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

 

 
20/20/89 تاریخ: 3 از  1    صفحه:   06 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 9:32الی   6:32   :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 :

 96سال  پیگیری مصوبات ملی و فراگیر جلسات شورای گفتگوی استان در -1

 گزارش اقدامات انجام گرفته و همچنین مشکالت مربوط به نمایشگاه بین المللی استانارائه  -2

 جناب آقای مهندس شافعی؛ ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتگوو رهنمودهای استماع بیانات  –3 

 محترم و ریاست شورا و جمع بندی مطالب توسط ایشان بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی استاندارارائه  –4

 22/20/98  مورخ گفتگو شورایجلسه  هفتمینشصت و  مذاکرات خالصه

 یبررسد  ازمندد ین این موضوع را یحذف چهار صفر از پول ملو خیرمقدم و تبریک هفته دولت با اشاره به طرح ضمن سالم ایشان  آقای مهندس بناموالیی:

 زیو ن یگذاران خارج هیاقتصاد و کاهش حضور سرما یبا توجه به رشد منفعنوان نمودند. آن  یاثرات مثبت و منف رامونیپ یکارشناسنگاه همه جانبه و  یها

 .ردیطرح مد نظر قرار گ نیا یاجرا ریدر مس یعلم اقتصاد و بخش خصوص دیو نظرات اسات دگاههایاست د یضرور ،در کشور یرکود تورم

مدی باشدد.    دانشدگاه  و صدنعت  میان تعامل ر مهم حاصلاین ام داده و عنوان نمودندز برگزاری جشنواره امیرکبیر در هفته پژوهش در استان خبر ا در ادامه

 و 3در راستای اجرای مواد  اظهار نمودندجهت خدمت به دولت  اعالم آمادگی کمیسیون های اتاق بازرگانی البرز برای ارائه نظرات کارشناسی در ضمن سپس

 اتاق در صنعتی و تولیدی های توانمندی نمایشگاه برپایی .شده است انجمن و تشکل در البرز شناسایی 03کسب و کار تا کنون  محیطقانون بهبود مستمر  ۵

 جادیا ،یالملل نیب شگاهینما لیرفع موانع در تشکخواهد بود. ایشان گامی در مسیر توسعه صادرات و ایجاد تحول درآموزش، پژوهش و کسب و کار نیز  البرز

 نمودند. و صادرات عنوان  دیرونق تولو در جهت رو به جلو  یکشور در البرز را حرکت یاستارت آپ شهرک نمونه جادیو ا یصادرات انهیپا

 در اقتصدادی  های بخش های پرونده به نمودند رسیدگیالبرز از مقامات قضایی استان درخواست  بازرگانی با اشاره به فعال شدن مرکز داوری در اتاق ایشان

 .انجام شود تا حرمت بخش خصوصی حفظ شود البرز اتاق

تبدیل نموده و از تحریم ها نهایت استفاده را ببرد. همچندین  به اقتصاد غیر نفتی را اقتصاد متکی به نفت  خصوصی آمادگی داردبخش  در پایان اظهار نمودند

 واگذار شده و بخش خصوصی نیز با تمام توان در جهت اجرا شدن آن گام بردارد.به بخش خصوصی بصورت قانونمند اقتصاد دولتی و خصولتی 

دولتمردانی  می باشد؛ یادآور شهیدان باهنر و رجایی با اشاره به آغاز هفته دولت عنوان نمودند این هفتهضمن سالم و خیرمقدم یشان ا آقای دکتر شهبازی :

در  یدولتد  و خصوصدی  بخش موثر و تنگاتنگ ارتباط از خرسندی ابراز . سپس باخدمتگزار و مردمی که نامشان در تاریخ ایران اسالمی جاودانه خواهد ماند

خرد . وفاق، همدلی، اتحاد و انسجامی که اکنون در البرز حاکم است را ارج نهاده و در راه تداوم آن از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کردعنوان نمودند  استان

  می باشد.تولید در حال اجرا  رونق بر یمبن رهبری معظم مقام فرمان جمعی و کار تیمی که در بخش های مختلف البرز به ویژه اقتصادی وجود دارد نشان می دهد که

