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

 

 
11/80/1088 تاریخ: 5 از  1    صفحه:   01 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: رضایی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 18:88الی   0:88   :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 :

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز  1088ماهه نخست سال  6پیگیری نحوه اجرای اهم مصوبات -1

سی مورخ         -2 شنا سه کار شنهادات جل سی پی صنایع تبدیلی       11/7/1088برر شاغل خانگی در حوزه  شکالت و موانع مرتبط با م ضوع م با مو

 کشاورزی

شنهاد رئیس اتاق بازرگانی البرز در    -3 سی پی شی  برر صوص برگزاری دوره های آموز ستان و با هدف      خ صادی ا ستفاده فعاالن اقت به منظور ا

 ب و کاربهبود محیط کس

 ارائه بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر شهبازی استاندار محترم و ریاست شورای گفتگو -4

1-  

 13/80/1488  مورخ گفتگو شورایجلسه  هشتاد و یکمین مذاکرات خالصه

آبان روز تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام خمینی )ره(  11گرامیداشت  ضمن عرض سالم و خیر مقدم و رضایی:آقای مهندس 

لبرز ا: یکی از این موارد مهم برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی و گردشگری ندو روز دانش آموز با اشاره به رویدادهای اخیر در استان بیان کرد

ن فرهنگی ای و قزوین در اواخر هفته گذشته طبق تفاهم نامه همکاری اتاق های بازرگانی دو استان، انجمن صنایع دستی قزوین و همکاری ادارات کل میراث

 .استان ها بوده است

ایران کوچک با مشارکت هنرمندان البرز و قزوین  آبان ماه در پارک ملی 7تا  5وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در بازه زمانی 

ا ایجاد کنیم ظرفیتی ر : در جریان برگزاری این نمایشگاه اتفاق خوب و مهم این بود که از پتانسیل پارک ملی ایران کوچک استفاده شد و شاید بتوانیمندگفت

 .که بصورت دائمی شاهد برگزاری نمایشگاه در چنین فضاهای شهری باشیم

های زیادی مواجه شدند، های صنایع دستی و گردشگری با مشکالت و خسارت: با توجه به اینکه در دو سال گذشته فعاالن در حوزهندافزودن در ادامه ایشا

ولید و را به چرخه تهای البرز و قزوین فرصتی دست داد تا بتوانیم با رونق دوباره کسب و کار آنها های صنایع دستی استانبا برگزاری نمایشگاه توانمندی

 .اقتصاد باز گردانیم

: ما دنه است، افزودوی با بیان اینکه یکی از وظائف مهم اتاق بازرگانی البرز حمایت از کسب و کارها و آماده سازی فضا برای فعالیت افراد فعال در این حوز

 .و کارهایی هستیمها و راهکارهایی به منظور ایجاد فضای کار برای چنین کسب دنبال اجرای برنامه

: این موضوع از ندتومانی در نشست اخیر فعاالن اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی گفت 0188در ادامه با اشاره به طرح مواردی از جمله حذف ارز  ایشان

تومانی لطمه های زیادی به اقتصاد کشور وارد است، در کنار آن تحلیل  0188سوی بسیاری از فعاالن حاضر در جلسه بدین دلیل مطرح شد که استفاده از ارز 

 .هایی مطرح شده است که حذف این ارز موجب صدماتی از جمله تورم در نرخ سبد کاالی غذایی مردم است

 : در غیردننده یا کارخانه ها تصریح کردوی با اشاره به پیشنهاد فعاالن اقتصادی به دولت در مورد تخصیص سوبسید ارز به انتهای خط و به نفع مصرف کن

 .تومانی جز فساد زایی هیچ سودی نخواهد داشت 0188صورت ارز  این

هزار تومان است و این مسئله موجب بروز  0: اکنون تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ آزاد حدود نددر مورد بحث یکسان سازی نرخ ارز گفت ایشان

 تومانی اقدامات مربوطه را انجام  0188صادرکنندگان در چرخه تولید و بسیاری از بخش ها باید با ارز .مشکالتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان شده است
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هزار تومانی دریافت کنند، نیاز است این مسئله  10شود که باید در سامانه نیما ارز دهند، اما بعد از انجام صادرات و به هنگام بازگشت ارز به آنها گفته می

