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

 

 
11/81/99 تاریخ: 3 از  1    صفحه:   75 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 13:38الی   11:88   :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 :

و همچنین جلسه کارشناسی     37/9/91بررسی برخی مصوبات نوزدهمین جلسه دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف استان مورخ        -1

 با موضوع مشکالت عنوان شده در حوزه اصناف و برخی اتحادیه های تحت پوشش 9/7/99مورخ 

 مشکالت عنوان شده از سوی انجمن گوشت و فرآورده های گوشتی استان در خصوص 19/6/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -2

 بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی استاندار محترم و ریاست شورای گفتگوارائه  -3

 11/81/99  مورخ گفتگو شورایجلسه  پنجمین هفتاد و مذاکرات خالصه

ضایی  آقای مهندسجناب  سالم و خیرمقدم      :ر ضمن  شان در ابتدا  صادرکنندگان    39با توجه به اینکه روز ، ای صادرات بود این روز را به  مهرماه روز ملی 

با توجه به اینکه برگزاری مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق های بازرگانی با همکاری سازمان صمت محول شده      امسال   عرض نمودند.استان تبریک  

ست،   ستان   ثبا صادرکنندگان ا صادرکنندگان نمونه ت انجامت نام از  ستا    ا در قالب آن  شوند که در این را شرکت کننده ثبت نام خود را انجام داده   33انتخاب 

 نباید اجازه دهیم موضوع بازگشت ارز صادراتی به اصل موضوع لطمه وارد نماید. اند.

نیاز است تا بحث تعقیب کیفری برای اشخاص  اظهار نمودندضرورت اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  با اشاره بهدر ادامه  ایشان 

سیدگی نمی کنند       شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اجرای آن ر صوبات  ستی پیگیری      حقیقی و حقوقی که به م صوبات مربوطه به در شود تا م لحاظ 

 انجام شده است. محترم استان ن مهم با دستور دادستانشود، در استان اصفهان ای

 ضمن تشکر و قدردانی  در ادامه با مثبت ارزیابی کردن تغییر و تحوالت انجام شده در فعالیت شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در هفته های اخیر       وی

 ثیر بسزایی در تعامل بهتر با بخش خصوصی و رضایتمندی آنها دارد.أم تاین مه عنوان نمودندشهرکها از آقای مهندس مهدی پور؛ مدیرعامل محترم شرکت 

این بخشنامه جدید   افزودندپیگیری و صادر شده است،    ” معاون اقتصادی رییس جمهوری  ”در بخش دیگر ضمن اشاره به بخشنامه جدیدی که توسط     ایشان  

بر  ده وش در کنار نگاه مثبت وزیر صمت به بحث توسعه و شکوفایی بخش تولید موجب ایجاد یک فرصت و فضای مناسب برای تولیدکنندگان سراسر کشور           

صنعتگران ایرانی    افزایش شین آالت مورد نیاز  سبی فرصت   تأثیر گذار بوده وتولید داخلی و خرید مواد اولیه و ما ور این زمینه برای تولیدکنندگان کش  در منا

 نمایند.فراهم شده است تا از شرایط بحرانی ایجاد شده عبور 

شان  صوبات هفتاد و چهارم أدر ادامه با ت ای سه   ینکید بر اهمیت توجه به م شاورزی      شورای گفتگو جل صوالت ک صوص انجام امور مربوط به قرنطینه مح در خ

یام پ منطقه ویژهمیان سازمان جهاد کشاورزی استان و     مکاتبات متعددیسفانه  أدر این مورد مت نمودندپیام عنوان منطقه ویژه اقتصادی  صادراتی استان در   

صورتی که قرار بود طی مدت دو         ست؛ در  شده ا صل ن سئله حل و ف ساخت های الزم در محل    صورت گرفته و هنوز این م سبت به ایجاد و یا تقویت زیر ماه ن

صادرکنندگان حوزه کشاورزی البرز نقش مهمی در صادرات این اقالم از کشورمان دارند، اما اکنون به دلیل نبود زیرساخت های        اقدام شود.  قه ویژه پیاممنط

 .شود می انجام دیگر استانی نام به آن  به آمار مربوط بوده و یگر مانند هرمزگان در حال انجام کافی در البرز این مهم از طریق استان های د

با اشاره به اینکه نهایت همراهی را برای رفع موانع راه اندازی نمایشگاه بین المللی در  ایشان ضمن سالم و خیرمقدم  آقای دکتر شهبازی : جناب 

راه اندازی نمایشگاه بین المللی یکی از مطالبه های مهم و اصلی مردم و بویژه فعاالن اقتصادی استان است از این رو       عنوان نمودند البرز داشتیم 