 در کده  ندوینی  رویکدرد  و قضدا  دسدتگاه  همراهی و اقتصادی هستند جنگ رزمندگان اقتصادی فعاالن رهبری معظم مقام فرموده در ادامه عنوان نمودند به

 دارد.نشان از جلوداری این دستگاه در تسهیل و رفع موانع تولید  ،سال دارد شعار تحقق راستای

این فرصت های ارزشمند  منطقه ویژه پیام نیز یکی از عنوان نمودند اقتصادی و... دارد با اشاره به اینکه البرز ظرفیت های بزرگی در حوزه های طبیعی، ایشان

 دارد.  بسزایی تأثیر تجارت و صنعت شکوفایی و پیشرفت است که در

پیگیری های صورت گرفته، موانع ایجاد نمایشگاه دائمی و پایانه صادراتی البرز برداشته شده و مردم استان بزودی از ایدن امکدان    با در ادامه عنوان نمودند

یژه اکنون در البرز عزم جدی برای کسب رضایتمندی مردم و به و. برخوردار می شوند، از سوی دیگر راه اندازی گمرک اشتهارد نیز در مراحل پایانی قرار دارد

 .ی ایجاد شده استفعاالن حوزه اقتصاد وجود دارد و برای تبادل نظر مستقیم با صاحبان صنایع، تجار، تولیدکنندگان و... لینک ارتباطی در پورتال استاندار

 نسبت به مدت مشابه سال 98برخالف رشد سریع جعیت در البرز در بهار عنوان نمودند  با بیان اینکه یازدهمین استان کشور از حیث جمعیت هستیم ایشان
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با اهتمام ویژه ای درصددد روندق    عنوان نمودندکیدات مقام معظم رهبری أت. در پایان با اشاره به درصدی نرخ بیکاری در استان بودیم 1/0قبل شاهد کاهش 

 . تولید البرز هستیم و با اتحاد و انسجام استکبار را به زانو درآورده و از تحریم ها عبور می کنیم

با توجه بده   و اظهار نمودندابله با جنگ اقتصادی را نیازمند اجرای قوانین خاص عنوان قم، تبریک هفته دولتنیز ضمن سالم و  ایشان آقای مهندس شافعی:

تا برای رفع مواندع جندگ    تشکیل متصوزارت یک کمیته سه جانبه متشکل از کارشناسان اتاق بازرگانی، مجلس و تأکیدات مقام معظم رهبری مقرر است 

  ارهای مناسبی تهیه و اجرا شود.اقتصادی راهک

برای کمک کردن به کاهش پرونده  نموده ومید و نیروی تازه ای را به جامعه تزریق در ادامه عنوان نمودند رفتارها و تصیم های قوه قضائیه در مدیریت جدید ا

 کاهش بیکاری فراهم شود.، رشد اشتغال و در نهایت ضمن تقویت اقتصاد می بایستیا کاهش زندانی ها  های قضایی و

ان موقعیت مناسب استان البرز در کشور از جمله نزدیکی به پایتخت را از ویژگی های این خطه در مسیر توسعه فعالیت های تولیددی و تجداری عندو    ایشان

طی چند ساله  عالوه برآن. می شودظرفیت محسوب  یک استان این برای مجلس های کمیسیون در بعنوان رئیس دو نماینده استاننمودند. همچنین حضور 

  .است شده انجام البرز بازرگانی اتاق در ایسازنده های گذشته تالش

مختلدف بدرای جبدران کسدری     روش های هستند که به  فعاالن اقتصادی نگران این و عنوان نمودندبه بودجه سال و رقم بزرگ کسری بودجه اشاره  ایشان

  که در این خصوص می بایست پیگیری های الزم توسط دولت و مجلس انجام گیرد. یدی شناسنامه دار افزایش یابدتولبودجه، مالیات ها در واحدهای 

کار می تواند راهگشای  فضای کسب و بهبودعملکرد این شورا در  عنوان نمودنددر مورد استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  همچنین

اقتصداد   حدوزه  در .یک موهبت است و باید حمایت از بخش خصوصی بیشدتر شدود   مشاهده می شودانسجامی که در البرز  مشکالت اقتصادی کشور باشد.