 .بصورت کارشناسی بررسی شود، در این مورد طی نشست با دکتر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاداتی از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد

 و مشورت نمودهخود را اعالم  اتوع یکسان سازی نرخ ارز نظرکه در موض نددر ادامه از استاندار البرز به عنوان عالی ترین مقام استان درخواست کرد ایشان

شود، چون البرز استانی صنعتی است و با توجه به اهمیت گسترش کار بر روی کاالهای صادرات محور  اخذهای الزم از اتاق بازرگانی البرز هم در این مورد 

 .باید در مورد نرخ ارز اقدامات سازنده صورت گیرد

 ابدر زمان معین وتبریک روز دانش آموز،  : ایشان ضمن تشکر از آقای رضایی و هیات نمایندگان اتاق بابت پیگیری تشکیل جلساتیآقای دکتر شهباز

: ندفزودا شد، برگزار کرج شهر در نیقزو و البرز یبازرگان یها اتاق همت به که یمحل سوغات و یدست عیصنا یها یتوانمند شگاهینما ریاخ یبرگزار به اشاره

 .داشتند آن از یخوب استقبال مردم و شد برگزار روز سه مدت به یدست عیصنا شگاهینما کوچک رانیا یمل پارک در کرج یشهردار یهمکار با

 و یریگیپ رزالب یبازرگان اتاق هنر اقتصاد و یگردشگر ونیسیکم سیرئ توسط که بود یمناسب یگذار لیر نیقزو و البرز یدست عیصنا شگاهینما یبرگزار

 تهداش یمذاکرات کرج شهر یشورا و یشهردار با .ابدی استمرار یاقدامات نیچن میدواریام است، نیتحس قابل مورد نیا در اتاق یگذار استیس و شد ییاجرا

  .شود دار عهده را کوچک رانیا یمل پارک در محصوالت نیا عرضه و یدست عیصنا شگاهینما یبرگزار تیمسئول البرز یبازرگان اتاق امکان صورت در که میا

 بخش و دولت یگفتگو ی شورا جلسات در اما ندیگو یم سخن نهیزم نیا در ها ییزدا مانع از و دارند دیتاک ینیکارآفر و اشتغال د،یتول بر رانیمد از یاریبس

 .کنند ینم دایپ حضور یخصوص

 ییداز مانع و دیتول از تیحما یراستا در( یالعال مدظله) یرهبر معظم مقام نیفرام یاجرا نظام کارگزاران عنوان به ما تیمامور و است یصنعت یاستان البرز

 و بطمرت ییاجرا یها دستگاه رانیمد مهم موارد گرید و صادرات توسعه ،یکاریب معضل ،رفعییزا اشتغال د،یتول به مرتبط جلسات است،در نهیزم نیا در ها

 .ابندی حضور مسئول

 چرخه فتوق از یریجلوگ و اتیح ادامه به مرتبط یخصوص بخش و دولت یگفتگو یشورا جلسات در یاتخاذ ماتیتصم از یاریبس نکهیا بر دیتاک با ایشان

 مانز مدت متاسفانه .شود یم طرح یمختلف مسائل یصنعت یشهرکها یها رساختیز گرید و پساب ، آب بحث در: ندگفت است، عیصنا از یاریبس دیتول

 از شیب وجود با مذکور یصنعت محدوده در که است یصورت در نیا است، نشده حل( جهیداشل)بادشتیز یصنعت لکه موانع و مشکالت هنوز که است یادیز

 یسو از شده ارائه شنهاداتیپ اساس بر یدیتول یواحدها رانیمد و صنعتگران .میکن جادیا دیجد اشتغال هزار 1 تا 1 حدود میتوان یم یدیتول واحد 58

 یشورا جلسات در که یدولت رانیمد نام میدار انتظار دولت یگفتگو یشورا رخانهیدب از کنند، یم آغاز را کارها در یگذار هیسرما وقت اسرع در دولت

 .کنند اعالم کیتفک به را هستند حاضر و غائب گفتگو

 ضورشانح عدم و ندارند نیا از مهمتر یتیمسئول چراکه باشند پاسخگو دیبا رند،یگ ینم یجد را یجلسات نیچن در حضور که یرانیمد: ندکرد دیتاک ایشان

