
1 
 

 هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
30/05/99 تاریخ: 4 از  1    صفحه:   73 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 12:00الی   10:00   :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

 ( هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگو3-3پیرو مصوبه بند )گزارش اقدامات انجام گرفته و آخرین وضعیت پروژه نمایشگاههای بین المللی استان ارائه  -2

 11/3/99پیگیری مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگو مورخ  -3

 دستورجلسه شورا : -1

 با موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان 19/05/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -1

 استان ی گفتگوی دولت و بخش خصوصیدکتر شهبازی استاندار محترم و ریاست شورابیانات و رهنمودهای جناب آقای ارائه  -2

 30/05/99  مورخ گفتگو شورایجلسه  سومین هفتاد و مذاکرات خالصه

ضمن سالم و خیرمقدم به اعضاء و میهمانان محترم و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ساالر شههیدان و   رئیس اتاق بازرگانی :رضایی مهندسآقای جناب 

ارز  مهدیریت بازگشهت   موضهوع  مسئله ای که بسیار حائز اهمیت بوده و در چند هفته اخیر نیز مکرر مطرح شهده هفته دولت عنوان نمودند همچنین گرامیداشت 

  می باشد.رات حاصل از صاد

مین مواد اولیه نیز برای ما بسیار أدر این میان مسئله تمی باشد اظهار نمودند با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال مبارزه با فساد به معنای واقعی  ایشان

سفانه بانک مرکزی أمت .تولیدکنندگان مطرح استاهمیت دارد زیرا مسئله کمبود مواد اولیه تولید به عنوان یک تهدید در ماههای آبان و آذر امسال برای 

 . مراحل تخصیص ارز را بسیار طوالنی کرده و از طرفی مشکل انتقال پول نیز وجود دارد

د حاصل مین مواد اولیه تولیأجهش تولید در سایه تعنوان نمودند از سوی مقام معظم رهبری  به نام جهش تولید امسال نامگذاریبا اشاره به  ایشان در ادامه

با سپس  .که اگر تولید نباشد صادرات نیز انجام نخواهد شد و زمانی که صادرات صورت نگیرد در واقع بازگشت ارز به کشور نخواهیم داشت چرا ،می شود

قع افرادی که تحریم ها را ایجاد کرده اند به اهدافشان نزدیکتر احد اقتصادی تعطیل شود، در ویک وااگر   در این جنگ نمودند اظهارتوجه به جنگ اقتصادی 

 .می شوند و نباید اجازه دهیم اینگونه شود

این واحدها  اظهار نمودند بازگشت ارز حاصل از صادراتبدلیل عدم فعالین اقتصادی استان البرز کارت بازرگانی مربوط به  140 به تعلیق شدنایشان با اشاره 

 .کم است، از طرفی آزادسازی کارت های بازرگانی تعلیق شده چندماه به طول می انجامد بسیارارزهای تخصیصی را بازگردانده یا مبلغ بدهی آنها  عمدتاً

ز پرونده ها سفانه در مسئله بازگشت ارأمت .شود خط مقدم مبارزه با تحریم هستند و باید مشکالت کارت بازرگانی آنها هر چه سریعتر رفع صادرکنندگان در

درحالی که  می باشد،هزار دالر  4تا  3 مبالغ برگشتی آنها بسیار کوچک و در حدود کهدست گذاشته شده یی روی شرکت ها بدرستی طبقه بندی نشده و

 . به درستی رصد نمی شود خارج کنندگان میلیون ها دالر ارز از کشور

برای شرکت در کارگروه مربوط به آمایش سرزمینی استان، اتاق البرز اعالم آمادگی  عنوان نمودندطرح آمایش سرزمین استان البرز   مورد پایان در در ایشان

 .سال آینده نقاط مختلف استان مشخص می شود، به عبارتی دورنمایی برای تعیین مسیر خواهیم داشت 20چون در قالب آن برنامه ریزی برای  نماید،می 

نموده و مقرر استان مطرح و فعاالن اقتصادی را برای تجلیل، قدردانی و پاسداشت خدمات پیشکسوتان  " فاتح "پیشنهاد برگزاری همایشی با نام  همچنین

 ود.این همایش در ایام پسا کرونا برگزار ش گردید

پروژه شرکت نمایشگاههای بین المللی اسهتان البهرز   ایشان نیز ضمن سالم و خیرمقدم به اعضاء و میهمانان محترم با اشاره به  آقای دکتر شهبازی :جناب 

نموده و دستگاههای متولی از جمله معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره کل راه و ضرب االجل یک ماهه تعیین  آنشروع عملیات اجرایی برای 

 شهرسازی، سازمان صمت و ... را مکلف نمودند هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پروژه اقدام نمایند.