طبق اولویت بندی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی موارد را در دستور  می بایست قابل حل نبوده و آنهاهمه  مشکالت زیادی وجود دارد که

 .دهیم انجام البرزاز دستمان برآید برای این شورا در  و هرآنچه دادهکار قرار 

ضمن سالم و خیرمقدم و تبریک هفته دولت با اشاره به حمایت های بی دریغ استاندار محتدرم از بخدش تولیدد عندوان نمودندد در اسدتان        آقای اکبریان:

و  هماهنگی خوبی بین مسئولین وجود داشته و ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم در این راستا کمک های قابل توجهی به بخش خصوصی نمدوده 

ه و در حمایت از تولید در صحنه حضور دارند. در عین حال بعضی از قوانین نیاز به اصالحات داشته و نیاز است که در جهت اصالح آن قوه قضائی در همه حال

 دولت الیحه تنظیم نمایند که با تدابیر صورت گرفته این امر در حال انجام می باشد. 

تمام کسدانی  ایشان در ادامه اقداماتی که توسط ریاست محترم دادگستری استان بصورت پایلوت در استان در حال انجام می باشد بسیار مغتنم شمرده و از 

ارائه و عنوان سپس در خصوص موضوعات مطرح شده توضیحاتی که در شرایط تحریم و در راستای رونق و حمایت از تولید فعالیت می نمایند تشکر نمودند. 

 را ارائه نمایند. نمودند قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال اصالح بوده و امیدواریم اتاق بازرگانی نیز هر چه سریعتر در این خصوص نظرات خود

کنونی کشور این کار به صالح نبوده ولی بدا   ایشان در پایان با اشاره به طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی عنوان نمودند علی الرغم اینکه در موقعیت

جلدس  عنایت به ارسال الیحه دولت می بایست بررسی های کارشناسی بر روی آن صورت گرفته تا در زمان مشخص اقدامات الزم بعمل آیدد و در نهایدت م  

 محترم بر روی آن تصمیم گیری خواهد نمود.

ظرفیت ها در راستای رفع مواندع   یاستان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از تمام ییگاه قضادستضمن سالم و خیرمقدم عنوان نمودند  آقای فاضلی:

مواجه هستیم  اقتصادی ترورسیم با تعبیری به و اقتصادی جنگ در رهبری طبق فرمایشات مقام معظم د.تولید و حمایت از سرمایه گذاران استفاده خواهد کر

 باشند. اشتغال و تولید برای اقتصادی فعاالن خدمت در باید کشور های ظرفیت بنابراین تمامی و دشمنان از همه جبهه ها به ما حمله کرده اند

حادثه  در عنوان نمودندوادث کار در مورد حمایت دستگاه قضا از فعاالن اقتصادی استان البرز بویژه در مورد ارتباطات میان کارگر و کارفرما از جمله ح ایشان

شود به نوعی به های کاری برای کارگران که غیرعمد نیز است فعاالن اقتصادی به مراجع قضایی مراجعه می کنند و تا زمانی که حکم پرونده برای آنها صادر 

 . د شده انددلیل مراجعاتی که دارند از کار باز می مانند و فعاالن اقتصادی خواستار رسیدگی به این مور

رسیدگی به پرونده فعاالن اقصادی در خصوص حوادث  جهت با نماینده پزشکی قانونی و یا بازرس اداره کار در ادامه عنوان نمودند هماهنگی های الزمایشان 

در روزهای آتی بصورت پایلوت در کرج اجرایی  جع قضایی باشد و در صورت موافقت با اجرای آنابدون کمترین حضور کارفرما در مر تا انجام خواهد شد کار

 خواهیم داد.می شود و در آینده نزدیک آن را به دیگر واحدهای قضایی استان ارجاع 
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 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو

در قالدب   96با توجه به ارائه گزارش اهم مصوبات ملی و فراگیدر شدورای گفتگدوی اسدتان در سدال       -1

پاورپوینت و توضیحات ارائه شده توسط جناب آقای دکتر سالح ورزی مقرر گردید، مراتدب بدا توجده بده     

 مصوبات قبلی از طریق دبیرخانه مرکز پیگیری و در صورت ضرورت جلسات کارشناسی نیز تشکیل گردد.

