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 هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
40/14/1044 تاریخ: 6 از  1    صفحه:   28 شماره جلسه: 

 عبدالهی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 11:04الی   11:44   :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

 10/42/1044پیگیری مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگو مورخ  -8

 :دستورجلسه شورا 

سی مورخ         -2 شنا سه کار شنهادات جل سی پی ضوع   80/2/1044برر سایر       با مو صی جهت واردات پارچه و  ص ست گمرکات تخ الحاق گمرک پیام در فهر

 ملزومات و تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و تسهیل  در صادرات پارافین جامد تولیدی استان.

 فرآیند تسریع انتقال کارت بازرگانی فعاالن اقتصادی استان به اتاق بازرگانی البرز در خصوص 14/9/1044بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -3

 بررسی مشکالت ناشی از افزایش تعرفه گاز مصرفی واحدهای تولیدی و ارائه گزارش آخرین اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در این خصوص -4

صوص برگزاری     -5 شنهاد رئیس اتاق بازرگانی البرز در خ سی پی شی  برر ستان و با هدف بهبود محیط      دوره های آموز صادی ا ستفاده فعاالن اقت به منظور ا

 کسب و کار

 ارائه بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکترعبدالهی استاندار محترم و ریاست شورای گفتگو -6

 

 44/14/1444  مورخ گفتگو شورایجلسه  دومینهشتاد و  مذاکرات خالصه

 از ابتدای شکلو تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و خیر مقدم خدمت میهمانان گرامی بیان نمودند؛ ضمن عرض سالم  آقای مهندس رضایی:

با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در حوزه اقتصاد  ایشان.گیری دولت سیزدهم نگاه ویژه تری در حوزه های مرتبط با اقتصاد ایجاد شده است

: در این زمینه معاون دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه نشست های مختلفی با ندل و وزارت امور خارجه افزوداز جمله در سطح روابط بین المل

کشورهای همسایه برگزار کردند و گسترش سطح تعامالت با آنها به عنوان اولویت نخست مطرح است، همچنین اقداماتی ویژه در حوزه عقد 

چند سال گذشته  متاسفانه در .تلیدی به همسایگان ایران مدنظر اساولیه و صادرات محصوالت تو قراردادها، تفاهم نامه ها، واردات مواد

های اقتصادی ایران در سطح سفارتخانه ها را از دست داده بودیم، اکنون در دولت سیزدهم با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت نگاه رایزن

زم برای صدور مجوز ایجاد دفترهای ویژه فعالیت اتاق های مشترک بازرگانی در کشورهایی که اقدامات ال اًبه این موضوع دارد، مجدد ایویژه 

 .ماه دیگر این مهم محقق شود 6ایران تراز تجاری خوبی در آنجا دارد، در حال انجام است که امیدواریم تا 

ن ابا اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه تولید، واردات و صادرات از جمله رسیدگی به مسائل حقوقی این شرکت ها بی ایشان

 .: این مشکالت بعد از راه اندازی دفاتر اتاق های مشترک بازرگانی با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شدندکرد

از لحاظ برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پایین آمده است، بخش  شش ماه نخست سالسفانه در عملکرد و رتبه استان البرز متا

وبات و مصعمده کاهش سطح این امتیاز به تشکیل نشدن ماهانه جلسات شورای گفتگو در البرز باز می گردد، در حالی که برگزاری این نشست ها مهم است 

یاست و به ربا حضور وزرا  در اتاق ایران و جلسات شورای گفتگوی ملی پیگیری است و برخی نیز که مصوبات ملی است باید آن به صورت ضرب االجل قابل

 .اقتصاد مطرح شود وزیر محترم

: بخش خصوصی انتظار دارد که صدای مطالبه ندالبرز در مجلس شورای اسالمی گفت محترم وی با درخواست از مسئوالن حاضر در این جلسه از جمله نماینده

ری تگری آن در مباحث مختلف از جمله قانونگذاری به گوش مسئوالن کشور برسد و این درخواست در مجلس که وظیفه قانون گذاری دارد با جدیت بیش

مباحث را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش ، این داریمبرای رشد توسعه صادرات در استان نیاز به فراهم کردن زیرساخت های آن  .شودپیگیری 

 .خصوصی استان پیگیری می کنیم و با توجه به مشورت میان بخش دولتی و خصوصی در این جلسات نتایج خوبی حاصل خواهد شد
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ت که در اسبازرگانی خارج از استان به اتاق بازرگانی البرز است، انتظار ما این های یکی از مشکالت مهم مرتبط به حوزه بازرگانی البرز موضوع انتقال کارت 

