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گزارش سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن
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جلسات حوزه استاندار

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

رئیس جلسه :جناب آقای فریدون همتی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید حسین علی مردی که در فرازهایی نوشته بودند :یک لحظه از عمر و یک آن از وقت خود
را تلف نکنید
 درخواست فعاالن اقتصادی برای رفع مشکالت گمرکی
 بررسی موانع و مشکالت بخش سرمایه گذاری در حوزه نیرو

دستورجلسه :
 .1پیشنهاد اصالح بند(د) ماده  45قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به موضوع واریز یک درهزار فروش
سالیانه به حساب مشخص و هزینه کرد آن بابت رفع مشکالت زیست محیطی واحدهای صنعتی-تولیدی
 .2پیشنهاد خارج شدن نام مجتمع های گلخانه ای از واحدهای ممنوعه صنعتی که اجازه ساخت در شعاع  120کیلومتری تهران را ندارند و رفع
مشکل احداث گلخانه های تازه آباد (جزمه) شهرستان آبیک
 .3ارائه گزارش کارگروه رسیدگی به درخواستهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی استان
 .4ارائه گزارش کارگروه رسیدگی به مشکالت پیمانکاران ساختمانی و عمرانی با سازمان تامین اجتماعی
 .5ارائه گزارش آمار و اخبار اقتصادی استان
 .6پیگیری مصوبات قبل

مصوبات ملی سی و چهارمین جلسه شورا 96/05/04
مسئول
مصوبات
ردیف
پیشنهاد اینکه هزینه های انجام شده سالیانه برای رعایت مسائل زیست محیطی واحدهای تولیدی – صنعتی موضوع
بند(د) ماده  45قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از کل مبلغ مالیات قطعی آنها کسر شود به دبیرخانه شورای دبیرخانه شورا
1
مرکزی ارسال گردد .
2

پیشنهاد خارج شدن نام مجتمع های گلخانه ای از واحدهای ممنوعه صنعتی که اجازه ساخت در شعاع  120کیلومتری
تهران را ندارند به شورای مرکزی جهت اصالح آئین نامه ارسال گردد .

دبیرخانه شورا
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3

مقرر گردید موضوع اجرای طرح هاب لجستیک طی درخواستی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
امضای استاندار محترم جهت پیگیری مقدمات اجرایی آن به هیات دولت ارسال گردد.

مصوبات استانی:
مصوبات
ردیف
با هماهنگی مدیرکل گمرک استان دعوتنامه ای با امضای آقای استاندار برای رئیس کل گمرک ایران آقای
1
کرباسیان ارسال و جلسه بعدی شورای گفت و گو بصورت مشترک با اقتتصاد مقاومتی با حضور ایشان برگزار گردد.
جلسه کارگروهی با حضور مدیران کل استاندارد ،گمرک و رئیس اتاق بازرگانی به ریاست معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری بابت بررسی و رفع مشکل چگونگی اجرای دستورالعمل جدید کاهش
2
تشریفات صادرات برگزار گردد .
3

4

5

6

7

موارد مطرح شده در خصوص حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش انرژی های پاک بررسی و در
جلسه بعدی شورا پیگیری شود .

مسئول
مدیرکل گمرک
استان
دبیرخانه شورا
مدیرکل دفتر جذب
و حمایت از سرمایه
گذاری استانداری/
دبیرخانه شورا

برای عملکرد مالی سالهای  94و  95واحدهای صنعتی آالینده یک تراز جداگانه از مبلغ یک در هزار فروش سالیانه
خود را در مقایسه با کلیه هزینه های انجام گرفته در رابطه با مسائل زیست محیطی در داخل شرکت  ،قبوض سازمان حفاظت از
محیط زیست
شهرکهای صنعتی در رابطه با فضای سبز  ،مدیریت پسماند و فاضالب تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه
نمایند.
مقرر گردید در سال  1396شرکتها ابتدا یک حساب بانکی جداگانه به نام خود و مختص واریز مبالغ یک در هزار
سازمان حفاظت
فروش افتتاح نمایند .سپس تمام هزینه های مربوط به رعایت و پیشگیری از مسائل زیست محیطی شامل موارد ذکر
محیط زیست  /اتاق
شده در بند 4مصوبه استانی را از این حساب پرداخت نمایند و گزارش آن را نیز به سازمان حفاظت محیط زیست
بازرگانی قزوین
اعالم نمایند.
سازمان حفاظت
محیط زیست/
مقرر گردید واژه مجتمع های گلخانه ای به واحد گلخانه ای اصالح و در اسرع وقت مشکل مجوزهای پروژه گلخانه
شرکت شهرکهای
تازه آباد(جزمه) حل شود
کشاورزی قزوین
سازمان حفاظت
مقرر گردید در سال جاری موارد قابل قبول هزینه کرد در رابطه با رعایت و پیشگیری از مسائل زیست محیطی
محیط زیست
توسط سازمان حفاظت محیط زیست اطالع رسانی شود.

8

جلسه کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست ،تعدادی از واحدهای صنعتی  ،شرکت شهرک
های صنعتی استان و اتاق بازرگانی در خصوص بررسی بند(د) ماده  45قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
تشکیل شده و در صورت ضرورت پیشنهاد اصالح قانون به شورای مرکزی کشور ارسال شود .

دبیرخانه شورا

9

مقرر گردید مبنای گزینش و جانمایی پروژه های سرمایه گذاری نقشه آمایش استان قرار گیرد و مرکز خدمات
سرمایه گذاری وظیفه پیگیری و نظارت بر این موضوع را عهده دار شود . .

مرکز خدمات
سرمایه گذاری
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مصوبات
ردیف
با توجه به وضعیت جغرافیایی استان قزوین و همچنین محدودیت های قانونی استقرار مناطق آزاد که بر اساس آنها
امکان استقرار منطقه آزاد تجاری در استان قزوین را ناممکن می نماید  ،مقرر گردید بررسی و پذیرش سرمایه گذار
به منظور اجرای طرح منطقه ویژه تجاری در استان قزوین لغایت اصالح مقررات و رویه های فعلی حاکم بر این
10
موضوع به حالت تعلیق درآمده و از دستور کار دستگاه های اجرایی استان خارج گردد .

11

12
13
14

مسئول
مرکز خدمات
سرمایه گذاری
استان

مقرر گردید اتاق بازرگانی نسبت به انجام مطالعات طرح توجیهی بندر خشک برای استان قزوین با توجه به محل
های پیشنهادی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نموده و پس از تصویب طرح در استان نسبت به معرفی اتاق بازرگانی قزوین
بخش خصوصی ذیصالح اقدامات الزم را به عمل آورد.
جلسه کارگروه با حضور آقایان فرخ زاد  ،قاسمی ،نصیری به همراه ذیحسابان دستگاه ها ،نمایندگان شرکت های
دبیرخانه شورا
پیمانکاری و عمرانی و دستگاه های ذیربط دولتی تشکیل و مشکالت بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز و عمرانی
رابا تامین اجتماعی بررسی و حل و فصل نماید .
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان گزارشی از واحدهای بحرانی و مشکل دار استان تهیه نموده و دالیل ایجاد
سازمان صمت
مشکالت کارگری و کارفرمائی  ،اقدامات انجام شده و غیره را با ذکر جزئیات به استاندار محترم اعالم نمایند.
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان دالیل افزایش تورم در استان طی چهارماهه اول سالجاری را بررسی و
سازمان صمت
گزارش نماید .

