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 آذربایجان شرقی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

                    بازرگانی تبریزاتاق  محل نشست:   18  ساعت خاتمه: 16  ساعت شروع : 20/09/1400  تاریخ جلسه : 79  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

   

 از دستور شیپ  

 1400در شش ماه نخست سال    یشرق  جانیاستان آذربا  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یعملکرد شوراگزارش  ارائه   .  1

از موووع ماده    رانیسهم حقوق بگ  مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف  نیمشمول  یزشیو انگ یرفاه  یایمزا  قیمصاد  یبررس"مصووبه موووع    یریگیپ .  2

   "میمستق  یها  اتی( قانون مال83)

 جلسه دستور

 توسط وزارت نفت  یفوالد  یقطع گاز شرکت ها  یبند  تیبرنامه اولو  لیفوالد استان به دل  عیصنا  یرو  شیپ  یچالش ها  یبررس .1

 یعلم فناور  یمستقر در پارک ها  انیفناور و دانش بن  یشرکت ها  یو پروانه بهره بردار  یاخذ کارت بازرگان  یچالش ها  یبررس.  2

الزام اسوتفاده از خدمات  "( قانون مذکور مووووع  33ماده )  یینامه اجرا  نییو کنترل سواختمان و آ  ی(  قانون نظام مهندسو 4ماده )  یراعدم اج لیدال  یبررسو  .3

 "ساختمان ها  هیدر احداث کل  صالحیسازندگان ذ

 از دستور خارج 

 قویدل، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی استانرادات نهاده های کشاورزی توسط جناب آقای  اطرح موووع ایجاد خط اعتباری و.  1

 توسط جناب آقای عالقه بند، رئیس محترم انجمن رستوران های بین راهی و مراکز رفاهی استان  استان  یحوزه گردشگر  . طرح موووعات مربوطه به2

 از سوی شرکت توزیع برق تبریز  1400مصرف برق در فصل زمستان    تیریدر مد  یصنعت  یطرح موووع درخواست مشارکت واحدها.  3

 

 دولت -الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاور/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاور  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدین خرم  1

  غایب    استان  ریزی مدیریت و برنامه    سازمان  رئیس داود بهبودی  2

  حاور  سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  علی راستی 3

  حاور  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  اکبر فتحی  4

  حاور  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان علی اصغر عباس زاده  5

  حاور  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  حسین فتحی 6

  حاور  استان  یهابانک   هماهنگی  دبیرکمیسیون عادل غالمی 7
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 مجلس شورای اسالمی -ب 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاور/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاور  نماینده مجلس غالمروا نوری  1

  حاور  نماینده مجلس   حسین حاتمی 2

 

 قوه قضائیه -ج 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاور/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاور  استان )یا معاون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی  1

  غایب  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو  2

 شهرداری و شوراها -د

 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاور/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاور  شهردار تبریز  عباس رنجبر  1

  حاور  استان  اسالمی  شورای  رئیس شهرام دبیری  2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاور/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 یونس ژائله  1
اسووتان    مرکز  کشوواورزی  و  معادن  صوونایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 نماینده  

 ابوالفتح ابراهیمی

 آقای رحیمی  نماینده  مرکز استان  تعاون  اتاق  رئیس میرحیدر سیدیعقوبی  2

 آقای صدیقی  نماینده  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس میرحبیب هاشمی 3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل  یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های  هیأت مدیره شرکت رؤسای   یا عامل مدیران )

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاور/ غایب/ نماینده( 

نام و نام  

 خانوادگی نماینده

  غایب  مدیرعامل شرکت کاشی تبریز صمد حسن زاده  1

  حاور  رئیس انجمن انبوه سازان استان جمشید برزگر  2
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  حاور  رئیس انجمن مدیران صنایع استان سیدباقر شریف زاده  3

  حاور  مدیرعامل شرکت برچسب ساز سونیا اندیش  4

  حاور  شرکت شکوه بناب  رعاملیمد یبیمحمدروا طب 5

  حاور  استان  یو دامپرور  یکشاورز  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد ییکسا  یمحمدعل 6

  حاور  استان  انیمصرف فرهنگ  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد حداد   رسول 7

8 
باحجب    نی دحسیس

 ی محمد

  حاور  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تبریز

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هووو(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موووع تبصره    توضیح:

ادگی  نام و نام خانو"درج شوده و در سوتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وووعیت حروور"در سوتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصووصویجلسوات شووراهای اسوتانی گفت

 معین گردد.  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس روح اهلل متفکر آزاد  1

 نماینده مردم بناب در مجلس  محمدباقری بنابی  2

 استانداری معاون هماهنگی امور اقتصادی   محمد کالمی  3

 ی استاندار   عمرانیامور    یمعاون هماهنگ جواد رحمتی  4

 معاون مدیرکل اداره اطالعات استان  آقای نظری  5

 مدیرکل اداره امور مالیاتی استان  غالمروا شریفی 6

 مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست استان  حسن عباس نژاد  7

 گردشگری و ...مدیرکل میراث فرهنگی و   احمد حمزه زاده  8

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  روا دیزجی  9

 رئیس پارک علم و فناوری استان  عبدالروا واعظی  10

 مدیرعامل شرکت گاز استان  سیدروارهنمای توحیدی  11

 مدیرعامل تویزع فرآورده های نفتی استان  علی روح الهی   12

 شهرسازی استان معاون کل اداره راه   آقای آسایش  13

 تبریزمعاون بهره برداری شرکت توزیع برق   منوچهر جهان بین  14

 نایب رئیس اتاق تبریز  عباس کمالی  15
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 عرو هیات رئیسه اتاق تبریز  روا کامی 16

 عرو هیات نمایندگان استان  قاسم قویدل  17

 شرکت حوله برق المع  آقای برق المع  18

 اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافعرو   احد هریسچیان  19

 رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرویی و ... یونس اکبر پور پایدار  20

 رئیس انجمن فوالد استان کریم رحیمی 21

 رئیس انجمن متالوژی استان  میرحسین شریعت دوست  22

 رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان جواد تقی پور   23

 دبیر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان  امان اله عبدالهی ثابت   24

 رئیس انجمن رستوران های بین راهی و ... محمدعلی عالقه بند 25

 ائب رئیس انجمن رستوران های بین راهی و ...ن جواد اقبالی  26

 دبیر میز سوریه  ناصر انزلچی  27

 مدیرعالم شرکت کولیس  محمود دریانی  28

 مشاور حقوقی پارک علم و فناوری استان صمد مظفر زاده  29

 مشاور دبیرخانه شورا  مصطفی بهنیا  30

 مشاور علوم اقتصادی  مجید احمدلو  31

 مرکز پژوهش ها  حسین بوداقی 32
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 مشروح  مذاکرات 

 1400در شش ماه نخست سال  یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یارائه گزارش عملکرد شورا :(1) پیش از دستور

اتاق    محترم  سینائب رئ  ،یمیابوالفتح ابراهی  قاـشورای گفتگوی اـستان توـسن جناب آ  1400در ابتدای جلـسه عملکرد ـشش ماهه نخـست ـسال  

 ارائه گردید.  گفتگوی استانو قائم مقام دبیر شورای  زیتبر یبازرگان

تور ) و    (:  2پیش از دـس وبه موـض اد  یبررـس"پیگیری مـص   مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف نیمـشمول  یزـشیو انگ   یرفاه  یایمزا  قیمـص

  "میمستق یها ات ی( قانون مال83از موضو  ماده ) رانیسهم حقوق بگ 

ها    اسوتان  یتمام  اسوتان و شوده اسوت و در  انیبه صوراحت ب  وانید  یعموم  اتیه  یکه در را  یواردم   اـستان:  یاتیکل اداره امور مال  ریمد  ،یفیـشر  غالمرـضا

  یدسووتور آقا به  بنا  در این راسووتا و  می گردد.  کسوور ن  اتیذکر شووده اسووت مال  یعموم  اتیه  یکه در متن را  یشوورکت ها، موارد  یتمام  یبرا  .اجرا می گردد

به این صورت بود که موارد    ارسال گردید،به صورت مکتوب    17/09/1400 خیکه در تار  یپاسخ  از سازمان امور ماللیاتی کشور انجام گردید.استاندار، استعالم  

مشوخ  نشوده اسوت مشومول کسور    یدر متن را  حایکه صور  یموارد  لیکن  .باشود  ی( نم83( و )82مشومول ماده )ذکر شوده در متن رای دیوان عدالت اداری  

