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

 

 
17/07/98 تاریخ: 6 از  1    صفحه:   68 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 16:30الی   14:30   :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

 دستورجلسه شورا :

 با موضوع انتقال پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی فعال مستقر در استان البرز   13/7/98بررسی پیشنهاد جلسه کارشناسی مورخ  -1

ارائه گزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط زیست اتاق بازرگانی البرز و بررسیی موضیوعات و ملالبیات کمیسییون      -2

 مذکور 

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

 17/07/98  مورخ گفتگو شورایجلسه  شتمینهشصت و  مذاکرات خالصه

عنیوان نمودنید    بازرگانی برگزاری همایش شناسایی فرصت های تجاری عراق در اتاقبا اشاره سالم و خیرمقدم  ایشان ضمن آقای مهندس بناموالیی:

آن این همایش با حضور جناب آقای دکتر آل اسحاق و با حضور شرکتهای زیادی حتی از استانهای مجاور تشکیل گردیده و موضوعات بسیار خوبی در 

 ملرح و در رابله با توسعه صادرات به عراق و راهکارهای موجود توضیحات خوبی ارائه گردید. 

دارایی، سپس با اشاره به راه اندازی کلینیک صنعت در بخش تسهیلگری اتاق و لزوم دریافت دیتاهای آماده از سازمانهای مرتبط با صنعت، کشاورزی، 

ا بتیوان از آنهیا   تأمین اجتماعی، اداره کار و ... از استاندار محترم درخواست نمودند این دیتاها در اسرع وقت در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفتیه تی  

ساعت آینده اطالعات فوق ارائه شده تا بتیوانیم   72استفاده و نسبت به پایش آنها اقدام نمود و از موازی کاری ها نیز خودداری گردد. امیدواریم طی 

 ظرف یکماه آینده نسبت به عارضه یابی اطالعات اخذ شده اقدام و نتایج به همراه راهکارهای الزم ارائه گردد. 

 و اعیالم  درآمدهای نفتی را نیازمند همفکری و همیاری دولتمردان و کارشناسان بخش خصوصی عنیوان  به رهائی از معضل دیرینه اتکاء جامعه شانای

قاطعیت حاکمیت در اتخاذ تصمیمات کارآمد با بهره گییری از نریرات اسیاتید علیم اقتصیاد و      ، نخستین گام در اصالح ساختار اقتصاد کشور نمودند

در جامعه، بستر مناسبی را برای تحیول در نریام     تحریم های حداکثری با وجود ایجاد چالش های فراوانمی باشد. کارشناسان بخش تولید و صادرات 

 دولت در مسیر اصالح ساختار اقتصاد است.به ی با تمام توان آماده یاری دادن این راستا بخش خصوص مهیا کرده است و در  اقتصادی

می گردد عنوان نمودند همواره با نرم و انسجام برگزار  شورای گفتگواینکه جلسات با اشاره به ضمن سالم و خیرمقدم  نیز ایشان آقای دکتر شهبازی :

 گردید.بندی و بررسی  همصوبات این جلسه بسیار منرم دست

که طیی ییک سیال     می باشد اظهار خرسندی نمودندکید بر اینکه بخش خصوصی البرز بازوی توانمند دولت در توسعه و شکوفایی اقتصاد أبا ت ایشان

جلسات حوزه اقتصادی اعم از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سیتاد فرمانیدهی اقتصیاد مقیاومتی،      اخیر

 شده است. حاصلالزم نیز از این نشست ها  ایجنتو  مستمر برگزار شدهبصورت و در موعد مقرر کارگروه اشتغال و... 

