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

 بازرگانی تبریز اتاق  محل نشست:   18  ساعت خاتمه: 16  ساعت شروع : 21/12/1400  تاریخ جلسه : 82  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 پیش از دستور 

 ی از سوی صندوق حمایت از بخش کشاورزیکشاورز  یواردات نهاده ها یخط اعتبار  جادیا شنهادیپ   -

 دستور جلسه

 بررسی اعتراض صاحبان بنگاه های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها  .  1

و ارائه راهکار جهت ادامه فعالیت  کشمش شهرستان بناب  یو فراور یدیتول یواحدهاآلودگی پساب    مشکالت زیست محیطی ناشی از یبررس. 2

 این واحدها  

  الزا  حذف کامل نسخه های کاغذی دفترچه های بیمه تامین اجتماعی و عد    انجمن داروس ازان استان به عد  یاعتراض اعض امراتب  یبررس .  3

 از سوی سازمان تامین اجتماعیمطالبات داروخانه ها   هیتسو

 دستور:خارج از 

 استان  یاقتصاد نیمشکالت فعال یریگیطرح موضوع پ 

 دولت -الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدین خر   1

 خانم اشراقی نماینده  استان   مدیریت و برنامه ریزی   سازمان  رئیس محمد فرشکاران  2

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان علی اصغر عباس زاده  3

  حاضر  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   رئیس صابر پرنیان  4

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  حسین فتحی 5

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  اکبر فتحی  6

  حاضر  استان  یهابانک   هماهنگی  دبیرکمیسیون عادل غالمی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده
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  حاضر  نماینده مجلس  غالمرضا نوری  1

  غایب  نماینده مجلس  حسین حاتمی 2

 قضائیهقوه  -ج 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

 آقای امن الهی  نماینده  استان )یا معاون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

 آقای موسی زاده  نماینده  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شوراهاشهرداری و  -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب  شهردار تبریز عباس رنجبر 1

  حاضر  استان  اسالمی  شورای  رئیس شهرا  دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  (دبیر و سخنگوی شورای استاناستان ) مرکز کشاورزی و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس یونس ژائله  1

 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 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام  

 خانوادگی نماینده

  غایب  مدیرعامل شرکت کاشی تبریز  صمد حسن زاده  1

  حاضر  رئیس انجمن انبوه سازان استان  جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3

  حاضر  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  حاضر  شرکت شکوه بناب   رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5

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

  غایب  استان   انیمصرف فرهنگ  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد حداد   رسول 7

  حاضر  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تبریز ی باحجب محمد  نیدحسیس 8
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نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا ه   (، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره    توضیح:

ادگی  نا  و نا  خانو"درج ش ده و در س تون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وض عیت حض ور"در س تون  ،  "وگوی دولت و بخش خص وص یجلس ات ش وراهای اس تانی گفت

 معین گردد.  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 اطالعات استانکل  اداره   نظریآقای   1

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری محمد کالمی 2

 مدیرکل اداره امور مالیاتی استان عیسی اورج زاده 3

 مدیرکل محیط زیست استان حسن عباس نژاد   4

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان محمد خانی 5

 مدیرعامل شرکت گاز استان سیدرضارهنمای توحیدی 6

 شرکت شهرک های صنعتی استان آقای مطلبی 7

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان جواد محمودی 8

 فرماندار بناب رضا لعلی 9

 معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آقای مختاری   10

 معاونت خرید راهبردی تامین اجتماعی استان آقای قویدل 11

 عضو هیات رئیسه اتاق تبریز رضا کامی 12

 عضو هیات نمایندگان اتاق یوسف حسینی 13

 دبیر انجمن صنایع غذایی استان رضا جعفری 14

 رئیس انجمن قطعه سازان و ... پایداریونس اکبرپور   15

 رئیس انجمن داروسازان استان حجت اهلل یزدانشناس 16

 عضو هیات علمی دانشگاه علو  پزشکی محبوب نعمتی  17

 مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از بخش کشاورزی بشیر جعفری 18

 استان  یهمگن فلز  عیانجمن صنا  سینائب رئ یابوالفضل شوق 19

 زیشرکت بهاب تبر  رعاملیمد فرشاد  بهراد 20

 دبیرکل اتاق بازرگانی تبریز مهدی قهرمانی 21
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 مشروح  مذاکرات 

 :مشکالت فعالین اقتصادی استانطرح موضوع پیگیری  خارج از دستور:

و  قیتوف یو آرزو زیمهمانان عزض  من عرض خوش  امد خدمت  اسـتان:   یگفتگو یشـورا  ریو دب زیتبر  یاتاق بازرگان  سیژائله، رئ ونسی

  رایکه اخ  یاتفاقاتاز جمله  .  می کنم  یس ال خوب و پر برکتو آرزوی  عرض نموده  کیرو تبر  شیپ   ادیاع   شیش اپ یپ  زان،یتک تک عز یبرا  یس المت

در   یاس اس   ینرخ کاالهاافزایش  آن    در پیو گاز و  ینرخ مواد نفت  دیش د شیدنبال آن افزاکه به اس ت  نیو اکرا  هیجنگ روس   ،حادث ش ده  ایدر دن

دارد عاجل    تیریبه مد ازیکه ن درص د پیداکرده اس ت 400کاالها نس بت به س ال قبل    ینرخ برخ  . متاس فانهبدنبال داش ته اس تمختلف  یکش ورها

به   فرص ت ها نیا بایس تی از  ،کند  یم جادیا زین  یفرص ت  یدیهر تهد موض وع که مد نظر قرار دادن این  با  .ش ودوارد  جامعهبه  یکمتر بیتا آس 

و انش اهلل توافق   میمناس ب گفتگو هس ت  یفض ا  جادیش اهد همت و اراده دولت در ارتبا  با کش ورها و ادر این راس تا .  کنیمنحو احس ن اس تفاده  

 در کالبد صنعتگران و کشاورزان کشور بدمد.    دیروح جد زهیانگ  جادیابا  تا   شد میشاهد خواهنیز برجا  را 

حرکت ایجاد   باعث که  رس یده اس تدرص د  57به  این س الکه در بوده   جیدرص د را 27الی  23  نیگذش ته ب  یحقوق کارگران در س ال ها شیافزا

 یاز س و  نیروی کار امکان جذب اس ت که  یدر حد شیافزا نیای انجا  ش ده،  ها  ی. طبق بررس ش دخواهد  یدیتول  یدر بازار کار و واحدها  دیجد

به تبع آن قدرت   داده می ش  د تا  شیرا افزا  یهتر بود ارزش پول ملدر این خص  وب ب.  کرد خواهد رممکنیغ در س  ال آتی  را یدیتول  یواحدها

 .  یابد  شیافزا زین انکارگر دیخر

 یبرا یزمان درس  ت اقدا  برای اقتص  اد کش  ور الز  بود، لیکن نیا . باتوجه به اینکهباش  د  یم یتومن 4200در رابطه با حذف ارز   یموض  وع بعد

