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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 : 24/02/1400  تاریخ جلسه : 85  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 پیش از دستور  

 در بازار  یاساس  یقلم کاال  4 متیق شیافزا  یچالش ها یبررس  -

   دستور جلسه

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 1400عملکرد سال  گزارش .  1

 یقانون یها  رتیمغا  لیبه دل زیمستقر در منطقه کُجوار )کجاباد( تبر  یدیتول  یمشکالت واحدها یبررس.  2

به اخذ عوارض    "یمانیس ردار س ل  دیش ک"  زیش ماره چکار تبر  یمس تقر در ش کرک ص ن ت  یدیتول یمراتب اعتراض واحدها یبررس    .3

 سکند-زیآزادراه تبر

 خارج از دستور

 گزارش نحوه استفاده از یارانه های م یشتی توسط جناب آقای فتحی، مدیرکل محترم اداره ت اون، کار و رفاه اجتماعیارائه   -

 دولت -الف

 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 آقای کالمی، م اون اقتصادی  نماینده  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدین خرم  1

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

 آقای علی پور، م اون  نماینده  کل امور اقتصادی و دارایی استانمدیر   بکروزی واقف   3

  حاضر  سازمان صن ت، م دن و تجارت استان   رئیس صابر پرنیان  4

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

  حاضر  رئیس سازمان جکاد 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

  غایب  نماینده مجلس  غالمرضا نوری  1

  غایب  نماینده مجلس  حسین حاتمی 2
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 قوه قضائیه -ج 

 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

 آقای امن الکی، م اون  نماینده  استان )یا م اون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الکی 1

  حاضر  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 آقای عزتی، م اون نماینده  شکردار تبریز ی قوب هوشیار 1

  حاضر  استان  اسالمی  شورای  رئیس شکرام دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 نماینده( )حاضر/ غایب/  

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

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

 آقای رحیمی  نماینده  مرکز استان   ت اون  اتاق  رئیس میرحیدر سیدی قوبی  2

  غایب  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

  حاضر  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

  غایب  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  غایب  شرکت شکوه بناب   رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5

  حاضر  استان   یو دامپرور   یکشاورز  یها  یت اون  هیاتحاد  رعاملیمد ییکسا  یمحمدعل 6

  غایب  استان   انیمصرف فرهنگ  یها  یت اون  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  "دستورال مل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا ه   (، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوع تبصره    توضیح:

ادگی  نام و نام خانو"درج ش ده و در س تون ب دی،    "نماینده  "، کلمه "وض  یت حر ور"در س تون  ،  "وگوی دولت و بخش خص وص یجلس ات ش وراهای اس تانی گفت

 م ین گردد.  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 استانداری  عمرانیم اون هماهنگی امور   جواد رحمتی 1

 شکرسازی استان  مدیرکل راه و امیر بخشی زاده 2

 م اون اداره راهداری و حمل و نقل استان غالمرضا رسول زاده 3

 رئیس گروه نظارت سازمان مدیریت و برنامه استان کریم عابدینی   4

 مدیرعامل شرکت شکرک های صن تی استان مرتری نیرومند 5

 رئیس خانه صن ت و م دن استان محمد حسین باقری 6

 نایب رئیس اتاق تبریز ابوالفتح ابراهیمی 7

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز مس ود بنابیان 8

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز یوسف حسینی 9

 عملیات انتقال گاز  8مدیرعامل منطقه   فیروز خدایی 10

 زعملیات انتقال گا  8نماینده منطقه   پرویز بکاری 11

 مدیر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای استان س ید پور مستقیمی   12

 زیستنماینده اداره کل حفاظت از محیط   آقای ندیمی 13

 نماینده اداره کل حفاظت از محیط زیست استان آقای میرراضی   14

 سازمان صمت استان آرش نگکبان 15

 رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران جدید سکند داود یاری 16

 رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قط ه سازان استان رضا پاشایی   17

 انجمن صنایع غذایی استاندبیر   رضا ج فری 18

 رئیس اتحادیه خدمات سرمایش و گرمایش استان مقصود حیدر زاده 19

 رئیس هیات امنای شکرک صن تی شکید سردار سلیمانی علی هنروری   20

 نایب رئیس انجمن لوازم خانگی استان ابوالفرل شوقی 21
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 نماینده شرکت پاالیش نفت تبریز آقای غالب   22

 مدیر حراست شرکت پتروشیمی تبریز صمدییوسف   23

 مدیر امور حقوقی شرکت پتروسیمی تبریز محسن مقیمی فام 24

 مشاور دبیرخانه شورا مصطفی بکنیا 25

 مشاور امور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 26
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 مشروح  مذاکرات 

 در بازار یاساس یقلم کاال 4 متیق شیافزا یچالش ها یبررس (:1پیش از دستور )

تغییرات جدی در بخش اقتصادی کشور   1401همانطور که دوستان اطالع دارند با شروع سال  اتاق:    سیگفتگو و رئ  یشورا  ریژائله، دب  ونسی

تومانی یا ارز ترجیحی از شبکه اقتصادی   4200حذف ارز    ،اقداماتاین    یکی از مکمترین  کهاست  شده  از سوی دولت جناب آقای دکتر رئیسی آغاز  

الت  اموجب بروز اشکبرخی از کاال ها    ارز در  نرخ ترجیحیاستفاده از    در سال های گذشته، سیاست  اقتصاددانانبر اساس اعالم  باشد.   کشور می

با کاالهایی که شامل ارز ترجیحی بودند افزایش پیدا  در سیستم اقتصادی کشور و ایجاد رانت خواهد شد که به تبع آن صادرات محصوالت مرتبط  

تغییر نرخ ارز  در راستای  دولت  مت اقبا  .  خواهد شدخروج مواد غذایی بسیار زیاد از کشور  تولید بیش از نیاز کاال و  باعث    که در نکایت  خواهدکرد

 د.اعمال کر به ارز نیمایی( تغییرات جدی در شبکه قیمت گذاری 4200)تبدیل ارز 

 شیبازار افزا  ستمیدر س  ،. پس از این اصالحاتشد قلم کاال اصالح    4مطرح گردید و در وهله اول قیمت    4200خیرا نیز اصالحات حذف ارز  ا

از زنجیره  بررسی  وابسته مشاهده می گردد که نیازمند    قلم اساسی و بقیه کاالها   4کاالهای تولیدی مربوط به    ی در خصوصیباال  اریبس  متیق