  شود.باید طبق آنچه وعده داده شده در موعد مقرر محقق 

پیگیری های الزم از سوی اتحادیه های ار نمودند اظه نظام صنفیقانون  91ماده با اشاره به موضوع مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی استان در خصوص ایشان 

 .مربوطه صورت گیرد
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11/18/99تاریخ:  3از   3    صفحه:   75 شماره جلسه: 

 جلسه: جناب آقای دکتر شهبازیرئیس  رضاییدبیر شورا: جناب آقای مهندس  13:38الی   11:88   :ساعت شروع و خاتمه

شغلی          سته های  صلی ، نماینده ر ضای ا شورا باید عالوه بر اع سات این  صوبات و اقدامات این حوزه قرار گیرند و در   مختلف در جل ضور یابند تا در جریان م ح

شند       شته با سازی مشارکت دا صمیم  صادرات و پویایی چرخه اقتصادی         .ت ستای رونق و جهش تولید،  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در را   مصوبات 

ست قرار می گیرند          ستا کوتاهی کنند مورد بازخوا سانی که در این را شود و ک ست بنابراین باید به جد اجرایی  سیار حائز اهمیت ا ستان ب صت ها محدود   .ا فر

 .را غنیمت شماریم و در راستای تحقق اهداف، برنامه ها و وعده ها با اهتمام ویژه ای وارد میدان شویماست از این رو باید زمان 

بخش خصوصی البرز بسیار متعصب و کوشا هستند و حتی در بدترین شرایط  عنوان نمودندبا اشاره به نقش تسهیل گری دولت در امور تولید و تجارت،  ایشان

بنابراین باید تدابیر الزم جهت تسهیل در امور تولید، صنعت و صادرات در البرز تا جای ممکن اتخاذ     ،ولید و اشتغال پرداخته اند اقتصادی نیز به حفظ چرخه ت 

 .کرد

البته در شپپرایط کنونی با وجود تحریم های افزودند  درصپپدی صپپادرات را یافته 73البرز توفیق رشپپد  ، اسپپتانبا بیان اینکه در این برهه حسپپاسسپپ س 

یل و رفع ناجوانمردانه و روندی که بواسطه شیوع بیماری عالمگیر کرونا بوجود آمده است، محدودیت های جدی ایجاد شده ولی مجموعه دولت در جهت تسه     

 .موانع از هیچ تالشی فروگذار نمی کند

ستاندار     شست، ا ساخت ها   محترم در پایان این ن ضرورت بهبود زیر ستان ت و رئیس اتاق بازرگانی البرز بر  ین کید کردند، به باور باالترأی فناوری اطالعات در ا

ای استان همقام های دولتی و بخش خصوصی استان، توسعه دولت الکترونیک به دلیل فراگیری بیماری کرونا ضرورت مضاعفی یافته است و باید تمام ظرفیت 

 در جهت بهبود توانمندی ارتباطات آنالین، به کار گرفته شوند.

 مصوبات کنندهاقدام 

میادین میوه و تره بار سازمان 

 و فرآورده های کشاورزی

 اتاق اصناف -شهرداری

( دستورجلسه با موضوع بررسی مشکالت عنوان شده در حوزه اصناف توسط برخی از اتحادیه های       1بند ) -1

صنفی و همچنین دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی ، تعاون و اصناف استان مطرح و پس از طرح موضوع و      

ار  استاند  مطالب توسط  یریاست محترم اتاق اصناف و جمع بند  استماع سخنان   ارائه گزارش دبیرخانه شورا و  

محترم و رئیس شپپورای گفتگو موارد ذیل به تصپپویب رسپپیده و مقرر گردید پیگیری های الزم از سپپوی          

 دستگاههای اجرایی مرتبط و دبیرخانه شورا انجام گیرد.

صره )  -1-1 سال    91( ذیل ماده )3با عنایت به مفاد تب صنفی الحاقی  مبنی بر اینکه کلیه   1393( قانون نظام 

سب از اتحادیه های          شهرداری ها موظف به اخذ پروانه ک ستقر در میادین میوه و تره بار  صنفی م واحدهای 

مقرر گردید تمام واحدهای   ذیربط می باشند و بررسی نقطه نظرات سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط    

سب از اتحادیه          ستان ملزم به رعایت قانون مذکور و اخذ پروانه ک ستقر در میادین میوه و تره بار ا صنفی م

سهیل این امر همکاری الزم را        سریع و ت صناف و اتحادیه های ذیربط نیز در جهت ت مربوطه گردیده و اتاق ا

 بعمل آورند.