 .  شدخواهد   یتور  وحشتناک منجر به  . متاسفانه اجرای این طرح در این بازه زمانیطرح نبود نیا یاجرا

  ی نگینقد زانیکه با توجه به م  اس ت قابل توجهی  ینگینقد  مس تلز   دیو تول یبخش کش اورز اتیادامه حمی توان گفت،  نیز در حوزه کش اورزی  

و ...    یمانند گند ، ذرت، جو، روغن نبات یاس اس   یکاالها  داتیتول  بایس تی. ما  بنظر می رس د  ممکن ریو منابع بانک ها، عمال غ  یدیتول  یواحدها

تولید کالهای  کش اورزان   قرادادن اریدر اخت وکود و س م مناس ب    نیاص الح بذر و تام  در اولویت برنامه های دولت قرار دهیم و بارا در داخل کش ور  

از اس تاندار که در جلس ات گذش ته پیش نهاد ش ده اس ت.   اتاق تبریز اس ت ش نهاداتیجزو پ  یکش ت قرارداددر این راس تا    اس اس ی را افزایش دهیم.

 .فراهم گرددداخل کشور  کاالهای اساسی در  افزایش تولیدبرای عملیاتی کردن این برنامه تصمیماتی اتخاذ نمایند تا امکان  تقاضا داریممحتر  

داشته   یاساس  ینهاده و کاالها نیتامبایستی برنامه هایی برای   ایران  به مقصد نیاز اوکرابه شرایط موجود منطقه و عد  بارگیری کشتی  با توجه  

که در این راس تا دولت می تواند با    ارائه تس هیالت الز  می باش داس تان،   دکنندگانیو تول یاز بخش کش اورز تیحما یبرا  اقدا  نیکه بهتر  میش با

 فص  ل کش  ت  عنایت به اینکهبا    ان از این بخش حمایت نماید.کش  اورز بهکود و بذر مناس  ب   نقدینگی و در اختیار قرار دادن  نیو تام بیتص  و

 اتی گردد.یو عملبسرعت انجا  شده   یریگ میتصماست بایستی  و فرصت کوتاه    نزدیکه شده

از طریق خط ریلی کمک س ال    یس ال ها  منطقه بندر خش ک نیز بایس تی اقداماتی ص ورت گیرد. مرز جلفا به عنوان کیبخش لجس تدر خص وب 

می توان   هیو روس   جانیمجدد خط جلفا و وص ل راه آهن ش مال غرب به راه آهن آذربابازگش ایی  با  کرده بود. لذا  اس تان و کش ور ش ایانی به اقتص اد  

 ی استان باشد و با همکاری عملیاتی گردد.  ها تیوجزو اول  انجا  داد. این موضوع بایستیدر زمینه توسعه تجارت و اقتصاد کشور کمک شایانی  

 یاز بخش کشاورز تیصندوق حما یاز سو یکشاورز یواردات نهاده ها یخط اعتبار جادیا شنهادیپ :(1) پیش از دستور
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دو سال قبل در رابطه با خط اعتباری برای نهاده های    از  ی:از توسعه بخش کشاورز  تیشرکت صندوق حما  رعاملیمدبشیر جعفری،  

بانک کشاورزی درخواست   از  باید در نظر داشته باشیم که درخواست  دامی   تضمین  و صرفانقدینگی نیست  رخواست  دخط اعتباری  داشتیم. 

"credit "به مبلغ    وثیقه ملکی  در این خصوب .صل نشده استاای حولی تا به حال نتیجه   .در این رابطه تالش های فراوانی انجا  دادیم  .است

دارائی، بیمه و تراز مالی ارائه شده است.  نظیر    استعال  های الز   و  تامین کرده ایم  کهشد    از سوی بانک کشاورزی درخواست  میلیارد تومان  صد

گیرد. باعنایت به اینکه اکثر  . تقاضا داریم در این رابطه مساعدت الز  را انجا   مرکز هستیمکارشناسان بانک کشاورزی    تایید منتظر  در حال حاضر  

در تامین و توزیع با مشکل روبرو خواهند شد. لذا بایستی  ایش قیمت ها  ارز ترجیحی و افز  دامداران به صورت سنتی فعالیت می کنند با حذف

دیگری    های روشاز  بایستی  . کاالهای بخش کشاورزی یکی از سه کاالئی است که روسیه ممنوع کرده است و ما  به این بخش کمک نمودنهاده ها  

 49با توجه به اینکه    های الز  را انجا  دهیم. لیکن ضمانت    ،مدیران  در گذشته نظر ما بر این بود که با چک و سفتهبرای تامین اقدا  نماییم.  

ناچار به تامین وثیقه به طریق دیگری    . از این رومورد قبول واقع نشد این موضوع    .و دولت تضمین کننده می باشد   بودهصندوق دولتی    درصد

 شدیم.  

 .ستاد صورت گرفته است سویاز در این خصوب پیگیری های الز   ی:شرق  جان یاستان آذربا  یبانک کشاورز  رشعبیمدی، جواد محمود

  دادیمدر مورد یکسری مصوبه هائی که باید اخذ شود اقدا  کردیم و منتظر جواب شورای عالی اعتباری بانک هستیم. در مورد پیازکاران پیشنهاد  

هایی که انجا  با پیگیری    شد وی که هفته پیش در تهران تشکیل  . در جلسه اباشد، اقدامات الز  صورت گیرد.در حد نصاب استان تقاضا    چنانچه

بتوانیم به وظیفه خود به نحو   ، امیدوار باشد از آنجائیکه بانک کشاورزی پیشگا  این مسئله می  .دادند موضوعقول مساعدی برای حل این    شده،

ارزیابی وثائق دستور اکید دادیم تا کارشناسان سریعا ارزیابی   احسن عمل کنیم. هماهنگی های الز  با آقای جعفری صورت گرفته است. در مورد

   اقدامات الز  را در این خصوب انجا  دهیم. را انجا  دهند تا بتوانیم اوایل سال آینده 

صد میلیارد تومان کفاف نیاز یک دوره واردات ما نخواهد بود تنها    :استان  یگفتگو   یشورا  ریو دب  زیتبر  یاتاق بازرگان   سیرئ،  ژائله  ونسی

فکر جدی برای این موضوع انجا  دهند    ستیبای  رئیس محتر  سازمان جهاد کشاورزی استان  لذاهزار تنی خواهد بود.   5الی    4در حد یک کشتی  

 دهد. در دستور کار قرار میزان نقدینگی مورد نیاز اقدامات الز  را جهت تامین  و 

خط اعتباری فقط برای تضمین    .میداربرای خرید    ینگیما نقد   ی:از توسعه بخش کشاورز  تیشرکت صندوق حما  رعاملیمدبشیر جعفری،  

، فرصت وجود دارد، در  با توجه به اینکه از زمان حرکت کشتی تا زمانی که به بندر برسد   د،اگر بانک کشاورزی این مشکل را حل کن  .باشد می

پس از این بابت مشکلی نخواهیم داشت. ما قبال این موضوع را برای ارز ترجیحی پیشنهاد داده بودیم و در    نهاده به فروش خواهند رسید.  این بازه

قرار تا برای استان های دیگر نیز الگو    در استان حل گردداین موضوع  امیدوار     . خواهد شد  برابری در نقدینگی کشور ایجاد  4حال حاضر خال  

   گیرد.