 و میشو دانیم وارد قوا تمام با دیبا بلکه م،یرس ینم نظام ارزشمند اهداف به اشتغال و دیتول از تیحما ژست با .شود یم محسوب یانگار سهل و فعل ترک

 چاه نیامت مانند موضوعات یبرخ اما است، مطرح برند کی عنوان به استان صنعت البرز یکاریب و اشتغال رفع در .میبردار یاقتصاد فعاالن راه سر از را موانع

 .است شده مدت یطوالن مسئوالن یبرخ یکار کم لیدل به یصنعت یها شهرک در آب

 یلیخ و ستا یصنعت یاستان البرز م،یکن یریگ میتصم استان در موارد یاریبس یبرا میتوان یم و شده داده ها استان به یشتریب اراتیاخت زدهمیس دولت در

 .اند بسته دیام آن در فعال یصنعت یواحدها و استان نیا داتیتول به کشور نقاط از

 ند،ک لیتسه را یاقتصاد شرفتیپ و دیتول ریمس که کوچک یحت یاقدام هر چراکه است نیب ذره ریز آنها تحقق روند و شودیم مرور جلسه هر در مصوبات

 را موانع راستا نیا در و ردیگ قرار خود درست ریمس در اشتغال و دیتول که میکن فراهم را یبستر دیبا و میهست مسئول مردم مقابل در ما .است ارزشمند

 مقام نیفرام به توجه با که چرا باشند؛ داشته را کامل یهمراه و اشراف نهیزم نیا در دیبا مربوطه یهادستگاه یتمام .میبردار راه سر از یگرید از پس یکی

 .هستند ها دغدغه نیمهمتر از اشتغال و دیتول اکنون محترم، دولت یسو از محوله یهاتیمامور و( یالعال مدظله) یرهبر معظم

 سال 1 در دست نیا از یاقدامات: ندافزود کار، یروین هزار چند اشتغال نهیزم جادیا و آباد خیش یصنف شهرک یانداز راه از ییگشا گره به اشاره با ایشان

 .دندیرس مطلوب سرانجام به یمیقد مانده بجا یها برنامه از یاریبس و میداشت فراوان ریاخ
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 مصوبات اقدام کننده

 معاونت -اتاق بازرگانی

هماهنگی اقتصادی 

 استانداری

 در مشترک صورت به قزوین و البرز های استان دستی صنایع هایتوانمندی نمایشگاه مهم رویداد برگزاری به توجه با -1

 میراث کل ادارات هماهنگی و بازرگانی های اتاق همکاری نامه تفاهم اساس بر کرج شهر کوچک ایران ملی پارک

 داریشهر با استانداری اقتصادی هماهنگی محترم معاونت ،گردید مقرر دو استان گردشگری و دستی صنایع ،فرهنگی

 .رددگ برگزار البرز بازرگانی اتاق مسئولیت با و دائم صورت به مذکور نمایشگاه تا هماهنگ کرج شهر اسالمی شورای و

انجمن صنایع همگن 

 نشاجی استان

 واحدهای از برخی بانکی هایحساب شدن مسدود موضوع استان نساجی همگن صنایع انجمن محترم رئیس -1

 و مازوت سوخت یارانه قالب در آنان به اعطایی اعتباری های کارت اقساط بازپرداخت عدم علت به استان نساجی

 دگردی مقرر و نموده مطرح را استان بانکی سیستم توسط مذکور هایکارت معوق اقساط و دیرکرد جرایم مطالبه

 معاونت طریق از و ایشان مساعد دستور و تاکید با و گزارش محترم استاندار محضر موضوع کامل شرح با مراتب

 .گردد مشکل رفع و پیگیری استانداری اقتصادی هماهنگی محترم

 -منطقه ایشرکت آب 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

 البرز امید و کوثر صنعتی های شهرک آب تأمین خصوص در گفتگو شورای 08 و 7۷ و 70 جلسات مصوبات پیرو -1

 یندهآ ماه یک تا کوثر صنعتی شهرک آب چاه مجوز صدور مشکل ،گردید مقرر قبلی مصوبات اجرای بر تاکید ضمن

 هارداشت شهرستان مستقر در صنعتی هایشهرک به کرج خانه تصفیه پساب انتقال خط و مرتفع کامل صورت به