 ردد ابالغ خواهد شد.د. چنانچه موارد دیگری از سوی دیوان مطرح گباش  یم  اتیمال

کوه بوابوت    یوجوه"ه ای طی نوامو اسوووتوان خوزسوووتوان   یاتیو کول امور موال ریمود  این در حوالیسوووت کوه :زیتبر  یاـتاق ـبازرـگان سیـناـئب رئ  ،یمیابراه ابوالفتح

(  40)  ادهم  یو ... در اجرا  یو بهره ور  دیتول  شیافزا  یایمزا  ،یمند  لهیو ذهاب، بن کاال، حق خواربار، حق مسوووکن، حق اوالد و عا  ابیغذا، ا  ارانهیمهدکودک،  

  یکارکنان پرداخت م هیبا ارائه اسوناد و مدارک به کل .2متعارف    ایدر حدود قانون  .  1  طیشورا  ایمربوطه و    یبراسواس مقررات اسوتخدام  ایقانون فوق الذکر و  

موارد    نیا  ایآ  به ادارات خود اعالم نموده اسوت.  "باشود. ینم  اتیخارج بوده و مشومول مال  میمسوتق  یها  اتی(  قانون مال83( و )82شوود از شومول حکم مواد )

  "ی و بهره ور  دیتول  شیافزا"ان خوزسوتان  در اسوتچرا باید  و    نداشوته باشود  ها وجود  اسوتان نیب  هیوحدت روچرا بایسوتی  شوود    یم  تیرعا  زیاسوتان ما ن  در

 شده است. یمستثن

ا ر  غالمرـض تان:  یاتیکل اداره امور مال  ریمد  ،یفیـش و ذهاب و بن کاال ذکر شوده اسوت و از    ابیغذا، ا  ارانهیصوراحتا در دسوتورالعمل موارد مهدکودک،    اـس

که از دفتر    یا  هباشد. نام یدر دست نم  یمجوز  وانیخواهند اوافه کنند از طرف د  یکه شرکت ها م  "رهیغ"موارد    یشود و برا  یم  ی( عمل40ماده )  قیمصاد

ارتباط از    نیکه در ا  یدیجد  ظرالزم به ذکر اسوت هرگونه اظهار ن  ، صوراحتا به متن رای تاکید شوده اسوت.ارسوال شوده اسوت  17/09/1400سوازمان در   یفن

اسوت، امکان    یگریکند بحث د  یبخواهد به صوورت مجزا قانون گذار  یخواهد شود. اگر اسوتان  یاطالع رسوان  یبالفاصوله به نحو مقترو   ،گرددواصول    وانیطرف د

 کند.  یبه اشتباه عمل م  یدارد استان

تان:  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع  ریمد  ،یفتح نیحـس کار و    تعاون،  را وزارت  یشوده اسوت و ما بق  انیب  یلیبه صوورت تمث  وانید  یموارد در را  نیا  اـس

سوازمان    لیکن  .باشود  یم  زیمووووع ن  نیشوامل ا یو رفاه  یزشو یانگ  یایکشوور اعالم کرده اسوت که تمام مزا  یاتیاحصوا کرده و به سوازمان امور مال  یاجتماع  رفاه

 را مشخ  کنند.    "رهیغ"کرده و    یموووع را شفاف ساز  نیتا ا  میبخواه  یعدالت ادار  وانیاز د  دی. ما باردیپذ  یموووع را نم  نیا  کشور  یاتیامور مال

تر  سیرئ  ،یاله لیخل  یموـس تان:    یدادگـس و طبیعتا دنبال درآمد    امر می باشوداین  به اینکه سوازمان امور مالیاتی کشوور طرف دعوا و متولی    توجه  بااـس

ه  صوادر  یرا  به اینکه  عنایتبا    .اسوت  یراه اشوتباه  لذا اسوتعالم و تعیین مصوادیق رفاهی و انگیزشوی مشومولین کار از سوازمان امور مالیاتی کشوور  بیشوتر می باشود،

 را اعالم خواهم کرد.  جهیو نت  پیگیریرا  موووع    نیهفته ا  نیا  .خواهد بود  وانیبر عهده دنیز    یرفع ابهام را  لذا  ،عدالت اداری است  وانید  یاز سو  نیز
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تور جلـسه ) نا  یرو  شیپ یچالش ها  یبررـس (:1دـس تان به دل  عیـص رکت ها  یبند  تیبرنامه اولو لیفوالد اـس توـسن وزارت    یفوالد  یقطع گاز ـش

 نفت

  8کشوور و    فوالد  دیدرصود کل تول  15کل کشوور،    فوالد  یدرصود تعداد واحدها  24  نکهیبا توجه به ا:  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

  یگردش مال با  و    شده است.  یگذار  هیسرمادر این استان  صنعت    نیدالر ا  اردیلیباشد و دو م  یم  یشرق  جانیصادرات فوالد کشور سهم استان آذربا  لدرصد ک

صحیح  و عدم توجه به ظرفیت های استان  سهمیه بندی  نحوه  ، لذا این  تایجاد کرده اس  در استان  میهزار نفر اشتغال مستق  7،  تومان  اردیلیهزار م  200  تقریبا

 نمی باشد.

صونعت ارز آور    نیو شوکالت دوم  ینیریشو  صونعت  داشوته و بعد از  یریرشود چشومگ  ریدهه اخ یفوالد اسوتان طانجمن فوالد اـستان:    سیرئ  ،یمیرح  میکر

بخش قابل توجه    نیو تعداد اشوتغال ا  یگردش مال  نکهیبا توجه به ا  باشود.  یحوزه ارز آور کشوور م  نیدوم  یگاز  عاناتیو م  یمیباشود و بعد از پتروشو   یاسوتان م

و با    ردیگ  یمتاسوفانه در زمان کمبود آب و برق و گاز، بخش فوالد مورد هدف قرار م  ،بخش  نیا  باالی حامل های انرژی در  مصورف  لیبه دل  لیکن  .باشود  یم

داشوته    یصوحبت  نهیزم  نیا  روزارت صونعت د  نیو معاون  رانیبود تا با مد  یفرصوت  ،شیمتافو هفته پبین المللی ایران    شوگاهیشوود. نما  یمواجه م یلیو تعط یقطع

وزارت نفت    عیگاز صونا یقطع  یبند  تیبرنامه اولو  یوزارتخانه، در خصوو  جدول  یفلز  عیکل صونا  ریمد  یریام  یآقا  ع،یمعاون امور صونا  یارکین  ی. با آقامیباشو 

 . استشده    هیجدول توسط وزارت نفت ته  نینداشته و ا  یجدول نقش  نیا  نییمذاکره داشتم و وزارت صنعت اذعان داشتند که در تع

  یآب و هوائ   طیشورا  نیاسوتان ما در ا  یول  .باشود  یگاز بهره مند م   یدرجه از تخصو   20از    شوتریب  یهوا  یاصوفهان و خوزسوتان با دما  یجدول اسوتان ها  در این

با    نکهیبا وجود انیز  دوم سوال   مهیدر نلیکن    .شوود  یکشوور برق اسوتان ما قطع م  یجنوب مهیهوا در ن  یگرما  لیاول سوال به دل  مهیباشود. در ن یم  تیدر محدو

درصود مصورف    25درصود از   7مصورف    .باشود  یگاز م یو قطع  تیبه محدود  ازیشوود. اگر ن  یگاز مواجه م یاسوتان ما با قطع  ، مجددامیهوا مواجه هسوت  یسورما

ایع  رقم ناچیزی می باشود که در کمبود از بخش فوالد آن هم صون  یمیپتروشو   ی مصورفدرصود 22  و  یخانگی مصورف  صوددر  40کل صونایع در مقابل مصورف  

 فوالد آذربایجان شرقی مورد محدودیت قرار می گیرید.

  50فوالد به    دیهر تن تول  دیشود. به ازا  تول  لیدو واحد ما در بسوتان آباد به مدت دو روز تعط  می گردد.درصود گاز صونعت فوالد اسوتان قطع   85در فاز اول  

که می توان مصورف را مدیریت    باشوند  یاسوتان در شوهرک ها مسوتقر م  یفوالد  یمورد تمام شوهرک ها 3-4از    ریخوشوبختانه به غ که  میدار  ازیمترمکعب گاز ن

تجهیزات سووخت  غیر قانونی اسوت و بایسوتی  اسوتفاده از مازوت    ؛اعالم کرد  ینامه ا  یط  سوتیز طیمح  شیسووخت دوم، ده سوال پخصوو  اسوتفاده از  در   کرد.