  . نمیباشدسقف اعتبارات استان آذربایجان شرقی با وجود تضمین، صد میلیارد   :انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان  سیرئر،  برزگ  دیجمش

م. از در این شرایط بحران نیز امکانپذیر نخواهد بود. درخواست افزایش سقف اعتبارات استانی در تمامی حوزه ها در مقابل تضمین را داشته باشی

 مترین موضوعاتی است که بایستی انجا  گیرد. نیز یکی از مهطرفی درخواست تفویض اختیارات مدیران استانی  

اصل مطلب اینست که منابع استانی و اختیارات روسای استان کافی    :استان  یگفتگو   ی شورا  ریو دب  زیتبر  یاتاق بازرگان  سیرئ،  ژائله  ونسی

ر در استان ما نیاز است تصویب موضوع  ولی موضوعی که در حال حاض  .نبوده، این بحث ها کلی بوده و باید در شورای پولی و اعتباری مطرح شود

 می باشد. برای صندوق توسعه بخش کشاورزی خط اعتباری صد میلیارد تومانی  
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 و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها  یگاز مصرف  متی ق ش یبه افزا یو خدمات یصنعت یاعتراض صاحبان بنگاه ها  ی بررس (:1دستور جلسه ) 

ابتدای هر سال تا اردیبهشت  در خودروسازان در صنعت قطعه سازی :انجمن سازندگان قطعات خودرو استان  سیرئ،  داریاکبرپور پا  ونسی

  . لیکن دارنددرصد امکان افزایش  10الی  5نهایت تا  ، درمواد اولیه و فوالد افزایش قیمت داشته باشد چنانچه . ماه قیمت نهائی را اعال  می کنند

بدهی قیمت   صنایع،   از طرفی در قبوض گاز  ندارد.قیمت نهائی  امکان افزایش  مصرفی، صنایع به هیچ عنوان  گاز  برابری نرخ    7در مقابل افزایش  

و باعث ابها  شده است. متاسفانه تمامی عوامل دست به دست هم    قادر به پرداخت آن نیستند  واحدهاکه    درج می شودمابه التفاوت ماه قبل  

  10  نیز افزایشصنایع  گازرسانی    یابد. با افزایش نرخ گاز عوارضمی  و مشکالتشان روز به روز افزایش    ه اندکردواحدها دچار روزمرگی    داده اند و

در این  برابر شده است.    9الی    8  افزایش یافته است، نرخ گاز عمال   %15به    %9همچنین با احتساب ارزش افزوده که از    کرده است.  پیدا درصدی  

پرداخت قبوض گاز خود نیستند و در هفته اخیر با تذکر قطعی گاز مواجه شده اند. با این روال صنعت روز به روز  بسیاری از واحدها قادر به  راستا  

  رات ییگردد تا واحدها امکان اعمال تغ  یاطالع رسانبه واحدها  چند ماه قبل    بایستینرخ گاز    شیافزا.  رفتکوچکتر شده و رو به تعطیلی خواهد  

خوراک پتروشیمی حذف شده و به مبنای بهای گاز مصرفی از  درخواست داریم همانند آجر پزها و نخود پزها  را داشته باشند.    ی نهائ  متیدر ق

اخیرا فوالد نیز افزایش قیمت    و با توجه به اینکه  صنعت قطعه سازی پیش نیاز اکثر صنعت ها می باشدبا عنایت به اینکه  تومان برگردد.    100نرخ  

   خواهد شد. و باعث آسیب عمو  جامعه کاال ها افزایش یافته قیمت تما  ، لذا با ادامه این شرایط ه استدرصدی داشت 15

براساس نرخ خوراک  قانون بودجه و  تعرفه گاز طبیعی، براساس بند ) ( تبصره یک    :عامل شرکت گاز استان  ری مدی،  دیتوح  یدرضارهنمایس

با افزایش  اعال  شد که   210سال جاری بهای گاز مصرفی سایر صنایع    در فروردینتعیین گردید.   %10مابقی    %30برخی صنایع  برای  پتروشیمی  

تا اینکه با مصوبه هیات   .بر اساس خوراک محاسبه می شد و متغیر بود  617بهمن ماه    تاتومان رسید.    900به  سال جاری  تدریجی در دیماه  

بهای    06/11/1400بودند سقف دو هزار تومان تعیین شد. از تاریخ    %30و برای فوالد و پتروشیمی و پاالیشگاه که    500دولت برای سایر صنایع  

 %10با احتساب  اعال  شده است.  تومان    500و حداکثر دو هزار تومان و سایر صنایع    %40و برخی فوالدها    شگاهیو پاال  یمیپتروشگاز مصرفی  

 اشد. برابر می ب 5عوارض نیز همان 

  افزایش یافته  درصد  15به    درصد  9از    مصرفی صنایع  گاز  ، مالیاترزش افزودهامالیات بر    قانون  با اجرایی شدن  دی ماه سال جاری نیزاز تاریخ  

. این موضوع شامل هتل ها نیز می باشد که در این شرایط کرونا در حق آنها اجحاف شده  کرده استکه فشارات مضاعفی بر صنایع وارد  است  

 است. ما تابع قانون و مصوبات ابالغ شده هستیم. با نرخ تعیین شده اخیر، پرداخت های مازاد شرکت ها نیز تعدیل شده است.   

قیمت گاز افزایش یافته ولی قطعه ساز در کنار این افزایش قادر به   : استان  یگفتگو  ی شورا  ر یو دب  ز یتبر  یاتاق بازرگان  سیرئ،  ژائله  ونسی

انرژی،  می گرددافزایش قیمت خود نمی باشد و از طرف تیم بازرسی و تعزیرات حکومتی جریمه   افزایش قیمت فوالد و حامل های    دی با. با 

 . تعامل بین دولت و تولیدکننده وجود داشته باشد تولیدکننده نیز اجازه افزایش قیمت داشته باشند. در این میان باید نقطه 

برای  ، لیکناین موضوع شاید برای صادرکنندگان مشکل جدی ایجاد نکرده باشد :عامل شرکت گاز استان  ری مدی، دیتوح  یدرضارهنمایس

ده   برای صرفااین موضوع البته  د. می باش ( همانند آجر پزها)بقیه واحد ها مشکل ساز شده است و تنها راه حل آن اصالح قانون از سوی مجلس 

 اجرا خواهدشد. ماه 

اقتصادی استان، مواردی استانی بوده و نتیجه عملکرد   :استاندار  یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگی،  محمد کالم  در مورد مشکالت عرصه 

