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 شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
22/40/89 تاریخ: 4 از  1    صفحه:   66 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 0::9الی   0::0   :ساعت شروع و خاتمه

  پیش از دستور جلسه :

 تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید   -

 طرح موضوعات مربوط به مسائل روز اقتصادی توسط رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا  -1

 شورای گفتگوی استان    66و  64پیگیری مصوبات جلسات  -2

 دستورجلسه شورا :

 در خصوص مشکالت اعضاء انجمن صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان 20/9/90بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -1

ارائه گزارش عملکرد و توانمندیهای انجمن قطعات خودرو استان، همچنین اهم مشکالت، پیشنهادات و راهکارهای انجمن مذکور در حووزه   -2

 ضاءتسهیل فعالیت و رفع مشکالت اع

 بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی استاندار محترم و ریاست شورا و جمع بندی مطالب توسط ایشانارائه  –3

 22/04/98  مورخ گفتگو شورایجلسه  ششمینشصت و  مذاکرات خالصه

در گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با دو کشور مالزی و لهستان البرز اتاق  برنامهضمن سالم و خیرمقدم با اشاره به ایشان  آقای مهندس بناموالیی:

بوا اشواره بوه نشسوت اخیور       سوسس  کشور از برنامه هایی است که با جدیت دنبال می شود.دو این  روند رشد همکاری های تجاری استان باعنوان نمودند 

 مشکالت ناشی از تحریم ها مطرح از در این نشست پاره ای اظهار نمودندکشور  کارشناسان اتاق بازرگانی البرز با سفیر مالزی در ایران و روابط خوب بین دو

نمودند  عنوان لهستان و روسیه مشارکت در ایران با نمایشگاهی برپایی به اشاره باوی یان دو کشور انجام شود. و مقرر گردید اعزام و پذیرش هیأت تجاری م

 برگزار خواهد شد. تجاری مبادالت ارتقا روند هدف تهران با در لهستان و روسیه ایران، مشترک اتاق ماه بهمن در

 اهلیت که نموده مطرح صمت وزارت تازگی به های بخش خصوصی عنوان نمودند دغدغه و از مشکالتسفارشها بعنوان یکی  در ادامه با اشاره به موضوع ثبت

 می تواند با مشکالتی همراه باشد.امر با توجه به عدم اختیار نظارت و کنترل توسط اتاق  این می بایست توسط اتاق تأیید شود که قراردادها اصالت و

تا بتوانیم  مسئولین استانی می باشد جدیو اراده تحقق این مهم نیازمند عزم  عنوان نمودند سریعتر پایانه صادراتی استانکید بر راه اندازی هرچه أبا تسسس 

 .به توسعه صادرات بسردازیم

های خوارجی بوه دلیول     شرکتعنوان نمودند گمرک مبنی بر حذف گواهی مبدأ از مدارک مورد نیاز  ایران اتاق بازرگانیایشان در پایان با توجه به پیشنهاد 

می بایست در این خصوص راهکاری اندیشیده و یا آنها درج گردد لذا  برند  بر روی محصوالتشان تمایل ندارند با ایران تحریم ها و ممنوعیت مراودات تجاری

 نمود.از یک کشور ثالث جهت تعویض لیبل استفاده 

همراهی نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسالمی در مسیر گره گشایی از مشکالت صنعت با قدردانی از ضمن سالم و خیرمقدم  آقای دکتر شهبازی :

 ،واحد تولیدی و صونعتی بوزرو و کوچوک    600:و استقرار بیش از  م افزایی و اتحاد مجموعه مسئوالندر این استان به دلیل ه عنوان نمودند و تولید استان

  .کمترین تنش در حوزه کارگری و کارفرمایی مواجه بوده ایمبا اقتصادی  نامناسبعلی رغم شرایط 

شاه کلید رونوق تولیود ایجواد امکانوات     عنوان نمودند  مین برق واحدهای صنعتی در البرز ایجاد می شودأبا بیان اینکه پست موبایل برای ت استاندار محترم

  .امر پیگیری های ملی محقق شده و مدیران مربوطه باید بدنبال اجرای آن باشندمهمی همچون آب و برق است بنابراین با اشراف کامل بر این  بناییزیر