 .میباش  نیگزیخواهند که به فکر سوخت جا  یدر حال حاور از ما م  کهیدر حال  .شود  یجمع آور  ساتیتاس  ازجایگزین  

مصورف گاز بر اسواس شوش    یدرصود 40  یال 30کاهش  . 1شوما   حیصور  شونهادیگزارش، پ  بر اسواس:  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

درخواسوت زمان برای اسوتافده از  .  2  وبناب (    -یمیو شوهرک سول  انهیم  -بسوتان آباد  ان،ی)صووف  ریسو م  3روز در هفته در   کیماهه دوم سوال گذشوته بصوورت  

اسووتان و    ندگانیمجمع نماانجام اقدامات الزم  جهت افزایش سووهمیه واحدهای فوالدی اسووتان توسووط  .  3سوووخت دوم به دلیل عدم وجود تجهیزات الزم  

  یموارد   گریاز د ضیاسوتان و رفع تبع  هیسوهم  شیباشود، افزا  یم  فتیشو   کیبه    فتیشو   3از    یکار  فتیکاهش شو   گرید  شونهادیپو    یشورق  جانیآذربا  یاسوتاندار

 .دیاست که درخواست کرد

مووووع سوالهاسوت که   نیباشود و ا  یم  یو تجار  یگاز، مصوارف خانگ  یقطع  یخط قرمز ما براعامل ـشرکت گاز اـستان:   ریمد  ،یدیتوح  یرهنما  درـضایـس

قائل شوده اند؛ به طور مثال    یتیها محدود  یها و فوالد  روگاهین  یبرا  ،یو مصورف گاز و براسواس اسوناد مصووب باالدسوت  دیموازنه تول  زانیوجود دارد. براسواس م

  هی و سووهم  تصوومیم گیری شوودهمصوورف مازوت    تریل  ونیلیم  50و    لیگازوئ  تریل  ونیلیم 40گاز،    یبرا  تریل  ونیلیم  100ها    روگاهین  هیدر کل کشووور سووهم

ما    یبرا  نگیچاسپید  قیخصو  از طر  نیکه در ا  یهائ  تی. محدوددر نظر گرفته شده است  تریل  ونیلیم  15  ماهیو در د  تریل  ونیلیم  20آذرماه  ها در   یفوالد

وزارت   یو با هماهنگ  مانیشوود در خصوو  سو   میتنظ  ریتوان  قیاز طر  دیذکر شوده اسوت که با  زیباشود و در مصووبه ن  یها مجزا م  روگاهین  یبرا  ،شوده اسوت  اعالم
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وزارت صومت    یهماهنگ  اب  دیالبته باکه (  ونیلیم  20ما ابالغ شوده اسوت )از  یفوالد برا  هیهزار مترمکعب سوهم  110روزانه  خواهد گرفت.    صومت و نفت صوورت

سووخت   هیبه ته  دیو از فصول تابسوتان تاک  عیبه داشوتن سووخت ما  میملزم کرد  کهماهه بوده   8ها    یفوالد هیقرارداد بق  انهیاز فوالد م  ری. غگرفته اسوتصوورت  

. بنده  گردید نییسووخت تع  لیتبد  یراب  یو فرصوت  تشوکیل شودها    یفوالد  با حروور  یدر اسوتاندار  . در این خصوو  جلسوه ایمیسووخت داشوت لیو تبد  عیما

  لیبه دل  . این سووهمیه بندیواحد خواهد شوود یلیچون منجر به تعط .میسووتین  هیقادر به کاهش سووهم  انهیمرکز مکتوب کردم که در خصووو  فوالد م  یبرا

هزار مترمکعب    100باشد که    یم  ترمکعبم  ونیلیم  کیها    یشده است. کل مصرف استان ما در فوالدانجام  از طرف وزارت صمت    حیصح  قیو تطب  یهماهنگ

هزار    600باشود که   یم  یفوالد  10  یهزار مترمکعب آن برا  900ده اسوت و  آنها اعمال نشو   یبرا  یتیمحدودتاکنون  باشود که    یکوچک م  یها  یفوالد  یآن برا

ها اعالم شوده اسوت و با    تیآبان ماه محدود  22اسوتان ما از    یآن معنا ندارد. برا  یبرا  نیگزیباشود که سووخت جا  یم  انهیم  ا  یمترمکعب آن مخت  فوالد اح

دریافت   یکتب خیدو مورد توب  لیدل نیبه هم کهکه تعلق گرفته مصورف داشوتند    یا  هیبرابر سوهم  7آذر ،   20آبان تا   22  خیها از تار  یتوجه به مصورف فوالد

  300  ریکه افت فشوار به ز  یزمان  یول میقاومت کرددارد، م  رمجموعهیکارخانه ز 50باشود و    یسووخت نم  لیقادر به تبد  انهیفوالد م  نکهیا  لیبه دل  لیکن کردیم.

 بود.  میها خواه  تیبرسد مجبور به اعمال محدود

تاندار و رئ  نیعابد ورا  سیخرم، اـس گاز    یقطع  یبند  تیبا توجه به جدول اولو  گردد.مطرح    یدر بحث کالن کشووربایسوتی    و  نیسوت  یبحث اسوتان  نی: اـش

برابر کل    6اندازه    هفوالد مبارکه ببا عنایت به اینکه    تعیین شوده اسوت.  یشورق  جانیاسوتان آذربا  برای  عیمصورف گاز صونا نیوزارت نفت، کمتر  یفوالد  عیصونا

اول کاهش مصورف    تیشوشوم کم شوده اسوت. اگر اولو کیبه اندازه    تیگاز اسوتان ما با اعمال محدود  یبند  هیاول سوهم  تیما مصورف گاز دارد. اولواسوتان  فوالد  

  انیدهند  آقا  یبه مصورف خود ادامه م یهمان روال قبل  ااسوتان ها ب  ریباشود و سوا  یم  تیملزم به رعا  یشورق  جانیچرا فقط اسوتان آذربا  ،باشود  یسووخت م

  نیخواهد داشوت. اگر ا  یمیمسوتق  یمنف  ریو صوادرات تاث  دیتول  ،المشوکل در اشوتغ  نیا  .نوشوتم  ینامه ا  یاوج  یآقا  یبرا  16/06/1400 خیمن بعد از تار  ندهینما

اسوتان    نیتر  زیسورماخ  نکهیدفاع کرد. با توجه به ا  دیباشود با  نیاز ا  ریاگر غ  لیکن  .داردن  یعدل اسوت و مشوکل  نیع  هیظلم بالسوو که  ردیصوورت گ  هیاتفاق بالسوو

  یگفتگو قرارگاه  یشوود. شوورا  یاعمال م  برای اسوتان  به طور همزمان  تیسوه محدود  در اسوتان،گاز   تیاعمال محدودبا    ،میدار  قرارنیز  آخر خط    و در میهسوت

که از حق و حقوق   میکن  یمجلس درخواسوت م  ندگانیاز نما  .خواهد بود  دهیفا  یجلسوات ب  نیا  نصوورتیا  ریکه در غ  هیرفع موانع و جذب سورما  یاسوت برا

 همانگونه رفتار شود.    زیشود در استان ما ن  یخصو  رفتار م  نیکرده و همانطور که در سراسر کشور در ا  تیحما  یانرژ  نیاستان در رابطه با تام

  رانیمد  یو انتقال دغدغه ها  یموجود استان  یها  تیگاز، به نظرم در انتقال واقع  هیدر خصوو  کاهش سوهماـستان:    یدادگـستر  سیرئ  ،یاله لیخل  یموـس

  مهیملزم به پرداخت جر  ،ها اسوتفاده کند  ندهیاز مازوت و آال  یالتیشوده اسوت، هر تشوک  یبند  هموجود دارد و باعث بوجود آمدن سو   یکم کار  یبخش خصووصو 

 قابل قبول نمی باشد.ها    استان  و دیگراستان ما    تبعیض بینبر    یلیدل  خصو  هیچگردد. در این    نیاستان تام  ازین  . لذا بایستیباشد  یم

  میکرد  افتیکه در  یپاسوخی انجام گردید.  ریگیپ  روگاهین در خصوو  کمبود گازدر مجلس:    زیمردم آذرـشهر، اـسکو وتبر  ندهیاله متفکر آزاد، نما  روح 

باشود به طورمثال مصورف    یها م  هیسوهم  یاعطا ضیمطلب تبع  لباشود. اصو   یم  ادیو اسوتخراج صوورت نگرفته و مصورف ز میبود که با کمبود گاز موجه هسوت  نیا