ماهه اول سال در مقایسه  6البرز در  خوشبختانه استانصادرات بسیاری از استان ها رشد منفی داشته اند ولی در بخش  ایشان در ادامه عنوان نمودند

اشتغال نیز طبق اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران  بحث در .لحاظ دالری و ریالی را تجربه کرده استه درصدی ب 42با مدت مشابه سال قبل رشد 

درصید کیاهش    8/0نرخ بیکاری را داشته و در تابستان امسال نیز نسبت به سیال قبیل    %6/1نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش  98در بهار سال 

  . ش نرخ بیکاری را برای البرز شاهد بوده ایمدرصد کاه 2بیش از  97نسبت به نیمه اول سال  98سال اول ماهه  6داشتیم که در مجموع در 

درصد است که به  1.17البرز  جرتنرخ مها عنوان نمودندافزایش یافت است  98با بیان اینکه برای نخستین بار در البرز نرخ مشارکت اقتصادی در سال  ایشان

، تقوییت زیرسیاخت هیا و...     اه، رفی  مسئولیت ما را برای ایجاد اشتغال که این رشد جمعیتهزار نفر به جمعیت البرز افزوده می شود  70طور متوسط سالی 

 .تر می کند سنگین
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 شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
17/07/98تاریخ:  6از   2    صفحه:   68 شماره جلسه: 

 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی مهندس بناموالییدبیر شورا: جناب آقای  16:30الی   14:30   :ساعت شروع و خاتمه

جوانانی که با امید اشتغال به البرز مهاجرت می کننید در صیورت   . باید بستر اشتغال جوانان در البرز با توجه به رشد روز افزون مهاجرت ها مهیا شود

  .عدم توفیق در دستیابی به اشتغال شرایط خوبی نخواهند داشت

درصد  80اکنون این استان که بیش از  نمودند عنوان استان اول کشور محسوب می شود 3 ءبا بیان اینکه البرز در جذب سرمایه گذار جز سپسایشان 

 300بیرای  اتخاذ شده  که امسال با تدابیر می باشدهکتار کشت گلخانه ای  200ود جای داده دارای ختحقیقاتی کشاورزی کشور را در  ظرفیت علمی و

  .دیگر در این راستا برنامه ریزی شده است هکتار

ساماندهی  نمودندواحد تولیدی به مدار تولید بازگشتند، عنوان  59تسهیل و رفع موانع تولید  اجرای مصوبات ستادبا اشاره به اینکه امسال در  ایشان

ه و اکنون دو لکه صنعتی ماهدشت و زیبادشت با تعهد ایجاد لکه های صنعتی نیز برای بهره مندی از تسهیالت توسعه ای و اشتغالزایی به جد آغاز شد

ته لکه های صنعتی مرغک، نور و... نیز در دستور کار قرار گرفساماندهی  هزار نفر در مجموع به ناحیه صنعتی تبدیل شده اند و 6اشتغال برای بیش از 

  .است

، عنیوان  مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات الزم برای اجرای آنها انجام شیود ی بایست ممصوبات اجرا نشده این شورا  تأکید بر اینکهاستاندار البرز با 

تشکیل سیازمان  بخش باالیی از مصوبات و تعهداتی که در این شورا وجود داشت به مرحله اجرا رسیده که راه اندازی دفتر گمرکات اشتهارد،  نمودند

همچنیین تعییین تکلییم زمیین     . کیلوولت باغستان، گازرسانی و... از اهم آنها محسوب می شود 400آغاز عملیات اجرایی پست برق اموال تملیکی ، 

 می باشد. نمایشگاه بین المللی البرز و تصمیم گیری در خصوص پایانه صادراتی استان از جمله این پیگیری ها 

 3ی اولین بار با استانداران البرز، تهران و قم صورت گرفت، در مدت در این دیدار که برا نمودند اعالم ریجمهو یاست محترمر با اشاره به دیدار ایشان

موضیوعات البیرز بیه صیورت      .البرز داشتند استان تسلط خاصی به موضوعات محترم یس جمهورئساعت به مسائل این استان ها رسیدگی شد که ر

البیرز را از اسیتان هیای     ایشیان  .گردیید ی استان ارائیه  در خصوص مسائل و دغدغه ها ریاست محترم جمهورمنسجم و دسته بندی شده به حضور 

کید ایشان بر بهره برداری از ظرفییت  أیاد کردند و تبه نیکی راهبردی، استراتژیک و تاثیرگذار کشور دانسته و از آرامش و هم افزایی حاکم در استان 

 استان می باشد.  جوانان و بانوان مستعد و توانمند

عنایت ویژه  عنوان نمودندتدابیری در استان اتخاذ کردیم که ظرفیت تولید و اشتغال استان کاهش نیابد، ، با بیان اینکه با اهتمام ویژه استاندار محترم