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

در اجرای مصوبات نوزدهمین جلسه دبیرخانه مشترک سه اتاق و در جهت کمک به رونق کسب و کار        -1-2

ستان مقرر گردید پیرو تعامالت قبلی  ضوع ماده       ،در ا صدور گواهی مو سبت به  ستان ن اداره کل امور مالیاتی ا

تشکیل پرونده و ارائه ارشادات     با ق.م.م برای واحدهای صنفی که در محل استیجاری فعالیت می نمایند،   116

الزم اقدام و صپپدور گواهی مذکور را منوط به تعیین تکلیف بدهی احتمالی محل فعالیت و یا فعالیتهای قبلی         

 ننمایند. ضمناً مراتب به نحو مقتضی به واحدهای تابعه و ادارات شهرستانی نیز ابالغ گردد.
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 مصوبات اقدام کننده

اداره کل ، اتاق اصناف 

 امور مالیاتی استان

سی مورخ        -1-3 شنا سه کار شنهاد مطروحه در جل صناف        9/7/99با توجه به پی شتر ا شنایی بی و به منظور آ

شده در ماده    شوق های مالیاتی پیش بینی  ق.م.م مقرر گردید اتاق  97محترم با وظایف و تکالیف قانونی خود و م

وین و از طریق اتحادیه های اصپپناف با همکاری اداره کل امور مالیاتی اسپپتان بسپپته های آموزشپپی مرتبط را تد

سایر روش های مورد توافق به          شی و یا  شکیل کارگاههای آموز ستان، آموزش های الزم با ت صناف صنفی ا و  ا

 ذینفعان آموزش الزم در این حوزه ارائه گردد.  

 ضمناً سایر موارد در این حوزه در جلسات آتی طرح و پیگیری خواهد شد.

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

صوص اجرای         -2 ستگاههای اجرایی در خ شورای گفتگو برخی از د ساس گزارش دبیر محترم  نظر به اینکه بر ا

شورای گفتگوی         ستان جدیت و اهتمام الزم و کافی را ندارند، مقرر گردید دبیرخانه  شورای گفتگوی ا صوبات  م

ست اجر             شده ، در د صوبات اجرایی  شامل م شورا  ستانی  صوبات ا شی از م ستان گزار شده را به همراه   ا ا و اجرا ن

ست   ستاندار          لی شته اند تهیه و به ا صوبات را دا سئولیت پیگیری و اجرای م ستگاههای اجرایی مربوطه که م د

 محترم و رئیس شورای گفتگوی استان ارائه تا با نظر ایشان موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

شورای  خانهدبیر

 گفتگو

مقرر گردید دبیر شورای گفتگو گزارشی از آخرین اقدامات انجام گرفته در خصوص راه اندازی مرکز قرنطینه   -3

شگاههای بین         ستان در محل منطقه ویژه پیام و همچنین پروژه مرکز نمای شاورزی ا صوالت ک صادرات مح جهت 

 المللی استان را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.

ضرین   ضایی    دکتر  "آقایانجناب  :حا سن مددی،  ، شهبازی ، پرهام ر صغر کمالی زاده         جهانگیرح سیامک آقایی ، علی ا شاهمرادی ، 

مد  اح، حسین فالح نژاد ،  بهروز حصاری ، عبداله مخبر  ، مختاری محمدعلی ، فالح ابوالفضل )نماینده : افراسیاب شجاعی (، رامین ربیعی ،   

سین نوحی  ملکی راد ، ضا محمدی  ، محمد غالمح سن قورچیان ،  ،ر شین      ابوالح ستمی ) نماینده : آقای اف علی مهدی پور، کیومرث پورر

و سرکار خانم   ، داود داودی احمد غالمی سید فراز جبلی،  ، صالح الدین دلشاد  حسن محمدعلیزاده ، داود بهمن پور،  ، افشار( ، رضا رضایی    

   زهرا عربشاهی

ی  عباس کبریائ، نصراله شمس آذر ، نوراله عابدی    علی حدادی ، حسین فاضلی، اکبر سلیم نژاد ،    ،مهدی عسگری   "جناب آقایان :غائبین 

 " زاده ، عزیزاله رضایی ، سید مسعود موسوی

و  "یداله مالمیر ، نبی اله نوری نسپب ،  احمد زارعی ، محمدباقر رضپوی تقوی ، غالمرضپایی، سپعید امیدواری      " جناب آقایان :میهمانان

 خانم ها فتانه شکرالهی ، شادی حاضری سرکار

  