  لیکن  .می دادندتومانی انجام  4200با ارز  واردات خود را در سال های گذشته تاجراناز  برخیهمانگونککه استحرار دارید . ابتدای کار می باشد 

نظیر   این موضوع تدابیری  حل  برایلذا بایستی    د شد.امکان واردات محصوالت موردنیاز میسر نخواه  سرمایه در گردش  با کاهشدر حال حاضر  

   شود.اندیشیده  ارائه تسکیالت به واردکنندگان

که اخیرا نیز رقم های مناسبی را برای هر خانواده در هر دهک واریز کرده اند. این امر   می باشد موضوع دوم تخصیص یارانه به مصرف کننده ها  

 .  نداز این وض یت با شرایط بکتری گذر کن ندر تغییر نرخ ارز ایجاد شود تا بتوانباعث شده است قدرت خرید مردم در براب

هزار میلیارد تومان    40، استان ما حدود  بر اساس بررسی های انجام شده  است.  واحدهای تولیدی مواد اولیه مورد نیاز  موضوع سوم در خصوص  

. با توجه به میزان نقدینگی مورد نیاز در صنف صنایع غذایی در استان،  گذشته را ادامه دهد. دارد تا بتواند همان حجم تولید سال    نیاز   نقدینگی 

که الزمست اقدام جدی و عاجل در این  است  بخصوص دامداران، گاوداران، صنایع تبدیلی، شیر پاستوریزه و ... نیاز شدید به افزایش نقدینگی  

گیرد. بسیاری از واحدها توان جذب این ارقام را ندارند و مشکالت چک برگشتی و عدم کفاف صورت های مالی و وثیقه های  خصوص صورت  

درخواستی بانک ها و ... را خواهند داشت. در این خصوص با چند نفر از نمایندگان محترم مجلس و آقای استاندار صحبت کردیم که پیرو این  

  ،اساس آمار و اطالعات موجود  بر  . نتیجه ای حاصل شود  طرح موضوع گردد تابانک مرکزی به تبریز  محترم  رئیس    سفر  در  مقرر گردیدصحبت  

وجود دارد که نیازمند تدوین  در بانک های خصوصی  لیکن احتمال وجود ظرفیت  .  داده اندانجام    اقداماتی در ارائه تسکیالتبانک های دولتی  

 می باشد. های جدید از سوی بانک مرکزی  سرفصل

اد  یمعاون هماهنگ  ، یمحمد کالم  تاندار:  یامور اقتـص را ارز ترجیحی    دولتگذش ته   در ادامه ص حبت های آقای ژائله باید عرض کنم در  اـس

بدون جبران افت قدرت در ادامه کار متوجه رانت و ناکارآمدی و فرص ت های مفس ده آور این تص میم ش د و  لیکن قلم کاال اعمال کرد.   25برای 

، عادالنه  اس ت. دولت س یزدهم در تص میمی که منطبب بر قانون و واق یت های موجود در اقتص اد  دنموحذف  را  این کاالها  از قلم   20خرید مردم  

های خود قرار داد. در مورد مطالبی که آقای ژائله در خص وص نیاز به نقدینگی و یا نیاز به س رمایه در  مهکردن و مردمی کردن یارانه ها را در برنا

  تخصیص می یافت، تومانی   4200در س ال های گذشته که ارز   ؛اما س والی که اینجا مطرح می باش د اینس ت .گردش واحدها فرمودند ش کی نیس ت

و دولت نیز از بابت حذف    اس ت؟ میانگین تورم کاالهای که امروز حذف ش ده  چه مقدار بودخم مرغ کاالهائی مانند روغن و مرغ و ت درص د تورم

های گذش ته نیز آنکا امتیازات ویژه ای برای مص رف کننده و تولیدکننده اعمال کرده اس ت در گذش ته چقدر بوده اس ت؟ میانگین تورم در س ال  
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تومانی، ش اهد افزایش قیمت این کاالها نیز بودیم. در س ال گذش ته به علت    4200ود ارز درص د نبوده اس ت. ی نی در گذش ته با وج 40کمتر از 

  ارائهبدون اینکه امتیاز ویژه ای به تولیدکننده    پیدا کرده بود.درص  د افزایش    50، نیاز به س  رمایه در گردش به میزان  اولیه قیمت مواد در تورم

میلیارد دالری که در س ال   18با وجود همچنین ش ود. عرض بنده اینس ت که وض ع کننده این قانون به کارآمدی این قانون ایمان داش ته اس ت. 

تومانی نتوانس ته بود باعث ثابت   4200همچنان ش اهد تورم این کاالها بودیم. ارز   ،به واس طه ارز ترجیحی از منابع دولت هزینه ش ده اس ت 1400

انجام دادند،   مردم  دیدر مورد قدرت خر ادارات کار و اقتص  اد و دارایی  که  محاس  باتی بر اس  اس ن تورم و حفظ قدرت خرید مردم ش  ود.ماند

را افزایش خواهد داد. بخش   ی از افت نق دینگی واحدهای تولی دی نیز جبران خواهد   های پایین درآمدی دهکهای پرداختی قدرت خرید   یارانه

تومانی تورم کاال ها وجود داش ت بدون   4200ه ها به این موض وع توجه داش ته باش ند که در س ال های گذش ته با وجود ارز  ش د. جام ه و رس ان

درص دی داش تیم. دولت س یزدهم در حال  50در س ال گذش ته در مورد لبنیات تورم   . به عنوان مثالاینکه حمایتی برای تولیدکننده ص ورت گیرد

 ن بخشی از آسیب های وارده به اقتصاد می باشد.انجام اصالح اقتصادی و جبرا

ورا  ریژائله، دب ونسی ناش  ی از افزایش   ،تورمی که در س  ال های گذش  ته در بخش های مختلف ش  اهد آن بودیم  اتاق:  سیگفتگو و رئ یـش

افزایش پیدا   ... نیز به همین ترتیبدالر رسیده است. گندم و جو و  2100دالر به  670های جکانی بود. با بررسی سه سال گذشته، روغن از  نرخ

ولی به ش رطی که بتوان کش ور را در یک س طح  .در تلوزیون س راس ری اعالم کردم که این کار باید انجام ش ود 96بنده در پایش س ال   کرده اس ت.