 شرکت عهده به مورد دو هر اجرای حسن مسئولیت .برسد برداریبهره به و اجرا کامل صورت به سال پایان تا نیز

 .بود خواهد استان صنعتی های شهرک شرکت همکاری با و ایمنطقه آب

 دبیرخانه شورا

 یمقتض نحو به گفتگو شورای فعال اعضای از رسانه اصحاب حضور با گفتگو شورای آتی جلسه در گردید مقرر -0

 یبتغ گفتگو شورای استانی جلسات اداره نحوه دستورالعمل مفاد اساس بر که یاعضای اسامی و هگردید قدردانی

 .گردد اعالم رسماً نیز دارند مجاز حد از بیش

کلیه دستگاه های 

 اجرایی استان

 حسط در استان گفتگوی شورای جایگاه ارتقاء جهت در و گفتگو شورای مرکزی دبیرخانه مدیریت تاکید حسب -5

 تاناس اجرایی هایدستگاه گردید مقرر ،استانی مصوبات اجرای به مربوط امتیازات کامل تخصیص منظور به و ملی

 .نمایند اعالم شورا دبیرخانه به را خود مسئولیت حوزه در استانی مصوبات اجرای به مربوط گزارش

معاونت هماهنگی 

 اقتصادی استانداری

با عنایت به اجرا نشدن مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگو در خصوص حل مشکل آب و صدور پروانه  -6

بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی برای منطقه کارگاهی زیبادشت )داشلیجه(، مقرر گردید موضوع از طریق 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری و سازمان صمت، اداره کل محیط زیست، شرکت معاونت محترم 

شهرکهای صنعتی و شرکت آبفای استان با ارائه راهکار های قانونی همکاری الزم در جهت رفع مشکالت و اجرای 

 مصوبات قبلی بعمل آوردند.
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 دبیرخانه شورا

 موانع و مشکالت خصوص در 11/87/1088 مورخ کارشناسی جلسه پیشنهادات بررسی موضوع با جلسه دستور( 1) بند -7

 داقلح اجرایی دستورالعمل تناسب عدم به عنایت با و مطرح کشاورزی تبدیلی صنایع حوزه در خانگی مشاغل با مرتبط

 وقت محترم وزیر 1۷/11/11۷۷ مورخ 1000/188 شماره نامه طی شده ابالغ خانگی مشاغل بهداشتی و فنی ضوابط

 مشکالت بروز احتمال و غذایی مواد حوزه در خانگی مشاغل فعاالن فعالیت شرایط با پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت

 و ناتامکا و تجهیزات ،کافی فضای تأمین - سالمت سیب اخذ -برند ثبت به اقدام قبالً که واحدهایی فعالیت در عدیده

از طریق دبیرخانه شورا  شده صادر اجرایی دستورالعمل اصالح عنوان به زیر پیشنهادات گردید مقرر اند، نموده... 

 پیگیری گردد:



 نمایندگان مشخص) ترکیب با ستاد اعضای خانگی، مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون (1) ماده اساس بر اینکه به نظر -7-1

 ،محوله وظایف و اختیارات و مذکور قانون (0) ماده مفاد برابر و تشکیل بایست می عمومی( نهاد یا و اجرایی دستگاه 18

 ستاد اعضای از عضو (0) تنها نمایندگان تصویب با که مذکور دستورالعمل لذا نمایند، گیریتصمیم و گذاریسیاست

 بر بایست می قبلی صادره های دستورالعمل در تغییرات هرگونه و بوده قانونی وجاهت فاقد است، گردیده ابالغ و تهیه

پذیرد. صورت ستاد تصویب با و قانون اساس

 به صرفاً غذایی مواد حوزه در خانگی مشاغل فعالیت نمودن جدید، محدود اجرایی دستورالعمل مشکالت یکی از -7-1

 خانگی کار و کسب ، قانون (1) ماده در حالیکه در باشد می بهداشتی شرایط ایجاد امکان با مسکونی واحد آشپزخانه

 ایفض کل) مسکونی فضای در خانواده اعضاء یا عضو توسط ستاد تصویب با که است هایی فعالیت از دسته آن شامل

 تولید به منجر نهایت در گیرد ومی شکل همجوار مسکونی واحدهای آرامش در اخالل ایجاد و مزاحمت بدون( مسکونی