و بقیه نیز در است عملیاتی شده  %90مدیران استان و فعالین اقتصادی استان می باشد که تصمیم گیری آنها در اختیار استان می باشد و باالی 

در    رکزی می باشد و ما منتقل کنندگان مشکالت بخش خصوصی می باشیم.حال حل شدن می باشد. بقیه موارد در اختیار تصمیم گیرندگان م

از جمله بحث شناور بودن، که استان ما اولین استان در زمینه این موضوع و پیگیری   .موضوع گاز چندین مکاتبه صورت گرفته است  خصوب
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که در این خصوب دو نامه نگاری با وزیر محتر     جدی و در نهایت حل این مورد بوده است. مورد بعدی بحث مشخص شدن واحدها می باشد

حل شد. برای سفری که اخیرا معاون اقتصادی رئیس جمهور  صورت    نیبه اواحد به نا  مطرح شد و بخشی از مشکل    41صمت داشتیم در نهایت  

صنایع استان یکی از موضوعات ت گاز  قیمافزایش    .گرددمشکالت موجود مطرح  تا    شده استبه استان خواهند داشت جلسه ای با اتاق پیش بینی  

و    میرا منتقل کرده ا  یدغدغه بخش خصوص  زیدر مورد نرخ گاز ن  این نشست طرح موضوع گردد.  که می تواند در  مهم بخش خصوصی می باشد

تواند افزایش هزینه های   استان ما بخش اقتصادی خصوصی محور با مقیاس کوچک می باشد که نمیمنتظر نظر تصمیم گیران کشوری هستیم.  

 . لذا بایستی اقدامات الز  جهت حمایت از آنها انجا  گیرد. را براحتی تحمل کند مضاعف

در مورد درخواست اصالح قانون قبلی که فرمودند، اتفاقی است که رخ داده و تما  شده    :مردم بستان آباد در مجلس  نده ینمای،  غالمرضا نور

بالغ می شود افزایش قیمت نیز باید از ابتدای سال ابالغ شود تا تولیدکننده نیز بتواند محاسبات خود را انجا  است. طبق قانون بودجه ای که ا

 دهد. در حال حاضر موضوع قابل بررسی اینست که با افزایش قیمت حامل های انرژی، باید اجازه افزایش قیمت محصوالت را نیز داشته باشند.  

دو تجربه دولت سیزدهم در مورد قیمت گاز و قیمت تولیدکننده بیانگر این موضوع می باشد    : استان  ی غذائ  عی انجمن صنا  ر یدبی،  رضا جعفر 

 می گذارد. تاثیر منفی بر تولید  می شود وبر بدنه تولید وارد  های آنو تما  تکانه  گرفته می شودعجوالنه تصمیمات که 

همگی در این مدار حرکت   ستیطمانینه مورد قبول است و بایهمراه با   کت هایحر  :استاندار  ی امور اقتصاد  یمعاون هماهنگی،  محمد کالم 

  در این جلسه حضور داشتند، و نمایندگان واحدهای تولیدی و پخش و خرده فروشی    شده بودبه استان دعوت    در جلسه ای که آقای تابش کنیم.  

مشاهده می گردد، برخی  بسیار متفاوت است. متاسفانه جلسه  آن  ی مطروحه در  با صحبت هابخش خصوصی    در حال حاضررفتار و صحبت های  

لطفا در جلساتی که با مسئولین  در رابطه با مالیات ندارند و این موضوع باعث صحبت های متفاوت می گردد.عملکرد شفافی  از فعالین اقتصادی

 ان کنید.  کشوری ترتیب داده می شود به صورت شفاف موضوعات خود را طرح و بی

این طرح، طرح خوبی   ،که از نظر صنعتگران استان  گفتیمقای تابش  آما در این جلسه به    :استان  یغذائ  عی انجمن صنا  ریدبی،  رضا جعفر 

است ولی با اجرای نادرست. از طرفی در مرکز بدون در نظر گرفتن نظرات انجمن های استانی تصمیم گیری می کنند. کاش در این مواقع معاون  

 خود را بیان نمایند. و نظرات  شوندتصادی استاندار، رئیس سازمان و رئیس اتاق را نیز دعوت اق

  درج   از تولیدکننده درخواستبر اساس بخشنامه وزارت صمت،    : استان  یگفتگو  یشورا  ریو دب  زیتبر  یاتاق بازرگان  سیرئ،  ژائله  ونسی

میلیارد تومان باعث متضرر   چند صد   "قیمت تولیدکننده"در حالیکه با چاپ کردن کلمه    گردید. تولیدکننده و مصرف کننده روی کاال    قیمت

سوپرمارکت ها  بر اساس گزارشات ارسالی به اتاق  .  کردیم کشور شدیم و با مصرف جوهر اضافی به نفع شرکت های خارجی عمل  اقتصاد  شدن  

ما به عنوان اتاق    .باعث انباشتگی کاال در شرکت ها شده است  را قبول نمی کنند و این موضوع  (کیک یا بیسکویت)  درصدی کاالها   12سود  

برای نتیجه گیری بهتر بایستی مطالعه    . در این خصوب تصمیم گیری با دولت می باشد. لذا بازرگانی موظف هستیم مسائل موجود را منتقل کنیم

  انجا  گیرد.بیشتری 

فروردین برای واحد ها فرصت   15در مورد پرداخت قبوض گاز از طرف شرکت گاز تا    : استاندار  یامور اقتصاد   یمعاون هماهنگی،  محمد کالم 

  داده شود تا فضای تصمیم گیری در این زمینه نیز مشخص شود و واحدها تعطیل نشوند. در این هفته وزیر کشور و معاون اقتصادی به استان ما

 آورند در این خصوب با ایشان نیز صحبت خواهیم کرد.  تشریف می 

کشمش شهرستان بناب و ارائه راهکار    یو فراور یدیتول  یپساب واحدها یاز آلودگ  یناش یطیمح  ستیمشکالت ز  یبررس  (:2دـستور جلسه )

 واحدها  نیا تیجهت ادامه فعال
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  ونیلیم 45،  گذش تهدر س ال   .را دارد یش هرس تان بناب در بحث کش مش رتبه اول کش ور ـشرکت ـشکوه بناب:  رعاملیمد  ، یبیمحمدرـضا طب

در حال حاض ر واحد   5باش د که   یواحد م 15کش مش ش هرس تان بناب    یتعداد واحدهااز منطقه بناب ص ادر ش ده اس ت. دالر ص ادرات کش مش 

کس ی پوش یده نیس ت. لیکن اهمیت این ص نایع در توس عه اقتص اد و ص ادرات اس تان نیز باید مورد  بر  واحدها نیا آالینده بودن  باش د.  یم  رفعالیغ 

  یخانه ش هر   هیتص ف یباش ند و لوله گذار  یانش عاب م  یو دارا  دارندبا ش رکت آب و فاض الب قرارداد    حوزهواحد فعال این   10توجه قرار گیرد.  

