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

 

 
29/02/98 تاریخ: 3 از  1    صفحه:   64 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 20:00الی  18:00   :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

 ارائه گزارش عملکرد و برنامه های بخش تعاون استان توسط ریاست محترم اتاق تعاون و مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان -2

 دستورجلسه شورا :

 بررسی ضرورت تسریع در تشکیل و تقویت تعاونی های تأمین نیاز تولیدکنندگان و صنایع -1

 ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در خصوص معافیت گمرکی شرکت های تعاونی تأمین نیاز صنایع ) نساجی( -2

 ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته توسط شرکت توسعه صادرات استان ، مشکالت و پیشنهادات اجرایی توسط جناب آقای دکتر سریزدی -3

 شهبازی استاندار محترم و ریاست شورا و جمع بندی مطالب توسط ایشانبیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر  -4

 29/02/98  مورخ گفتگو شورایجلسه  چهارمینشصت و  مذاکرات خالصه

 کننهد  مهی  اسهتفاده  وارداتهی  اولیهه  مواد از که کارخانجاتی در محصول ضمن سالم و خیرمقدم، با اشاره به وضعیت بحرانی تولید آقای مهندس بناموالیی:

انجام  صاراتی ارز محل از تولید بخش نیاز موردضروری است واردات مواد اولیه  تمهیداتی بیندیشد.بانک مرکزی برای رفع این مشکل حاد  درخواست نمودند

محصوالتی که با تولید اگر برای رفع این مشکل حاد چاره اندیشی نشود، به تدریج خطوط  مین شود.أمواد اولیه ت به تولید نیاز حوزه از بخشی طریق این از تا

  .شد خواهد دچار اختالل فعالیت می نمایندمواد اولیه وارداتی 

این راهکهار کهه    عنوان نمودندماده به بانک مرکزی جهت رفع مشکالت ارز واردات و صادرات  6 در ایران بازرگانی اتاق به راهکار پیشنهادی ایشان با اشاره

صادراتی باید اجازه داده شود کسانی که صادرات انجام می دهند با ارز  .نگرفت قرار مرکزی بانکمورد توجه سفانه أمتحق تولیدکنندگان است ه درخواست ب

 ضروری به نظر می رسد. ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی در مسیر رفع موانع تولید، صادرات و وارداتبنابراین  مواد اولیه وارد کنند.

ی این کانتینرها مخزن یخچال ها و عنوان نمودندصادراتی استان اشاره   یزمین سوخت کانتینرهای یخچال دار حامل محصوالت کشاورأت مشکلادامه به  در

اهاً و گ کاال نظر گرفته نشده که این مشکل موجب کاهش کیفیت سوخت جداگانه برای یخچال هایشان دارند، اما سوخت با نرخ دولتی برای این یخچال ها در

  .شود می فاسد شدن محصوالت زراعی صادرات

بها توجهه بهه     داده و اظهار نمودندبا هدف رفع مشکالت تولید خبر   ه نقشه راهئاز برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته راهبردی در اتاق بازرگانی و ارا در پایان

 بهین  زایهی اف هه   و همهدلی  بها  همچنین اظهار امیدواری نمودند شرایط کنونی اقتصادی تشکیل این کمیته راهگشای رفع پاره ای از مشکالت خواهد بود.

 . شود برطرف کار و کسب و تولید رونق مسیر در موجود موانع و تنگناها خصوصی بخش و دولتی مسئوالن

کیدات دولت تدبیر و امیهد بها   أبرای تحقق اهداف شعار سال طبق منویات مقام معظ  رهبری و تضمن سالم و خیرمقدم عنوان نمودند  آقای دکتر شهبازی :

و در خصوص مسائل حائز اهمیتی در بحث رونق تولید بحث و  موضوعات مهمی مطرح و به تصویب رسیداین نشست . در دنبال می کنی جدیت رونق تولید را 

 . گفتگو شد

تانداری، کارگروهی متشکل از اتاق های تعاون، بازرگانی، اداره کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اسه مقرر گردید بر این اساس  ایشان در ادامه عنوان نمودند

در این کارگروه برنامه ریزی های مناسب انجام و از انجمن ها، خوشهه هها و   ود. سازمان صمت و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط با اقتصاد استان تشکیل ش