مورد اعالم    نیباشود و در حال حاوور فک پلمن نشوده اند، در پاسوخ اعترا  ما به ا  یمترمکعب م  ونیلیم 13اصوفهان به طور روزانه    یحرارت  یها  روگاهیگاز ن

موووع    نیشود. لذا ا  یمازوت استفاده م  شیما از سه ماه پ  روگاهیدر ن  کهیآنها صادر شده است در حال  یدستور فک پلمن مازوت برا  شیکردند که دو هفته پ

  بحثبه طرح مشوکل در مجلس نباشود. امروز متوجه شودم که    یازیمشوکل را حل کند و ن  نیتا ا  میداده ا  یهفته ا  کینفت مهلت    ریبه وز  .شوود  یریگیپ  دیبا

  ضیدر مورد تبع  یمطرح و درخواسوت پاسوخگوئ  ،خواهد شود  لیدر جلسوه مجلس که فردا تشوک  زینمووووع را    نیوجود دارد و ا  زین  عیدر حوزه صونا ضیتبع

 داشت.  میشده را خواه  جادیا

ه ) تور جلـس رکت ها  یو پروانه بهره بردار  یاخذ کارت بازرگان یچالش ها  یبررـس  (:2دـس تقر در پار  ها  انیفناور و دانش بن  یـش علم   یمـس

 یفناور
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  یشورکت ها   یو پروانه بهره بردار  یاخذ کارت بازرگان  یچالش ها  در خصوو  بررسویمووووع دوم  :  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

رشود،    شیپ  مرحله های  شوامل دکه در پارک های علم و فناوری مسوتقر هسوتنشورکت ها    نیا  می باشود.  یعلم فناور  یمسوتقر در پارک ها  انیفناور و دانش بن

اخذ پروانه    مشووکلبا  ،  مشووکل  نیعالوه بر ا  هاو فناور  یاخذ کارت بازرگان  تیمحدودبا  ها    انیدانش بن  که در حال حاووور  می باشووندانیرشوود، فناور، دانش بن

 مواجه می باشند.  یبردار بهره

جلسه    نیدر ا  انیفناور و دانش بن  یشرکت ها  ندهینما یعنی  یبخش خصوص  ندهیبنده به عنوان نمااستان:    یپار  علم و فناور  سیرئ  ،یواعظ  عبدالرضا

کرده  سوپری  را    یسواز  یما مرحله تجار  یباشود و شورکت ها یدو مشوکل در حوزه ما مطرح م  نی. ایو پارک علم و فناور  یحروور دارم نه به عنوان بخش دولت

  مقرر گردیودبر اسووواس قوانون مبوارزه بوا قواچواق کواال،   رایاخ  .دارنود  یو پروانوه بهره بردار  یبوه کوارت بوازرگوان ازیو مرحلوه ن نیانود و در ا  دهیو رسووو   دیو و بوه مرحلوه تول

مسووتقر در    یشوورکت هالیکن  نمایند.  را در سووامانه وارد  کد رهگیری اجاره نامه    ،اطالعات  همراه    یکارت بازرگان  افتیدر  یبرا یو صوونعت  یتجار  یواحدها

  یکارت بازرگان   نمی توانند،  لیدل  نیباشوند و به هم  یم  یریباشوند و فاقد کد رهگ  یم  یبا پارک علم و فناور  یاجاره نامه داخل  یدارا  یعلم و فناور  یها پارک

مشکل را حل کرده و اجاره نامه    نیا  میاز سازمان صنعت و معدن و تجارت درخواست دار  شده اند.مواجه    هیمواد اول  داتوار  با مشکالت  . بنابراینکنند  افتیدر

الزم،    یها  یابیکت ها به شورط پاس شدن ارزشور  یول  .شوود یم  دیما هر سواله تمد  یبشوناسود. اجاره نامه ها  تیشورکت ها را به رسوم  نیبا ا  یپارک علم و فناور

  یدر خصوو  شورکت ها طبق مصووبه شوورای گفتگوی اسوتان  که  میهسوت  یبه صوورت مادام العمر در پارک ها مسوتقر شووند. خواسوتار همان راهکار  دتوانن  یم

  مورد اتخاذ شده است.  نیدر ا  یصنعت  یمستقر در شهرک ها

  نیخود ابالغ کرده و در ا  یمووووع را به اعروا  نیباشود تا ا  یمزبور م  هیشوما از اتحاد  یپس تقاووا:  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

  یا   نامهشوده و اجاره    هیمسوتقر در پارک ها توج  یحفظ حقوق شورکت ها  یدر راسوتا  دیبانیز    زیامالک تبر  نیالزم داده شوود. مشواور  یخصوو  آموزش ها

 تا قابل قبول باشد.  که دارای کد رهگیری بوده  منعقد شود

شوده است    یکشوور راه انداز  یقاچاق کاال ونیسو یتوسوط کم  یسوامانه کارت بازرگانـسرپرـست ـسازمان ـصنعت و معدن و تجارت اـستان:    ،یراـست  غالمرـضا

اتی  کارت بازرگانی شورکت های مسوتقر در شوهرک های صونعتی طی جلسو مشوکل اخذ    .اسوت  ازین  کد رهگیری  یا  سوند تک بر   یبازرگان  تکار افتیدر  یو برا

   پیش برد.پارک های علم و فناوری    همان راهکار را برای شرکت علی واقع درمرتفع گردید که می توان  

  زیشورکت ها ن  نیا  یبرا  شوود  یاعمال م یصونعت  یشوهرک ها  یشورکت ها  یکه برا  یندیدر سوامانه امالک همان فرآـشورا:    سیخرم، اـستاندار و رئ  نیعابد

 اعمال شود.

ا تان:    یپار  علم و فناور  سیرئ  ،یواعظ  عبدالرـض فناور مسوتقر در پارک    یشورکت ها  یباشود و برا  یم  یمشوکل دوم در خصوو  پروانه بهره برداراـس

 .  شندالزم را داشته با  یهمکار  میمورد از صمت خواهشمند  نیباشد و در ا  یشدن م  انیدانش بن  یبرا  یفناور پله ا  رد،یگ  یتعلق نم  یپروانه بهره بردار

 باشد.  یقابل حل م  زیموووع ن  نیاسرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان:  ،یراست غالمرضا

ه ) تور جلـس اختمان و آ  ی( قانون نظام مهندـس4ماده )  یعدم اجرا  لیدال  یبررـس(:  3دـس ( قانون مذکور  33ماده )  یینامه اجرا  نییو کنترل ـس

 "ساختمان ها هیدر احداث کل صالح یالزام استفاده از خدمات سازندگان ذ"موضو  

  معتبر الزام  یحرووور مجر  یثاحدا  یسوواختمان هاتمامی  شووده اسووت که در  ینیب  شیدر قانون پ:  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

از    طبقه حذف شوده اسوت. در این خصوو   6اسوتان این اسوتفاده از مجریان ذیصوالح برای سواختمان های زیر  نفره   4 تهیکم  باشود. لیکن بر اسواس مصووبه می

  نشناخته است.  تینفره را به رسم  4  تهیکم  یحکم وجود دارد که را  نیچند  وانیطرف د
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تان:    ریاله ثابت، دب  امان ازندگان اـس کن و ـس ازندگان مـس شود و به دنبال آن،    بیسواختمان در مجلس تصوو  یظام مهندسو قانون ن 74در سوال  انجمن ـس

  جیعمال نتا  که  باشود  یو حفظ جان مردم م  یمل  یها  هیو حفظ سورما  یقانون، صورفه اقتصواد  نیاتصوویب  هدف از    تدوین گردید.نامه ها    وهیو شو   یمقررات مل

شوده اسوت که تمام مووووعات    انیمشواهده اسوت. به صوراحت در متن قانون بقابل    ریچند سوال اخ  یدر زلزله ها  یمقررات مل  یو اجرا  یسواز  ادهیپ  آن پس از

وزارت راه و  این افراد از سوووی    تیپروانه و صووالح کهاجرا شووود    تیپروانه و صووالح  یدارا  یو حقوق  یقیتوسووط اشووخا  حق  دیمربوط به سوواخت و سوواز با

مورد    نیا  87سوال  در مووووع    نیشودن ا  یاز بدو اجرائ  . لیکنباشود  یپروسوه سواخت سواختمان مبخش از    نیمهمتر  . اجرای سواختمانشوود  یم دییتا  یشوهرسواز

  اسوت. به همین جهت اسوتفاده از مجریاننبوده   یمتخصو  به تعداد کاف  یرویو ن  یبود که در آن زمان مهندس مجر  نیا  لیبه دل  دیامر شوا  نیشود. ا یمسوتثن

مووووع شوده    نیا  یبودن اجرا  یبر الزام  دیاسوتان ها ابالغ و تاک  یکل تهران به تمام  ریمووووع از طرف مد  نی. اشودال شوروع  با طبقات با  یسواختمان هادر  

الزام اسوتفاده    (یکل مسوکن و شوهرسواز  ریمد  ،یسوازمان نظام مهندسو   سیرئ  ز،یاسوتاندار، شوهردار تبر  ینفره محترم اسوتان )معاونت عمران 4  اتیه  لیکن    اسوت.