از  هجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوبه ای در این راستا داشته باشیم، بدین منظور الزم است که طرح های تشویقی برای استفاد

 .تقال دهیمگمرک البرز فراهم شود و با جلب رضایت تولیدکنندگان بتوانیم کارت های بازرگانی صادر شده از دیگر نقاط کشور را به البرز ان

های صادرات در این استان بیشتر مورد توجه قرار گیرند و دیپلماسی بخشعنوان داشتند؛ ضمن عرض سالم و عصر بخیر  ایشان حدادی: دکتر آقای

 و صنعت هایبخش در خوبی هایظرفیت. اقتصادی را در استان فعال کنیم، مجلس برای کمک به صادرات و برداشتن قوانین مخل این حوزه آماده است

 .دارد وجود البرز استان در کشاورزی

: خروجی این جلسات بسیار مهم است و برگزاری چنین نشست نددر خصوص برگزاری جلسات استانی در حوزه کمک به تولید و صادرات اظهار داشت ایشان

 .هایی باید برای بخش صنعت و تولید نتیجه بخش باشد

 رایب تولید اولیه مواد برخی تهیه: ندکرد نشان خاطر تحریمی شرایط در بخش این از حمایت لزوم و یدکنندگانتول وضعیت خصوص درایشان همچنین 

با وحدت بین دولت و مجلس می توانیم  .کرد حل را آن ریزی برنامه با توان می که دارد وجود گردش در سرمایه بخش در یمشکالت و  است سخت صنعتگران

خشی از م که بمتاسفانه دولت قبلی همراه مجلس نبوده و طی نه ماه گذشته جلسات متعددی با وزرا داشتیم و به این نتیجه رسیدیموانع را مرتفع کنیم و 

ه باید از استان البرز بهترین و باکیفیت ترین صادرات در زمینه میوه و تره بار را دارد و در این زمین .ها و بخشنامه ها نیاز به اصالح دارند آیین نامه ،قوانین

 .ظرفیت فرودگاه پیام استفاده کرد، چرا که این مجموعه دارای ظرفیت باالیی است و تنها نیازمند تحوالتی است که باید اجرایی شود

 جلسهای مربوطه م: امروز که این موضوع در مجلس مطرح است باید برای ارائه پیشنهادات خود در کمیسیونگفتنددر خصوص بودجه سال آینده  ایشان

ما در استان البرز سرمایه داران خوبی داریم و  .به ویژه در کمیسیون تلفیق تالش کنیم تا اصالحات در راستای حمایت واقعی از تولید و صادرات انجام شود

بنیان کمک گرفت و در های دانش های بخش خصوصی و شرکتها برداشته شوند، امروز باید از ظرفیتباید موانع سد راه پیشرفت استان در تمامی بخش

 .کل باید ظرفیت های استانی را بشناسیم تا تحول اساسی در حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در البرز اتفاق بیفتد

ازرگانی به اتاق ب استان های دیگربا اشاره به ضرورت توجه به انتقال کارت های بازرگانی صادره از  وقت بخیرایشان ضمن عرض سالم و  آقای دکتر عبدالهی:

: درخواست ما از بازرگانان و صاحبان حوزه اقتصاد که در البرز فعالیت دارند، این است که برای دریافت کارت بازرگانی خود از اتاق  نداین استان اظهار داشت

 .کارت بازرگانی آنها به اتاق بازرگانی البرز منتقل شوداگر قرار است که در استان خدماتی به این عزیزان ارائه شود، باید  .نمایندبازرگانی البرز اقدام 

استان در البرز انجام شود، قانون می گوید که اگر میزان   های تولیدی و اقتصادیدر بحث پرداخت مالیات بر اساس قانون مقرر شده که این اقدام شرکت

وقتی کارخانه ای  .های اجرایی تخصیص داده شوداستان و به منظور اجرای پروژهدرآمد استانی بیش از بودجه تخصیصی آنجا باشد، مازاد درآمد به خود آن 

دور یا صو حل مشکالت آن از طریق دستگاه های اجرایی استان پیگیری می شود، نباید پرداخت مالیات آن در پایتخت انجام شود  و البرز باشداستان در 

