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چهل و یکمین صورتجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن
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جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

پیش از دستور جلسه:
 تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید علی اصغر عباسی "شما را به حفظ حجاب اسالمیسفارش میکنم"
 ارائه خالصه گزارش سفر هیات تجاری استان قزوین به ازبکستاندستورات جلسه :
 .1بررسی چگونگی تعیین ساعات پیک مصرف برق برای صنایع و کارشناسی ظرفیت تولید برق استان
 .2بررسی مشکالت صنایع استان ناشی از قطع گاز
 .3ارائه گزارش سالیانه شورای گفت و گوی استان
 .4ارائه گزارش آمار و اخبار اقتصادی استان
 .5مراسم تقدیر و تشکر از اعضای محترم شورای گفت و گوی استان در سال 1396
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مصوبات استانی جلسه چهل و یکم : 96/12/23
ردیف

مصوبات

مسئول

1

مقرر گردید نامه ای با امضای آقای استاندار خطاب به مسئولین وزارت نیرو برای افزایش سهم برق
استان قزوین تهیه و ارسال شود.

شرکت توزیع
نیروی برق استان
و دبیرخانه شورا

2

با تشکیل کارگروه تخصصی به ریاست آقای دکتر حبیبی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با
حضور نمایندگان صنایع  ،شرکت توزیع برق و سازمان صمت نسبت به ضرورت تعیین ساعات پیک
مصرف  ،حمایت از از احداث نیروگاههای برق مقیاس کوچک و سایر روشهای حمایتی برای
کاهش مصرف انرژی برق صنایع تصمیم گیری شود.

معاون هماهنگی
امور اقتصادی
استانداری و
دبیرخانه شورا

3

لیست بدهکاران شرکت گاز به تفکیک در اختیار سازمان صنعت  ،معدن و تجارت و شرکت
شهرکهای صنعتی استان قرار بگیرد تا با رایزنی با مدیران واحدهای صنعتی بدهکار نسبت به تعیین
تکلیف بدهی اقدام نمایند.

شرکت گاز-
سازمان صمت-
شرکت شهرکهای
صنعتی استان

4

برنامه های پیشنهادی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برای سال  1397تا
پایان فروردین ماه  1397تدوین شود

دبیرخانه شورا