کیلومتری شهرک صنعتی اشتهارد نیز از جمله موارد ملرح شیده   120دولت برای تسریع در تکمیل پروژه های راه سازی البرز و رفع ممنوعیت شعاع 

 .یس جمهور بودئدیدار با ر در

اندیشیدن تمهیدات الزم برای گسترش و رونق گردشیگری،   محترم یس جمهورئموریت های محوله از سوی رأیکی از م در ادامه عنوان نمودندایشان 

که ایین امیر را نییز بیا     بود  ی و همچنین ساخت هتل و استفاده از ظرفیتهای گردشگری طالقان و جاده چالوسبومگردی، طبیعت گردی، صنایع دست

 .جدیت بسیاری دنبال می کنیم

شرکت نمایشگاه دائمی انترار می رود که  مدیره تأاستان نیز موانع مورد بررسی قرار گرفته و از هی یبین المللدائمی در خصوص راه اندازی نمایشگاه 

به جد دنبال می شیود و   آنکه روند ایجاد  کنند چرا آغازگاه را عملیات اجرایی نمایشکه بدون معارض می باشد عرصه و اراضی موجود هکتار  27در 

قلعه خود را به مرکز نمایشگاهی واگذار نموده و در خصیوص قلعیه    3فرودگاه پیام نیز می بایست  .هیچ گونه کوتاهی در این امر قابل اغماض نیست

 زمینی که معارض دارد نیز با مالک مذاکره شده و در صورت لزوم نیز موضوع در شورای تأمین ملرح و پیگیری شود.

 1300سیفر بیالب بیر    از اعتبیارات   درصید  118خوشبختانه تاکنون  ان نمودندعنو به البرز محترم یس جمهورئاستاندار البرز با اشاره به مصوبات سفر ر

 .میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است

بر اساس آمارهای ارائه شده، دشیمنان نتوانسیته انید بیا اعمیال تحیریم و        محترم و یس جمهورئاظهارات موثق ر بنابر نمودندعنوان  ایشان در پایان

 و دولت با ارائه برنامه دقیقو  در بازار یافت می شود فشارهای اقتصادی و تبلیغاتی به اهداف خود برسند و اکنون تمامی کاالهای اساسی مردم به وفور

 نمود. را تأمین خواهدبا رونق تجارت تمامی نیازهای اساسی مردم 
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 شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
17/07/98تاریخ:  6از   3صفحه:       68شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 16:30الی   14:30   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

دبیرخانه -استانداری 

 شورای گفتگو

( دستورجلسه با موضوع انتقال پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی فعیال مسیتقر در اسیتان    1بند ) -1

به شرح ذیل موافقت و مقیرر گردیید مکاتبیات الزم بیا      13/7/98ملرح و با پیشنهاد جلسه کارشناسی مورخ 

 گفتگو تنریم و پیگیری الزم صورت پذیرد.امضاء استاندار محترم و رئیس شورای 

کل کشور که مقیرر   1398( قانون بودجه سال 6( بند )هی( تبصره )2ق.م.م و همچنین جزء ) 110در اجرای ماده 

نموده است محل پرداخت مالیات عملکرد و مالیات عوارض ارزش افزوده واحیدهای تولییدی محیل فعالییت و     

سیازمان   24/2/98مورخ  503/98/200( دستورالعمل شماره 3به موجب بند )استقرار آنها می باشد و از طرفی 

امور مالیاتی کشور با موضوع محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی، ادارات کل امیور مالییاتی موظفنید    

پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آنها در اسیتان تحیت   

ولیت آنها نبوده و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشند را بیه اداره کیل   مسئ

امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند، لذا پیشنهاد می شود موضوع اصالح دستورالعمل 

و رعایت کامل « پرونده می باشد فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به » مذکور و حذف عبارت 

کیل   1398( قانون بودجه سیال  6( بند )هی( تبصره )2قانون مالیات های مستقیم و جزء ) 110و دقیق مفاد ماده 

کشور و انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی که محل فعالیت، استقرار و تولید آنها در استان البرز میی  

