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

 

 
22/60/99 تاریخ: 5 از  1    صفحه:   47 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 19:00الی   14:00   :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

پیرو  محصوالت کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام آزمایشات قرنطینه ای جهت صادراتگزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص ارائه  -2

 ( هفتادمین جلسه شورای گفتگو6مصوبه بند )

 دستورجلسه شورا :

مناطق  ی اساسی مورد نیاز شهرکها، نواحی وبا موضوع نحوه تأمین اعتبار و تکمیل زیرساختها 27/07/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -1

 پیرو مصوبات هشتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدنصنعتی استان 

ارائه برخی راهکارهای اجرایی در حوزه تأمین مالی و کاهش با موضوع دبیرخانه شورای گفتگو  14/2/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -2

 هزینه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان

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

 22/06/99  مورخ گفتگو شورایجلسه  چهارمین هفتاد و مذاکرات خالصه

ماده ای استانداری البرز و سازمان برنامه و  25 نامه تبریک توافق وضمن سالم و خیرمقدم به اعضاء و میهمانان محترم ایشان  :رضایی آقای مهندسجناب 

البته پروژه هایی که   ،پروژه نیمه تمام استان عنوان نمودند بخش خصوصی آمادگی مشارکت در تکمیل بخشی از این پروژه ها را دارد 600بودجه برای تکمیل 

 از توجیه اقتصادی برخوردارند.

سالگی سازمان ملل متحد برگزار  45مهرماه و همزمان با جشن اول شهریور و  11ای اتاق بازرگانی بین الملل که ایشان در ادامه با اشاره به برگزاری نشست ه

ینار برگزار می خواهد شد عنوان نمودند اتاق بازرگانی البرز در این نشست ها  حضور فعاالنه خواهد داشت. نشست امسال به دلیل بیماری کرونا به صورت وب

 توسعه پایدار تمرکز دارد.شود و بر موضوع 

  این پروژه شدند. اراضی ینمشکل معارضسپس با ارائه گزارشی در خصوص فعال شدن پروژه نمایشگاه بین المللی استان البرز خواهان حل و فصل فوری ایشان 

مسدیر فعالیدت   خواهان رفع موانع در این زمینه شده و عنوان نمودندد در شدرایط کندونی الزم اسدت      اشاره به اهمیت صادرات غیر نفتی با ایشان در پایان

 در راستای تسهیل فرایند کاری آنها صورت پذیرد. تمام تصمیمات و  تسهیل شود صادرکنندگان

بر نقش اسدتان البدرز در توسدعه صدادرات محصدوالت       با تأکیدایشان نیز ضمن سالم و خیرمقدم به اعضاء و میهمانان محترم  آقای دکتر شهبازی :جناب 

یفی جدات  کشاورزی عنوان نمودند با ارتقای تجهیزات قرنطینه گمرکی و تسهیل در فرایند کاری آن، می توان شاهد افزایش صادرات محصوالت باغی و صد 

سه ساعت به فرایند صدور اسناد تائیدیه کاالهای کشاورزی در قرنطینه گمرکی باید حداکثر  ارزی کنونی، بسیار راهگشا خواهد بود. استان بود که در شرایط

 کاهش یابد و معطلی چند روزه محصوالت در گمرک، پذیرفتنی نیست. 

دهند این ابزار مهد   و اجازه ن نموده به فعاالن بخش خصوصی استان تأکید نمودند با همفکری مسووالن اجرایی به رونق بورس کمک خطاب ایشان همچنین

 تأمین مالی با بی اعتمادی مردم همراه شود.

در ادامه تأکید نمودند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک نهاد قانونی با مشارکت قوای سه گانه است و به همین دلیل همه دستگاه  استاندار محترم

 نیز می بایست اجرا گردد.زمین نمایشگاه بین الملی البرز  ینشورا در خصوص معارضهای اجرایی مکلف به اجرای مصوبات آن هستند. بنابراین مصوبه این 

گدزارش هدای    صرفاً ارائه سپس در خصوص مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استان و محدودیت بانک ها برای کمک به حل این مشکل تأکید نمودند

 ت افزایش نیافته است، پیگیر حل این مشکل خواه  بود.رسمی کافی نبوده و تا زمانی که در عمل سقف اعطای تسهیال

از رئیس بانک مرکزی درخواسدت گردیدد مسداله     محترم، ایشان در ادامه عنوان نمودند همزمان با اجالس استانداران سراسر کشور در حضور رییس جمهور

 مرتفع شود.محدودیت سقف اعتبارات استانی بانک ها 
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 هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
22/06/99تاریخ:  5از   2    صفحه:   47 شماره جلسه: 

 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  19:00الی   14:00   :ساعت شروع و خاتمه

عنوان نمودند این موضوع یکی از اولویت های کاری بنده به  و سایر زیرساختهای اساسی تأمین نیاز تولیدکنندگان در حوزه انرژیبه ضرورت با اشاره  سپس

لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب ارائه شده به صنایع اضافه کنی . همچنین شدرکت   200عنوان نماینده عالی دولت در استان البرز بوده و خوشبختانه موفق شدی  

رینگ شهرک های  که ه  اکنون از این پروژه، مرتفع می نمایدسال آینده را  50ازهای صنعتی و نیروگاهی استان تا اینچ، نی 16خط لوله اجرای گاز استان با 

 صنعتی اشتهارد در حال بهره برداری است.