 .کارت بازرگانی آن در خارج از البرز باشد

 های صادراتی: باید به صورت دقیق موضوعات مربوط به این حوزه را رصد کرده و بر موضوعات و چالشندبا اشاره به اهمیت موضوع صادرات بیان کرد ایشان

مدیرکل  استان، در این کارگروه باید مدیرکل گمرک. کارگروهی در حوزه صادرات استان تشکیل شود .البرز اشراف کامل داشته باشیم و این مسائل را بدانیم

ئه اروسای اتاق بازرگانی و سازمان صمت البرز و نماینده ای از صادرکنندگان البرز حضور داشته باشند و به صورت تخصصی به بررسی مسائل و ار استاندارد،

تمایلی به انجام صادرات تولیدات خود از گمرکات در امر تسهیل صادرات از البرز باید به گونه ای عمل شود که تجار و بازرگانان البرز  .دنراهکار اقدام کن

برای صادرکنندگان، تجار و بازرگانان البرز که شبانه روزی برای پویایی اقتصاد استان تالش می کنند، فرش قرمز پهن کرده و . دیگر استان ها نداشته باشند

تجار، بازرگانان و صادرکنندگان این است که صادرات خود را از مبدا البرز  زا درخواست ما .چهارچوب قوانین و مقررات برای حل مسائل آنها تالش می کنیم

 ت اطالع رسانیانجام دهند و اگر دستور یا مصوبه ای در حد دولت، وزات صمت و یا گمرکات کشور برای تسریع فرآیند انجام صادرات آنها از استان نیاز اس

 .کنند
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برای فعالیت آنها فراهم می کنیم ولی مشروط به اینکه فعاالن این عرصه، پرداخت با تمام توان در کنار تجار و بازرگانان البرزی هستیم و تسهیالت الزم را 

 .مالیات و صادرات خود را از البرز انجام دهند

 1041 ها و چشم انداز های ابالغی باید در سالقصد ما این است که استان البرز در بحث صادرات و بازرگانی احیاء شود، طبق برنامهایشان در ادامه افزودند: 

 .های استان می توانیم دستاوردی فراتر از افق تعیین شده داشته باشیمدرصد را محقق کنیم که با توجه به ظرفیت 2رشد اقتصادی 

ت های نشسبه صورت مستمر طی  افزودند: د،نگمرک و سازمان استاندارد البرز باید برای تجار استان خدمات ویژه ارائه ده کل ادارهایشان با تاکید بر اینکه 

های توسعه تجارت در استان می پردازیم و از سوی دیگر نیز انتظار داریم تجار و بازرگانان استان تمامی فعالیت و حل موانع و چالش ءویژه و تخصصی به احصا

 .کنند دنبال البرز از را خود …های خود مانند پرداخت مالیات، ایجاد دفاتر مرکزی، دریافت کارت بازرگانی و تسهیالت و

درصدد هستیم ظرفیت فعالیت شهرک های صنعتی استان را به صددرصد برسانیم، اختیارات بانک ها را برای اعطای تسهیالت افزایش دهیم ایشان افزودند: 

در استان دنبال شود  های تولیدی و تجارضرورت دارد که فعالیت های واحد .و با کمک تجار و تولید کنندگان شاهد تحول حقیقی در اقتصاد استان باشیم

 .یت کنیمتا از محل فعالیت آنها اقتصاد استان پویا تر شود و از عواید مالیات و عوارضی که در البرز پرداخت می شود، زیرساخت های استان را تقو

خواهد بود و راه افزایش توان  بخش خصوصی بازوان قدرتمند ما در راستای تحقق اهداف توسعه ای استان هستند، به طور قطع این همراهی ها متقابل

 .اقتصادی تولیدکنندگان و صنعتگران را هموار خواهیم کرد

 هب نسبت فاضالب های خانه تصفیه و  های تولیدی و شهرک های صنعتی استان می توانند با ایجاد نیروگاه های مقیاس کوچکافزود: واحد ایشان در ادامه

 .ت داشته باشندامکانا این از نیز اقتصادی صرفه و کنند اقدام خود نیاز مورد آب و برق تولید

در کنار  .باشد داشته ملموس نتیجه و عملیاتی خروجی که کنیم ریزیبرنامه و مدیریت ای گونه به را جلسات باید  ایشان در بخش دیگری عنوان نمودند:

را نیز رعایت کنیم تا اعتماد پایدار دنیا را به کیفیت و کارآیی کاالی ایرانی مسائل و موضوعات که سر راه توسعه صادرات قرار دارد باید اخالق صادرات 