 طبقه حذف نمودند.  6از مجریان ذیصالح را برای ساختمان های زیر  

اسوتفاده    یو قانون کنترل نظام مهندسو   یسوازمان نظام مهندسو قانون   حین  صور  بر اسواس  ـساختمان اـستان:  یـسازمان نظام مهندـس  سیرئ  ،یزجید  رـضا

در احداث سواختمان و    صوالحیذ  یبه اسوتفاده از مجر  یدر خصوو  الزام قانوننیز    یسولطان  یاز طرف آقا  . همچنینشوده اسوت  الزام اعالم  صوالحیذ  انیاز مجر

در زلزله سال  .  شوود  یمحسووب م  یمل  هیسواختمان به عنوان سورما  ایدر تمام دنسوازمان الزام شوده اسوت.   به  یمزبور در پروانه سواختمان  یبه ذکر نام مجر  فیتکل

کنترل احداث سواختمان    یگرفت در راسوتا میمطرح شود و مجلس تصوم  شوتریمووووع سواختمان ب  تیکردند و باعث شود حسواسو هزار نفر فوت   40حدود    1369

لیکن  اسوت.   افتهیکاهش   یکم یلیها به تعداد خ  یتعداد فوت  ریاخ  یو کنترل سواختمان شوکل گرفت. در زلزله ها  یوووع کند و قانون نظام مهندسو   یقانون

  اتیهاما در حال حاور    .طبقه شد  6  یباال  یساختمان هابر استفاده مجری برای    دیتاک ینفره قبل 4  اتیدر هعلیرغم نتایج موجود در ساختمان های جدید،  

 اجرای قانون را داریم.  میداده است. درخواست دار  یموووع را  نیبه ا  عدالت اداری نیز  وانید  یعموم

تاندار:    یامور عمران  یگ معاون هماهن  ،یرحمت جواد مجری  درصود سواختمان ها   70از    شیدر ب  ،زیتبر  یشوهردار  یاسواس گزارش معاونت شوهرسواز  براـس

  یمانیتصوم  میانسوتتو یدر بحث سواختمان مطرح شوده که م  یاوواف  یبار مال  و  نفره مورد بحث قرار گرفت  4  اتیموارد در ه  نیندارد. ا یکیزیحروور فذیصوالح  

که داشوتند اگر شوروع    یا سواله  کیدر طول قرارداد    ،باشود  یمطرح م  صوالحیذ  انیکه در خصوو  مجر  ی. مشوکل بعدمیها اتخاذ کن  سواختمان  یدر حوزه اجرا

قبل از شوروع پروژه    انیجرم  نیشود ا یسوال شوروع نم کی  نیو در طول ا  دیانجام  یو اخذ پروانه به طول م  یادار  یانجام کارها  لیبه دل  یاحداث سواختمان

که    میهم بود اعالم کرد  ینفره که قانون  4  اتیمووووع با مصووبه ه  نیا  یسوامانده  یو برا میسوتین  صوالحیذ  انیما مخالف مجر  .کردند  یدسوتمزد خود را اخذ م

پروژه مجبور به پرداخت دسوتمزد نشوود و    روعدر زمان شوروع پروژه درج شوود تا کارفرما قبل از شو   .شوود  دیدر زمان صودور پروانه ق  نکهیا  یبه جا  ینام مجر

 .میرا حذف نکرد  یمهندس مجر

اختمان:   سیبرزگر، رئ دیجمـش کن و ـس ازان مـس بود    شودهکه سوازمان انجام   یدر خصوو  تخلفات  یپرونده ا  یاله  لیخل  یآقا  یقبال براانجمن انبوه ـس

را حل و    تمسوائل و مشوکال  نیا  یبه صوورت تفاهم  یزجیدکتر د  یکه با آقا  میبود و منتظر بود  یکه همزمان با نقل و انتقاالت نظام مهندسو   میارائه داده بود

توسوعه  ( قانون  75. در ماده )سوتیگفتگو ن  یشوورا  گاهیمطرح کردن آن در جا  .باشود  یم  یمووووع مربوط به دو بخش خصووصو   نکهی. با توجه به انمایدفصول 

باشوند    یم  یلمع  تیصوالح  یکه دارا  ینیکارآفر  یبه دسوت افراد  دیگفتگو اشواره شوده اسوت. سواختمان با  یشوورا  یریبه صوراحت به نحوه شوکل گ  زیپنجم ن

ازه و  سو   یطراح  یحرفه ا  تیکه صوالح  ینقشوه سواختمان، با گروه  یهسوتند. از زمان طراح  یگر  یپروانه مجر  یکه دارا  یسواخته شوود نه به دسوت افراد

دسووتمزد    صووورت مجزا  بههر بخش    نیناظر  یو امرووا گرفته و برا  دییجا تا  12از    دیهمان نقشووه با  یبرا  یقانون  لیدارند شووروع به کار کرده و به دل  یمعمار

پرداخت    نهیبسوته خدمت هز  نیتا در مقابل ا  میخصوو  را داشوت  نیمشوخ  در ا  جیدرخواسوت ارائه پک  میخرم داشوت  یکه با آقا  ی. در جلسوه امیپرداخت کن

  وان،ید  یعموم اتیه  یرا  قیاعالم شوده اسوت، دو اسوتان از طر  ینظام مهندسو   فهی( وظ14ماده )  و  یحقوق  انینامه مجر  نی( آئ9)  مادهبر اسواس    انی. مجرمیکن
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  وننباشود. قا یمشوود که کدام مورد قبول    یریگ  میح شوود تا تصومآرا  مطر  قاتفاو    یعموم  وانیدر د  دیمووووع با  نیا  .را ابطال کرده اسوت  صوالحیذ  انیمجر

 . میمشخ  را دار  جیپک  نییباشد و درخواست تع  یم  نیدر مجلس در دست تدو  ینظام مهندس

طف اور دب  ا،یبهن  یمـص ورا  رخانهیمـش قانون  (  4. براسواس ماده )میخارج شوو  یقانون  اراتیاز حدود اخت  میخواه یانجام شوده، م  یبا صوحبت هاگفتگو:   یـش

  یدارا   دیبا  زیو نظارت ن  یسواختمان از جمله طراح  ی( اجرا34انجام شوود. در ماده )  تیتوسوط افراد صواحب صوالح  دیسواختمان با  یخدمات مهندسو   یتمام

توانند   ینم  اتیه  نیابالغ شده است و ا 98نفره استان در سال   4  اتینامه ه  وهینشده است. ش یمورد مسوتثن  نیدر ا  یباشوند. متراژ و طبقه و کاربر  تیالحصو 

به این    98در سوال    نفره 4  اتیه  یرا 4کنند وجود ندارد. بند   یتعداد طبقات را مسوتثن  نکهیدال بر ا  یاراتیاخت  چگونهیخالف مقررات و قانون عمل کنند و ه

  یبرا   ان،یمجر یعنی  صووالحینمودن اسووتفاده از خدمات سووازندگان ذ  یبر الزام یسوواختمان مبن  یبا درخواسووت سووازمان نظام مهندسوو   شوورح می باشوود که

موووع    نیا  لیدل  دی. شاشدرد    یدرخواست شده بود ول  ینظام مهندس  یاز سو  زیموووع در دوره قبل ن  نیا یعنی  د؛یطبقه مخالفت گرد  6  ریز  یها ساختمان

اداره کل راه و    فیجزو وظا  یآماده ساز  نیمطرح شده، آماده نبود و ا یکه در مبحث دوم مقررات مل  ینامه ها و قراردادهائ  وهیشو   یاجرا  رسواختیبود که ز  نیا

 .میکرده و خالف قانون عمل کن  یمورد را مستثن  نیا  میتوان  یکه نم  میکرد  انیب  زین  شنهاداتیباشد و در پ  یم  یشهرساز

 را به ما اعالم کنند.  جهیداده و نت  لیتشک  یخصو  جلسات  نیکرده و در ا  یبررس  یرحمت  یموووع را آقا  نیاشورا:  سیخرم، استاندار و رئ نیعابد

  یدر حق نظام مهندسو   توانند داور باشوند.  ینفره هسوتند نم  4 اتیاز ه یکی  یرحمت  یآقا  نکهیا  لیبه دلدر مجلس:    بریمردم کل  ندهینما  ،یحاتم نیحـس

  یبه بررسو   ازینلذا    میکن  یم  تیباشود و حما  یبه نفع مردم م  یرحمت  یآقا ماتیتصوم  . هر چندنشود  ارائهصوحبت    یبرا  یصوورت گرفت و زمان کاف  یاجحاف

 بیشتر می باشد.  