ه تولید کیت های تست بدزاق و  ایشان در پایان عنوان نمودند استان البرز در حوزه فناوری های پزشکی مقابله با کرونا جایگاه ممتازی در کشور دارد. کارخان

 جزو افتخارات استانی در حوزه سالمت به شمار می آید.  استان البرز فعالیت دارند و این درداروهای کنترل عوارض ریوی کرونا همچنین شرکت تولید کننده 

 مصوبات اقدام کننده

سازمان جهاد کشاورزی 

 -فرودگاه پیام -استان

 گمرکات استان البرز

عنایت به مطالب ارائه شده از سوی دبیر محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و تره بدار  با   -1

و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص انجام آزمایشات قرنطینه محصدوالت کشداورزی   

اد کشاورزی استان طی صادراتی در فرودگاه پیام و ضرورت تسریع در انجام این امر، مقرر گردید سازمان جه

یروهای کارشناسی موردنیاز نسبت به راه اندازی کامل ، تجهیزات و ن( ماه آینده با تأمین فضا2مدت ) حداکثر

واحد قرنطینه محصوالت کشاورزی صادراتی در محل مذکور اقدام و نتیجه را در جلسدات آتدی شدورا ارائده     

گمرکات استان البرز و ... نیز موظف بده   -مله فرودگاه پیامسایر دستگاههای مرتبط از جنمایند. ضمناً مدیران 

همکاری می باشند. همچنین رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مسئول مستقی  این موضوع بدوده  

مکاتبات و و در صورتیکه در روند انجام امور با مشکالتی مواجه گردند، مراتب را به استاندار محترم گزارش تا 

 از طریق مدیران دستگاههای مرتبط در سطح ملی بعمل آید.پیگیری های الزم 

مدیرعامل محترم منطقه 

 -ویژه اقتصادی پیام 

مدیرکل محترم ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

نظر به اینکه جهت انجام امور مربوط به قرنطینه محصوالت کشاورزی صادراتی در فرودگداه پیدام وجدود     -2

در محل از الزامات می باشد، لذا مقرر گردید مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی پیام و  اینترنت پرسرعت

مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات طی مدت یک ماه نسبت به ایجداد و یدا تقویدت زیرسداختهای     

 موجود جهت ارائه اینترنت پرسرعت در محل مذکور اقدام نمایند.

 -سازمان جهاد کشاورزی

 ق بازرگانی اتا

و ضدرورت  به ویژه در حوزه اوراسیا با توجه به تدوین و ابالغ ضوابط جدید صادرات محصوالت کشاورزی  -3

گردیدد  رعایت قوانین مذکور در مراحل مختلف تأمین ، آماده سازی و صادرات محصدوالت کشداورزی مقدرر    

و برگزاری دوره  با همکاری اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی بخش خصوصی استان سازمان جهاد کشاورزی

 اقدام نمایند. این حوزه نسبت به تبیین و آموزش ضوابط مذکور به فعاالن اقتصادی های آموزشی
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 هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
22/60/99تاریخ:  5از   1صفحه:       47شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  19:00الی   14:00    :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

شرکت نمایشگاههای 

 -بین المللی استان

اداره کل راه و 

 شهرسازی استان

اتاق های بازرگانی و تعاون در خصوص آخرین اقددامات  با توجه به گزارشات ارائه شده توسط روسای محترم  -4

 مقرر شد :  بین المللی استان صورت گرفته در محل پروژه مرکز نمایشگاههای

برنامه ریزی الزم جهت برگزاری یک رویداد نمایشگاهی ) از قبیل نمایشگاه بهداره ( بدا رعایدت ضدوابط      -4-1

 بعمل آید.بهداشتی و حداکثر تا پایان سال جاری در محل پروژه 

سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای اسدتان البدرز جهدت انجدام     فنی و مهندسی از ظرفیت و توان  -4-2

استفاده شود. ) با توجه به اینکه سازمان مذکور از سدهامداران شدرکت    پروژه مذکور ای اجراییبخشی از فعالیته

 می باشد.(نیز نمایشگاههای بین المللی استان 

اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص رفع مشکل معارضین به ویژه فرودگاه پیام همکداری الزم را   -4-3

ی هیأت مدیره شرکت نمایشدگاههای بدین المللدی را معمدول     ماهنگیاز با هن بعمل آورده و مکاتبات اداری مورد

 نمایند.