ماهه اول  :در  چشمگیریالبرز با رشد  عنوان نمودند کید بر اینکه در البرز برای حل مشکالت تولید به گفتمانی مشترک دست یافته ایمأبا ت ایشان در ادامه

 .نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده که این امر نوید رونق و پویایی تولید و تجارت استان را می دهد 98سال 
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22/04/98تاریخ:  4از   2    صفحه:   66 شماره جلسه: 

 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 0::9الی   0::0   :ساعت شروع و خاتمه

در این راستا اقدام بزرگی پس از مدت هوا بالتکلیفوی صوورت     اظهار نمودندبا اشاره به جانمایی و تعیین تکلیف مکان احداث نمایشگاه دائمی استان  سسس

نمایشوگاه   شروع عملیات سواخت و سواز  گرفت و در مقابل نیز از بخش خصوصی بعنوان متولی ایجاد این مکان انتظار می رود که طبق زمان مقرر نسبت به 

  .نمایددائمی البرز اقدام 

بر این اساس باید واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان نسبت به  نمودنددر البرز عنوان  م.مقانون  110کید بر ضرورت پیگیری اجرای ماده أبا ت ایشان

مدیران مربوطه به  از معاون اقتصادی استانداری انتظار می رود که با تشکیل تیمی متخصص ازنمایند. همچنین انتقال پرونده های مالیاتی خود به البرز اقدام 

سریع ترین  طور ویژه به احصا و جمع بندی مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه قطعه سازی، مواد غذایی و دارویی بسردازند تا مشکالت استانی در

  .زمان ممکن چاره جویی و حل شود و موانع ملی نیز به مراجع مربوطه اعالم شود

 اماندهی لکه های صنعتی البرز نیز به جد در دستور کار قرار گرفته و اکنون پس از سواماندهی لکوه صونعتی ماهدشوت، در    سایشان در پایان عنوان نمودند 

د با تبدیل لکه صنعتی زیبادشت به ناحیه صنعتی برای بهره مندی صنایع مستقر در آن از تسهیالت رونق و توسعه در جهت اشتغالزایی و رونق تولی راستای

 نمائیم. میسرعت اقدام 

تنها راه نجات کشوور و بورون رفوت از     صادرات بعنوان در شرایط حساس کنونی عنوان نمودند تولید صادرات محورایشان با اشاره به  آقای دکتر بهمنی:

در زمان . بر صادرات استمین مالی از طریق تولید صادرات محور نداریم و راهکار نجات کشور تکیه أاکنون هیچ راهی به جز ت. مشکالت اقتصادی کشور است

. عالوه بور ایون در ایون    و موانع صادرات و واردات را به حداقل برسانیم و نیاز است صادرات و واردات کنترل شود گذاشتهحاضر باید بخش خصوصی را آزاد 

بحث درآمدها و هزینه ها در برنامه و بودجه  که سازمان تأکید بر این استدر مجلس هم  یابد.تقلیل  موجود هزینه ها بر اساس درآمدهای شرایط می بایست

هور   تصوور شوود کوه   نباید و  مین شده و ظرفیت خالی آنها پر شودأباید نقدینگی واحدهای تولیدی ت بودجه را ارائه نماید. در ادامه عنوان نمودنداصالحیه 

  .کاهش قیمت ها در بازار است نقدینگی واحدهای تولیدی موجب اشتغال، عرضه بیشتر کاال و. نقدینگی موجب تورم است

از اقتصاد کشور حذف شود؛ چون موجوب  ارز  نرخی و سه نرخی بودن دو می بایست عنوان نمودندبا اشاره به نرخ های متفاوت ارز در کشور در پایان ایشان 

 . بیشتر فسادهای اقتصادی از چند نرخی بودن ارز است در واقع شد ایجاد فساد خواهد

شکست خورده  آمریکا در بحران سازی ها علیه کشورمان به نتیجه نرسیده و با اشاره به شرایط کنونی کشور عنوان نمودند  ایشان اکبریان: سردارآقای 

حول  موروزه  . اآمریکا در پس تحریم های اقتصادی به دنبال ایجاد بحران و ناامنی در کشورمان بوده که هیچ دستاوردی برای کاخ سفید نداشته اسوت . است