ور ش د؟ در زمان آقای احمدی نژاد ولی آیا اینط  ش د،تومنی نرخ ها یکس ان خواهد   4200نگه داش ت. آقای جکانگیری اعالم کرده بودند که با ارز  

دارد. نیز وقتی هزار تومان به س ه هزار تومان افزایش یافت همین اتفاق افتاد. این مس ائل تکرار مکررات می باش د. س اختار اقتص ادی ما مش کالتی  

بخش ها اتفاق خاص ی ب ض از یارانه به  ما باید برای تولید ملی ارزش قائل ش ده و به فکر افزایش تولید ملی باش یم. در غیر اینص ورت با تخص یص  

حالیکه بحث  در  .می باش  دمطرح انرژی    در حوزه هزار میلیارد یارانه 980نخواهد افتاد. بیش  ترین بخش یارانه مربوط به بحث انرژی می باش  د،  

درص د  3/1یارانه های انرژی کش ور س کم اس تان ما از محل که  انرژی تب ات زیادی ندارد و تنکا پتروش یمی از بخش عمده آن بکره مند می ش ود

 .  سکم دارنددرصد  21درصد و خوزستان  40درصد، بوشکر  2/6در صورتیکه اصفکان   .می باشد

تومانی بوده    4200بخش خصوصی به زعامت اتاق از همان ابتدا حامی و پشتیبان حذف ارز   :استان  یغذائ عی انجمن صنا ر یدبی، رضا جعفر

تومانی سواستفاده های زیادی    4200ارز    از  ؛ ه ایماعالم کرد  و هر دائم   داده است   مذاکراتی انجام با وزرای وقت و م اونین آنکا نیز    و در این خصوص

اریم مواردی را متذکر شویم، شاه بیت موارد این بود که مجلس دولت را موظف کرده با  . ما به عنوان بخش خصوصی وظیفه دمی گیردصورت  

در حال حاضر باید    که  را انجام داده است  اقدامیا کردن شرایط، این  کدولت قبل از م  . لیکنرا انجام دهد   اقدام مکم یا کردن شرایط الزم، این  کم

 به فکر راه حلی برای کاهش خسارات آن باشیم.  

و هیچ کاالی دیگر اجازه   را افزایش خواهد یافت  مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و لبنیاتی  کاال  4آقای وزیر فرمودند که قیمت    چند روز اخیردر  

هد که قط ا در افزایش قیمت آنکا تاثیر خوامی باشد و دیگر  در حالیکه هر کدام از این کاالها مواد اولیه صدها کاالی اساسی    افزایش قیمت ندارد.

هزار   60در مورد یارانه حمل و نقل نیز مطلبی فرمودند در حالیکه سیستم و روش آن مشخص نشده است. قیمت جدید مرغ حدود  گذاشت.  

افزایش    هزار تومان   60هزار توامن به    15هزار تومان و روغن با افزایش زیادی از    12هزار تومان، شیر خام    40هزار به    20تومان، تخم مرغ از  

هزار تومان اعالم شده است      60هزار تومان نیز رسیده بود که در حال حاضر    30. در مورد قیمت روغن، قبال در بازار آزاد به حدود  ده استپیداکر

نیز عدم  کاال در بازار موجود نمی باشد و فروشگاه های اینترنی  برخی از  امیدواریم به وفور یافت شود. با بررسی دو سایت توسط دوستان اتاق،    که

  نیبا ا  . آیا کاهش نیابد مصرف کننده   دیکه قدرت خر  نستیا  یاساس  یکاالها  متیق شیدغدغه ما در مورد افزا نیتر  یاصل  . موجودی اعالم کردند

به شدت باعث کاهش تقاضا    متیق  شیاست؟ افزا  شده   گرفتهدر نظر    یداتیکارخانجات تمک  تیکاهش تقاضا و ادامه ف ال  تیریمد   یبرا  شیافزا
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  فرسوده حمل و نقل ما    ستمیس  ی از طرف  کاالها دارد.تمام شده    متیدر ق  بسزایی  ریتاث  که  باشد   ی حمل و نقل م  متیق  یخواهد شد. مورد ب د

بایستی تمکیداتی    . در بازار تقاضا داشته باشد  یاثر کاهش  نیکه کمتر میانجام ده  یکار دی دارند. با  ی باالئ  ینگکدار  نهیو مصرف سوخت و هز  است

انجام واحدهای تولیدی  در گردش    هیسرما  شیدر خصوص افزا  یشود. دولت کار  دهیشیکننده اند  دیاز تول  تیماسفره مصرف کننده و ح  برای

به مساعدت    ازیندر این خصوص  داشته باشند.    تیف ال  تیچکارم ظرف  کیبا    ای شوند و    لیت ط  دیبا   ای از واحدها    یاریروال بس  نیبا ا  .نداده است

است.  شده در نظر گرفته  یدرصد 80شگاه، پورسانت ینما یبرگزار یبرادر جکت حمایت از تولیدکننده حتی   هیکشور همسادر باشد.  یم  یعمل

 کهیدر حال  . نخواهند بود  به رقابتباالتر خواهد بود و دوستان قادر    هیما از کشور ترک  یی غذا  عیصنا   یاز کاالها  یاریتمام شده بس  متیروال ق  ن یبا ا

با مشکل    مهیو ب  اتیو مال  یدر پرداخت اقساط بانک   واحدها پس از ض یف شدندر صادرات کشور ما دارند.    یاد یکشور عراق و افغانستان نقش ز

. ما همان  است  ی انسان  یروین  یاحتمال  لیما از ت د   ینگران  نی. آخرمیمساعدت دارخصوص از دولت محترم انتظار    نیمواجه خواهند شد. در ا

  ل یکه ت د  میرا دار  نیدغدغه ا  زیدر حال حاضر ن  میرا پرداخت کرد  همکارانکار، حقوق    یلیکه در زمان کرونا با وجود ت ط  میهست  ی انی کارفرما

 ن یدر ا  ی نقش عمده ا  زین  ییغذا  عیباشد و صنا  یاستوار م  یاستان ما در محور بخش خصوص.  دیامر کمک کن  نیبه ا  زیشما ن  ؛گیردانجام ن  روین

 به وجود خواهد آمد.  یاپذرتب ات جبران ن ردیالزم صورت نگ یمساعدت ها کهیموضوع دارد. در صورت

باشد    یدر بازار موجود م  یو به مقدار کاف  یتخم مرغ به صورت فله ا  در حال حاضراستاندار:    یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ ، یمحمد کالم 

