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پنجاه و چهارمین صورتجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

54

1398/05/05

11:00

13:15

جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

دبیر جلسه :جناب آقای مهدی بخشنده

تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام علیرضا شیری:
" هیچ سعادتی بهتر از شهادت نیست"
پیش از دستور:
•

گزارش جلسات برگزار شده در خصوص سموم مضر استفاده شده در محصول انگور

•

ضرورت تامین اعتبار برای مبارزه با آفت مگس زیتون در استان

دستور جلسه :
 -1 -1درخواست عدم دریافت اسناد غیر ضروری توسط بانکها در خصوص واردات نظیر گواهی مبدا و گواهی
بازرسی (ملی)
 -2درخواست تشکیل کمیته تخصصی در خصوص تعیین نرخ خرید کشمش فله توسط صندوق توسعه کشاورزی
تاکستان (استانی)
 -3ارائه گزارش تغییرات پیشنهادی برای الیحه مالیات بر ارزش افزوده (ملی)

-4

بررسی طرح های پیشنهادی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مراکز توریسم درمانی و جذب توریست سالمت و
برنامه های فرهنگی هفته قزوین (استانی)
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مصوبات ملی جلسه پنجاه و چهارم مورخ : 1398/05/05
ردیف

1

2

3

4

مصوبات

مقرر گردید پیشنهاد بازنگری مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی با توجه
به تغییر عمده وضعیت قراردادهای تجاری کشور از گشایش اعتبارات
اسنادی به روشهای جدید انتقال ارز  ،به شورای گفت و گوی مرکز ارسال
گردد.
پیشنهاد می شود تا بازنگری مجدد مقررات ارزی بانک مرکزی  ،سازمان
ملی استاندارد ،اجرای تفسیر دفتر حقوقی خود را ( شماره -35968مورخ
 )1394/06/04متوقف و ادارات کل استانها بر اساس درخواست خریدار،
مجوز حذف گواهی بازرسی از مبدا را به بانکهای عامل اعالم نمایند.
پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط جهت
تشخیص و تعیین کاالهای مشمول دریافت گواهی بازرسی از مبدا
تشکیل شود.
مقرر گردید پیشنهادات اصالحی الیحه مالیات بر ارزش افزوده جهت بهره
برداری الزم به نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی و
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور تقدیم گردد.

مسئول

مهلت انجام

دبیرخانه شورای
گفت و گو

پس از ارسال
صورتجلسه

دبیرخانه شورای
گفت و گو

پس از ارسال
صورتجلسه

دبیرخانه شورای
گفت و گو

پس از ارسال
صورتجلسه

دبیرخانه شورای
گفت و گو

پس از ارسال
صورتجلسه

مصوبات استانی جلسه پنجاه و چهارم مورخ : 1398/05/05
ردیف

مصوبات

مسئول

مهلت انجام

1

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی موضوع ترغیب باغداران برای استفاده
از سموم مجاز  ،ترویج و فرهنگ سازی استفاده از آن را با کمک
رسانه ها  ،تشکلهای بخش کشاورزی و سازمان مدیریت بحران استان
پیگیری نماید.

سازمان جهاد
کشاورزی-
سازمان مدیریت
بحران

پس از ابالغ
صورتجلسه
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مقرر گردید اداره کل استاندارد لیست سموم مجاز و با درجه خطر پایین را
به سازمان جهاد کشاورزی  ،اداره بهداشت و درمان  ،استانداری  ،دستگاه
قضایی  ،سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو اعالم نماید.

اداره کل
استاندارد

پس از ابالغ
صورتجلسه

3

مقرر گردید کلیه محصوالت کشاورزی صادراتی استان قبل از انجام
تشریفات صادرات  ،بر اساس استانداردهای کشور هدف  ،نتایج آزمایشگاه
معتبر را دریافت کرده باشند.

اداره کل
استاندارد -اداره
کل گمرک

پس از ابالغ
صورتجلسه

4

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استفاده از سموم غیر مجاز و خطرناک
توسط تولید کنندگان محصوالت کشاورزی و همچنین فروشندگان این
سموم را به صورت جدی و مستمر رصد کرده و در صورت مشاهده مراتب
را سریعا ً به سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی اعالم نماید.

5

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی ضمن اطالع
رسانی به کشاورزان و باغداران زیتون جهت مبارزه با آفت مگس زیتون ،
در اسرع وقت با هماهنگی سازمان مدیریت بحران همیاری و مساعدت
الزم را با ایشان داشته باشند .

6

مقرر گردید کارگروهی با مسئولیت جناب آقای دکتر حبیبی سرپرست
محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری با حضور اتاق بازرگانی و
کلیه دستگاهها و سازمانهای ذیربط تشکیل و موضوعات مربوط به برگزاری
استارت آپ گردشگری در هفته قزوین  ،طرح گردشگری معرفی قزوین به
عنوان پایتخت صفویه با همکاری اتاقهای بازرگانی قزوین  ،اصفهان و تبریز
و طرح گردشگری سالمت و توریسم درمانی را پیگیری نماید.

2

سازمان جهاد
کشاورزی -اداره
کل تعزیرات
حکومتی-
سازمان غذا و
دارو
سازمان جهاد
کشاورزی استان
– انجمن زیتون
استان –
سازمان مدیریت
بحران استان
سرپرست
معاونت برنامه
ریزی و امور
اقتصادی
استانداری-
اداره کل میراث
فرهنگی ،
گردشگری و
صنایع دستی –
اتاق بازرگانی ،
صنایع  ،معادن
و کشاورزی

پس از ابالغ
صورتجلسه

پس از ابالغ
صورتجلسه

پس از ابالغ
صورتجلسه
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7

با توجه به مصوبه کمیسیون کشاورزی  ،صنایع تبدیلی و آب اتاق بازرگانی
قزوین مبنی بر تشکیل کمیته ای برای قیمت گذاری نرخ خرید محصول
کشمش در استان قزوین  ،مقرر گردید جلسه ای با حضور کلیه ذینفعان و
تشکلهای بخش خصوصی نظیر اتحادیه صادرکنندگان  ،صندوق حمایت از
محصول کشمش و نماینده انجمن فرآوری و بسته بندی کشمش  ،با
محوریت اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی قزوین و با هدف تعادل
قیمت محصول کشمش و حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تشکیل گردد .ضمناً هرگونه اتخاذ تصمیم نهایی مستلزم اخذ نظرات
مشورتی دستگاههای متولی شامل ادارات کل صنعت  ،معدن و تجارت و
جهاد کشاورزی استان  ،با هدف رعایت قوانین و مقررات جاری و انتظام
بخشی بازار می باشد.

دبیرخانه شورای
کفت و گو

پس از ابالغ
صورتجلسه