  .انجام دهندرا اقدامات الزم مین نیازها با هدف فعال سازی و رفع تعارضات بخش تولید أتا برای رفع موانع تولید و ت خواهد شدتشکل های تعاونی دعوت 

یکهی از   نماینهد. را یهاری   تولیدی کارخانجات ،در راستای تحقق رونق تولیداستان و دستگاه های اقتصادی  نیز مقرر شد بانک هامین نقدینگی أدر بخش ت

است که طی مصوبه ای مقرر شد در جهت تقسیط و استمهال بهدهی   یو مالیات ای معضالت مه  بخش تولید و صنعت انباشت بدهی ها و معوقات بانکی، بیمه

 .ها همراهی ویژه ای صورت گیرد
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29/02/98تاریخ:  3از   2صفحه:       64شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر آقای مهندس بناموالییدبیر شورا: جناب  20:00الی   18:00   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 البرز اتاق بازرگانی

مربوط به امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و بنا به پیشهنهاد   شکالتبا توجه به مباحث مطروحه در خصوص م -1

و مقرر گردید یک جلسه بها مسهئولیت اتهاق بازرگهانی     عمومی و انقالب اسالمی مرکز استان دادستان محترم 

اداره کهل   –اداره کل امور مالیهاتی   -استانداری البرز –دادگستری کل استان  –حضور نمایندگانی از دادستانی

اتاق اصناف تشکیل و طهی مهدت یهک مهاه      -اتاق تعاون -اداره کل امور اقتصادی و دارایی –تأمین اجتماعی 

کارشناسی در حوزه تغییر فرایندهای مربوط به عملکرد دو دستگاه مهککور ارائهه تها در     پیشنهادات اجرایی و

 جلسات آتی شورا طرح گردد.

تعاون، کار و  اداره کل

 استان رفاه اجتماعی

بهر  گزارش عملکرد و برنامه های بخش تعاون استان در قالب پاورپوینت توسط دبیر محتهرم اتهاق ارائهه و     -2

؛ یک کارگروه با مسئولیت مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتمهاعی   گردید مطرح شده مقرر پیشنهاداساس 

ی اقتصهاد  امهور  یهمهاهنگ  کهل اداره  -اتهاق اصهناف   -اتاق بازرگانی -استان و عضویت نمایندگان اتاق تعاون

زمان تعهاون  سها  -اداره کل امور اقتصهادی و دارایهی   –شرکت شهرکهای صنعتی  -سازمان صمت  -استانداری

( تشکیل و طی مدت یهک مهاه ضهمن     جناب آقای کردی روستایی و یکی از فرمانداران شهرستانهای استان )

های تخصصی و خوشه های صنعتی در خصوص ضرورت تشکیل تعهاونی ههای تهأمین نیهاز و     انجمن دعوت از 

پیشنهادات اجرایهی و کارشناسهی   همچنین فعال سازی و رفع مشکالت تعاونیهای تأمین نیاز موجود در استان 

 تهیه تا در جلسه آتی شورا طرح گردد .

 دبیرخانه شورای گفتگو

( دستور جلسه در خصوص پیشنهاد اعمال معافیت گمرکی شرکت های تعاونی تهأمین نیهاز صهنایع    2بند ) -3

 مقرر گردید: 8/6/96جلسه کارشناسی مورخ مصوبات مطرح و با توجه به 

تعهاونی ههای   » قانون امور گمرکی بعد از واحدهای تولیدی، صنعتی و معهدنی جملهه    119در ماده  -3-1

قانون امور گمرکی ه  می بایست متناسهب بها ایهن پیشهنهاد      120نیز اضافه شود. البته ماده « تأمین نیاز

 اصالح شود.

دبیرخانه و  اتاق تعاون

 شورای گفتگو

ز صهنایع از  شمول شرکتهای تعاونی تهأمین نیها  مبنی بر مشمول یا عدم همزمان بحث استفساریه  -3-2

 مجلهس شهورای اسهالمی   محتهرم  از طریق نماینهدگان  قانون امور گمرکی  119معافیت های مقرر در ماده 

 پیگیری شود. )سردار اکبریان(

 اتاق بازرگانی

اسهتاندار   دسهتور و با توجهه بهه    15/2/98شصت و سومین جلسه شورای گفتگو مورخ  7پیرو مصوبه بند  -4

