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 هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
70/17/89 تاریخ: 4 از  1    صفحه:   07 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 7::9الی   7::0   :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 :

مدیریت واردات، حمل و نقل و اموور گمرکوی ا اتواق بازرگوانی البورز در      بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات کمیسیون بازرگانی ) توسعه صادرات،  -1

 خصوص اصالح قوانین و دستورالعمل های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

 با موضوع مشکالت منطقه ویژه پیام پیرو مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورا  0/5/98بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -2

بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیسیون سرمایه گذاری )پول و بانکا و توسعه خدمات اتاق البرز در خصوص سقف اعتبوارات و تسوهیالت    -3

 پرداختی بانکهای استان

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

 70/17/98  مورخ گفتگو شورایجلسه  هفتادمین مذاکرات خالصه

بهتورین  را حرکت های کارآمد جهت توسوعه صوادرات   ضمن سالم و خیرمقدم و تشکر از حضور اعضاء و میهمانان محترم، ایشان  آقای مهندس بناموالیی:

اظهوار نمودنود    خارج از کشور با اشاره به نقش مهم رایزن های اقتصادی کشورمان درنمودند. سپس جامعه عنوان  یگزینه در مسیر رفع چالش های اقتصاد

 . ثیرگذار خواهد بودأدر هدایت سرمایه ها به سوی ایران و رونق اقتصادی کشور بسیار تآنان وجود و توانمندی 

یکی از چالشهای موجود در توسعه صادرات بخشنامه های متعدد بانک مرکزی در خصوص صادرات و برگشت ارز صادراتی اسوت کوه   در ادامه عنوان نمودند 

داده است. با توجه به مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی و مواجه شدن بخوش تولیود بوا     افزایش را کاال این مشکل صادرکنندگان را کالفه و ریسک صادرات

 چواره  مشوکل  این رفع برای  رکود تورمی، ضروری است در نشست های مشترک بخش خصوصی و مدیران ذیربط دستگاههای اجرائی تا قبل از سال جدید

 .شود اندیشی

 ریزی همراه با مساعدت دولت برای تکمیل ظرفیت اینگونوه واحودها قطعوا     برنامهعنوان نمودند  کارخانجات از الی بسیاریبا اشاره به ظرفیت های خایشان 

شواهد بیانگر این واقعیت تلوخ اسوت کوه در موواردی مووازی کواری در سوازمان         جامعه را همراه خواهد داشت.ی توسعه صادرات و رفع مشکالت اقتصاد

 .شود اندیشی چاره باید مشکل این رفع برای که کند می خودنمائی بازرگانی های اتاق و خارجه امور وزارت اقتصادی نتمعاو تجارت، توسعه های

و پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی را بسیار ضروری و حرکتی مهوم   عضویت، FATFسپس با اشاره به نزدیک شدن به پایان زمان پیوستن ایران به 

 نمودند.در مسیر سهولت در برقراری روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا عنوان 

هت پرداخت حقوق، عیدی و سونوات پرسونل   ایشان در پایان با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و نیاز مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی به نقدینگی ج

اشوته باشوند.   درخواست نمودند مدیران دستگاههای اجرایی از قبیل ادارات کل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... مساعدت و همکاری بیشتری با واحدها د

 و تصمیمات استاندار محترم اهتمام ویژه ای داشته باشند. همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی نیز تقاضا نمودند نسبت به پیگیری مصوبات شورای گفتگو

دشمن همواره بدنبال برنامه ریزی برای ضربه زدن عنوان نمودند  به حوادث اواخرآبان ماه امسالبا اشاره ضمن سالم و خیرمقدم ایشان  آقای دکتر شهبازی :

معاندان با استفاده از پیاده نظام های داخلی و خارجی خود حووادثی را   .دستاویز قرار دادبه نظام جمهوری اسالمی است و این بار نیز اصالح قیمت بنزین را 

  .درقم زدند و قصد داشتند که این روند را تکرار کنند ولی مردم آگاه و هوشیار با عدم حمایت و همراهی از ناآرامی و اغتشاش جلوگیری کردن

واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ  فرمودندکنندگان و تجار استان که همواره پویا و موثر بوده اند، با قدردانی از حضور فعال تولید ایشان در ادامه

  .تولید کاسته نشودمیزان البرز حتی در شرایط سخت نیز با شور و تعصب چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند تا از 
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 هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
70/17/98تاریخ:  4از   2    صفحه:   07 شماره جلسه: 