 جادیبوده و باعث ا  ادیواحدها ز نیا  یندگیآال بر اس اس اعال  ش رکت آب و فاض البدارند.  اص یاختص لوله   این واحدها نیزواحد از   5تعداد    .دارند

و مورد قبول  دارند 500بعضا االیندگی بیش از کش مش    یواحدهافص لی    تیفعال با در نظر گرفتن اینکه ش ود.  یخانه م هیتص ف س تمیمش کل به س 

  س تیز طیمح.  را داریمواحدها   نیپس اب اقبول   مس اعدت ش رکت آب و فاض الب و  نمی گیرد. از این رو درخواس ت ش رکت آب و فاض الب قرار قرار

 یبرا  س تیز طیدر ص ورت امکان، مح  میدرخواس ت دارو تعامل خوبی داش ته اس ت.   یهمراهبا واحدها  خانه ها    هیدر خص وب احداث تص ف  بناب

  شود تا پیش تصفیه واحد خود را احداث نمایند.فرصت داده  ستندین یخانه هستند و متصل به آب و فاضالب شهر هیکه فاقد تصف  یواحدهائ

. بررسی ها به صورتی انجا  گیرد که امکان میباشد درخواست دار  یم  هبناب در حال مطالع  یخانه شهر  هیفاز دو  تصفهمچنین باتوجه به اینکه  

 ل پساب واحدهای کشمش در فاز دو  فراهم گردد.بوق

تان: ریمد ، یخان محمد الب اـس رکت آب و فاـض ش ده اس ت و  یطراح  یفاض الب ش هر  هیتص ف یخانه ش هرس تان بناب برا هیتص ف عامل ـش

  . کردتص فیه واحدهای ص نعتی برای س یس تم باش د، ش رکت قبول خواهد چنانچه امکان  محدوده ها جزو طرح نبود.   نیمتاس فانه در آن زمان، ا

را به کمتر از  COD زانیکنند و م  جادیا  هیتص ف  شیواحدها پ  نیمقرر ش د ا  جلس ه کارگروهدر پس اب نمی باش د.   نیا یما جوابگو  س تمیس لیکن 

  روگاه یخانه مورد اس تفاده ن  هیص فت یقرار اس ت خروج یش ود از طرف  یمختل م س تمیباش د س  500  یکه باال  یدر موارد.  کاهش دهند 500

  هی تص ف  شیکه باش د اگر پ   یبه هر تعداد ینخواهد ش د. مراکز ص نعت  امکانپذیرخانه مختل ش ود  هیتص ف یکه اگر خروج ردیو فوالد قرار گ  یحرارت

مدول دو     یکه برا یش نهادیپ   ص وبمورد قبول ما خواهد بود. در خ  ،باش د  س تیز طیمح  دییداش ته و مورد تا 550از  رکمت CODداش ته باش د و  

اطراف ش هرس تان بناب تحت پوش ش   یو تما  مراکز ص نعت  میکرده ا ینیب  شیمدول دو  پ  یمورد را برا نیخانه فرمودند، خوش بختانه ما ا هیتص ف

 د بود.  نخواه

ا کوه بناب: رعاملیمد  ، یبیطب  محمدرـض رکت ـش لحاظ ش ده اس ت در  500س قف  زیطرح ن نیا یکنند که برا  یهمکاران ش ما مطرح م  ـش

در مدول دو ، بحث   میروال باش د باز مش کل س از خواهد بود. درخواس ت دار نیمورد قبول ش ماس ت و اگر هم 500 زیدر حال حاض ر ن کهیحال

  یش تر یباش د درخواس ت تعامل ب  یآنها متفاوت م  یندگیآال  زانیم  کهنه بودن کش مش ها،  ایبا توجه به تازه    یمطرح نباش د، از طرف  هیتص ف  شیپ 

 .میدار

 .  میباش یم  یمورد نداشته و آماده همکار  نیدر ا  یو مشکل میرا ارائه داد شنهادیپ   نیا عامل شرکت آب و فاضالب استان:  ریمد ، یخان  محمد

را   700الی   600ر  یوجود داش ته باش د و اگر مقاد  هیتص ف  شیپ   دیبا یطیدر هر ش را عامل ـشرکت آب و فاـضالب اـستان: ریمد ، یخان محمد

وجود داش ته   شیاگر امکان افزا میکن  یخود ص حبت م نیمورد با مش اور نیخود به خود حذف خواهد ش د. در ا  هیتص ف  شیبحث پ   میریدر نظر بگ

 .  میکن  یباشد حتما اعمال م

باشد.    یم  یجد یموضوع  یصنعت  یشهرک ها  یبحث در تمام نیا  استان:  یگفتگو یشورا  ریو دب زیتبر  یاتاق بازرگان  سیژائله، رئ ونسی

در  هیاول  هیتص ف  شیبهتر اس ت پ   .باش د  یم  ریمغا  ایکل دن  یبا اس تانداردها  و  گردد  یم س تیز طیمح یباعث آلودگکه   یخص وص ا در مواد غذائ
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 زیخانه ن  هیتص ف نیا نهیمش کل س از نباش د. هز زین 1000  یباال COD یش ود که حت  هیتعب یاص ل  س تمیاز ورود به س   قبل  یخانه فعل  هیمحل تص ف

 شود.   نیتام یواحدها و استاندار  نیبه کمک هم

ا تان بناب: ، یلعل  رـض هرـس جدا از  و اریمنطقه ش  هر 2و   1فاز   درمس  تقر واحد  15 ، درموردفرمودند یبیطب یکه آقا یموض  وع  فرماندار ـش

مجدد   نهیپرداخت هز لیدل نیبه هم  هس تند.  هیتص ف  شیدارای پ   یو مابق داردن هیتص ف  شیواحد پ  5تعداد   نیباش ند. از ا  یم یش هرک ص نعت

 جادیا یخانه ا  هیبناب، تص ف یخانه ش هر  هیدر کنار تص ف  میدرخواس ت دار. برای واحدها امکان پذیر نخواهد بود  دیه جدیتص ف  شیپ احداث   یبرا

در نظر   یواحد مهلت  5  یبرا نکهیکند. درخواس ت دو  ا  لیتبد  یرا به خوراک ش هر  یص نعت  هیداش ته و بتواند تص ف یص نعت هیتص ف  شیش ود که پ 

 هیمواد موجود در تص  ف  نکهیبا توجه به ا  تیخانه منتقل کنند. در نها هیکرده و به تص  ف جادیاالز  را  هیتص  ف  شیمهلت پ  نیگرفته ش  ود تا در ا

 لذا  ،خواهد بود  رفعالیغ   یرکاریخانه در فص ول غ   هیخواهد رفت، قطعا تص ف نیش ود از ب  یکه اس تفاده نم یباش د و در فص ول  یخانه موجود زنده م

  قبول قرار گیرد. مورد   700الی   600  یباال CODخواهد کرد با    افتیواحدها در نیاز ا  ضالبکه آب و فا یا هیتصف شیپ  میدرخواست دار