  یاجرا الزام   نیدر ح  نیفرمودند حرور مهندس  زین  یرحمت  یکه آقا  دیجد  یدر مورد ساختمان ها:  زیعامل شرکت برچسب ساز تبر  ریمد  ش،یاند  ایسون

  یبنا برا   ممجاز در شوهر و عدم وجود ارائه بر  اسوتحکا  ریغ  یسواخت و سوازها  یانکارهایمحترم شوورا با توجه به تعداد پا  اسوتیشوهردار و ر  یاز آقا  .باشود  یم

(  100ماده )  یدرصود پرونده ها 90از    شینظارت و مجوز بنا شوده اند، ب  کال بدون پروانه و  نکهیا  ایکه توسوعه سواختمان داشوتند و    یواحد ها و سواختمان هائ

کنم به    یدرخواسوت م  یمهندسو   اممحترم سوازمان نظ  اسوتیدر خط خطرناک گسول واقع شوده اسوت از ر زیتبر  نکهیباشوند. با توجه به ا  یموارد م  نیمربوط به ا

  یشوهردار و آقا   یدهند.( از آقا  یبدون توجه به اسوتحکام بنا، بر  اسوتحکام را ارائه م یمبلغ  افتیناظر با در  نیمووووع نظارت داشوته باشوند )مهندسو   نیا

 موووع ورود کنند.  نیاستاندار خواهشمندم که به ا

 ونیســیمحترم کم  سیرئ  دل،یقو  یتوســن جناب آقا  یکشــاورز یوارادات نهاده ها  یخن اعتبار جادیطرح موضــو  ا  (:1خارج از دســتور )

  استان یکشاورز

  یکشواورز   شوتیشوده و به تبع آن مع  بیبه شودت دچار آسو   یامسوال، بخش کشواورز  یبا توجه به خشوکسوالاتاق:    یکـشاورز  ونیـسیکم  سیرئ  دل،یقو  قاـسم

  فیووع  خشروند در سوال بعد ب  نیو با ادامه ا  سوتندیاحشوام خود ن هیتغذ  نیدامپروران قادر به تام  شوتریباشود. ب  یشودن م  دهیدر آسوتانه از هم پاشو   یو دامپرور

  ینهاده ها   یکه به واردات برخ  میا  دهیرس جهینت  نیو به ا میکرده ا  یبررس  ونیسیموووع را به دفعات در کم  نیگوشت خواهند بود. ا  دیجامعه در حسرت خر

بخش    یدام  یها  ادهنه  نیتام  یقدم شوده و برا  شیخصوو  پ  نیدر ا  یاز توسوعه بخش کشواورز  تی. صوندوق حمامیبپرداز  رهیو غ ونجهیذرت و    رینظ  یدام

.  اشود ب  یقابل حل م  یغالم  یآقا  تیبا عناکه  باشود  یم  ازین  یتومان خط اعتبار  اردیلیم  100در این خصوو   کرده اسوت.    یکشوور اعالم آمادگ  یشومال غرب

 .میموارد را دار  نیا  عی. درخواست تسرمیندار  یقدم شده است و مشکل ارز دولت  شیپ  یارز دولت  نیتام  یبرا  یوزارت جهاد کشاورز

 وجود دارد.  یگوشت به شدت نگران  هیو ته  نیدر رابطه تامشورا:  سیخرم، استاندار و رئ نیعابد
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اختصوا     هیعالوه بر سوهم  .میاخذ کرد  یجهاد کشواور  ریاز وز  یدسوتور  یدام  یدر مورد نهاد ها  رایاخدر مجلس:    بریمردم کل  ندهینما  ،یحاتم نیحـس

  یجهاد کشواورز   ریوز  یاز آقا  یدسوتور نی. همچنمی باشود یفتح  نیازمند پیگیری آقایکه    ه شودهاختصوا  داد  زیهزار تن نهاده مازاد ن 50اسوتان،    یبرا افتهی

در بخش  راس  هزار    750 که  میدام زنده دار  ونیلیم  5/1  ن،یسوورزم  شیآما. در بحث  میاخذ کرد  ریعشووا  یتعاون  هیاتحاد  قیدر بحث صووادرات دام زنده از طر

در شوهرسوتان بناب واقع شوده اسوت    هاآن  دیمرکز خر  وجود ندارد.  دیو مرکز خر  یدام  ینهاده ها  دیتول  ،باشود که در آن بخش کشوتارگاه یم  نیو خدآفر بریکل

 .  می باشد  مستلزم رسیدگی( که  ری)اداره کل امور عشا

دارد و در    ییخصوو  برنامه ها  نیدولت در ا  . لیکنباشوند  یم  تیواقع  یکشوتار دام مولد و خشوکسوالاـستان:    یـسازمان جهاد کـشاورز  سیرئ  ،یحاکبر فت 

وووع در  و. این مشوده اسوت  یدام حذف  دیدام مکلف به خر  یبانیشورکت پشوت  . در این خصوو انجام شوده اسوت  یزیدر سوه فاز برنامه ر  یگذار  متیق  یشوورا

  و با توجه به اینکه کشوتارگاهبود    یبسوته بند  به سویسوتمکشوتارگاه  مسوتلزم مجهز بودن  قرارداد    طرح گردید. با عنایت به اینکه عقد  دکمیته در سوازمان جها

 شده است.    یداریراس دام خر  220ارتباط    نیدر ا  بسته شد کهفقط با کشتارگاه جلفا قرارداد    لذا  قبول نکرد،عقد قرارداد را    یاتیمسائل مال لیبناب به دل

  50  الکمشخصات و پدر این راستا    ه شود.جو در نظر گرفت  لویاز وزن دام، سه ک لویهر ک  یشده است که برا  نیبر ا میاز کشتار دام مولد تصم  یریجلوگ  یبرا

  یکند. در مورد مووووع   دینهاده جو خر لویک  120هر دام    یباشود تا دامدار به ازا  یم  دیشوده اسوت و در مرحله خر  یهزار راس دام وارد سوامانه شوده و بارگذار

  دی مورد با  نیدهد و در ا  لیتحو  هکرده و به کشوتارگا  یداریمسوتقر شوده و دام ها را خر  یریدر مناطق عشوا  دیمربوطه با هیمطرح کردند، اتحاد  یحاتم  یکه آقا

  نی در بدتر  یاز توسوعه بخش کشواورز  تیمووووع ورود کنند. صوندوق حما  نیبه ا  دیدامداران با  ندهیبه عنوان نما  هیوارد عمل شوده و اتحاد  زین  یبخش خصووصو 

  تی صندوق حما  قیشمال غرب کشور از طر  ینهاده دام  نیتام  یموجود برا  تیتوان و ظرف  هو در حال حاور با توجه ب  هزمان به موووع واردات نهاده ورود کرد

خصوو     نیجلسوه در ا  نیکه اگر در ا  ندتومان دار  اردیلیم  100به ارزش    ژهیو  یخصوو  درخواسوت خط اعتبار  نیدر ا می کند که  اسوتفاده  لیپتانسو   نیاز ا

 .میکار را به سرانجام برسان  نیا  میتوان  یم  شده وموووع    ریگیپ  یبانک کشاورز  قیاز طر  ،اعالم شود  یمصوبه ا

 است   ازین  یکار آورد چه اقدامات  یها را پا  هیاتحاد  نیبتوان ا  نکهیا  یبراشورا:  سیخرم، استاندار و رئ نیعابد

اورز  سیرئ  ،یفتح  اکبر ازمان جهاد کـش تان:    یـس   زین  هیو از اتحاد  میداشوت  یغذائ  تیمووووع با قرارگاه امن  نیدر خصوو  ا  یجلسوه ا  7صوبح سواعت  اـس

  ستمیباشند و طبق روال س  یها حرور دارند بازنشستگان دولت م  هیکه در اتحاد  یشده که از امروز مستقر شوند. )متاسفانه افراد  نیو قرار بر ا  میدعوت داشت