هم افزایی بسیار خوب بین مسئوالن البرز برای بهره برداری از ظرفیت ها و شکوفایی استعدادهای موجهود   از خرسندی استاندار محترم در ادامه ضمن ابراز 

 میلیون دالر صادرات از  211تراز بازرگانی و تجاری البرز مثبت بوده و  99ماهه اول سال  4در  عنوان نمودنده تولید، صادرات و کشاورزی در ابعاد مختلف بویژ
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30/05/99تاریخ:  4از   2    صفحه:   73 شماره جلسه: 

 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  12:00الی   10:00   :ساعت شروع و خاتمه

قدردانی از فعاالن عرصهه تولیهد و ایجهاد اشهتدال در      ضمن همچنین .درصد افزایش داشته ایم 34نسبت به مدت مشابه سال قبل  کهاین استان ثبت شده 

 الزم را انجام دادند نیزپرونده تسهیالت همراهی  600هزار و  6میلیارد تومان اعتبار برای بخشی از  56بانک ها و دستگاههایی که در راستای تحقق ، از استان

 تقدیر و تشکر نموده و اعالم داشتند که این فرایند می بایست با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد. 

بهرای تمهامی   از پایتخهت   یکیلهومتر  120شعاع  مصوبهلدو  در خصوص یس جمهور محترمئمحترم دولت و عنایت ویژه ر تأهی مهم مصوبه اشاره به باسپس 

جان تازه به کالبد شههرک ههای    این مصوبه عنوان نمودندبازگرداندن معافیت های مالیاتی برای صنایع مستقر در اشتهارد  وشهرک های صنعتی اشتهارد و 

بها یهک اشهتباه در    شده و مصوبه ای که نباید اکنون دستخوش تدییرات و مشکالت جدید  شده است.منجر به رونق تولید و اشتدال و این روند  هصنعتی داد

 اقداماتپیگیری و در سطح ملی مسئله شرایط جنگ اقتصادی، موجبات تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی فراهم شود از این رو ضرورت دارد این 

  .راستا صورت گیرد الزم در این

مین و تجهیز استان جهت مقابله بها  أمیلیارد تومان اعتبار برای ت 364عنوان نمودند  مین زیرساخت های درمانی در بحث مقابله با کروناأدر خصوص تایشان 

 خصهوص در این  یگزارش تا در جلسه آتی شورای گفتگو می شودماموریت داده  استانرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ه است و بهکرونا اختصاص یافت

 نمایند.ارائه 

میلیارد تومانی که در این خصوص توسط دولت تخصیص  1252از اعتبار نیز  در خصوص تخصیص اعتبار برای واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده از کرونا 

می باشد، البته نیاز است پیگیری های الزم جهت رفع مشکالت موجهود انجهام   پرونده  هزار شامل دو کهمیلیارد تومان جذب شده  56 داده شده بود بالغ بر

 شده تا اعتبارات به صورت کامل جذب شود.

تا تولید، سرمایه گهذاری و اعطهای    انجام شدهبرنامه ریزی استان  و یس سازمان مدیریتئر توسط نظارت کافیمی بایست در خصوص طرح آمایش سرزمین 

  .ن باشدآب با تسهیالت متناس

اقتصادی استانداری تشکیل شود که سهم البرز از محل صندوق توسعه  هماهنگی امور کارگروهی به ریاست معاونایشان در پایان عنوان نمودند می بایست 