در مورد   .باش د  یموجود م  یکاف زانیبه م زی. روغن ننیس تمص وب آن موجود   متیش ده به علت مش خص نبودن ق یو تنکا تخم مرغ بس ته بند

  یو عدم موجود   هعرض  ه ش  د  دیجد متیدادس  تان محترم کل کش  ور ق  هیدیینامه س  ازمان وزارت ص  مت و تا  اب  دیو جد  میقد متیاص  الح ق

 .می. در کل، در بازار کمبود اقالم ندارالزم داردروز زمان  3که ثبت سفارش آنکا حداقل   نستیا  لیبه دل ینترنتیا  ایبزرگ   یها فروشگاه

نظام یارانه ها باید اصالح می شد. در این خصوص    .وجود ندارد  ابکامیدر اصل موضوع    استان:  ی سازمان جهاد کشاورز  سیرئ  ،یفتح  اکبر

با توجه بکاینکه در ابتدا نمی توانستند قیمت ها را اعالم کنند برای ما  باید تمکیداتی صورت می گرفت تا حوزه تولید و مصرف آسیبی نبیند.  

ن صف های طوالنی ایجاد می شد. تنکا در یک روز فاصله ای که بین چون با اینکار افزایش تقاضا برای مصرف و به تبع آ  .ایجاد شده بودنگرانی  

اعالم افزایش قیمت توسط رئیس جمکور و اعمال آن وجود داشت با مشکالت زیاد و افزایش تقاضا مواجه شدیم. طبی ی است که این کار بزرگ 

هرچند این تفکر وجود دارد که این    .های اساسی وجود داردمشقاتی نیز به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر بازار نسبتا آرامی در مورد کاال

پیش بینی های الزم در خصوص افزایش تقاضای مصرف زمان مقرر و اقدامات الزم    لیکن  شرایط به دنبال پس زدگی مصرف بوجود آمده است.

یز از همین حاال شروع کردیم. در صورت بروز حتی پیش بینی برای پس زدگی مصرف نیز صورت گرفته بود. اقدامات الزم را ن  .انجام شده بود

پس زدگی مصرف، موظف به خرید ترمینی توسط شرکت های پشتیبانی امور دامی در دام زنده و مرغ و تخم مرغ می باشیم. در این خصوص  

صورت گرفته است. دیروز با  به شرکت های پشتیبان دستورات الزم داده شده است. در مورد سرمایه در گردش مورد نیاز پیش بینی های الزم  

بانک کشاورزی و م اونت برنامه ریزی جکاد کشاورزی استان در حال تجکیز دامدار کارت ها بودند تا دامداران بتوانند اما    .وجود اینکه جم ه بود

اهنگی الزم برای تامین  سرمایه در گردش خود را در این کارت ها شارژ کنند. با بانک مرکزی و صندوق حمایت از توس ه بخش کشاورزی هم

  اعتباری نکاده به دامداران و مرغداران انجام شده است. دولت نکاده های دامی را به شکل ارز ترجیحی داده است و اگر اعالم کرده است که 

تامین نکاده تامین شود. به  به دلیل اینست که نقدینگی مرغدار دو برابر شده و نقدینگی مورد نیاز برای    ، توانید به شکل آزاد به فروش رسانید می

روز به صورت ت کدی از طریب شرکت غله آرد مورد نیاز آنکا را تامین کنیم که نامه آن را دریافت    45صنف و صن ت قول داده بودیم در مدت  

زم در مورد استمکال به صنف و صن ت مراج ه کنید. دستورات ال  برای خرید اعتباری آرد  کردیم و در حال حاضر عملیاتی می شود. می توانید 

ای  برنامه  چنینوام های تولیدی به بانک ها داده شده است تا به مدت یکسال و در صورت نیاز با زمان بیشتری مکلت داده شود. طبی ی است که  

   د شد.داشته باشد که با کمک همدیگر در طول برنامه حل خواهنیز ایراداتی 
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     استان یدولت و بخش خصوص یگفتگو ی شورا  1400گزارش عملکرد سال  (:1دستور جلسه ) 

 53  و یمص وبه اس تان 77تش کیل ش ده که   دس تورجلس ه 52  با یجلس ه اص ل 13گذش ته،  س ال   یونس ژائله، دبیر ـشورای گفتگو و رئیس اتاق:

برگزار    یکارگروه کارشناس 41مکم بدنبال داشته است. شایان ذکر است، این جلسات اصلی پیرو دستاوردها   15ارائه شده است که   یمل شنکادیپ 

 نیز برگزار گردید.جمکور  سیم اون محترم رئ  ییدکتر محسن رضا یبا حرور جناب آقاای در سال گذشته جلسه فوق ال اده  شده است. 

الزمس ت در س ال  را به خود اختص اص داده اس ت که  یرتبه اول کش ورعنوان  1400س ال ش ش ماه  در  زیاتاق تبر یگفتگو  یش ورا همچنین

 داده و مجددا این رتبه را حفظ نماییم.با نظم و انرباط بکتر از گذشته نقاط ض ف خود را پوشش   آغاز کنیم و  یدیجد  یحرکت ها 1401

 ی محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع رکل ی مد ،یفتح  یتوسط جناب آقا یشتیمع یها  ارانهیارائه گزارش نحوه استفاده از : خارج از دستور

در مورد توزیع یارانه به دلیل مراج ات مکرر مردم به دستگاه های اجرائی و به    استان:  اجتماعی   رفاه و تعاون،کار  کل حسین فتحی، مدیر

های   هدف اصلی در خصوص برنامه توزیع عادالنه یارانه ارائه مستقیم یارانهتوجه مسئولین محترم به این امر، توضیحات مختصری ارائه می دهم. 