 شود(  یحاصل نم  یا  جهیشود و نت  یعمل م  یدولت

 نیب یمحترم انجمن رستوران ها  سیعالقه بند، رئ  یاستان توسن جناب آقا  یطرح موـضوعات مربوطه به حوزه گردشگر (:2خارج از دـستور ) 

 استان    یو مراکز رفاه یراه

توران ها  سیعالقه بند، رئ  یمحمدعل تان:    یو مراکز رفاه  یراه  نیب  یانجمن رـس کار    یرویهزار نفر ن  17  وواحد تحت پوشوش    300من با  جاین اناـس

 دارد.    نقش مهمی  بخش گردشگریکه در نحوه فعالیت    می گرددانجام    یبند  دیگربر اساس    ی که صادر می کندمجوزهای  شده است وتشکیل  

تالش    وجود دارد، لذا علیرغمدر اسوتان  که   یگردشوگر  یها  لیپتانسو و با عنایت به    دیواقف هسوت  ایدر کل دن  یگردشوگرو سوودآوری    تیبه اهم همانگونه که

 صورت نگرفته است.  در این حوزه    یکاف  یبهره ور  ،یو استاندار  یفرهنگ  راثیم  یمقام ها

ان شوهر  ورودی و حاشویه شوهر تبریز یکی از معروالت در حوزه گردشوگری به حاسوب می آید که نیازمند اصوالح می باشود. چرا که باعث از دسوت دادن گردشوگر

گردد. مووووع تردد خودروهای ارس پالک در کل اسوتان نیز یکی دیگر از مواردی می باشود که می تواند جدا از زیبایی شوهر در بخش گردشوگری  تبریز می  

ود.  اسوتفاده نم  تردد می کنند،. دراین خصوو  می توان از مجوز اسوتفاده خودروهایی که در خوزسوتان به پالک های منطقه آزاد  داشوته باشودنیز سوهم بسوزایی  

 می باشد که در صورت عملیاتی شدن به گردشگری کمک ویژه ای خواهد نمود.  زیروز تبر  ا  یاحن حوزه  یدیگر درخواست ا
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شوهر    یشوورا  قیاز طر  97تا سوال  این عوار     .شوده اسوت  جادیا  87که از سوال  در خصوو  مشوکالت حوزه گردشوگری می توان به عوار  زیباسوازی اشواره کرد  

از سونوات قبل درخواسوت حذف عوار     داده شود که  شیدرصود افزا 500تابلو ها به اندازه   لیتقل  یبرا  97در سوال  یافته اسوت.    شیدرصود افزا 25سواالنه  

 . لیکن تا کنون نتیجه ای دریافت نشده است.میرا دار  از حوزه گردشگری  یسازبایز

. این مووووع را از طریق  باشوند  یم  یفرهنگ  راثیو تحت پوشوش م  یکه وابسوته به گردشوگر  یصونوف  ی اواحده  یبر ارزش افزوده برا  اتیدر خصوو  عوار  مال

  به منظور حمایت از حوزه گردشووگری  .ماند  کوتمسوو   نه،یکاب رییبا تغ  که درخواسووت کردیم مجلس دوره قبل  یاقتصوواد  ونیسوو یو کم 90اصوول    ونیسوو یکم

 را داریم.    باشند  یم  یفرهنگ  راثیو تحت پوشش م  یکه وابسته به گردشگر  یصنوف  یبر ارزش افزوده واحدها  اتیعوار  مال  درخواست حذف

کشواورزی و گردشوگری نیازمند جلسوات کارگروه تخصوصوی می باشوند که پی از پیگیری در  مووووعات  :  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

 شورا مطرح خواهند شد.

مورد جزو    نیشوهردار ا  یباشود، آقا  ینامناسوب م  اریشوهر ما بسو   یو خروج  یورود  یو نظافت مباد  یسوامانده  تیوووعـشورا:    سیخرم، اـستاندار و رئ  نیعابد

 شود.ه  یدویژه ای اندیش  ریباتدنیز بایستی  پساکرونا    یدر بحث گردشگرهمچنین    .است که اکثر گردشگران و مسافران و مسئوالن گله مند هستند  یموارد

  عی شرکت توز  یاز سو  1400مصرف برق در فصل زمستان    تیریدر مد یصنعت  ی(: طرح موضو  درخواست مشارکت واحدها3خارج از دستور )

 زیبرق تبر

از سووی شورکت    درصودی مصورفی برق واحدهای تولیدی 30با مووووع کاهش    یبخشونامه ااخیرا  :  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

 توزیع برق تبریز به اتاق واصل شده است که در شرایط موجود نیازمند توویح بیشتر از سوی شرکت توزیع برق می باشد.

رکت توز  یمعاون بهره بردار  ن،یجهان ب  منوچهر   زیها ن  روگاهیشوامل ن  ع،یسووخت صونامین  تامشوکالت مطرح شوده در مورد  :  زیبرق تبر  یروین  عیـش

اسوتفاده از سووخت    یمجوز سوراسوراز صونایع   یمحدود و در بخشو   یها تا حدود  روگاهیمشوابه سوال قبل سووخت ن  . بر همین اسواس تصومیمگیری شودشوود یم

  قی از طر  سووخت را  از کمبود  یبخشو مکلف شوده اند    یمنطقه ا  یو برق ها  عیتوز  یشورکت ها ،یمل  تیامن  یعال  یشوورا  اخیر  مصووبه  طی  .گردد  صوادرمازوت  

نخواهد بود و    شوتریمشوترک ب 40-50از    زیبرق تبر  عیکه احتماال در حوزه توز  نمایند  نیدو مگاوات تام  یباال  نیو مشوترک  عیصونا  یدرصود  30کاهش مصورف  

  یکالم  یبا حروور آقا  ی. جلسوه امیکاهش ده  زیرا ن یصونعت  یدو مگاوات و شوهرک ها ریز  عیمصورف برق صونا میباشود مجبور هسوت  یشوتریبه کاهش ب  ازیاگر ن

که در تابسوتان انجام شود    یدو مگاوات، مشوابه برنامه ا  یباال  نیبه کاهش مصورف مشوترک  ازیشود که در صوورت ن  نیداده شوده و قرار برا بیخصوو  ترت  نیدر ا

مگاوات    2700اسوتان در حد    دیشووند و تول یمربوط نم  دیبوده و به تول  یها سوراسور   هیسوهم  کنند.  یربا ما همکا  عیروز در هفته صونا  کیبه صوورت قطع برق  

 باشد.  یم

چون خارج از    موووع  نید. انشو لیتعطبایسوتی  اسوتان    عیکل صونابرق صونایع،    درصودی  30با کاهش  :  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابراه  ابوالفتح

خصوو  تماس خواهند گرفت    نیدارد و همکاران در ا یتخصوصو  تهیبه کم  ازین  .نکرده اسوت  یریگ  میخصوو  تصوم  نیدر ا یتخصوصو  تهیباشود و کم  یدسوتور م

  برای این موووع  تشکیل و تصمیمگیری گردد. یتخصص  جلسهتا  

تاندار و رئ  نیعابد ورا:    سیخرم، اـس بخش    یها  اسوتیسو   یکردهایو رو  تیبه عنوان ظرف  دیگفتگو با  یشوورا  ؛یمفصول و کاربرد  یبا تشوکر از بحث هاـش

و برطرف کردن موانع    یشناسائ  .2  هیقرارگاه جذب سرما  ایجاد .1  .باشد یمدنظر م  . در این خصو  دو موووعردیمورد مداقه قرار گ  یو بخش خصووص  یدولت

  یفرهنگ عموم مشوخ  گردد. باعنایت به اینکه  شوورا به صوورت برجسوته    یاعروا نقش تک تک  دیبا  که در این راسوتا بایسوتی  و صوادرات  دیموجود در تول

  یاقتصواد   قاتیو توف  ماتیتصوم دراز نحوه مشوارکت مردم   یحیورد صوحآبر  بایسوتی  یاتاق بازرگان  یاعروا  ، لذاباشود  یم  یجد  شیپاال  ازمندیاقتصواد کشوور ن

با عنایت  ما تا چه حد اطالع دارند     ی. مردم از کارکرد اتاق بازرگانستین  یدر حد ملموس  ایندارند و    یقتصاددر مسائل ا  یان ما مردم نقشداشته باشد. در است