 نتیجه نهایی از طریق شورای گفتگوی استان پیگیری گردد.باشد، بصورت جدی و تا حصول 

امور  اداره کل-استانداری 

 -اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه 

 -ریزی استان

کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و محیط  لالبات( دستورجلسه با موضوع بررسی درخواستها و م2بند ) -2

 زیست اتاق بازرگانی در چندین بند ملرح، بررسی و به ترتیب تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

با کلیات پیشنهاد واگذاری سردخانه بعثت فردیس به سازمان جهاد کشاورزی استان جهت نگهیداری و   -2-1

موافقت و با عنایت به اینکه سیردخانه میذکور در حیال    ذخیره سازی محصوالت کشاورزی و تأمین نیاز استان 

حاضر متعلق به شرکت خدمات بازرگانی استان هرمزگان می باشد، مقرر گردید مدیرکل محترم امور اقتصیادی  

و دارایی و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با منرور نمودن قوانین موضوعه از جمله قوانین 

گزارشی در خصوص نحوه واگذاری قانونی تهییه و در صیورت    ،کل کشور 98عه و بودجه سال برنامه ششم توس

 لزوم موضوع از طریق مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و توسط استانداری البرز پیگیری گردد.

شورای هماهنگی بانکهای 

 استان

با عنایت به فقدان انبارهای مناسب جهت ذخیره سازی و نگهداری نهیاده هیای دامیی و کشیاورزی و      -2-2

و استقبال بخش خصوصی استان ) اتحادیه ها و تعاونی هیای تولییدی( بیرای احیدار زیرسیاختهای میذکور       

عالم حماییت از ورود  پیرو بازدید معاونت محترم تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استان و ا همچنین

شرکتهای تعاونی به سرمایه گذاری در طرحهای اولویت دار استان و کشیور مقیرر گردیید موضیوع در جلسیه      

اتیاق تعیاون ملیرح و تصیمیمات الزم در جهیت      رئییس محتیرم   شورای هماهنگی بانکهای استان و با حضور 

 .ج به اتاق بازرگانی نیز ارسال گرددپشتیبانی مالی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ و نتای
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 مصوبات اقدام کننده

مدیرکل محترم هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری

موضوع تأمین زمین موردنیاز جهت احدار تصفیه خانه فاضالب فردیس و اسیتفاده از پسیاب تصیفیه     -2-3

شده برای فعالیتهای کشاورزی و فضای سبز استان بررسی و با عنایت به سیوابق موضیوع از جملیه مصیوبات     

، مقیرر   11/10/97و  جلسه کمیته راهبردی منابع آب اسیتان میورخ    15/7/97شورای گفتگو مورخ  58جلسه 

گردید موضوع از طریق مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و ضمن دعیوت از ریاسیت   

 محترم سازمان اقتصادی کوثر اقدامات الزم بعمل آید.

 سازمان جهاد کشاورزی

و تیرمیم   با کلیات پیشنهاد استفاده عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان در طرحهای تکمیل -2-4

زیرساختهای استان و آماده سازی شهرکهای گلخانه ای و سیایر فعالیتهیای میرتبط موافقیت و مقیرر گردیید       

 سازمان جهاد کشاورزی موضوع را پیگیری تا در طرح بودجه سال آتی کشور پیش بینی گردد.

 سازمان جهاد کشاورزی

پیشنهاد مربوط به تغییر کاربری واحدهای دامداری قدیمی و غیرفعال بیا ظرفییت بیاالی     در خصوص -5 -2

( و 1( میاده ) 1در کمیسیون تبصره )مقرر گردید موضوع رأس به صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت لبنی  3000

 کارگروه امور زیربنایی استان ملرح و پیگیری گردد.