 .و روند آن طی گزارشی اعالم شودشده ملی برای تولید و سرمایه گذاری احصا 

 مصوبات اقدام کننده

 البرزاتاق بازرگانی 

با عنایت به مطالب مطرح شده از سوی ریاست محترم اتاق بازرگانی در خصوص مشکالت ناشی از تعلیق   -1

کارت بازرگانی فعاالن اقتصادی استان و توضیحات ارائه شده توسط ریاست محترم سازمان صهمت   140حدود 

اهنگی سازمان صمت و سهایر  مبنی بر رفع تعلیق موقت کارتهای مذکور، مقرر گردید اتاق بازرگانی البرز با هم

گزارش کاملی از تعداد کهارت ههای    ت از اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع ،دعو ودستگاههای اجرایی مرتبط 

لسهه آتهی شهورای    مشکالت جانبی تعلیق و ... را تهیهه و در ج  –مبالغ مربوط به تعهدات ارزی –تعلیق شده 

 .گفتگو ارائه نماید

شرکت نمایشگاههای بین 

معاونت  -المللی استان

هماهنگی امور محترم 

  -اقتصادی استانداری

شورای گفتگو و گهزارش ارائهه شهده توسهط مهدیرعامل محتهرم شهرکت         قبلی پیرو مصوبات جلسات -2

عملیات اجرایی پروژه مذکور طی مدت  ،نمایشگاههای بین المللی استان و تأکید استاندار محترم مقرر گردید

یک ماه آتی بصورت ضرب االجل آغاز و معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری با هماهنگی سایر 

سازمان صهمت و ... موضهوع را پیگیهری و تعیهین      –دستگاههای مربوطه از جمله اداره کل راه و شهرسازی 

 تکلیف نمایند.
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30/05/99تاریخ:  4از   3صفحه:       73شماره جلسه:  
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 مصوبات اقدام کننده

مدیرکل محترم تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی 

 استان

میلیهارد تومهان تسههیالت     56گزارش مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جذب حدود  -3

اعطایی به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا استماع و ضمن تشکر از اقهدامات انجهام گرفتهه    

معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری  ظرنبا تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرکل محترم مقرر گردید 

برطهر    ضهمن  دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای اسهتان  از جملهدستگاههای اجرایی مرتبط  همکاری و

کردن مشکالت موجود، اقدامات الزم را با جدیت کامل جهت جذب تمام منابع تخصهیص داده شهده بهه میهزان     

 میلیارد تومان بعمل آورند. 1252

 اتاق بازرگانی البرز

برای تجلیل، قهدردانی و پاسداشهت خهدمات     " یزدی فاتح "پیشنهاد برگزاری همایشی با نام با عنایت به  -4

از سوی ریاست محترم اتاق بازرگانی مقرر گردید این همهایش تها پایهان     استانو فعاالن اقتصادی پیشکسوتان 

اسهتانداری البهرز و اتهاق    بها همکهاری   (  کرونا شیوع ویروس) در صورت مناسب بودن استان از نظر  سال جاری

 موسسات علمی و پژوهشی و ... ( برگزار گردد. -بازرگانی و دیگر نهادهای مرتبط ) انجمن ها

 دبیرخانه شورای گفتگو

در حهوزه مشهکالت ناشهی از     19/5/99( دستورجلسه با موضوع پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ 1بند ) -5

بند مطرح و با اصالحات جزئهی بهه شهرح ذیهل بهه       11و خدمات طی  نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کاال

 تصویب رسید.

از کشورهای همسایه از جمله عراق و افدانستان بصورت  کاال و خدمات به برخیبا توجه به اینکه صادرات  -5-1

ریالی صورت می گیرد، لذا پیشنهاد می گردد صادرات ریالی به کشورهای همسایه همانند روال نیمهه اول سهال   

 .از سوی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته و در رفع تعهد ارزی آنان اعمال گردد 97

 دبیرخانه شورای گفتگو

ای با توجه به اینکه صادرات در شرایط سخت تحریمی با مشکالت فراوانهی از جملهه تهأمین هزینهه هه      -5-2

هزینه های ریسک خرید از طر  ایرانهی   -هزینه بازاریابی –انتقال ارز به کشور رسربانامشهود مانند هزینه های 

را نیز بهه   99و ... همراه می باشد ، لذا پیشنهاد می گردد بانک مرکزی جمهوری اسالمی رفع تعهد ارزی در سال 

 % ارزش گمرکی کاالهای صادر شده مورد پذیرش قرار دهد.80میزان 

 دبیرخانه شورای گفتگو
از عرضه ارز حاصل از صهادرات در   تا سقف معین شرکت ها و صادرکنندگان با مقیاس کوچک و مبلغ کم -5-3

 سامانه نیما معا  گردند.