 یبه ش رط  .میندار یمش کل هیتص ف  شیپ   جادیا  یمهلت دادن به واحدها برا یبرا اـستان:  ـستیز  طیکل ـسازمان مح ریعباس نژاد، مد  حـسن

  ی با واحدها س تیز  طیدر حوزه مح  نگردد.منظور مراجعه  نیا یمجدد برا  و  درنظر گرفته ش ده و حتما حل ش ود یمش خص   یکه محدوده زمان

 حل خواهد شد.باشند مشکل  هیتصف  شیپ   جادیاگر متعهد به ا  میندار یکشمش تجربه خوب

نژاد عباس    ی. آقاس تین  یحق الناس بوده و قابل چش م پوش  یطیمح س تی: بحث زاـستاندار  یامور اقتـصاد  یمعاون هماهنگ  ، یکالم  محمد

موض وع را به  نیفرماندار ا  ی. آقادیبرنامه نظارت داش ته باش  نیو بر اس اس ا  دیش ده داش ته باش   یواحدها درخواس ت برنامه زمان بند نیلطفا از ا

 کنم.   یمعرض   نیزشما 

ا تان بناب: ، یلعل رـض هرـس واحدها به آنها مهلت   یخانه ها هیتص ف ش رفتیبه عمل آورد و با توجه به پ   دیتوان از واحدها بازد  یم فرماندار ـش

 داد.

ن ازمان مح ریعباس نژاد، مد حـس تیز  طیکل ـس تان:  ـس کنند تا   لیمربوطه را تکم  یتوانند به ما مراجعه کرده فر  ها  یواحد م  5 نیا  اـس

   گردند. یمعرف ستیز طیمح  یاخذ وا  به صندوق مل یبرا

ورا  ریو دب زیتبر  یاتاق بازرگان  سیژائله، رئ ونسی تان: یگفتگو یـش قادر به ارائه با    .خانه دارند  هیکه تص  ف  یواحدهائ  نکهیبا توجه به ا  اـس

که آب و فاض الب    نس تیواحدها ا  نیا یلیاز تعط  یریجلوگ یموقت برا  ش نهادیپ   ،باش ند  ینم CODو   BOD یش ده برا نییاس تاندارد تع  ریمقاد

 جادیا یبناب برا  یاز طرف فرماندار  یش نهادیموض وع، پ  نیواحدها را قبول کنند و در کنار ا نیا  یها  هیتص ف  یحاض ر به طور موقت البناب در ح

 شود.  نیو آب و فاضالب و واحدها تام یبا کمک استاندار زیبودجه آن ن ارائه گردد. هیتصف  شیپ 

 یص نعت  یتما  واحدها  یکل کش ور برا  نیخانه جزو قوان  هیموض وع تص ف  ـسرپرـست ـسازمان ـصنعت، معدن و تجارت اـستان: ان، یپرن  ـصابر

 خانه داده شود. هیتصف جادیا یماهه برا  6خانه ندارند فرجه  هیکه تصف یواحد 5 یباشد. بهتر است برا  یم

  ی باالئ  CODو   BODکش  مش بخاطر قند موجود    یدر واحدها  اسـتان: یگفتگو یشـورا  ریو دب زیتبر  یاتاق بازرگان  سیژائله، رئ ونسی

 س تمیبه س  ازیخانه از کار خواهد افتاد. ن هیتص ف  نص ورتیا ریدر غ  .دارند یهواز  یب س تمیبه س  ازیو قند، ن نیپروتئ هیبه تجز ازین  لیدارند و به دل

   مشکل را حل نخواهد کرد.واحدها   نیشده توسط تک تک ا جادیا  یخانه ها هیباشد و تصف  یم یو قو  یعلم
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تاندار و رئ نیعابد ورا:  سیخرم، اـس فاض الب و با برنامه ریزی و زمان بندی از طرف ش رکت آب و  به تعامل دو طرفه دارد.   ازیموض وع ن نیا  ـش

 همکاری تمامی دستگاه های مربوطه و تعهدات روشن و مشخص طرفین موضوع قابلیت اجرا دارد.

ه ) تور جلـس ا  یبررـس   (:3دـس خه ها  یمراتب اعتراض اعـض تان به عدم الزام حذک کامل نـس ازان اـس   مهیب یدفترچه ها  یکاغذ  یانجمن داروـس

 یاجتماع نیسازمان تام یمطالبات داروخانه ها از سو هیو عدم تسو یاجتماع نیتام

سازمان بیمه    سویبخشنامه ای از    بر اساس مصوبه مجلس و دستور هیات دولت،  :استان  انجمن داروسازان  س یرئس،  زدانشنای حجت اهلل  

تبدیل نسخ کاغذی به    این کار کردند. حتی. داروخانه ها نیز اقدا  به  ارسال شد  با موضوع حذف نسخ کاغذی  1399سال  اواخر    تامین اجتماعی

و این موضوع باعث تاخیر در پرداخت   پزشکان محتر  از این امر حمایت نکردند  پزشکان نیز از سوی داروخانه ها انجا  شد. لیکنالکترونیکی  

اجتماعی شد.   تامین  از  ها  داروخانه  تیرماهداروخانه ها  در حال حاضر مطالبات نسخ کاغذی  مطالبات  است  از  نشده  نسخ  .تسویه    ایهه  ولی 

پزشکان  می گردد. این درحالیست که داروخانه ها در عد  رعایت پزشکان هیچ نقشی ندارند و تمامی نسخ های کاغذی  پزشکان تسویه  الکترونیکی  

نداشته شرکت های پخش دارو حساب با شده است امکان تسویه باعث  داروخانهنقدینگی مشکل متاسفانه را نیز به الکترونیکی تبدیل می کنند. 

مبالغ مربو  به نسخ    پرداخت. درخواست  گردند و با کمبود دارو مواجه    و این نیز باعث می گردد، داروهای الز  به داروخانه ها ارائه نشود  ند باش

 شده است را داریم.به الکترونیکی تبدیل توسط داروخانه ها کاغذی پزشکان که 

این مسائل باعث شده برخی داروخانه بخاطر نسخ کاغذی، داروها را آزاد حساب می کنند و بیمار    دادگستری استان: عزیز امن الهی، معاون

 نمی تواند از بیمه تکمیلی و مزایای بیمه استفاده کند. در نهایت این فشار برای بیمار و مرد  عادی می باشد.  

موضوع در بودجه تا پایان مهرماه مهلت داده شده است و از مهرماه به بعد نسخ    این   : مردم بستان آباد در مجلس  ندهینمای،  غالمرضا نور

 کاغذی قطع خواهد شد مگر در موارد اضطراری، مناطق محرو ، قطعی برق و ... .  