 هماهنگی معاونت محترم

 امور اقتصادی استانداری

پیشنهاد دریافت اسناد خزانه اسالمی توسط دستگاههای خدمات رسان از جملیه شیرکت گیاز بابیت      -2-6

بدهی واحدهای تولیدی به دستگاههای مذکور ملرح و مقرر گردید مراتب در یک جلسه بیه ریاسیت معاونیت    

ستگاههای خدمات رسان بررسی و تصیمیمات  امور اقتصادی استانداری و حضور نمایندگان د هماهنگی محترم

 الزم اتخاد و نتیجه به دبیرخانه شورا نیز اعالم گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو

با پیشنهاد تدوین قوانین و مقررات الزم برای ایجاد زیرساختهای موردنییاز بخیش کشیاورزی توسیط      -2-7

شهرکها، نواحی صنعتی و معیدنی و منیاطق وییژه    بخش دولتی موافقت و با عنایت به وجود قوانین مشابه برای 

 54( و میاده  2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنریم بخشی از مقررات مالی دولت ) 81اقتصادی از جمله ماده 

دبیرخانیه   قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، مقرر گردید موضوع تا حصول نتیجه نهایی از طریق

 پیگیری گردد.شورا 

 دبیرخانه شورای گفتگو
سیستم هیای آبییاری    زیرساختبازنگری و افزایش یارانه های پرداختی برای ایجاد پیشنهاد با کلیات  -2-8

 پیگیری گردد. دبیرخانه شوراموافقت و مقرر گردید موضوع از طریق نوین 

معاونت محترم هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری

% ملرح، بررسی و مقرر شید  10پیشنهاد تقلیل کارمزد تسهیالت بانکی پرداختی به بخش کشاورزی به  -2-9

ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصیادی اسیتانداری و بیا حضیور نماینیدگان       بهمراتب در یک جلسه 

کمیسییون   -راییی اداره کل امیور اقتصیادی و دا   -دستگاههای مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استان تشکیل و پیشنهاد کارشناسی جهت پیگیری در سلح ملی ارائه گردد.هماهنگی بانکها و جهاد کشاورزی 
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 شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
17/07/98تاریخ:  6از   5صفحه:       68شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 16:30الی   14:30   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

شرکت  -جهاد کشاورزی

 آب منلقه ای استان

درخواست تأمین آب اراضی کشاورزی و تخصیص سهم قابل مالحره از منابع آبی استان به اسیتانهای   -2-10

 تهران و قزوین بررسی و مقرر شد:  

موضوع تعیین تکلیم صدور پروانه برای چاههای آب کشاورزی دارای قدمت و فاقید پروانیه در شیورای     الف:

 حفاظت منابع آب استان بررسی و تصمیم گیری شود.

با توجه به مکاتبات انجام گرفته در خصوص تخصیص پساب تصفیه شده از استان تهران به البرز به عنیوان   ب:

جایگزین منابع آبی خارج شده، مقرر گردید موضوع از طریق شرکت آب منلقه ای استان پیگیری و نتیجه بیه  

 دبیرخانه شورا اعالم گردد.

 سازمان صمت استان
ممنوعیت صادرات شیرخشک و غذای کودک بررسی و مقرر شد موضوع توسط سازمان پیشنهاد رفع  -2-11

 صمت استان و از طریق وزارتخانه متبوع پیگیری و نتیجه به دبیرخانه شورا اعالم گردد.

 -دبیرخانه شورای گفتگو

شرکت پخش فرآورده های 

 نفتی استان

محصوالت کشاورزی ملرح و با عنایت به مصوبات موضوع تأمین سوخت کانتینرهای یخچال دار حمل  -2-12

قبلی شورای گفتگو و مکاتبات انجام گرفته مقرر شد موضوع از طریق دبیرخانه شورای گفتگو و بیا همیاهنگی   

 شرکت پخش فرآورده های نفتی استان پیگیری گردد.

شرکت گسترش 

نمایشگاههای بین المللی 

 استان

 ی مرکیز استاندار محتیرم مبنیی بیر ضیرورت شیروع عملییات اجرایی       با عنایت به طرح موضوع و تأکید  -3

 نمایشگاههای بین المللی استان مقرر گردید:

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش نمایشگاههای بین المللی استان ضمن پیش بینی تمهییدات   -3-1

شیده اسیت اقیدام و در    در محدوده اراضی بدون معارض که قبالً تحویل  اجرایی الزم نسبت به شروع عملیات