از فعاالن اقتصادی استان درخواست داریم با توجه به ارتباطات خود، سرمایه گذاران تخصصی در حوزه هایی همچون عمرانی نیز معرفی کنند  .جلب کنیم

باید  .می رود اتاق بازرگانی استان در خصوص راه اندازی نمایشگاه دائمی تسریع و تالش بیشتری کند انتظار .تا با حمایت از آنها به منافع مشترک برسیم

فراهم  منطقهاز ظرفیت های فرودگاه پیام بویژه در بخش کارگو نهایت بهره برداری را داشته باشیم چراکه بستر بسیار خوبی برای توسعه صادرات در این 

 است

 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورا

 جاریسال در شش ماهه نخست استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای عملکرد ارزیابی گزارش گردید؛ مقرر -1

 رقرا بررسی مورد البرز بازرگانی اتاق در استانداری اقتصادی امور هماهنگی محترم معاونت ریاست به جلسه یک در

 .پذیرد صورت دوم ماهه 6 در استان جایگاه ارتقای جهت الزم اقدامات و گرفته

کلیه دستگاه های 

 مرتبط اجرایی

 مرتبط اجرایی هایدستگاه گردید؛ مقرر و پیگیری 10/2/1044مورخ  گفتگو شورای هشتاد و یکمین جلسه مصوبات -8

 نمایند. ارسال استانی گفتگو شورای دبیرخانه روز به 14ظرف مدت  را  گرفته صورت اقدامات آخرین گزارش

 کل گمرک استاناداره 

 شرح به تصمیماتی و بررسی  80/2/1044 مورخ کارشناسی جلسه پیشنهادات و بررسی موضوع با جلسه دستور یک بند -0

 :گردید اتخاذ زیر

وضوع اضافه شدن گمرکات ( جلسه کارشناسی با م1با عنایت به پیگیری های صورت گرفته و اجرایی شدن مصوبه بند ) -0-1

رز بعنوان گمرک تخصصی جهت وارات پارچه و سایر ملزومات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نساجی و نیز صادرات استان الب

 .شورای گفتگو اعالم نماید دبیرخانهمحصوالت نساجی، مقرر گردید اداره کل گمرک استان البرز مراتب را رسماً به 
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 28 شماره جلسه: 0/14/1044تاریخ:  6از   0    صفحه: 

 عبدالهیرئیس جلسه: جناب آقای دکتر  دبیر شورا: جناب آقای مهندس رضایی 11:04الی   11:44   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

رئیس هیات مدیره 

انجمن صادرکنندگان 

 استان البرز

 رهمدی هیئت محترم گردید؛ رئیس مقرر نیز البرز استان گمرکات از جامد پارافین صادرات به مربوط مشکالت خصوص در -0-8

 در جامد پارافین صادرات و تولید خصوص در جامعی گزارش ،کوهنورد مرتضی آقای جناب البرز استان صادرکنندگان انجمن

 گانصادرکنند که یگمرکات ،صادراتی هایمحموله حمل نحوه ،استان صادرکنندگان و تولیدکنندگان لیست شامل البرز استان

 در مراتب و تهیه محصول این صادرکنندگان روی پیش مشکالت همراه به نمایند می صادر آنجا از را خود صادراتی هایمحموله

 جدداًم مربوطه هایدستگاه مدیران حضور باو  استانداری اقتصادی امور هماهنگی محترم معاونت ریاستبه  کارشناسی جلسه یک

 گردد. طرح شورا آتی جلسات در آن نتایج و بررسی

 اتاق بازرگانی

 مشکالت رفع جهت گفتگو شورای رئیس و محترم استاندار تاکید و استان در صادرات موضوع اهمیت به توجه با -0-0

 اقتصادی امور هماهنگیمحترم  معاونت ریاست به ویژه کارگروه یک ؛گردید مقرر صادرات امور در تسهیل و صادرکنندگان

 ره، رئیس محترم هیات مدیصنعتی تحقیقات ، استاندارد وگمرک مدیران کل محترم عضویتدبیری اتاق بازرگانی و  و استانداری

 ادرکنندگانص به مربوط مشکالت تا تشکیل بازرگانی اتاق در مرتبط هایتشکل و اجرایی هایدستگاه سایر و صادرکنندگان انجمن