 رئیس جلسه: جناب آقای دکتر شهبازی دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 7::9الی   7::0   :ساعت شروع و خاتمه

 کوه  توفیق بزرگو عنوان نمودند این  دانسته بخش خصوصیتعامل سازنده دولت و در سال جاری را مرهون  درصدی صادرات البرز 2:رشد استاندار محترم 

اشوتاال،   .نیاز به افزایش بیش از پیش بسترهای اشوتاال دارد  بوده وآن رشد مهاجرت  نتیجهتجارت دارد که  نشان از پویایی تولید و، در البرز رقم خورده 

نشاط اجتماعی است که برای پر گشودن باید هر دو بال با هوم بوه    و وق شهروندیو بال دیگر امنیت، تکریم حق بودهتولید و تجارت یکی از بال های توسعه 

  .پرواز درآیند بنابراین تدابیر الزم را در این راستا اتخاذ کرده و برنامه محور در حال حرکت هستیم
الن عوالی کشوور در   ئوحضور مس عنوان نمودندآینده نزدیک به استان البرز  در قضائیه قوه محترم رئیس و جمهوری ریاست محترم با اشاره به سفر ایشان

بر این باور هستیم که باید بستر حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و تجوار در داخول و خوارج از     .البرز فرصتی ماتنم برای توسعه روز افزون استان است

درخواسوت گردیود   طی مکاتبه ای با وزیور محتورم اموور خارجوه     ، رز با کشورهای هدف تجارت تقویت بستر ارتباط تجار البدر خصوص  .کشور فراهم شود

صادرکنندگان و واردکنندگان و ایجاد تعامل با آنها می باشد در استان ایجاد گردد که این نمایندگی دفتر وزارت خارجه که یکی از اهداف اصلی آن حمایت از 

 مور اقتصادی استانداری پیگیری خواهد شد. موضوع از طریق معاونت محترم هماهنگی ا

نیز تصمیم گیری در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است که امید است به زودی اعالم شود تا هر چه  FATF موضوع در خصوص در ادامه عنوان نمودند

 .سریع تر تعیین تکلیف شود

از ایون رو از بخوش    و اسوت  هماهنگی های الزم انجام شده و زمین نیوز تحویول داده شوده    عنوان نمودند درخصوص نمایشگاه بین المللی البرز نیز  ایشان

در خصووص  همچنوین   .خصوصی انتظار می رود که هر چه سریع تر از پیشرفت فیزیکی این امکان مهم گزارشی ارائه دهند چراکه روند امور رصد می شوود 

دات الزم اندیشیده شد و دولت در البرز وظایف خود هیت مدیره تمألساتی تخصصی با مدیرعامل و هیایجاد پایانه صادراتی نیز بستر الزم مهیا شده و طی ج

  .را انجام داده بنابراین در انتظار اقدامی از سوی شرکت مربوطه هستیم

و رونق تولید و تجارت وجود ندارد  در مسیردر استان هیچ گونه مانعی  فرمودند می باشد،ه در این جلسه مطرح شد ملی با بیان اینکه غالب مسائلی ک ایشان

ثبات ترین استان  یکی از امن ترین و بابعنوان  البرز .خوش درخشیده است ، البرز در بسیاری از عرصه های اقتصادی کشورهمدلی و بواسطه همین همراهی

 .های کشور محسوب می شود

ایجواد شوک و تردیود،     نمودندبا اشاره به بیانات و منویات امام راحل )رها و همچنین مقام معظم رهبری در خصوص امیدآفرینی در جامعه، عنوان  در پایان

طئه های دشمنان کارآمدی نظام را به سمع و نظر مردم برسانیم تا تو می بایست .جامعه ایجاد می کنددر س و ناامیدی أمنافع عمومی را به خطر می اندازد و ی

 خورد.بتا آینده روشنی برای ملت ایران رقم  شودبه نظام خنثی  یبرای ایجاد ناامیدی و بی اعتماد

 مصوبات اقدام کننده

 استانداری

اتواق  واردات، حمل و نقل و امور گمرکویا   ) توسعه صادرات، مدیریت ا پیشنهادات کمیسیون بازرگانی1بند ) -1

بازرگانی البرز بررسی و مقرر گردید به منظور تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کاال و خدمات و ضورورت  

