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چهل و دومین صورتجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

42

97/02/08

11:00

13:00

جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

 تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام محمدرضا محمدی."مقابل این همه شهید ما مسؤول هستیم ".
پیش از دستور:
 .1بررسی مشکالت ارزی بنگاههای اقتصادی
دستورات جلسه :
 .2معرفی و تصویب عضویت هشت نفر از نمایندگان بخش خصوصی در سال 1397
 .3بررسی چگونگی تحقق هدف "حمایت از کاالی ایرانی" در استان و ارائه طرح پیشنهادی
 .4ارائه برنامه های شورای گفت و گوی استان در سال 1397
 .5پیگیری چگونگی اجرای بند هـ تبصره  5قانون بودجه سالهای  1396و 1397
بند هـ تبصره :5دولت ،اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملك داراییهای سرمایهای،
خرید تضمینی محصوالت راهبردی(استراتژیك) کشاورزی ،مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمت فروش ،بیمه محصوالت کشاورزی ،تأدیه
بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سالمت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ( )95.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال واگذار کند.

 .6ارائه گزارش آمار و اطالعات اقتصادی استان
 .7ارائه مصوبات کمیته تجارت شورا در خصوص عملیات اجرایی گمرک
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مصوبات ملی جلسه چهل و دوم :97-02-08
مصوبات

ردیف

مسئول

درخواست تنظیم متمم برای تفاهم نامه منعقد شده ما بین خزانه داری کل کشور و سازمان تامین اجتماعی

1

2

3

4

دبیرخانه شورای
به منظور اضافه شدن موضوع عدم دریافت دو درصد جریمه ماهیانه دیرکرد سررسید اوراق خزانه اسالمی
گفت و گو

از پیمانکاران به شورای مرکزی اعالم شود.
پیشنهاد می گردد طی نامهای به شورای گفت و گوی مرکزی درخواست گردد حتی المقدور به روز
رسانی و تغییرات سامانه جامع گمرکی در خارج از ساعات اداری انجام پذیرد .

مقرر گردید ضمانت نامه ارائه شده توسط واحدهای تولیدی به صورت کلی توسط گمرک پذیرفته شود و
به دفعات مکرر برای محموله های بعدی هم قابل استفاده باشد.
پیشنهاد می شود ساعات کاری اداره کل گمرک ایران و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) افزایش یابد و
روزهای پنج شنبه نیز تعطیل نباشد .

دبیرخانه شورا

دبیرخانه شورا

دبیرخانه شورا

بنابر نظر و پیشنهاد فعاالن بخش خصوصی پیشنهاد می گردد  ،گمرک یك سیستم رتبه بندی طراحی
5

کند و همانند مسیرهای سبز  /زرد  /قرمز که تعیین کرده اند این سیستم رتبه بندی برای متقاضیان امور

دبیرخانه شورا

گمرکی مشخص گردد .
مصوبات استانی :
ردیف

1

2

3
4

مصوبات

جلسه ای با محوریت سازمان صنعت  ،معدن و تجارت و کمیته تجارت شورای گفت و گو و با حضور
نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی در خصوص مشکالت به وجود آمده در زمینه ارز
و مشکالت بانکی و ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوطه جهت ارجاع به شورای گفت و گوی مرکزی
و معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار گردد.
جلسه هماهنگی با مسئولین صدا و سیمای استان و سایر نهادهای فرهنگی برای تبلیغات و فرهنگ
سازی در بین عموم مردم جهت استفاده از اپلیکشن های خرید کاالی ایرانی و مراکز فروش تعیین
شده برگزار شود.
کلیه مشکالت حوزه صنفی و تولیدی استان جمع بندی و به شورای گفت و گوی مرکزی ارسال
گردد.
عضویت نمایندگان معرفی شده از سوی تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی در شورای گفت و گوی
استان به مدت یك سال مورد تصویب قرار گرفت.

مسئول
سازمان صمت-
دبیرخانه شورا

اتاق بازرگانی-
دبیرخانه شورا
اتاق اصناف-
دبیرخانه شورا
دبیرخانه شورا
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نمایندگان معرفی شده عبارتند از آقایان :مهدی عبدیان _ منوچهر شعبانی _ سعید طالبی _ مهرداد
شکوهی رازی _ اصغر آهنی ها _ احمد معابی _ علی نظری _ وحید مازندرانی
مصوب گردید روزهای شنبه آخر هر ماه به عنوان روز برگزاری جلسات شورای گفت و گو معین و
استانداری-دبیرخانه
ضمن تنظیم تقویم برگزاری جلسات با دفتر استاندار محترم  ،حتی االمکان یك هفته زودتر دعوتنامه
شورا
جلسات ارسال گردد.
اتاق بازرگانی نسبت به اطالع رسانی دریافت اوراق تسویه خزانه به بخش خصوصی اقدامات الزم را
اتاق بازرگانی
صورت دهد.
اداره کل تامین
اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به پیگیری توافق این سازمان با خزانه داری کل کشور در
اجتماعی استان و
جهت عدم دریافت جریمه دیرکرد سررسید اوراق خزانه اسالمی از پیمانکاران اقدام نماید.
دبیرخانه شورا
سازمان امور اقتصاد
با برگزاری جلسه کارگروه عمران و شهرسازی شورای گفت و گو ضمن یکسان سازی رویه محاسبه و دارائی  ،سازمان
حفظ قدرت خرید اوراق خزانه اسالمی تا  %8در استان بر اساس آئین نامه  ،نسبت به تشریح فواید مدیریت و برنامه
ریزی ،دبیرخانه
اوراق خزانه اسالمی برای پیمانکاران اقدام شود.
شورا