 والًا آشپزخانه به صرفاً فعالیت نمودن محدود لذا گردد. می مسکونی محیط از خارج بازار به عرضه قابل کاالی یا خدمت

 منزل از بخشی تجهیز و گذاریسرمایه به اقدام مذکور حوزه فعاالن که مواردی در ثانیاً و داشته مغایرت قانون روح با

د.سازمی مواجه چالش و جدی مشکل با را اند نموده ... و زیرزمین -پارکینگ  قبیل از مسکونی

 مورد ملزومات و گردیده تاکید ملزومات و تجهیزات و ابزار در محدودیت بر شده صادر اجرایی دستورالعمل (0-1در بند ) -7-1

 ستگاهد از استفاده صرفاً و باشد محصوالت بندی بسته و سازی آماده برای فقط و آشپزخانه ابزار و وسایل از باید استفاده

 نمودن محدود حالیکه در باشد، می مجاز خانگی کن خشک دستگاه و دستی شیرینگ یا و دستی حرارتی دوخت های

 و تولید در دست دخالت که بهداشتی موازین و اصول با اساساً دستی تجهیزات و آشپزخانه وسایل به تجهیزات و ابزار

 وسایلو  ظروف، تجهیزات از استفاده با عمالً و داشته مغایرت می رساند، تقلیل حداقل به را غذایی مواد بندی بسته

می گردد.بیشتر اعمال  بهداشتی ضوابط صنعتی نیمه و صنعتی

 محصوالت عرضه زمان و آشپزخانه ( گنجایش با متناسب تولید ) ظرفیت در جدی محدودیت جدید دستورالعمل (5-0) بند -7-0

 حالی در این ندارند، را خود تولیدی فرآورده انبارش مجوز حوزه این فعاالن و نموده ( ایجاد تولید روز پایان تا تولیدی )

 ایشگنج از بیش تولید به نیاز هدف، بازارهای در فعال حضور و قانونی مجوزهای اخذ با حوزه این فعاالن از بسیاری که است

دارند. را خود مسکونی آشپزخانه

 هیچ تحت خانگی واحد در نهایی های فرآورده نیز و اولیه مواد انبارش امکان عدم بر جدید دستورالعمل (0-0) بنده در -7-5

 رب عالوه روستایی واحدهای در و واحد استقرار محل شهر در صرفاً بایستمی تولیدی محصوالت و گردیده تاکید شرایطی

 النفعا از بسیاری که حالی در گردد عرضه تقاضا مورد های شهرستان نزدیکترین از یکی سطح در استقرار محل روستای

 ستهب مثال عنوان )به باشند می ماندگاری بیشتری دارای که غذایی محصوالت بندی بسته و فرآوری ویژه به عرصه این

 نمایند. می مطالبه را بیشتری سطح در عرضه و محدود انبارش به نیاز ... ( و جات ادویه حبوبات، شکر، و قند بندی
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 گردیده حذف خانگی مشاغل قبلی فهرست از عنوان 11 تعداد خانگی مشاغل فعالیت مشمول اقالم فهرست اساس بر -7-6

 برند و سالمت سیب دارای و مفید سوابق با بعضاً و پایدار خانگی مشاغل از زیادی تعداد پاشیدگی هم از موجب که

 می باشد. ضروری جدید فهرست در نظر تجدید لذا گردد، می بازار در شده شناخته

 به مجاز شرایطی هیچ تحت خانگی مشاغل حوزه در فعال واحدهای ، ابالغی دستورالعمل ذیل های تبصره اساس بر -7-7

 )نظیر ها ادویه از استفاده به مجاز صرفاً و باشند نمی ... و نگهدارنده دهنده، طعم رنگ، از اعم افزودنی از استفاده

 خصوص در خاص تقاضاهای و باشند (می گالب و عرقیات آبغوره، سرکه، آبلیمو، )نظیر هاچاشنی و فلفل( و زردچوبه

 اعمال لذا با . باشد می امکانپذیر پزشکی علوم دانشگاه فنی کمیته تایید و بررسی از پس صرفاً نیز طبیعی های افزودنی

بود و  خواهد مواجه جدی هایچالش با غذایی مواد حوزه در خانگی مشاغل فعالیت ادامه و استمرار هامحدودیت این

 تجدید نظر در این خصوص ضروری می باشد.
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