کمیسیون صنعت و 

 معدن اتاق

با توجه به گزارش ارائه شده توسط ریاست محترم انجمن پالستیک اسدتان البدرز در خصدوص نقدش      -2

انجمن ملی تخصصی در توسعه صنعتی کشور و ضرورت توجه به این امر مهم و پیش بیندی تمهیدداتی در   

خصوص الزام واحدهای تولیدی و صنعتی جهدت عضدویت در انجمدن مربوطده، مقدرر گردیدد مراتدب در        

 ون صنعت و معدن اتاق بصورت کارشناسی بررسی و نتایج در جلسات آتی شورا طرح گردد.کمیسی

معاونت محترم 

هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری

 حسدب پیشدنهاد   واستان  مدیر محترم مرکز نوآوری و استارتاپیبا توجه به گزارش ارائه شده توسط  -3

ر یدک کدارگروه ویدژه بدا مسدئولیت معاوندت محتدرم        مقرر گردید مراتب د ریاست محترم اتاق بازرگانی

هماهنگی امور اقتصادی استانداری بررسی و در خصوص ایجاد یک شدهرک اسدتارتاپی در اسدتان البدرز     

 تصمیم گیری گردد.

،  شداکرمی حسین فاضدلی ، حداجی رضدا    ،  محمدجواد کولیوند، عزیز اکبریان ،  ، رحیم بناموالیی دکتر شهبازی "جناب آقایان :حاضرین 

مجیدد موسدوی ،    سید ، مختاری محمدعلیبهروز حصاری ، ،  ) نماینده: حسین پیران( فالح ابوالفضلرامین ربیعی ، ،  جهانگیر شاهمرادی

کیدومرث  ، محمددامین فرشدی،    ، غالمحسین ندوحی، مرتضدی سدالمی   ) نماینده: یوسفعلی مهرپویا ( ، موسی اسالمیان حسین فالح نژاد

عباسعلی زالدی، احمدد   ،  صالح الدین دلشاد، امیراسماعیل ثقفی نیا ، یداله مالمیر،  محمدباقر رضوی تقوی، نصراله شمس آذر، پوررستمی

 "و سرکار خانم زهرا عربشاهیغالمی 

کامکدار، رضدا   ، محمدمهدی  حسین بهشتیمجتبی تقوی، علی اصغر کمالی زاده ،  اکبر سلیم نژاد، ، محمود بهمنی "جناب آقایان :غائبین 

 "علیخانزاده

علی اکبر  -طوسیمهدی  -پرویز زرگر -محمد کردی -غفور قاسم پور -سالح ورزیحسین  -شافعیغالمحسین  "جناب آقایان :میهمانان

– ) نماینده: جالل برتدری(  داود نجفیان -ثناگو -بهنام بیات ) نماینده: عباس زاده( -تقی رضایی) نماینده: غالمرضا شریفی( -عبدالملکی

پرهدام   -فدائق زرافشدان   -محسن امینی -سیداحمد میرجلیلی -جعفر سلیمانی -فریبرز بینش پور -مصطفی هاشمی -یونس بخشایشی

 -سید محسدن میرصددری   -کیانوش شریفی -علی رنجبر -عبداله علوی -محمدباقر تقیان -رشبافحمیدرضا ف -شاهین ظهوری -رضایی

 -علیرضدا صدفرخانلو    -بهدرام طیبدی   –حبیب اله هنرمنددپور   -جعفر فرشینه عدل -ملک حسین آقاطاهر -گلوند علی -حسین صادقی

 " شادی حاضری – و سرکار خانم فتانه شکرالهیمهدی رحمانی  -ابوالحسن قاسم پور -محمد عالئی نژاد

 