در این امر مهم و در راستای هم افزایی بیشتر دسوتگاههای اجرایوی مورتبط،    مشارکت دستگاه دیپلماسی کشور 

درخواست تشکیل یک جلسه با حضور معاونت های محترم اقتصادی و کنسولی وزارت اموور خارجوه بوه هموراه     

مسئولین محترم بانک مرکزی و سازمان توسعه تجوارت و   –روسای محترم اتاق های بازرگانی -استانداران محترم

فعالیوت رایوزن هوای     ،یر دستگاههای مرتبط در محل وزارت امور خارجه پیگیری گردیده تا با رفع مشوکالت  سا

از ظرفیوت دسوتگاه دیپلماسوی کشوور در جهوت       ه کشورهای هدف مجددا  آغاز واقتصادی کشور در سفارتخان

 مشکالت صادرکنندگان بصورت مطلوب و بهینه استفاده گردد.

دبیرخانه شورای 

 گفتگو

مذکور، پیشنهاد انتخاب رایزن هوای اقتصوادی در کشوورهای     نشستهمزمان و به موازات پیگیری تشکیل  -2

 هدف توسط اتاق بازرگانی و یا سایر تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی نیز پیگیری گردد.
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 هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
70/17/89تاریخ:  4از   :صفحه:       07شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 7::9الی  7::0    :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو

 مرکز

در خصوص مشکالت ناشی از تفاوت نرخ واقعی صادرات کاال و خودمات بوا ارزش ثبوت شوده در سیسوتم       -3

گمرکات کشور و تبعات ناشی از این امر پس از بحث و بررسی، پیشنهاد کمیسیون بازرگانی به شرح ذیول موورد   

 .شورای گفتگوی مرکز پیگیری گردددبیرخانه تأیید قرار گرفته و مقرر گردید از طریق 

گمرک جمهوری اسالمی ایران ضمن پیش بینی تمهیدات الزم در جهت تسریع در انجام کارشناسوی و  پیشنهاد : 

برگزاری مستمر جلسات کمیته تعیین ارزش کاالی صادراتی ، درخوست انجمن های تخصصی و تشکلهای بخوش  

هترین زموان ممکون   خصوصی در خصوص تعدیل و اصالح ارزش گمرکی کواال و خودمات صوادراتی را در کوتوا    

همچنین نرخ فروش واقعی صادرکنندگان کاال و خدمات به جای ارزش گمرکی مندرج در پروانوه   رسیدگی نماید.

 های صادراتی مبنای عملکرد مالی و رفع تعهدات ارزی آنان قرار گیرد.

 دبیرخانه شورای گفتگو

 مرکز

کمیسیون بازرگانی اتاق در خصوص پذیرفتن هزینه های مربوط به صادرات کاال و خدمات از قبیول   پیشنهاد -4

هزینه های نقل و انتقال وجه ) تبدیل ریت و ...ا، هزینه های پوشش ریسک خریدار و هزینه های جابجایی پوول  

 فتگو پیگیری گردد:  به شرح ذیل به تصویب رسیده و مقرر شد مراتب از طریق دبیرخانه مرکزی شورای گ

تقویت و حمایت از صادرکنندگان کاال  همچنینبه منظور جلوگیری از کاهش ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور و 

با اعمال تخفیفات و مشوق هوای   98رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال میزان و خدمات، پیشنهاد می گردد 

 رار گیرد.مورد پذیرش ق 1:90در نظر گرفته شده مشابه سال 

 کمیسیون بازرگانی اتاق

 البرز بازرگانی

ا نقطه نظرات و پیشنهادات کمیسیون بازرگانی اتاق البرز با موضوع ایجواد  0ا و )6) ا،5در خصوص بندهای ) -5

تسهیل در صدور مجوزهای صادراتی و  -ر تأمین مواد اولیه و شبکه توزیعسیستم تنظیم کننده و یا ریگالتوری د

تحویل ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان کاالهای مجاز و جلوگیری از ورود کاالهای لوکس و غیرضرور بوا ارز  

حاصل از صادرات مجددا  در کمیسیون مذکور مورد بحث و بررسوی کارشناسوی قورار گرفتوه و ضومن ورود بوه       

مراتب بصورت دقیق و جزئی تور در جلسوات آتوی     ،جود در مراجع مختلفمصادیق و بررسی آمار و اطالعات مو

 شورا طرح گردد.