هزار میلیارد تومان برای ارز ترجیحی هزینه می شد و این مشکل   400براساس رقم تخمین زده شده    . بود  نکاییکاالهای اساسی به مصرف کننده  

مابقی صرف هزینه های دیگر می شد که مردم از آن بی خبر بودند. اهداف  و    شده مطرح بود که یک چکارم این مبلغ در اختیار مردم قرار داده  

  کار  وزارت ت اون،جانبی آن، حذف ناکارآمدی و آثار منفی ارز ترجیحی و توزیع عادالنه یارانه ها و کمک به فقر مطلب می باشد. اقدام مکمی که  

.  خواهد شدفقر مطلب حذف    1401با کمک دوستان عزیز در سال   که  فقر مطلب می باشند رفع  خواهد داد،انجام    1401در سال   اجتماعی  رفاه   و

بازشناسی از افراد جامانده از طرح یارانه صورت می گیرد. این در حال حاضر  می باشد.    این طرح  یکی شدن یارانه های پرداختی از دیگر اهداف

م خواهند شد. دهک ده به باال نیز حذف شده و یا خواهند شد. اقداماتی که در سطح افراد در سامانه جدید سازمان هدفمندی یارانه ها ثبت نا

هزار تومان و    400سه دهک    .دهک خانواده های یارانه بگیر ت لب گرفته است  9وزارت در استان در خصوص این یارانه ها انجام شده است به  

ست. افرادی که قبال یارانه دریافت می کردند و االن حذف شده است می توانند  هزار تومان یارانه ت لب گرفته ا  300برای هر نفر    9تا    4دهک  

ثبت کنند. دو سامانه تلفنی و گویا نیز برای پاسخگویی ف ال می باشد. ت داد خانوارهای یارانه بگیر استان   "حمایت"اعتراض خود را در سامانه  

یارانه کشور،    ازسکم استان  که رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص داد است.    یک میلیون و خرده ای می باشد   حدود  1401ماه    بکشتیدر ارد

درصد    99/3خانوار حذف شده اند و سکم استانی ما    67361تقریبا همخوانی دارد. در اردیبکشت ماه    می باشد که  08/5در مقابل  درصد    93/4

 می باشد. 

 درخواست دارم به صورت دقیب تر بررسی شود.  د.این اعداد و درصد ها باهم همخوانی ندارن :دادستان مرکز استان،  لویبابک محبوب عل

از دو دیدگاه استانی و کشوری بررسی شده است و آمار دقیب می باشد. ت داد    استان:   اجتماعی  رفاه   و  تعاون،کار  کل  حسین فتحی، مدیر 

سکم استان در این خصوص    را داریم کهخانوار می باشد که رتبه هفتم کشوری    84921خانواده های جامانده و نیروهای مسلح در استان ما  

 درصد می باشد.   53/2نسبت به کشور 

  ی قانون یها رت یمغا لیبه دل زیمستقر در منطقه کُجوار )کجاباد( تبر یدیتول یمشکالت واحدها یبررس (:2دستور جلسه )

قبل    :خانه صنعت و معدن استان  سیرئ،  یباقر   نیمحمدحس است. در سال های  بوده  مواجه  با مشکالتی  قبل  از سالیان  منطقه کجوار 

های آجرپزی در این منطقه وجود داشت که باعث شده بود اهالی این منطقه قادر به استفاده از هوای پاک نباشند. در حال حاضر نیز وجود  کوره

پاالیشگاه و پتروشیمی نیاز به توس ه با توجه به اینکه . ایجاد کرده استمتر مشکل   300الی  200حرایم پاالیشگاه و پتروشیمی و گاز با مسافت 

در این منطقه کارخانه های    کاست.   گی این واحدها فیلترها از آالیند انواع  می توان با استفاده از    لیکن  نمی توان از ف الیتشان جلوگیری کرد.  رنددا
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از تسکیالتی   تا کنونو    شروع به ف الیت کرده اند با سرمایه خود    این واحدها کههزار نفر مشغول به کار می باشند.    20از  که  احداث شده اند  زیادی  

دولت از تولیدکنندگان درخواست صادرات دارد و این منطقه نیز از ظرفیت باالی اشتغال ، در صادرات استان نقش موثری دارند.  استفاده نکردند 

این منطقه از حالت   بایستیاز این رو    باشد.  یکشت نمقابل  نیز    یاراضالزم به ذکر است به دلیل آلودگی این منطقه،  .  استو صادراتی برخوردار  

تغییر موافقت      ،کاهش حرایم شرکت گاز  خصوصدر    . مرتفع کرد  منطقه را  نی مشکالت ابا ایجاد شکرک خصوصی می توان    که  بالتکلیفی خارج شود

 .  نیاز به تصویب تامین بودجه می باشد   لیکن اخذ شده،منطقه این    کالس لوله ها در

ساخت  ؛ در این منطقه حریم شکر تبریز وجود مصوبه ت یین کاربری،عدم  به دلیل ی: استاندار یامور عمران  یمعاون هماهنگی، جواد رحمت

  موارد در حیطه اختیارات استان می باشد برای ساماندهی این واحدها وجود دارد. بخشی از    که چندین روش  و سازها بدون پروانه انجام شده است

، این ساماندهی طرح تفصیلی کجواردر    ه بود،مقرر شدکجوار به تبریز،    با الحاق.  م مصوبات ملی استمستلز  است که هزینه    نیازمند   و بخشی 

 نیازمند ت یین تکلیف داخل محدوده و با کاربری پیشنکادی صن تی لحاظ گردد. لیکن به دلیل عدم وجود پروانه های ساخت و ساز،  در    منطقه

قبل از   ،در حریم واقع شده استبا توجه به اینکه  لیکن    است.( نیز پرداخت جریمه با فرض ابقا  100الزمه ماده )  بود که(  100)از طریب ماده  

کشاورزی ارجاع داده شود تا از بالتکلیفی خارج شوند و جکاد   جکاد  (1)ماده    ( 1)به تبصره  بایستی  ( و پرداخت جریمه،  100ماده )مطرح شدن در  

 .  گرددباید در خصوص موافقت با تغییر کاربری منطقه اعالم نظر کند. در این زمان نیز بحث جرائم مالی مطرح می  

ت یین تکلیف    ( 1ماده )  (1)تبصره  باید موضوع عوارض مربوط به تغییر کاربری    .نیز صورت نگیردی کجوار  حتی اگر الحاق به محدوده قانونی روستا

این    . متر کاهش دهد به شرطی که کالس لوله ها عوض شود و ضخامت ورق آنکا افزایش یابد  50شود. در مورد حرایم، شرکت گاز می تواند به  

رمایه  و باید منبع تامین مالی آن مشخص شود. زمینی که از بابت آزادسازی این حریم به دست می آید می تواند س  استامر نیز مستلزم هزینه  

پتروشیمی   سوال پیش می آید که  متر حریم ندارند،  300باالئی برای تامین هزینه های مربوطه باشد. با توجه به اینکه دستگاه های امنیتی ما  

رئیس جمکور مطرح در سفر پیش روی  که می توان  این مسافت حریم را بر چه اساس لحاظ کرده است؟ موضوع حریم توسط دولت باید حل شود  

درصد قیمت روز زمین برای تغییر   80( عبور کند که در این مرحله مطالبه  100. موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید از کانال ماده )کرد

درصدی تغییر کاربری  80این موضوع برای تولیدکنندگان مقدور نخواهد بود و نیاز به مصوبه دولت از بابت م افیت  که  کاربری صورت می گیرد

  دارد.