 دبیرخانه شورای گفتگو
سهامانه ههای نیمها، سهنا و تههاتر ارز بها        و از طریهق  رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بصهورت تلفیقهی   -5-4

 نیز مورد پذیرش قرار گیرد. 99برای سال (  98و  97مشابه سالهای کاال و خدمات ) واردکنندگان 
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 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو

% مالیهات ارزش  80با عنایت به ضرورت تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان پیشهنهاد مهی گهردد     -5-5

افزوده صادرکنندگان بصورت علی الحساب و بر اساس قوانین جاری و تأکیدات مکرر دولت محتهرم مبنهی بهر    

 استرداد طی مدت یکماه به صادرکنندگان مسترد گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو
ظور افزایش سرعت عملیات اجرایی در تمام زمینه های مربوط به حوزه صهادرات پیشهنهاد مهی    به من -5-6

 تأمین و یا ارتقاء یابد. یو نرم افزار یگردد زیرساختهای موردنیاز اعم از سخت افزار

 دبیرخانه شورای گفتگو
پیشنهاد می گردد عملیات ثبت سفارش های جدید و صدور گواهی های آماری و کدهای منشهأ ارز در   -5-7

 سازمان های صمت استانها با سرعت باال و حذ  عملیات اداری مضاعف و غیرضروری صورت پذیرد.

 دبیرخانه شورای گفتگو
در قبال واردات کاال با ارز حاصل از صهادرات توسهط    صادرکنندگان پیشنهاد می گردد رفع تعهد ارزی -5-8

 اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مورد پذیرش و تأیید قرار گیرد.

 دبیرخانه شورای گفتگو
واردات بدون نیاز به اخذ کد منشاء ارز بها انتظارههای   به منظور تسهیل امور پیشنهاد می گردد شرایط  -5-9

 طوالنی فراهم گردد.

 گفتگودبیرخانه شورای 
پیشنهاد می گردد سقف واردات با ارز حاصل از صادرات جههت تهأمین مهواد اولیهه ، ماشهین آالت و       -5-10

 کاالهای ضروری و اساسی باالخص برای تولیدکنندگان حذ  گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو
اصالح  ،بازرگانیسه جانبه تشکلهای صنفی، گمرک و اتاق با توجه به همکاری های  پیشنهاد می گردد -5-11

 و واقعی کردن ارزش تعیین شده کاالهای صادراتی با سرعت باال در هر استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

حسین فاضلی ) نماینهده : جعفهر داراب خهانی (،    ، علی حدادی ، پرهام رضایی  ،شهبازی ، مهدی عسگری دکتر  "جناب آقایان :حاضرین 

مجیهد موسهوی ،    سهید  ، مختاری محمدعلی، رامین ربیعی ، پرویز زرگرشاهمرادی ، علی اصدر کمالی زاده ) نماینده : شجاعی (،  جهانگیر

صالح الهدین  حسن محمدعلیزاده ، داود بهمن پور، ، محمدرضا محمدی ،  مرتضی سالمی،  غالمحسین نوحی ملکی راد ،، حسین فالح نژاد

 " خانم زهرا عربشاهی و سرکار احمد غالمی،  دلشاد

، عباس کبریائی زاده ، نورالهه عابهدی  ، بهروز حصاری ، رضا رضایی ،  فالح ابوالفضل حسن مددی ، اکبر سلیم نژاد ، "جناب آقایان :غائبین 

 " عزیزاله رضایی ، سید مسعود موسوی

 "علیرضا صفرخانلو و سرکار خانم شادی حاضری  -مرتضی کوهنورد -جعفر سلیمانی -مصطفی هاشمی "جناب آقایان :میهمانان

  


