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باسمه تعالی

ابالغ مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

اعضای محترم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛

به استناد ماده (١١) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (١٢) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مصوبات جلسه 

اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ١٤٠١/١٢/٠٨ به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با 

حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سهگانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم میگردند:

١- پیش از دستور اول: پیگیری ابالغ دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی گلخانهها (موضوع مصوبه نشست 
١٠٧  شورا مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢٩)

تصمیم: 
بنابه اظهارات معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مبنیبر تهیه متن نهایی دستورالعمل موضوع تبصره (٤) ماده (٤) آییننامه استفاده از 
اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (تصویبنامه ٤٦٨٢٦/ت ٥٧٤٢٩ هـ مورخ ١٣٩٩/٠٤/٣١) توسط وزارت 
جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط، مقرر شد ظرف مدت یک هفته، وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل مذکور را ابالغ و نتیجه را به 

دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی منعکس نماید.

حوزه موضوعی: کشاورزی و صنایع وابسته 

٢- پیش از دستور دوم: بررسی مشکالت افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآوردههای آرد (موضوع 

مصوبه نشست ١١١ شورا مورخ ١٤٠١/٠٥/١٠)

تصمیم: 
با توجه به وجود مشکالت ناشی از اختالف قیمت زیاد نرخ گندم آرد نانهای سنتی و صنعتی (بین ٦٦٥ تا ١٢ هزار تومان) و در دستورکار نبودن 
یکسانسازی (به معنای آزادسازی) نرخ نان سنتی و صنعتی در دولت، مقرر شد رسیدگی به این موضوع و ارائه راهکارهای عملی دیگری توسط 
وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن در جلسات بعدی شورای گفتوگوی دولت و بخش 

خصوصی عنوان شود.

حوزه موضوعی: کشاورزی و صنایع وابسته

٣- پیش از دستور سوم: طرح مسائل ناشی از قیمتگذاری و امتیازات خاص در بخش کشاورزی (مطالبات تشکلهای اقتصادی)

تصمیم: 
با توجه به اظهارات نماینده تشکلهای وارد کننده کاالهای اساسی و تأکید ایشان بر رعایت ماده ٩٠ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و 
چهارم (٤٤) قانون اساسی (ماده ٩٠- چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای 
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بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل 
اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید) و قطع جریان تخصیص ارز قابل 
انتقال برای کاالهای اساسی وارداتی توسط بخش خصوصی در حدود یک ماه اخیر و در نتیجه عدم تحویل به موقع کاال به دامداریها و 
مرغداریها و تأیید اهمیت موضوع توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، مقرر شد با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به این 
موضوعات (مانند احراز میزان نهایت و تفاوت قیمتهای مصوب و قیمت تمام شده) به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن به دبیرخانه 

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اطالعرسانی گردد. 

حوزه موضوعی: کشاورزی و صنایع وابسته 

٤- دستور اول: مشکالت ناشی از افزایش عوارض صادراتی سیب زمینی از ١٢ درصد به ٧٠ درصد قیمت پایه صادراتی

تصمیم: 
پیرو طرح مسائل ناشی از نوسانات قیمتی و تعدد تصمیمگیری توسط فعاالن اقتصادی، به منظور تنظیم بازار سیب زمینی و عدم نوسان قیمت در 
آن و جلوگیری از مداخله در بازار سیب زمینی از طریق ایجاد عوارض، با اعالم وزیر جهاد کشاورزی، برنامهریزی از تولید تا تنظیم بازار 

سیبزمینی طی تفاهمنامهای به انجمن ملی سیب زمینی ایران واگذار شد. 
همچنین جهت جلوگیری از پوسیدگی و غیرقابل مصرفشدن محمولههای انبارشده و کاهش خسارت صادرکنندگان و تولیدکنندگان، مقرر 

گردید وزارت جهاد کشاورزی ترتیبات امکان صادرات با عوارض ١٢ درصدی تا پایان سال را برای بخش خصوصی انجام و تسهیل نماید.

حوزه موضوعی: کشاورزی و صنایع وابسته

٥- دستور دوم: مشکالت اخذ ٠/٥ درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی و پیگیری اصالح این 

بند در الیحه بودجه سال ١٤٠٢

تصمیم: 
مقرر شد بهمنظور اجرای اثربخش این ماده قانونی در سال ١٤٠٢، وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری مرکز ملی 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (در قالب کمیته تخصصی مشترک) نسبت به تهیه فهرست محصوالت کشاورزی و غذایی آببر، متولی و 
شاخصهای آببر بودن محصوالت مشمول این بند مطابق با اصول استاندارد محاسبه میزان آب مجازی هر محصول و با هدف اصالح الگوی 

کشت و افزایش بهرهوری اقدام نماید.