موضوع تغییر کالس لوله های گاز شکرک خاوران به طرف باسمنج مطرح شد سال قبل    5حدود    عزیز امن الهی، معاون دادگستری استان:

پرداخت نکرده  برای تملک   متاسفانه پولی   ،مردم نیز پیگیر موضوع بودند. حریم اشاره شده توسط آقای دکتر رحمتی در مورد خط انتقال گاز  که

متر بقیه را بدون ریالی پرداخت، اعالم حریم کرده اند. در هیچ استانی کالس لوله در    250لوله تملک کردند و    آکس  مترمربع از بابت  25  .بودند

متری در نظر گرفته شود. در خصوص تغییر کالس، آقای دکتر فرهنگی و مدیرعامل شرکت گاز کشور دستوراتی در  250حدی نیست که حریم 

مدیر استانی همکاری نکردند. طبب فرمایش دکتر رحمتی، شرکت گاز  در آن زمان  ولی متاسفانه    .وله کل استان داده بودند مورد تغییر کالس ل

متر برساند. در حال حاضر شکرداری قادر به صدور مجوز برای ساخت و ساز    50می تواند با افزایش ضخامت لوله ها و تغییر کالس، حریم را به  

 زمانیکه بحث حرایم حل نشود کار دیگری نمی توان انجام داد.  در این منطقه نمی باشد و جکاد کشاورزی اختیار تغییر کاربری را ندارد. تا 

برای تملک حرایم لحاظ نکرده است. حرایم در مالکیت    ی: استاندار  یامور عمران  یمعاون هماهنگی،  جواد رحمت الزامی  قانون  متاسفانه 

خط لوله انتقال    75الی    74در سال    .ت و ساز ندارندولی اجازه ساخ  . ولی چون اراضی کشاورزی بوده است افراد اجازه کشاورزی دارند  . باشد می

ولی حریم حفاظتی   . اینچ به ترکیه از شمال زنجان عبور می کرد و ما الزام به تغییر قطر لوله کردیم که عملی شد. حریم ایمنی تملک می شود  48

 گاز کشوری می باشد.   8وده و در اختیار منطقه از طریب ضوابط ت یین می شود. بخش مربوط به منطقه کجوار جدا از مدیریت گاز استان ب
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اساس اجازه  برو واجب  ی: هرچند ت یین حریم برای رعایت مسائل ایمنی، حفاظتی و امنیتی امردادستان مرکز استان،  لویبابک محبوب عل

اساس مقررات    بر  منسبت به مازاد آن اجازه ای نداریم. ت یین حری  . لیکناکتفا کرد  نیز  منتکی باید به ضرورت و نیاز  ،قانونی صورت می گیرد

همکاری الزم را انجام    ما در این خصوصولی می توانیم در استان خود با توجه به ضرورت ها و نیازها پیشنکاداتی ارائه دهیم.    . صورت می گیرد

. افراد زیادی در این محل شاغل بوده و بخش  گیردی کارشناسی انجام  کارها لیکن بایستیتا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.    شتخواهیم دا

توان   قابل توجکی از تولیدات این منطقه به کشورهای همسایه و غیرهمسایه صادر می شود. این منطقه واق یتی است از گذشته وجود داشته و نمی

جد در جکت حل مشکل واحدهای این منطقه و حمایت از آنکا    برای سرپوش گذاشتن به این واق یت، صورت مسئله را پاک کرد. ما باید به

ز  پشتیبانی و مانع زدایی کنیم. قبال در مورد مشکالت واحدهای مربوط به منطقه کجوار جلساتی تشکیل شده و پیشنکاداتی ارائه دادیم. یکی ا

استان   ستیز  طیاز جمله اداره حفاظت از محتگاه های ما  این مشکالت نوع و نحوه ت یین مبدا حریم می باشد. باید قبول کنیم که در گذشته دس

در نظر گرفتن سایر مصالح به نحوی ت یین کردند    ورعایت مسائل زیست محیطی  با  را    حرایمسخت گیری زیادی داشتند. برخی استان ها مبدا  

. مورد شوداستفاده  در این خصوص  . درخواست دارم از تجربیات استان های دیگر  بدست آورده اندکه اکثر واحدها امکان ف الیت و اخذ مجوز  

این پیشنکاد نیز از نظر مقررات ایرادی ایجاد شکرک صن تی خصوصی و یا ناحیه خصوصی می باشد. به ظاهر    ، ب دی که می تواند کارساز باشد

با همکاری سازمان جکاد کشاورزی استان در جکت حل مشکل  تا  ندارد. در ارتباط با بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، این آمادگی را داریم  

ید وض یت موجود را حفظ کرده و از گسترش  به شرطی که اراده الزم در حد عمل وجود داشته باشد. از طرفی با  .کمک های الزم را داشته باشیم

 واحدهای تولیدی و صن تی در این منطقه بدون رعایت ضوابط پیش بینی شده خودداری کنیم تا وضع از این هم بدتر نشود.  