 اتاق بازرگانی البرز

 بدین المللدی  اتداق بازرگدانی   با توجه به اعالم ریاست محترم اتاق بازرگانی مبنی بر برگزاری جلسات آنالین  -5

(ICC)  تجارت و اهداف توسعه پایددار و همچندین   پنجمین اجالس ساالنه با موضوع  1/4/99 و 11/6/99در تاریخ

هفتداد و   جشدن همزمان بدا برگدزاری    نشست های مجازی بخش خصوصی و تأثیرات جهانی سازمان ملل متحد

، مقرر گردید اتداق بازرگدانی   همایش  اتاق بازرگانی البرز در اینثبت نام پنجمین سالگرد تشکیل سازمان ملل و 

یع در این خصوص را انجام و از تمام فعاالن اقتصادی اسدتان دعدوت بعمدل    البرز اطالع رسانی الزم در سطح وس

 مشارکت نمایند. فعاالنه تا در این رویداد بین المللی وردآ

 دبیرخانه شورای گفتگو

تدأمین   در خصدوص  27/7/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسدی مدورخ   ( دستورجلسه با موضوع 1بند ) -6

اعتبار و تکمیل زیرساختهای اساسی مورد نیاز شهرکها، نواحی، مناطق صنعتی استان مطدرح و پدس از بحد  و    

 بررسی مقرر گردید :

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که  57( دستورالعمل اجرایی ماده 1با عنایت به اینکه ماده ) -6-1

با مدتن   ،ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ گردیده است 22/2/94مورخ  42029طی نامه شماره 

مذکور در تعارض بوده بنحویکه در متن قانون تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مسدتقر  قانون 

در شهرکهای صنعتی درج لکن در دستورالعمل ارائه خدمات مذکور بده ورودی شدهرکها و ندواحی صدنعتی هدر      

ستان محدود گردیده است، لذا مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو به منظور ایجاد شدفافیت و تعیدین تکلیدف    ا

 موضوع را از طریق دبیرخانه مرکز پیگیری نمایند.خود دستگاههای اجرایی مرتبط جهت انجام وظایف قانونی 
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22/60/99تاریخ:  5از   7صفحه:       47شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  19:00الی    14:00   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

-استانداری البرز 

  دبیرخانه شورای گفتگو

 به تصویب رسید:پیشنهاد جلسه کارشناسی به شرح ذیل  -6-2

 11و مداده   95قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال  57در جهت اجرای دقیق و کامل ماده 

کارگروه ویژه ای بده   91( مصوب سال 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظی  بخشی از مقررات مالی کشور )

ریاست محترم سدازمان   –ای خدمات رسان استانریاست استاندار محترم و عضویت مدیران محترم دستگاهه

مدیرکل  -مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی -ریاست محترم سازمان صمت –مدیریت و برنامه ریزی 

اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای مرتبط بنا به صالحدید استاندار محترم و با نظدارت   –محترم راه و شهرسازی 

دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی مرکز استان و نمایندگان محترم مردم یا ریاست محترم دادگستری و 

تشکیل و دستگاههای خدمات رسان به ویژه شرکت برق منطقه ای تهران و شدرکت  در مجلس شورای اسالمی 

ی آب منطقه ای البرز برنامه های اجرایی و عملیاتی خود در حوزه تأمین زیرساختهای موردنیاز واحدهای تولید

و صنعتی مستقر در شهرکها، نواحی، مناطق و لکه های صنعتی استان مبتنی بر قوانین فوق الدذکر را بصدورت   

مشترک با مدیران شهرکهای صنعتی تدوین و ضمن برآورد و پدیش بیندی اعتبدارات موردنیداز، برنامده هدای       

در کارگروه مدذکور طدرح و    عملیاتی خود در خصوص تأمین و تکمیل زیرساختها تا ورودی واحدهای صنعتی را

 تصویب نمایند.