خودرو ایوران را در نووک    و قطعه سازی صنعتآمریکا . مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت قرار دارد و با جدیت این مشکالت پیگیری می شود

بخش تولید خودرو  قطعه سازان و بهبا جدیت مباحث مربوط . بنابراین می بایست تحریم های خود قرار داده چرا که این شرکت ها بیشترین اشتغال را دارند

 . مشکل اصلی قطعه سازان از تصمیمات شورای سیاستگذاری می باشد. از تولید تا قیمت گذاری مدیریت شود

یکی دیگر از مشکالت استان می باشد. در حوزه آب کارهای خووبی   نیز مین آب از محل پساب ها برای واحدهای تولیدی و صنعتیأت در ادامه عنوان نمودند

منطقه ای استان انجام شده است ولی در حوزه برق با توجه به اینکه برق منطقه ای استان البرز زیرمجموعه استان تهران موی باشود بورای حول     توسط آب 

یت مشکالت موجود می بایست از استان تهران جدا شود. با توجه به شرایط کنونی کشور می بایسوت ادارات کول توأمین اجتمواعی و اموور مالیواتی وضوع       

 یدکنندگان را در نظر گرفته و با آنها تعامل حداکثری داشته باشند.تول

با عنایت به انتخاب شهرک صنعتی کوثر اشتهارد بعنوان یکی از شهرکهای صنعتی نمونه کشوری که در سایه تالش و توجه ویژه مسئولین  نیزدر پایان جلسه 

رک صنعتی مذکور با اهدا لوح تقدیری از زحمات و تالشهای دلسوزانه و ارزشمند جناب محترم اقتصادی استان محقق گردیده است، هیأت محترم مدیره شه

 آقای مهندس فرشی ) مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان ( تقدیر و تشکر نمودند.
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22/40/89تاریخ:  4از   :صفحه:       66شماره جلسه:  
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 مصوبات اقدام کننده

معاونت محترم هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری 

با توجه به گزارش ارائه شده توسط دبیر محترم انجمن قطعات خودرو استان البرز، مقورر گردیود معاونوت     -1

محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری با هماهنگی سازمان صمت، اتاق بازرگوانی و دبیور محتورم انجمون     

پوس از طورح در صوحن    تا قطعات خودرو استان تهیه  تولیدکنندهمذکور گزارشی از وضعیت فعالیت واحدهای 

محضر مقام عالی ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم اقتصوادی دولوت ارائوه    علنی شورای گفتگو مراتب 

 .گردد

 شورای هماهنگی بانکها

گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجمن صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان ارائوه و مصووبات جلسوه     -2

به شرح ذیل موورد تأییود قورار گرفتوه و مقورر گردیود اقودامات الزم از سووی          20/9/90کارشناسی مورخ 

کیود ویوژه بور اجورای     . ضمناً با توجه به درخواست انجمن مبنی بور تأ ستگاههای مرتبط استان به عمل آید د

مقرر گردید انجمن مذکور موضوع را رصد و در صورت مواجه شدن با مشکالت ناشی از  4و  :مصوبات بندهای 

 عدم اجرای مصوبات مذکور، مراتب را به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نمایند.

محتورم وزیوران در   هیوأت   24/6/90هو مورخ  ::666/ت00220با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره  -2-1

خصوص معافیت ملزومات آسانسور و پله برقی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و عدم تبعیوت بانکهوای عامول    

استان از جمله بانکهای پارسیان و ملت، مقرر گردید مراتب پس از طرح در صحن علنی شورا، توسوط شوورای   

 استان ابالغ گردد. هماهنگی بانکها جهت اجرای دقیق و کامل به تمام بانکهای

انجمن صنایع همگن 

آسانسور و پله برقی 

 استان

با توجه به تسهیالت در نظر گرفته شده برای واردکنندگانی که به علت مشکالت ارزی کواالی آنوان در    -2-2

گمرک دپو شده و امکان ترخیص بخشی از کاال به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در امور تولیود و تورخیص    

کاال پس از تعیین تکلیف مسائل ارزی، مقرر گردید مراتب توسط انجمن صنایع همگون آسانسوور و پلوه     مابقی

 برقی به کلیه اعضاء و ذینفعان اطالع رسانی گردد.