جامع تبریز در طرح    95روستایی بودند که در سال    4روستای کجاباد، خلجان، آناخاتون و فتح آباد    :محمد عزتی، معاون شهرداری تبریز 

تصویب و به شکر تبریز به عنوان محالت منفصل الحاق شدند. طرح تفصیلی روستای کجاباد و خلجان ابالغ شده است و آناخاتون در حال ابالغ 

منطقه . در این  است  متفاوت تر از بقیه روستاها  صن تی می باشد،می باشد. شرایط منطقه کجاباد به دلیل اینکه ترکیبی از سکونت و ف الیت  

از   انکار    500شاهد ف الیت بیش  از تبریز، طرح ساماندهی برای نیستندکارگاه صن تی هستیم که قابل  . در کنار طرح تفصیلی محله منفصل 

واحد صن تی در داخل حرایم گاز و برق   331 .ها و کارخانه های این منطقه نیز لحاظ کردیم. در طرح تفصیلی که در حال تکیه می باشد کارگاه 

پتروشیمی واقع شده است که این واحدها نمی توانند از خدمات ثبتی، خدمات شکرداری، بانکی و سایر خدمات دولتی و حمایتی بکره مند    و

آئین نامه اجرائی قانون ت اریف حریم حفاظتی و ایمنی، دستگاه ها موظف به پرداخت حب مالکیت و ت یین تکلیف این حرایم  به استناد ا شوند. ب

قای  آبه اتمام رسیده است و طرح ساماندهی را در نظر گرفتیم.  به مدت یک سال است که    ه صورت آزادسازی( هستند. طرح تفصیلی  )حتی ب

این منطقه داخل    ،( تصویب شود5دکتر رحمتی نیز دستور تکمیل طرح ساماندهی را دادند. اگر موضوع حرایم حل شود و در کمیسیون ماده )

( نخواهد شد. در مورد عوارض شکرداری نیز طی صحبتی که با آقای دکتر دبیری داشتیم، 1ت و شامل عوارض تبصره )محدوده قرار خواهد گرف

 می توانیم کمکی در خصوص اخذ تخفیف داشته باشیم.  

امنیتی که شورای امنیت راساس قانون می باشد غیر از دستگاه های    اعالم حریم ب  ی: استاندار  ی امور عمران  یمعاون هماهنگی،  جواد رحمت

متری صحیح و قانونی نباشد. این مورد باید    300ملی ت ریف کرده است. ب ید می دانم که پتروشیمی جزو این صنایع باشد و امکان دارد حریم  

 م کرد.است الم شده و در استان حل شود. افزایش کالس لوله مستلزم تامین اعتبار می باشد و در سفر رئیس جمکور مطالبه خواهی

ورای گفتگو و رئیس اتاق: با توجه به ص حبت های انجام ش ده، این موض وع در جلس ه کمیس یون مطرح خواهد ش د تا    یونس ژائله، دبیر ـش

 .مطالب الزم برای طرح در سفر ریاست محترم جمکور آماده شده و از این طریب اقدام شود تا نتیجه الزم اخذ شود
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ه ) تور جلـس نعت یدیتول  یراض واحدهامراتب اعت  یبررـس  (:3دـس هرص ـص تقر در ـش ماره چهار تبر یمـس ه"  زیـش ل  دیـش ردار ـس به اخذ   "یمانیـس

  سهند -زیعوارض آزادراه تبر

هکتار با    880شکرک شکید سلیمانی شکرکی با وس ت تقریبی  ی:مانیسردار سل  دیشه  یشهرص صنعت  یامنا   ات یه  سیرئی،  هنرور  یعل

برای تردد به این شکرک به صورت موقت از  در گذشته  نیروی ف ال نزدیک ترین شکرک صن تی به تبریز می باشد. 3000واحد صن تی و   800

و شرکت شکرک های    م اونت عمرانی استانداری با عنایت ویژه  1400. در مرداد سال  که مسیر مناسبی نبودشدمسیر وادی الرحمت استفاده می 

عوارضی این منطقه نیز    1400. از دیماه  برای این شکرک صن تی اختصاص داده شدسکند    -صن تی مسیری را از اتوبان جدید االحداث تبریز

این  .  ندآزادراه هست  عوارضکل  داخت  کیلومتری ملزم به پر  20مسیر    زکیلومتر ا  3برای استفاده از    صرفا  ف الین این شکرک صن تیایجاد شد و  

به دلیل پرداخت عوارضی، کارگران در حال حاضر  پرداخت کند.    رفت و آمددر    کیلومتر کل عوارضی  3منصفانه نیست که کارگری تنکا برای  

واحد کارگاه کوچک  220 . بیشتر ازایجاد کرده استاین شکرک خواهند سرکار حاضر شوند. این قریه بار روانی و مالی سنگینی در صن ت  نمی

موضوع عمال در بحث   نیانفر در این شکرک ف الیت می کنند و بیشترین بار مالی بر این واحدها می باشد.    10الی    3و تجاری با نیروی کار  

درصدی بخش خصوصی   60درصدی توسط دولت و    40سرمایه گذاری    با . این اتوبان  شده است  رگذاریتاثاین شکرک صن تی نیز    دیاشتغال و تول

اگر چیست؟  درصد سرمایه گذاری دولت    40  ازشکرک صن تی    سوالی در این خصوص پیش می آید که دلیل عدم استفاده)بکره بردار( می باشد.  

ر این شرایط مردم شکرک اندیشه و کارگران سکند می باشد به چه دلیل در کیلومتر یک نصب شده است؟ د-این اتوبان برای عوارضی تبریز

 از آنکا   مصوباتی اتخاذ شده است که می توانراستا و شرایط مشابه  ین  در ا  سال متررر خواهند شد.  18الی    17شکرک شکید سلیمانی به مدت  

به عنوان مثال ناح  1401فروردین    22در    استفاده کرد.  راه عوارض محمدیه  به  با دستور مستقیم وزیر محترم  یه شکری مکرگان جابجا شد. 

کارگران نمایندگی از صن تگران و کارگران ف ال این شکرک، تقاضای جابجای این عوارضی را داریم. یا اینکه راه جایگزینی برای ما ایجاد کنید تا 

 تردد کنند.  مسیربه انتخاب خود از 

  40کمتر از    یکیزیف  شرفتیپ سال به طول انجامیده و با    16ان  ساخت این اتوب  ی: استاندار  ی امور عمران  یمعاون هماهنگی،  جواد رحمت

در نظر گرفته که  با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بکره برداری رسید. با توجه به مسافت پیمایشی، حداکثر عوارضی  ب د از دو سال  درصد  

صن تی سردار سلیمانی، چون طبب قانون زمانی مجاز به اخذ  هزار تومان بود. در این خصوص باید دو مورد تفکیک می شد، ابتدا شکرک  3شده 

عوارضی از شکرک می باشیم که راه جایگزینی لحاظ شده باشد. مورد دوم شکرک اندیشه می باشد. هفته پیش از وزارت راه پیگیر تامین هزینه 

ش خصوصی ساخته شده طبب قانون مت کد به نگکداری زنجان بودیم که اعالم کردند به دلیل اینکه این آزادراه توسط بخ-روکش آسفالت تبریز

درصد دریافتی را  15سال می شود. قانونا مکلف است    20هزار تومانی، زمان استکالک سرمایه حدود    3آن می باشد. با برآورد دریافت عوارضی  

ال افزایش خواهد یافت. درخواست دارم در  س   40کاهش دهیم این زمان به    1500برای نگکداری آزادراه هزینه کند. در صورتی که بخواهیم به  

در عین حال چون شکرک اندیشه جزو شکر تبریز می باشد و نباید عوارضی پرداخت کند م تقدیم محل    . این زمینه مشارکت الزم را داشته باشید

 عوارضی ب د از اندیشه ایجاد شود. 