سازمان جهاد کشاورزی 

 استان

با توجه به طرح مشکل قرنطینه محصوالت صادراتی کشاورزی توسط دبیر محترم اتحادیه تولیدکننودگان و   -6

صادرکنندگان میوه و تره بار استان مقرر گردید؛ موضوع تسریع در انجام آزمایشات قرنطینه ای جهت صوادرات  

بهره گیری از تجربیات استان محصوالت کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه و با 

، مراتب را همراه ورت نیاز و مواجه بودن با مشکالت احتمالیهرمزگان بررسی و به مرحله اجرا درآید. ضمنا  در ص

با پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورا اعالم نمایند. همچنین در صادرات محصوالت کشاورزی به مقصد کشوور  

 تری اعمال گردد.امارات متحده عربی دقت نظر بیش



4 
 

 هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
70/17/89تاریخ:  4از   4صفحه:       07شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 7::9الی    7::0   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

روسای محترم اتاق های 

بازرگانی، تعاون و 

 استانداری -اصناف

آخرین وضعیت روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه مرکز نمایشوگاههای   مقرر گردید ضمن ارائه گزارش -0

 درخواسوت  مکاتبه ای توسط روسای محترم اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف در خصووص  ،بین المللی استان

 صورت پذیرد.استفاده از اعتبارات دولتی با استاندار محترم انجام تا پیگیری های الزم جهت تأمین اعتبار 

مدیرکل محترم دفتر 

هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری

و با توجه به طرح مشکالت مربوط به تعطیلی کارخانجات تولید بتن آماده ، بر اساس ضوابط محیط زیسوت   -8

وجود معاینه فنی تراکهای حمل بتن و تردد ناچیز ماشین آالت حمل بوتن در  از طرفی و تبعات ناشی از این امر 

مقابل تردد وسایط نقلیه سنگین عبوری از استان البرز و به تبع آن سهم انودک واحودهای تولیدکننوده بوتن     

مراتوب   ،ماهنگی امور اقتصادی استانداریآماده در آلودگی هوا، مقرر گردید با پیگیری مدیرکل محترم دفتر ه

در اسرع وقت و در جلسه مشترک معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی امور عمرانی استانداری 

 و نتیجه به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال گردد.و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در استانداری برگزار 

-سازمان صمت استان

هماهنگی محترم معاونت 

 امور اقتصادی استانداری
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که در حال حاضر در تصرف معدن صودف موی باشود را بوه      استان پایانه صادراتیاحداث مرکز داده شده برای 

تا بر اساس مفاد قانون معادن و از طریق مقام عوالی   گزارش تانداریمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی اس

 وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری گردد.

 ، مختواری  ، محمودعلی  فوالح  ابوالفضول شاهمرادی ، رامین ربیعی ،  ، جهانگیر رحیم بناموالیی شهبازی ، دکتر  "جناب آقایان :حاضرین 

، مجتبی تقووی، محمودامین    مرتضی سالمی،  غالمحسین نوحی ، ، موسی اسالمیانحسین فالح نژاد مجید موسوی ،  سیدبهروز حصاری ، 

احمد موسی شلی، ،  صالح الدین دلشادحسن محمدعلیزاده ، داود بهمن پور، ، رضا رضایی ، کیومرث پوررستمی )نماینده: جامعیا،  فرشی

 " و سرکار خانم زهرا عربشاهی غالمی

علوی اصوار    حسین فاضلی ، حسن مددی، اکبر سولیم نوژاد،   ، ، محمود بهمنی عزیز اکبریان ، محمدجواد کولیوند "جناب آقایان :غائبین 

 "، سید مسعود موسوی، عزیزاله رضایی رضا علیخانزادهعباس کبریائی، ، نوراله عابدینصراله شمس آذر، کمالی زاده ، 

سیداحمد  -جعفر سلیمانی -فریبرز بینش پور -مصطفی هاشمی -نظام دوست -صابری -ثناگو نادر  -پرویز زرگر "جناب آقایان :میهمانان

شوریف   -امیراسماعیل ثقفوی نیوا    -محمدباقر رضوی تقوی -مرتضی کوهنورد -پرهام رضایی -شاهین ظهوری -حسن خانی -میرجلیلی

 "اکبر حیدری  -علی اصار خلیقی -حمیدرضا فرشباف -حمیدوند

 


