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

تاریخ جلسه :
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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 مهدی معروفی :"دنیا بی وفا است  ،چشم و دل به دنیا نبندید"
دستورات جلسه :
 -1بررسی مشکالت صادرکنندگان محصوالت استان به عراق و افغانستان ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط
اجرائی بانک مرکزی ج.ا.ا به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه
اقتصادی کشور (بر اساس بند  3تصویب نامه شماره / 63793ت 55633مورخ  1397/05/16هیأت وزیران )
 -2بررسی پیشنهاد گمرک استان قزوین در خصوص ترخیص سریع تر مواد اولیه و ماشین آالت خطوط تولید
 -3ضرورت حمایت از سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی و بادی تولید برق برای استفاده از نرخ ارز کاالهای
گروه اول
 -4ضرورت تصویب قطعی تمدید مهلت اجرای بند "و" تبصره  16قانون بودجه سال  1397و بررسی مجدد بخشنامه
بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تفسیر قانونی بند مذکور
 -5بررسی مشکالت قطعه سازان خودرو استان در خصوص عدم دریافت مطالباتشان از شرکت های خودرو سازی
کشور
 -6پیشنهاد برگزاری همایش ویژه نمایندگان دستگاه های دولتی و اجرائی در حوزه کسب و کار (موضوع محور
پنجم شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان)
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مصوبات ملی جلسه چهل و ششم مورخ : 1397/06/31
ردیف

مصوبات

1

پیشنهاد می گردد معافیت صادرکنندگان به کشورهای عراق  ،افغانستان  ،ارمنستان  ،روسیه  ،آذربایجان
و حوزه  CISاز پیمان سپاری ارزی (موضوع بند 3تصویب نامه شماره /63793ت 55633مورخ
 1397/05/16هیات وزیران) اعمال شود.

دبیرخانه شورا

2

پیشنهاد می گردد به گمرک ج.ا.ا اجازه داده شود که مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید برای واحدهای
تولیدی را بدون نیاز به ثبت سفارش تا ارائه کد رهگیری تخصیص ارز بصورت بدون انتقال ارز ترخیص
نماید  .صاحبان کاال ملزم می گردند ظرف مدت حداکثر  4ماه نسبت به ارائه کد رهگیری یاد شده به
گمرک اقدام تا در سامانه جامع امور گمرکی درج گردد  .در صورتی که دستگاههای متولی نتوانستند کد
رهگیری جهت ترخیص را در مدت مذکور صادر نمایند این مدت با اعالم دستگاههای ذیربط قابل تمدید
است.

دبیرخانه شورا

3

4

5

به منظور حمایت دولت از کلیه سرمایه گذاران حوزه احداث نیروگاههای تولید برق با استفاده از انرژی
های تجدیدپذیر موارد به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
-1در حال حاضر و در اسرع وقت تخصیص ارز گروه کاالیی اول( 4200تومان) برای واحدهایی که
سرمایه گذاری آنان تایید شده و از سنوات گذشته دارای قرارداد بوده اند با تعیین مهلت برای اتمام پروژه
انجام شود و در مرحله دوم به جهت تشویق سرمایه گذاری در این حوزه و در صورت تامین ارز مورد نیاز
 ،به کلیه سرمایه گذاران این بخش ارز پایه تخصیص پیدا کند.
-2در صورت کمبود ارز مورد نیاز و به جهت توجیهپذیر بودن قراردادهای سرمایهگذاریهای جاری
نسبت به تعدیل فوری نرخهای خرید تضمینی برق اقدام شود.
نظر به اینکه تاکنون زمینه اجرای کامل بند "و" تبصره  16قانون بودجه  1397فراهم نشده و مهلت
انجام آن تا پایان شهریور ماه سالجاری بوده است لذا پیشنهاد می گردد:
الف)تسریع در تصویب تمدید مهلت انجام بند"و" تبصره  16قانون بودجه  1397درمجلس شورای اسالمی
ب) قرارداد اولیه مشتری برای انجام محاسبات تسویه حساب دیون بانک مالک عمل قرار گیرد.
ج) اضافه شدن تبصره برای رفع ابهام و تفسیر بند فوق الذکر در مجلس شورای اسالمی
د) کان لم یکن شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج .ا.ا در خصوص تفسیر این بند .
پیشنهاد می گردد برای حمایت از تولید قطعه سازان خودرو کشور(استان) بررسی موارد ذیل در دستور
کار کمیته ماده  12مرکز قرار گیرد:
الف  -تامین مواد اولیه برای قطعه سازان متوسط توسط شرکتهای خودروساز
ب -شرکتهای خودروسازدر صورت تاخیر در پرداخت دیون خود به قطعه سازان  ،به هنگام تسویه حساب
می بایست متناسب با نرخ مصوب بانک مرکزی سود بانکی تاخیر در پرداخت را به اصل بدهی اضافه
نمایند.
ج-توقف پرداخت دیون شرکتهای قطعه ساز به بانک ها و امور مالیاتی به تناسب اصل و کاهش ارزش
مطالباتشان از شرکت های خودرو ساز به استناد صورتهای مالیشان به مدت دوسال

مسئول

مهلت انجام

یک هفته پس
از ابالغ

یک هفته پس
از ابالغ

دبیرخانه شورا

یک هفته پس
از ابالغ

دبیرخانه شورا

یک هفته پس
از ابالغ

دبیرخانه شورا

یک هفته پس
از ابالغ
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مصوبات استانی جلسه چهل و ششم مورخ : 1397/06/31
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2

مسئول
مصوبات
توسط اتاق بازرگانی  ،اتحادیه صادرکنندگان و سایر تشکلهای صنفی طی یک هفته آینده به اتاق بازرگانی  ،اتحادیه
صادرکنندگان و
صادرکنندگان اعالم شود که با مراجعه به گمرک نسبت به تعدیل قیمتهای صادراتی
تشکلهای صنفی استان
محصوالتشان در سیستم گمرکی کشور اقدام نمایند.

مهلت انجام
یک هفته پس
از ابالغ
صورتجلسه

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی،
سازمان امور اقتصادی
و دارایی،
دبیرخانه شورا

سه ماه پس از
ابالغ
صورتجلسه

همایش ویژه نمایندگان دستگاه های دولتی و اجرائی در حوزه کسب و کار (موضوع محور
پنجم شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
استان) با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ،سازمان امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه
شورا ظرف سه ماه آینده برگزار گردد.