 ادراتص تمام، استان صادرکنندگان مشکالت رفع و انگیزه ایجاد ضمن نحویکه به گردد پیگیری و طرح آتی جلسات در و ءاحصا

 .پذیرد صورت استان گمرکات طریق از استان

 اتاق بازرگانی البرز

 

 انتقال فرآیند در تسهیل خصوص در 14/9/1044 مورخ کارشناسی جلسه پیشنهادات بررسی موضوع با جلسه دستور 8 بند -0

 اولویت بر مبنی محترم استاندار تأکید به عنایت با ومطرح  البرز بازرگانی اتاق به استان اقتصادی فعاالن بازرگانی هایکارت

:گردید مقرر البرزاتاق  بازرگانی کارت دارندگان به استان در خدمات هرگونه ارائه

 و لتشکی مرتبط هایدستگاه سایر و صمت سازمان محترم رئیس عضویت و بازرگانی اتاق مسئولیت با ای ویژه کارگروه -0-1

 .گردد پیگیری جدی صورت به موضوع است گردیده صادر استانها سایراز  آنها بازرگانی کارت که اقتصادی فعاالن شناسایی ضمن

 دبیرخانه شورا
واحدهای تولیدی و صنعتی بعنوان استان موضوع اصالح سامانه جامع تجارت و جایگزینی محل فعالیت کارخانه   -0-8

 محل اخذ کارت بازرگانی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز پیگیری گردد.

 اتاق بازرگانی
 ازرگانیب کارت اخذ محل قانون تفسیر ایران اتاق حقوقی محترم معاونت طریق از البرز بازرگانی اتاق پیگیری و درخواست با -0-0

 .گردد استعالم جمهوری ریاست حقوقی محترم معاونت از

دستگاه های اجرایی 

 مرتبط

 دستگاه استان، در مستقر اقتصادی فعاالن تجاری های فعالیت از ناشی درآمدهای و مزایا از استان مندی بهره منظور به -0-0

 درخواست و مراجعین...  و گمرکات اجتماعی، تامین کل اداره مالیاتی، امور کل اداره صمت، سازمان جمله از مرتبط اجرایی های

 هدایت و توصیه البرز استان به خود بازرگانی های کارت انتقال یا و بازرگانی اتاق در عضویت جهت را خدمات ارائه کنندگان

 .نمایند
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 28 شماره جلسه: 0/14/1044تاریخ:  6از  1    صفحه: 

 عبدالهیرئیس جلسه: جناب آقای دکتر  دبیر شورا: جناب آقای مهندس رضایی 11:04الی   11:44   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

امور مالیاتی سازمان 

 استان

 که اقتصادی فعاالن مالیاتی های پرونده انتقال بر مبنی محترم استاندار تاکید و گفتگو شورای قبلی جلسات مصوبات به عنایت با -1

 و گرفته صورت اقدامات از قدردانی ضمن ،باشند می مند بهره استان امکانات از و داشته فعالیت استان در آنها تولیدی واحدهای

 قررم استان به مالیاتی هایپرونده تمام قطعی انتقال جهت ایشان توسط الزم مجوزهای اخذ و محترم استاندار تأکید به عنایت با

 امور محترم مدیرکل عضویت و استانداری اقتصادی امور هماهنگی محترم معاونت ریاست به ویژه کارگروه یک در مراتب؛ شد

 طرح وراش آتی جلسه در نتیجه و گرفته قرار بررسی مورد مرتبط هایدستگاه سایر و بازرگانی اتاق محترم رئیس ،استان مالیاتی

 .گردد

 

 

 -استانشرکت گاز 

 سازمان صمت

 ماتتصمی و بررسی ،طرح صنعتی و تولیدی واحدهای مصرفی گاز تعرفه افزایش از ناشی مشکالت خصوص در جلسه دستور 0 بند -6

 :گردید اتخاذ زیر

شرکت  89/2/1044مورخ  0/414/149194مقرر گردید شرکت گاز استان با هماهنگی سازمان صمت مفاد بخشنامه شماره گ -6-1

 ایران را به صورت کامل در استان اجرایی نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته نیز به دبیرخانه شورا ارسال گردد.ملی گاز 

 اتاق بازرگانی البرز

 حوزه در استان صنعتی و تولیدی واحدهای مدیران و تخصصی هایانجمن نظرات اخذ ضمن البرز بازرگانی اتاق مقرر گردید-6-8

 به تخصصی کارگروه یک در را موضوع ه،مربوط مستندات آوریجمع و استان در مذکور واحدهای برق و گاز مصرف تعرفه افزایش