توسط مدیریت  بودجه تصویب شده درصد  50به علت پیک کرونا، بیش از  عبداهلل مختاری، رئیس اداره نظارت و بازرسی تامین اجتماعی:

 یکیالکترون  یسینسخه نومجموعه بیشتر شده است.  با افزایش تعهدات و کاهش ورودی ها نیز مشکالت این  .  بیمه درمان استان هزینه شده است

که تحول بزرگی در نظا  سالمت    شدتولید دفاتر کاغذی قطع    مدیر وقت،نیز با دستور    99و از اسفند سال  خورده  در استان ما استارت    97از سال  

در این راستا استان اول می باشیم.    4جزو    کهمی باشد    درصد  97باالی    استان  در حال حاضر ضریب نفوذ نسخ الکترونیکی  محسوب می شود.

 ه تما  نسخ الکترونیکی پرداخت شده است. درصد داروخانه ها نیز نسخه پیچی الکترونیکی انجا  می دهند و تا همین لحظ 94

سازمان در نظر گرفت تشویقی برای این طرح داشته باشد، به همین منظور تجدیدنظری در پرداخت ها در نظر گرفته شد به این   این راستادر  

  آن   در  کهوع از مرداد ماه بود  نسخه الکترونیکی بیشتری تولید شود پرداخت های بیشتری صورت گیرد. استارت این موض  اندازه  صورت که هر

 درصد افزایش یافت.  94در بهمن ماه  درصد و 76 به دیماه. که به مرور از صورت حساب های داروخانه ها به صورت کاغذی بوددرصد  50زمان 

به مرکز  ا پرداخت نشده است. آنه  %50ماه مرداد تا آبان ماه می باشد که از بابت نسخ کاغذی به طور میانگین   4  برای  داروخانه  بیشترین دغدغه

 وما قول تسویه مرداد و شهریور را داده اند که با این حساب تسویه ها تقریبا به روز خواهد شد. در این خصوب دبیرخانه محتر  شورای گفتگ

تعداد محدودی از پزشکان که به علت عد  قرارداد با سازمان بیمه گر یا میل شخصی و یا کهولت    است.پیشنهاد خوبی    که ارائه دادند    یشنهادیپ 

ا ملز  سنی و دالیل مختلف قادر به ارائه نسخه الکترونیکی نیستند اگر ما بتوانیم نظا  پزشکی، دانشگاه علو  پزشکی تبریز و انجمن های صنفی ر

 ورود در این طرح کنند راهکار مناسبی خواهد بود.  کنیم اعضای انجمن های خود را تشویق به 
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داروخانه ها برای این منظور زیرساخت های الز  از جمله کامپیوتر و چاپگر تهیه   ی: دانشگاه علوم پزشک  یعلم   ات یه  عضوی،  محبوب نعمت

که توسط پزشکان    کاغذی   ی کرد به خصوب نسخکرده اند. سازمان تامین اجتماعی باید به عنوان تشویق ابتدا مطالبات داروخانه ها را پرداخت م

عد  پرداخت مطالبات باعث کاهش نقدینگی داروخانه ها شده است. درخواست داریم پرداخت این  شده است. تبدیل   داروخانه ها به الکترونیکی

 موارد را در اولویت قرار دهند.

اصل موضوع اینست که مطالبات افرادی که در داروخانه ها زحمت  : استان  یگفتگو   یشورا  ر یو دب زیتبر  یاتاق بازرگان   سیرئ،  ژائله  ونسی

پرداخت نشده ولی برای پزشکان پرداخت شده است. این موارد باعث شده است شایعاتی در   . می کشند و نسخ را به الکترونیکی تبدیل می کنند

می شود. آخر سال است و داروخانه هزینه های زیادی برای تامین اجتماعی در شهر پخش شود و باعث بدبینی  سازمان  مورد کمبود بودجه  

 پرداخت دارند و باید این مشکل حل شود.

. عزیزان تامین اجتماعی باید فشار  می باشداین موضوع مثلث سه ضلعی مرد  و پزشکان و داروخانه ها  :شورا سیو رئ  استاندار، خرم   نیعابد

کاهش دهند را  داروخانه ها  مر  .موجود  این شرایط  از طرفی  در  نباید  نیز  روبرو شوند. د   فکر جبران    ی اجتماع   نیتام  با مشکل  از به  بخشی 

در این    موفقیت خوبی  شد درصدی نیز که اعال     97ها که به عنوان مطالبات یا معوقات از بابت نسخ کاغذی متضرر شده اند، باشد. آمار   داروخانه

 ، این طرح عوارض خود را پشت سر گذاشته  با این شواهد،  و   داردبه دنبال  نیز  با توجه به اینکه اجرای هر طرحی عوارضی را  می باشد.    خصوب

. فرجه اعال  شده تا مهر ماه سال آینده فرصت خوبی است تا نواقص  کسب گرددموفقیت های بیشتری    الز  صورت گیرد تا   اقدامات   لذا بایستی

 موجود نیز حل شود. 

، یکی از موفق ترین که مطرح است  یو انتظارات  جیفارغ از نتاشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دارای برکات زیادی می باشد، از لحاظ کمی  

اینکه در این جلسات بخش    کار می باشد.   در حل مشکالت کسب و  خوبی  اتاتاق و این نشست ها اقدام وجودی  . فلسفه  بشمار می آیدجلسات  

برای   بایستیحرکت مبارکی است و باید قدر آن را دانست.    است،خصوصی مشکالت و مطالب خود را مطرح می کند و بخش دولتی جوابگو  

به صورت مستمر    ستی. پیگیری کنندگان مصوبات چه از بخش دولتی و چه از بخش خصوصی بایکنیمحرکت    بیشتریدن به وضع مطلوب  رس

کم نظیر    ،جلسه ای همانند این جلسات که دارای چالش برای حل مسئله باشدهای بهتری گردد.    به نتیجهنتج  تا م  اقدامات الز  را انجا  دهند

از طرفی ارائه موضوعات و گزارشات آنها    وب از رئیس اتاق و مدیرانی که در این مجموعه تالش می کنند تشکر می کنم.  باشد. در این خص می

و برای رسیدن به آن    گردد   نقطه بهینه ای تعریف  بایستی جلسات  این  پربار و نتیجه بخش بودن  برای  ی می باشد.  و روش مناسب  وهیشنیز به  

 آنکارگروه مناسبی تشکیل شود و علت    ، مجددا سه جلسه عملی نشدیا  دو  در طی  به هر دلیلی مصوبات    چنانچهتالش مستمر صورت گیرد.  

 بررسی شود. 