 در حال حاضر نیز قابل بحث می باشد و چون قبال از راه دیگری تردد می کردند راه جایگزین   یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

دوستانی    می توانند از همان راه استفاده کنند. شکردار محترم و جناب آقای دبیری در این خصوص اقدام الزم را انجام دهند تا راه قبلی باز شود و 

ه کنند تا مشکل کارگران و سرمایه گذار حل شود. نباید برای بخش خصوصی که اعتماد  که تمایل به پرداخت عوارضی ندارند از این مسیر استفاد

 کرده و سرمایه گذاری در این آزادراه را انجام داده مشکل ایجاد کنیم.  
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

به اس  تان طرح    بانک مرکزی  محترم  رئیسپیش  نکادات ارائه ش  ده در س  فر  .  1 در بازار  یاساس  یقلم کاال  4  متیق  شیافزا  یچالش ها  یبررس

 و تا حصول نتیجه پیگیری گردد:موضوع  

 تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی -

 استمکال بدهی های بانکی واحدهای آسیب دیده -

به اس تان طرح موض وع و    محترم جمکور  سیارائه ش ده در س فر رئ  ش نکاداتیپ.  2

 گردد:  یریگیپ  جهیتا حصول نت

 حمایت دولت از مصرف کننده به نحوی که تقاضا کاهش نیابد. -

 دهید  بیآس  یواحدها  یبرا  مهیو ب  یاتیو مال  یبانک  یها  یاستمکال بده -

 مساعدت عملی در سیستم های صادراتی -

ه ای الزم جک ت جلوگیری از ت  دی ل نیروی انس   انی واح ده ای  ارائ ه مش   وق   -

 تولیدی

2 

مس  تقر در منطقه کُجوار    یدیتول  یمش  کالت واحدها  یبررس   

 یقانون  یها  رتیمغا  لیبه دل  زی)کجاباد( تبر

به اس تان طرح موض وع و    محترم جمکور  سیارائه ش ده در س فر رئ  ش نکاداتیپ.  1

 گردد:  یریگیپ  جهیتا حصول نت

  ینظ ام م ال   یو ارتق ا  ریرق ابتپ ذ  دی  ( ق انون رفع موانع تول55اس   تن اد ب ه م اده )ب ا   -

  یمجوز از مراجع ق انون   یموجود و دارا  دی  تول  یواح ده ا   تی  کش   ور ک ه ادام ه ف  ال

س ازمان   صیش کرها و کالنش کرها و محدوده روس تاها را با تش خ  میدر حر  ربطیذ

 یلکه ص ن ت  جادیا  نکادش  یپ  ت،کرده اس   نییبالمانع ت   س ت،یز  طیحفاظت از مح

 دولت ارائه گردد. اتیمنطقه به ه  نیدر ا

ص  ادر    رانیکالس خط لوله گاز از ش  رکت گاز ا رییمجوز تغ  نکهیبه ا  تیبا عنا -

  ش نکادیبودجه اجرا نش ده اس ت، لذا پ  تیمحدود  لیطرح ص رفا به دل  نیش ده و ا

محترم جمکور به   سیطرح در س   فر رئ  یاجرا  یبرا  ازیگردد، بودجه مورد ن  یم

 .ددگر  یریگیاستاندار محترم طرح موضوع و پ  یاستان از سو

  ن یب اش   د و قوان  یم میدر حکم مل ک ص   اح ب حر میحر نک هیب ه ا  تی  . ب اعن ا2

نفت و گاز    س اتیمربوط به خطوط لوله و تاس   یمنیا  میدر حوزه حر  زین  یمت دد

  کن یباش د. ل  یممنوع م  س اتیتاس    میو هر گونه تص رف در حر  بیو برق و ... تص و

  ش نکاد یرو پ  نیاکند. از    ینم  دییاش خاص را تا  یاراض    ریموض وع تملک من غ  نیا

و گاز  چنانچه    یبرق منطقه ا  ،نفت  شیپاال  ،یمیپتروش    یگردد: ش رکت ها  یم

و ورود ض رر به   یس بب مس لوب المنف ه ش دن اراض    س اتیهر گونه تاس    جادیبا ا

 .  دیمذکور اقدام نما  یروز اراض  متیشده اند، نسبت به پرداخت ق  یاراض  نیمالک

تغییر کاربری اراض  ی زراعی و باغی منطقه . در راس  تای حل مش  کالت  3

کجوار تبریز، جلس اتی با حر ور دس تگاه های ذیربط و دادس تانی محترم 
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ه آن به دبیرخانه ش ورای گفتگوی اس تان من کس  اس تان تش کیل و نتیج

 گردد.

3 

مس  تقر در ش  کرک    یدیتول  یمراتب اعتراض واحدها  یبررس   

به اخذ    "یمانیس  ردار س  ل  دیش  ک"  زیش  ماره چکار تبر یص  ن ت

 سکند-زیعوارض آزادراه تبر

بخش راه و    یعمران  یها  ( قانون احداث پروژه4تبص  ره )  یاجرا  ی. در راس  تا1

  ر یکش  ور، مس     یو پول  یمنابع مال  ریها و س  ا  مش  ارکت بانک  بیاز طر  یترابر

اداره ک ل راه و   یاز س   و  زیچک ار تبر  یب ه ش   کرک ص   ن ت  زیاز تبر  نیگزیج ا

از    س تفادهش کرک نس بت به ا  نیاحداث گردد تا کارکنان ش اغل در ا  یش کرس از

 آزادراه حب انتخاب داشته باشند.

از    زیچکار تبر  یش کرک ص ن ت  نیمورد اس تفاده ف ال  یلومتری. عوارض س ه ک2

  یاز س و   نیگزیگردد و تا احداث راه جا  کیس کند تفک -زیکل عوارض آزادراه تبر

 امر پرداخت گردد.  یمتول  یارگان ها

   

 