محترم مقرر گردید اتاق بازرگانی حداکثر طی مدت یک هفته نمایندگان بخهش خصوصهی جههت عضهویت و     

حضور در جلسات ستاد مقابله با تحری  ها را که در استانداری البرز تشکیل می گردد بهه اسهتانداری معرفهی    

 نمایند.
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 دبیرخانه شورا

بار از سهوی  حمل با توجه به طرح مجدد موضوع اختصاص سهمیه سوخت به کانتینرهای یخچال دار جهت  -5

اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار استان البرز و نظر به اینکه کانتینرهای مککور تماماً دارای سند مالکیهت و  

 انه ای نیز می باشند، مقرر گردید:سیست  سوخت رسانی جداگباک و پالک جداگانه ای بوده و همچنین دارای 

پیرو مصوبات قبلی شورای گفتگو، دبیرخانه شورا نامه ای با امضاء اسهتاندار محتهرم و رئهیس شهورای      -5-1

 گفتگو خطاب به دستگاه اجرایی مربوطه تنظی  و موضوع با جدیت بیشتر پیگیری گردد.

اتحادیه صادرکنندگان 

شرکت -میوه و تره بار 

فرآورده های ملی پخش 

 نفتی استان

با توجه به اعالم همکاری و موافقت رئیس محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مبنی بر  -5-2

جایگاه مشخص شده که مجاز به فروش سوخت گازوئیل بصهورت   9امکان سوخت گیری کانتینرهای مککور در 

ول استان بتواننهد  آزاد هستند، مقرر گردید هماهنگی های الزم در این خصوص انجام و کانتینرهای حمل محص

 ( از جایگاههای مککور سوخت گیری نمایند.1-5تا تعیین تکلیف اجرای مصوبه بند )

 -شرکت پایانه صادراتی 

  دبیرخانه شورای گفتگو

با توجه به تأکید استاندار محترم مقرر گردید گزارش اقدامات انجام گرفتهه و همچنهین مشهکالت پایانهه      -6

 شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. صادراتی استان در جلسه آتی

 و استانداری اتاق بازرگانی

( شصت و سومین جلسه شورای گفتگو مقرر گردید اتاق بازرگانی یک دعوتنامه رسهمی  1پیرو مصوبه بند ) -7

با امضاء استاندار محترم تهیه و ضمن هماهنگی با جناب آقای اکبریان ) نماینده محترم مردم کرج، اشهتهارد و  

ات جهت حضور در جلسه آتی شهورا  آسارا در مجلس شورای اسالمی( از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالع

 دعوت بعمل آید.

پرویز زرگهر، جههانگیر   حاجی رضا شاکرمی،  عزیز اکبریان ، محمدجواد کولیوند،دکتر شهبازی، رحی  بناموالیی،  "جناب آقایان :حاضرین 

)نماینهده:   سیدمجید موسهوی  مختاری، فالح ، محمدعلی (، ابوالفضلارشدآرش : علی اصغر کمالی زاده ) نمایندهعباس زارع، شاهمرادی، 

، محمدامین فرشی، سعداله پرویهزی  موسی اسالمیان ، غالمحسین نوحی، مرتضی سالمی ، مجتبی تقویاسماعیل خلیلی، ، مسعود کریمی(

تقهوی،   محمدباقر رضهوی ، محمدمهدی کامکار، ) نماینده: محمد عالئی نژاد(حسین بهشتیمرتضی جعفری(، نصراله شمس آذر، )نماینده: 

احمد غالمی، حمیدرضا فرشباف و سرکار خهان   ، عباسعلی زالی، رضا علیخانزادهیداله مالمیر ، امیراسماعیل ثقفی نیا ، صالح الدین دلشاد، 

  "زهرا عربشاهی 

حجهت االسهالم    -مههدی طوسهی   -قاس  جههانبخش  -حجت االسالم ذاکری -عسگری -هیربد معصومی -فانی "جناب آقایان :میهمانان

 حسین کری  ) نماینهده: کیهوان خهانی(    -) نماینده: محمدحسین مجلس آرا(عزیزاله حبیبی -حسین رحمانیان -ابراهی  توسلی -صابری

 "علی طاهری -شاهین ظهوری -سید احمد میرجلیلی -جعفر سلیمانی -فریبرز بینش پور

 "کریمی احمد فاضلیان ، محمود بهمنی، حمید "جناب آقایان :غائبین 

 