 .گردد طرح شورا آتی جلسات در نتایج و مطرح استانداری اقتصادی امور هماهنگی محترم معاونتریاست 

 آقای فرامز طیبی

طیبی )یکی از اعضای بخش خصوصی شورا( عنوان  فرامرز آقای جناب سوی از که صادراتی اخالق به توجه ضرورت به عنایت با -1

 نای در الزم همکاری استان نیز اجرایی هایدستگاه و پیگیری ایشان توسط پژوهشی طرح یک قالب درگردید، مقرر شد موضوع 

 .گیرد قرار بررسی مورد شورا آتی جلسات در الذکر فوق پژوهش نتیجه و دنآور عملب با وی خصوص

 بازرگانیاتاق 

 البرز استان در (CHP) گازسوز پایه کوچک مقیاس هاینیروگاه در خصوص احداث  گرفته صورت هایپیگیری آخرین گزارش -2

 و رائها (شورا خصوصی بخش نمایندگان از یکی ین)برکت آقای جناب و البرز اتاق گذاریسرمایه کمیسیون محترم رئیس توسط

 اتاق محترم رئیس،  استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت ،محترم استاندار حضور با جلسه یک در گردید موضوع مقرر

 .پذیرد صورت خصوص این در و عاجل الزم اقدامات و بررسی مرتبط محترم مدیران سایر و بازرگانی

 اتاق بازرگانی البرز

 یآمادگ مبنی بر ،حدادی دکتر آقای جناب ؛اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان مجمع محترم رئیس تاکید بهبا عنایت  -9

 هایکلتش و بازرگانی اتاق گردید مقرر ، نصادرکنندگا و تولیدکنندگان مشکالتبررسی و رفع  جهت شورای اسالمی مجلس کامل

 کشور کل 1041 سال بودجه خصوص در ویژه به را خود فعالیت حوزه به مربوط اتپیشنهاد وها  درخواست استان خصوصی بخش

 .پذیرد صورت الزم پیگیری تا ارسال شورا دبیرخانه به

 دبیرخانه شورا

با عنایت به تأکید استاندار محترم مبنی بر تشکیل جلسات شورای گفتگو به صورت مستمر و طبق تقویم زمانی، مقرر گردید  -14

عد ب میان در روزهای سه شنبهجلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تا پایان سال جاری به صورت یک هفته در 

 شاء برگزار گردد.از نماز مغرب و ع
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  ، محمدعلی مختاری،حسن مدیرروستا ،رامین ربیعی پرهام رضایی، شاهمرادی،جهانگیر  علی حدادی، ،عبدالهیدکتر " جناب آقایان:حاضرین 

تورج بیات، ، عقاب نشین حمیدرضامحمد رضا محمدی، حمید احمدی، ، )نماینده(حسین فالح نژاد، احمد ملکی رادعبداله مخبر، ، فرزاد امیرزاده

 ، سید محسن موسویصالح الدین دلشاد ،رضا رضایی  ،امیررضا برکتین، فرامرز طیبیحبیب اله هنرمندپور،  نصراله شمس آذر،

 "زهرا عربشاهی"و سرکار خانم: "

  ، مصطفی سعیدی سیرایی جواد چپردار، ،حسن مددی، بهروز حصاری، علیرضا عباسی، هدی عسگریم حسین فاضلی،"اب آقایانجن :غائبین

 "نفیسه خسروی" و سرکار خانم:  "، ، علی حسین مشکینیسید محمد میرجلیلی ،میثم نیک نژادیمحسن امینی، 

، ری(لشگحمیدرضا )نماینده:  فردین حکیمی امیر حسین محتشم،  ،احمد زارعی، حسن کریمی (،خادمیشیبانی )نماینده:  "جناب آقایان  :میهمانان 

 فریدون محمدی، مجتبی دلبری)نماینده: غالمحسین افتخاری(،  (، داود نجفیان )نماینده: بیوک رحیمی(،اوریمرتضی یمهدی زاده )نماینده: 

 غفاریان )نماینده: حسن سپهری فر(، سید محمدباقر رضوی تقوی، مرتضی کوهنورد، نبی اله نوری نسب، رحیم بناء موالیی،علی زندی فر، 

 شاهین ظهوری، سید احمد میرجلیلی.جعفر سلیمانی،  فایق زرافشان،، حسن خانی 

 