 عملیات و برنامه زمان بندی طرح مذکور ارائه نمایند. یجلسه آتی گزارشی از روند اجرای

شرکت  -منلقه ویژه پیام

گسترش نمایشگاههای 

  بین المللی استان

نمایشگاههای بین المللی استان و وجود اراضی وسیع در اختیار منلقه مرکز  احداربا توجه به اهمیت  -3-2

ویژه پیام، مقرر گردید سه قلعه از اراضی منلقه ویژه پیام که در محدوده طرح مذکور قیرار گرفتیه اسیت بیه     

 .شرکت نمایشگاههای بین المللی استان واگذار گردد

اداره کل راه و -استانداری

شرکت  -شهرسازی 

گسترش نمایشگاههای 

 دائمی و بین المللی استان

زمین معارض با مالکیت بخش خصوصی مقرر گردید مدیرکل محترم راه و  با عنایت به وجود یک قلعه -3-3

شهرسازی و هیأت مدیره شرکت گسترش نمایشگاههای دائمی و بین المللی استان ضمن مذاکره با مالک قلعه 

زمین مذکور حتی المقدور بصورت توافقی مشکل را مرتفع و در غیر اینصورت اعیالم تیا از طرییق اسیتانداری     

 شورای تأمین استان پیگیری گردد. محترم و
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 شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
17/07/98تاریخ:  6از   6صفحه:       68شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 16:30الی   14:30   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو

( دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای اسیتانی گفتگیوی دولیت و    1)د( ماده )در اجرای بند  -4

، عضویت رئیس محترم اتاق بازرگانی البرز 16/7/98ش مورخ  120/98و با عنایت به نامه شماره  بخش خصوصی

از نوراله عابیدی   -5داود بهمن پور  -4 رضا رضایی -3 عباس کبریایی زاده -2  د علیزادهحسن محم -1آقایان 

رضیا علیخیانزاده    -4 موسی شلی -3سید مسعود موسوی  -2 صالح الدین دلشاد -1 بخش خصوصی و آقایان

عزیزاله رضایی از بخش تعاون به تصویب رسیده و افراد فوق به مدت یکسال به عضیویت شیورای گفتگیو     -5

 درآمدند.

،  جهیانگیر شیاهمرادی  ،  شاکرمی )نماینده: سییدمحمد قنیادزاده(  حاجی رضا ،  ، رحیم بناموالیی دکتر شهبازی "جناب آقایان :حاضرین 

، غالمحسیین   ، موسی اسالمیانحسین فالح نژاد مجید موسوی ،  سیدبهروز حصاری ،  ، مختاری محمدعلی،  فالح ابوالفضلرامین ربیعی ، 

،  حسین بهشتی، نصراله شمس آذر، )نماینده: افشین افشار( کیومرر پوررستمیمحمدامین فرشی، مجتبی تقوی، ،  مرتضی سالمینوحی، 

) نماینیده:   و سرکار خانم زهرا عربشیاهی ، احمد غالمی  ، امیراسماعیل ثقفی نیا ، صالح الدین دلشادیداله مالمیر،  محمدباقر رضوی تقوی

 "آقای ناصری(

علیی اصیغر کمیالی زاده ،     اکبر سیلیم نیژاد،  حسین فاضلی ،  ، محمود بهمنی،  عزیز اکبریان ، محمدجواد کولیوند "جناب آقایان :غائبین 

 "رضا علیخانزادهعباسعلی زالی، محمدمهدی کامکار، 

 -نیادر ثنیاگو   -پرویز زرگیر  -ایزدپناه(احمد علی آبادی فراهانی ) نماینده: اردوان  -اسکندری ) نماینده: قنبری( "جناب آقایان :میهمانان

فریبیرز بیینش    -مصلفی هاشیمی  -ایرج یوسفی )نماینده: جعفر داودی( -مجتبی دلبری -غالمرضا توکلی -تقی رضایی -فردین حکیمی

 -محمد عالئیی نیژاد   -علیرضا کاظمی -بیک محمدزاده حسین -سید کاظم میرجلیلی -محمد بهرو -محسن امینی -جعفر سلیمانی -پور

 "علی اصغر خلیقی و سرکار خانم ماهرخ فالحی 

 