ق آید این اتاق و این  یکی از عواملی که می تواند بر این سیستم فائ  بوده است.سالیان سال سیستم بروکراسی اداری در مجموعه های ما حاکم  

نتایج و اقدامات و آینده پژوهی خوبی در پی   ،جلسات می باشد. هرچقدر در این جلسات گفتگوهای پر ثمری از لحاظ کمی و کیفی داشته باشیم 

انتظار دار  بتوانیم  شان و عظمت اتاق را افزایش دهد. از تما  عزیزانی که در این مدت تالش کردند تشکر می کنم و  خواهیم داشت که می تواند  

فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را کم کنیم. بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی و مجموعه ادارات و نهاد های دولتی باید از تجلیل 

یرساخت ها  و تکریم قابل قبولی برخوردار باشند. از صنعتگران و بخش خصوصی درخواست دار  برای حل مشکل در بعد حامل های انرژی یا ز

همانطور که شاهد هستید نگاه دولتی به پروژه ها باعث عقب افتادگی موجود در پروژه ها شده است. میانگین    .و... مشارکت الز  را داشته باشند

د.  حداقل اجازه ندهیم پروژه هائی که توسط بخش خصوصی دولتی قابل حل می باشد دچار فرسایش شون  .سال می باشد  5/17پروژه های ملی  

 انشاهلل با تعامل و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، بارقه های امید ایجاد شده می تواند به سرانجا  مطلوب برسد. 
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

از    یکشاورز   یواردات نهاده ها   یخط اعتبار   جادیا  شنهادیپ

 ی از بخش کشاورز  تیصندوق حما  یسو 

مدیریت ش عب بانک کش اورزی اس تان اقدامات الز  را در خص وب تخص یص خط  

میلیارد تومانی برای ص ندوق توس عه بخش کش اورزی اس تان انجا     100اعتباری  

 داده و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

2 

  شی به افزا   یو خدمات یصنعت  یاعتراض صاحبان بنگاه ها  یبررس

 و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها    یگاز مصرف متیق

  برایش ده   نییبا تعرفه تع 1400س ال    یپرداخت گاز مص رف  نکهیبه ا  تیبا عنا.  1

ش ده اس ت، لذا    یمال  دهیکوچک و متوس ط س بب بروز مش کالت عد  یواحدها

،  درخواس  ت بازنگری در بهای گاز ص  نایع  فیتکل نییتا تع:  گردد  یم  ش  نهادیپ

فرص ت پرداخت قبوض گاز به   1401فروردین ماه س ال    15تا   اس تانش رکت گاز  

 واحدهای تولیدی ارائه نماید.

حال حاض ر    یاقتص اد  طیکوچک و متوس ط در ش را  یواحدها  نکهی. با توجه به ا2

  ش   نهاد یباش   ند، لذا پ ینم  1400س   ال    یگاز مص   رف  یقادر به پرداخت بها

در جلس ه    ش ده  ادی  ی واحدها 1400س ال    یتعرفه گاز مص رفاص الح    گردد: یم

فوق العاده ش  ورای گفتگوی اس  تان به معاون محتر  اقتص  ادی رئیس جمهور  

 ارائه گردد.دولت    یاقتصاد  یستاد هماهنگ  جهت طرح در

3 

پس  اب    یاز آلودگ  یناش     یطیمح  س  تیمش  کالت ز  یبررس   

کش  مش ش  هرس  تان بناب و ارائه    یو فراور  یدیتول  یواحدها

 واحدها    نیا  تیراهکار جهت ادامه فعال

 کوتاه مدت:  شنهادیپ

و    یدیتول  یآن دس ته از واحدها  یش هرس تان بناب، برا  س تیز طی. اداره مح1

  ز یخص  وب ن  نیخانه نموده و در ا هیکش  مش که اقدا  به احداث تص  ف  یفرارو

خانه را در   هیت اتما  تص  فداش  ته باش  ند، مهلت الز  جه  یقابل قبول  ش  رفتیپ

 .ردینظر بگ

  یو فراور   یدیتول  یش رکت آب و فاض الب اس تان و واحدها  نیب  ی. تفاهمنامه ا2

حدود    BODبا کاهش    یو لوله اختص اص   هیتص ف  شیپ س تمیس    یکش مش دارا

 واحد منعقد گردد.  500

 بلندمدت:  شنهادیپ

ش هرستان بناب به    یو فراور  یدیتول  یمنظور حل مش کالت پس اب واحدها به.  3

فرمانداری بناب طرحی برای احداث تص فیه گردد:    یم  ش نهادیپ  ،یص ورت دائم

 خانه مرکزی جهت استفاده از فاضالب شهری ارائه نماید.

خانه    هیاحداث تصف  التیتسه  ینسبت به اعطانیز  استان   ستیز  طیسازمان مح  

  طیمح  یش هرستان بناب از محل صندوق مل  یو فراور  ی دیتول  ی واحدها  یمرکز

 .دیاقدا  نما  ستیز

با عنایت به اینکه فاز دو  تصفیه خانه شهری بناب در حال مطالعه می باشد،  .  4

بررس  ی های الز  را در ش  رکت آب و فاض  الب اس  تان    لذا پیش  نهاد می گردد:

این تص  فیه خانه بعمل آورده و  خص  وب امکان اس  تفاده واحدهای ص  نعتی از  

 نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارائه نماید.
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4 

در راس  تای حمایت از بخش کش  اورزی و  س  ازمان جهاد کش  اورزی اس  تان  .  1 استان  یاقتصاد  نیمشکالت فعال  یریگیطرح موضوع پ

ه ای  نه اده   نیت ام  یبرا  ییبرن ام ه ه اتولی دکنن دگ ان بخش کش   اورزی اس   ت ان 

جهت اجرای طرح کش اورزی  الز    التیارائه تس هو    یاس اس    یو کاالهاکش اورزی  

 ارائه نماید.  در استان  قراردادی

اس   تان اقدامات الز  را    یاس   تاندار  یهمکار  با  جانیاداره کل راه آهن آذربا.  2

و وص  ل راه آهن ش  مال غرب به راه آهن  راه آهن جلفا    جهت بازگش  ایی خط

 اقدامات الز  را بعمل آورد.  هیو روس  جانیآذربا

   

 موضوعات مــلی و فـــراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 

انجمن داروس ازان اس تان به عد     یمراتب اعتراض اعض ا  یبررس  

  نیتام  مهیب  یدفترچه ها  یکاغذ  یالزا  حذف کامل نس   خ ه ها

س  ازمان    یمطالبات داروخانه ها از س  و  هیو عد  تس  و  یاجتماع

 یاجتماع  نیتام

. با عنایت به اینکه داروخانه ها در فرایند نس خه نویس ی کاغذی پزش کان نقشی  1

ت درمان س ازمان تامین اجتماعی پرداخت  ندارند، لذا پیش نهاد می گردد، معاون

مطالبات داروخانه ها را منو  به ش روع فرایند نس خه نویس ی الکترونیکی ننماید  

 و مطالبات داروخانه را در اسرع وقت پرداخت نماید.

کل کش ور   1400. با توجه به اینکه قانون برنامه توس عه ش ش م و قانون بودجه  2

د ارائه خدمات درمانی اش اره نموده اس ت، لذا  ص راحتا به الکترونیکی ش دن فراین

پیش  نهاد می گردد: وزارت بهداش  ت برای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه س  ازی  

 خدمات درمانی کشور، پزشکان را ملز  به نسخه نویسی الکترونیکی نماید.

 