است    ازی. نگرددایجاد    یو بخش دولت  یاتاق بازرگان  نیب یو نظم ده  یانسوجام کارکرد  نمی باشود، لذا بایسوتی  سگزارشواتی در دسوترمشوارکت مردم  به اینکه از  
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  دستــورعنــوان  ردیف 

1 

و   یرفاه  یایمزا  قیمصوواد  یبررسوو "مصوووبه موووووع    یریگیپ

 مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف  نیمشوومول  یزشوو یانگ

  ی هوا  اتیو ( قوانون موال83از مووووووع مواده )  رانیسوووهم حقوق بگ

 "میمستق

در خصوووو  مصوووادیق مزایای رفاهی و  به اینکوه دیوان عدالت اداری  با عنوایت 

رای صووادر نموده اسووت، لذا رفع ابهام آن نیز بر  انگیزشووی مشوومولین قانون کار  

رئیس محترم    عهوده دیوان عودالوت اداری می بواشووود. از این رو مقرر گردیود:

از  معاف    مصووادیق مزایای رفاهی و انگیزشوویلیسووت کامل    ،دادگسووتری اسووتان

و نتیجه آن    اسوتعالمرا از دیوان عدالت اداری  کارکنان  ( ق.م.م  83مووووع ماده )

 ارائه نمایند.  شورارا در جلسه آتی 

2 

برنامه    لیفوالد استان به دل  عیصنا  یرو  شیپ  یچالش ها  یبررس

 توسط وزارت نفت  یفوالد  یقطع گاز شرکت ها  یبند  تیاولو

به منظور    قراردادن برودت هوا در منطقه وبا مد نظر    . مجمع نمایندگان استان1

اقدامات الزم را    تمام صونایع کشوور،رعایت عدالت در سوهمیه بندی مصورف گاز 

 آورد.در اسرع بعمل    جهت افزایش سهمیه واحدهای فوالدی استان

اسوتان، شورکت گاز    صونایع فوالد  تا حصوول نتیجه افزایش سوهمیه مصورفی گاز.  2

مدیریت مصورف گاز صونایع فوالد   جهتالد اسوتان  اسوتان با همکاری انجمن فو

 اقدامات ذیل را بعمل آورند:استان،  

بر اسواس شوش    صونایع فوالد اسوتان  مصورف گاز  یدرصود 40  یال  30کاهشالف:  

بسوتان    ان،ی)صووف  ریمسو  3روز در هفته در    کیماهه دوم سوال گذشوته بصوورت  

 بناب(     -یمیو شهرک سل  انهیم  -آباد

فوالد کواوه، درپواد، فوالد   ن،یشووورکوت آذر فوالد ام 5  اینکوه فقطبوا عنوایوت بوه   ب:

مان الزم جهت  زامکان اسووتفاده از سوووخت دوم را دارند،  ظفر بناب و فوالد ناب  

   تهیه تجهیزات به این شرکت ها ارائه شود.

  دی با 1404سوال    یبرا .ردیصوورت گ  یآنها اقدام اسواسو   یرینخبگان و اسوتعداد ها و بکارگ  یدر شوناسوائ  ،یمتول  یهمچون دسوتگاه ها  یاز طرف بخش خصووصو 

مخصووصوا در    .داشوته باشود  یزیبرنامه ر  دیمووووع با  نیو اتاق در رابطه با ا  گرددروشون    انیدانش بن  یشورکت ها  داتیتول لیاز قب  یناخال  داخل  دیسوهم تول

ها    تیظرف  بایسوتی  در جلسوات آتیشوود.   ینیب  شیجذب آنها پ  یبرا  یاه برنامه  دیخارج از کشوور با  میو تجار فعال مق  انیرانیا  یکه برا  یهائ  تیظرف  خصوو 

طرح گردد تا  برگزار شوود    دیکه با  یهائ  شوگاهینما ایو    یبازارچه ها و مراودات مرز  ینحوه فعال سوازبررسوی و  به کشوورهای همسوایه  و موانع و مشوکالت مربوط  

 بتوانند از فرصت ها نهایت استفاده را بعمل آورند.     یفعاالن بخش خصوص

فرمودند از    انیدانش بن  یو شوورکت ها  یاسووتاندار در خصووو  بخش خصوووصوو   یکه آقا  یموارد:  زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ،یمیابوالفتح ابراه

  یاسوتاندار محترم و اعروا  میتسول  یخود داشوته باشوند و تا در جلسوه بعد گزارش جامع  یجزو برنامه ها .کنم  یگفتگو درخواسوت م  یمحترم شوورا  رخانهیدب

   داشته باشیم.  محترم



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 نهمین و صورتجلسه و مصوبات هفتادفرم 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   14

 

هماهنگی الزم با اداره کل حفاظت از محیط زیسوت اسوتان در خصوو  عدم  ج:  

 وخت جایگیزن استفاده می کنند انجام گیرد.جریمه واحدهایی که از س

نفت،    یشورکت مل  سوت،یز طیمح  ربطیذ  یها از سوازمان  ازیمورد ن  یمجوزها  د:

  معرفی شوده   ییواحدها  یبرا  جایگزین  های اسوتفاده از سووخت  یصومت و ... برا

خطوط   کار  دسوتور در  راتییماهه اعمال تغ  کیفراهم گردد تا در مهلت    عایسور

 .ردیقرار گ  دیتول
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  یو پروانوه بهره بردار  یاخوذ کوارت بوازرگوان یچوالش هوا یبررسووو 

علم   یمسوووتقر در پوارک هوا انیو فنواور و دانش بن  یشووورکوت هوا

 یفناور

مسووتقر در   یحفظ حقوق شوورکت ها  یدر راسووتا  سووازمان صوومت اسووتان.  1

  افوت یو و مراکز رشوووود، اقوداموات الزم را جهوت در  یعلم و فنواور  یهوا پوارک

و    یعلم و فناور  یشوورکت ها با پارک ها  نیما ب یف  یاجاره نامه ها  یریکدرهگ

  آورده بعمل  "غالتخا  در سوامانه امالک و مسوت  یقراردادها لیذ"مراکز رشود  

 .دینما  ارائهشورا    آتی  آن را در جلسه جهیو نت

 زیامالک تبر  نیمشواور  هیشوده اتحاد ادیقرارداد    یسواز  ادهیو پ  جادیاز ا  پس.  2

مسووتقر    یخا  شوورکت ها  یقراردادها  میتنظ  یخود آموزش ها  یاعرووا  یبرا

 .دیو مراکز رشد را در اسرع وقت برگزار نما  یپارک علم و فناور

  ی ( قانون مراکز رشود و پارک ها20ماده ). سوازمان صومت اسوتان با اسوتناد به  3

فنواور مسوووتقر در مراکز رشووود و    ی واحودهوا پروانوه بهره برداری ،یعلم و فنواور

   را صادر نماید.  یعلم و فناور  یها پارک
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و    ی(  قوانون نظوام مهنودسووو 4مواده )  یعودم اجرا  لیو دال  یبررسووو 

( قوانون موذکور  33مواده )  یینواموه اجرا  نییکنترل سووواختموان و آ

  در احداث  صوالحیالزام اسوتفاده از خدمات سوازندگان ذ"مووووع  

 "ساختمان ها هیکل

،  ها ساختمان هیدر احداث کل  صالحیموووع الزام استفاده از خدمات سازندگان ذ

هماهنگی امور عمرانی اسوتانداری مجددا بررسوی و نتیجه محترم  توسوط معاونت  

 آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
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  یکشوواورز   یوارادات نهاده ها  یخط اعتبار  جادیطرح موووووع ا

  یکشوواورز   ونیسوو یمحترم کم  سیرئ  دل،یقو  یتوسووط جناب آقا

 استان

مووووع در جلسوه کارگروه شوورا به صوورت تخصوصوی بررسوی و در جلسوات آتی 

 شورا طرح موووع گردد.
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اسوتان توسوط جناب    یطرح مووووعات مربوطه به حوزه گردشوگر

و    یراه نیب  یمحترم انجمن رسوتوران ها  سیعالقه بند، رئ  یآقا

 استان      یمراکز رفاه

 یو در جلسوات آت  یبررسو  یمووووع در جلسوه کارگروه شوورا به صوورت تخصوصو 

 شورا طرح موووع گردد.
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  ت یریدر مد  یصونعت  ی طرح مووووع درخواسوت مشوارکت واحدها

برق    عیشورکت توز  یاز سوو  1400مصورف برق در فصول زمسوتان  

 زیتبر

 یو در جلسوات آت  یبررسو  یمووووع در جلسوه کارگروه شوورا به صوورت تخصوصو 

 شورا طرح موووع گردد.

 

 


