدت و همکاری نمایند.
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