 دبیرخانه شورای گفتگو

در حدوزه تدأمین مدالی و     14/2/99( دستورجلسه با موضوع پیشنهادات جلسه کارشناسی مدورخ  2بند ) -7

پیشنهاد اول به شدرح ذیدل بده تصدویب     کاهش هزینه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان مطرح و 

 دبیرخانه شورا موضوع را از طریق دبیرخانه مرکزی پیگیری نمایند. رسیده و مقرر گردید

به منظور کشور و  99قانون بودجه سال  11بند ک تبصره با عنایت به اینکه به قرار اطالع و بر اساس  -7-1

تدرهین وثدایق جهدت     کلیه اسدناد از جملده   حق الثبت تعرفه، (کاداسترحدنگار )طرح  تسهیل در اجرای

به یک درصد افزایش یافته و این امر هزینه های ترهین و به تبدع آن تدأمین    5/0از ، تسهیالت  استفاده از

مدذکور و   تبصدره نقدینگی بنگاههای اقتصادی را افزایش داده است، لذا پیشنهاد می شود ضدمن اصدالح   

 ردد.تعدیل مبلغ حق الثبت به نرخ قبلی ، هزینه نی  عشر اجرا نیز برای واحدهای تولیدی حذف گ

کمیسیون سرمایه گذاری 

 اتاق بازرگانی البرز

با توجه به ضرورت افزایش سطح اختیارات مدیران استانی بانکها که به نظر می رسد با مقاومت هدایی   -7-2

تسدهیالت پرداختدی بده متقاضدیان در      میزانه  در سطوح باالتر مواجه می باشد و از طرفی ضرورت افزایش 

حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، مقرر گردید نمایندگان کمیسیون سرمایه گذاری اتاق به همراه هیدأت  

در یدک جلسده مشدترک بدا     و دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان وری و فنا پژوهشمدیره صندوق 

موضوع را بررسی و نتیجه در جلسدات  استاندار محترم و یا معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

 آتی شورا طرح گردد.
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 هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
22/06/99تاریخ:  5از   5صفحه:       47شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  19:00الی    14:00   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار استان

د و مشدخ   ه دو استان تهران و البرز مدی باشد  نظر به اینکه بخش اعظمی از فعاالن عرصه بورس مربوط ب -8

می تواند نقش موثری در تصمی  گیری های کدالن اقتصدادی اسدتان داشدته      حوزهشدن جایگاه استان در این 

باشد، لذا مقرر گردید رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار استان گزارش کاملی از نقش و جایگاه فعاالن 

میزان سرمایه گذاری انجام گرفتده و ...   –حج  فعالیت  –استان در حوزه بورس و فرابورس اع  از تعداد فعاالن 

 را تهیه تا در یکی از جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

شهرکهای صنعتی شرکت 

 استان

 20اختصاص  وو همراهی مقام عالی وزارت نیرو محترم و پرتالش استان با عنایت به پیگیری های استاندار  -9

لیتر بر ثانیه از ظرفیت ایجداد شدده    200میلیون مترمکعب در سال از آبهای سطحی به استان البرز و تخصی  

و همچندین   با درخواست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری مذکور به شهرکهای صنعتی استان

اساسی دیگر از قبیل تجهیزات فوق توزیع بدرق  پیگیری ها و اقدامات موثر ایشان در حوزه تأمین زیرساختهای 

قدردانی و ارج نهادن به اقدامات انجام گرفته، مقرر گردید در تقسدی  آب تخصدی    ضمن و خطوط تغذیه گاز، 

یافته به شهرکهای صنعتی استان تمام شهرستانها و شهرکهای صنعتی اع  از دولتی و غیردولتی مدورد توجده   

 قرار گیرد.

) نمایندده: آقدای    فالح ابوالفضل، رامین ربیعی ، پرویز زرگرشاهمرادی ،  ، جهانگیرشهبازی ، پرهام رضایی دکتر  "آقایانجناب  :حاضرین 

احمد ملکدی  ، حسین فالح نژادمجید موسوی ،  سیدبهروز حصاری ) نماینده: ناصر کاویانی ( ،  ، مختاری محمدعلی، محمدباقر رحی  خانی(

علی مهدی پور، کیومرث پوررستمی ) نماینده : آقای افشین افشار( ، نصراله شمس آذر، رضدا  ، ، محمدرضا محمدی  غالمحسین نوحی راد ،

 ") نماینده : آقای رمضانی ( و سرکار خان  زهرا عربشاهی احمد غالمی،  صالح الدین دلشادحسن محمدعلیزاده ، داود بهمن پور، ، رضایی 

مرتضدی  علدی اصدغر کمدالی زاده،     حسن مددی ، اکبر سلی  نژاد ،علی حدادی ، حسین فاضلی،  ،مهدی عسگری  "جناب آقایان :غائبین 

 " عباس کبریائی زاده ، عزیزاله رضایی ، سید مسعود موسوی، نوراله عابدی ،  سالمی

داود نجفیان ) نماینده : آقای جالل برتری( ، حسین تقی نژاد ، حمید همت زاده ، احمد زارعدی ، یدالده مدالمیر ،     "جناب آقایان :میهمانان

 " ، محمد عالئی نژاد ، مرتضی امید بخش  علیرضا صفرخانلو شاهین ظهوری ، ، مصطفی هاشمی

 