دستگاههای کلیه 

 استاناجرایی 

راه نظر به تشکیل کارگروه استانی آسانسور و پله برقی با مسئولیت سازمان صمت و عضویت اداره کل  -2-3

و شهرسازی ، اداره کل استاندارد، شهرداری مرکز استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر دستگاههای 

مرتبط، پیشنهاد می گردد مصوبات کارگروه مذکور برای تمام دستگاههای اجرایی استان الوزام آور گردیوده و   

 اجرای مصوبات مورد تأکید قرار گیرد.
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 عمرانی معاونت دفتر فنی

  استانداری البرز

ارائه پیشنهاد، پیگیری و تصویب در شورای فنی استانداری البرز، شوهرداریهای اسوتان   مقرر گردید با  -2-4

البرز ملزم گردند هنگام صدور مجوز احداث ساختمان ضمن استعالم از سازمان صومت، نوام شورکت طوراح و     

ی سازنده آسانسور نیز به نحوی در مجوز احداث یا پرونده مربوطه مشخص گردیوده و پوس از اجورا نیوز حتو     

 االمکان مسئولیت تعمیر و نگهداری به عهده شرکت مذکور باشد.

شرکت  مدیرعامل

نمایشگاههای دائمی 

 استانداری البرز -استان

با توجه به تحقق جانمایی و تعیین تکلیف مکوان احوداث نمایشوگاههای دائموی اسوتان مقورر گردیود ؛         -3

مدیرعامل شرکت مذکور ضمن تدوین و تنظیم برنامه زمان بندی احداث نمایشگاههای دائمی استان و ارائه آن 

ری در محل موذکور پویش   در جلسه آتی شورا، تمهیدات الزم جهت برگزاری نمایشگاه بهاره استان در سال جا

جهوت همراهوی،    داری نیزاستان مقرر گردید یکی از مدیران مرتبطضمناً  اقدامات الزم را معمول دارند. بینی و

 گردند.معرفی  ه های نمایشگاه دائمی و پایانه صادراتی استانپیگیری و تسریع در اجرای پروژ

پرویز زرگر، عبواس زارع،  ،  جهانگیر شاهمرادی،  ، عزیز اکبریان ، محمود بهمنی ، رحیم بناموالیی دکتر شهبازی "جناب آقایان :حاضرین 

، غالمحسین نووحی،  ( یوسفعلی مهرپویا ) نماینده: ، موسی اسالمیان مجید موسوی ، اسماعیل خلیلی فالح ، سید ابوالفضلرامین ربیعی ، 

، یدالوه موالمیر  ، نصوراله شومس آذر،   کیومرث پوررستمین فرشی، ، مجتبی تقوی، محمدامی)نماینده : ابوالحسن قورچیان( مرتضی سالمی

 "رشباف و سرکار خانم زهرا عربشاهیامیراسماعیل ثقفی نیا ، عباسعلی زالی، احمد غالمی، حمیدرضا ف

 حمیود  ، مختواری  محمودعلی علی اصغر کموالی زاده ،  ،  حسین فاضلی ، حاجی رضا شاکرمیمحمدجواد کولیوند،  "جناب آقایان :غائبین 

 "، رضا علیخانزاده ، صالح الدین دلشاد ، محمدمهدی کامکار، محمدباقر رضوی تقوی کریمی ، حسین بهشتی

 جهوانی بهنوام   -محمود کوردی   -پوالیزگیر ابوالقاسوم   -فالح نژادمحمدرضا  -اینانلوابوالفضل  -غفور قاسم پور "جناب آقایان :میهمانان

مصوطفی   -یوونس بخشایشوی   -حسوین رحمانیوان   –نجفیان  داود -ثناگو -االسالم صابریحجت  -طوسیمهدی  -علی زعیم(نماینده: )

محمود عالئوی    -محسن بوستانی فور  –حبیب اله هنرمندپور  -علی رنجبر -آرش محبی نژاد -جعفر سلیمانی -فریبرز بینش پور -هاشمی

 "نژاد و سرکار خانم فتانه شکرالهی 

 