حوزه موضوعی: کشاورزی و صنایع وابسته

٦- دستور سوم: بررسی دالیل عدم تصویب آییننامه تبصره (٢) ماده (٧٢) قانون بخش تعاون مصوب سال ١٣٧٠؛ اصالحیه سال 

١٣٩٣

تصمیم: 
به منظور اجرای تبصره (٢) ماده (٧٢) قانون بخش تعاون (مصوب سال ١٣٧٠؛ اصالحیه سال ١٣٩٣)، با توجه به نظر مساعد وزیر جهاد 
کشاورزی، مقرر شد ضمن معرفی نماینده رسمی وزارت جهاد کشاورزی، آییننامه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی و اتاق تعاون ایران، تنظیم و نهایی گردد تا با استفاده از ظرفیت قانونی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پس از تایید 
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شورا، در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. همچنین به منظور حمایت یکسان از تعاونیهای تحت پوشش در بخش کشاورزی، با دستور وزیر جهاد 
کشاورزی، دسترسی اتحادیههای زیرمجموعه اتاق تعاون به سامانه سماصط توسط سازمان تعاون روستایی فراهم گردد.

حوزه موضوعی: کشاورزی و صنایع وابسته

٧- خارج از دستور اول: مدیریت بازار ارز و تنظیم بازار

تصمیم: 
با تاکید وزیر امور اقتصادی و دارائی، بهمنظور مدیریت بازار ارز و تنظیم بازار داخلی بهعنوان دو چالش مهم اقتصادی در شرایط جاری، مقرر شد 
تا دبیرخانه با همکاری سه اتاق، موضوعات مطروحه را بررسی و با قید فوریت نسبت به ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی حل آن اقدام نماید 

تا پس از جمعبندی، در نشستی حضوری با معاون اول محترم رئیس جمهور، طرح و اجرائی گردد.

حوزه موضوعی: بهبود محیط کسب و کار 

٨- خارج از دستور دوم: گزارش پیشبینی پذیری اقتصاد با تمرکز بر ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار

تصمیم: 
پیرو مصوبه یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت وگو مورخ ١٤٠١/٠٦/٢١ ، گزارش نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر 
محیط کسبوکار؛ توسط رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار مطرح شد و ضمن تایید کلیات این گزارش در خصوص الزامات 
پیشبینی پذیری و شفافیت سیاستها و برنامههای اقتصادی و جدول پیشنهادی مصادیق ماده ٢٤ و زمانهای اعالمی (موضوع تبصره ذیل این 
ماده)؛ مقرر گردید دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ٢٤ اسفندماه ١٤٠١ نظرات اصالحی و یا تکمیلی خود را جهت 

نهاییکردن مصوبه در هیئت وزیران؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

حوزه موضوعی: بهبود محیط کسب و کار 

٩- خارج از دستور سوم: تغییر ساعت برگزاری جلسات در سال ١٤٠٢

تصمیم: 
به پیشنهاد ریاست شورا و با موافقت اعضا، مقرر شد تا جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای سال ١٤٠٢، روزهای دوشنبه 

پایان هر ماه و از ساعت ٧ صبح برنامهریزی و برگزار گردد.

حوزه موضوعی: امور اداری و اجرایی 

رئیس اتاق ایران

و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
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جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر علی اکبر محرابیان
وزیر محترم نیرو و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای مهندس جواد اوجی
وزیر محترم نفت و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد
وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای احمد وحیدی
وزیر محترم کشور و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای صولت مرتضوی
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی  و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی
معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر محمدرضا فرزین 
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی داورانی
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر حمید رضا حاجی بابایی     
رئیس محترم  کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر مصطفی طاهری   
رئیس محترم کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسالمی و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
رئیس محترم کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی  

جناب آقای پشمچی زاده
معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی ایران 

جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر
معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
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جناب آقای دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی
معاون محترم راهبردی قوه قضاییه و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر محمد دهقان
معاون محترم حقوقی رئیسجمهور 

جناب آقای مهندس پیمان پاک
معاون محترم وزیر و رئیس کل  سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای مهدی مهدی زاده 
معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

جناب آقای محمد جوانبخت
معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران 

جناب آقای محمد رضوانی فر
رئیس محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران 

جناب آقای بهمن عبداللهی
رئیس محترم اتاق تعاون ایران و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای قاسم نوده فراهانی
رئیس محترم اتاق اصناف ایران و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای پرویز سروری
رئیس محترم شورای عالی استانها و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر بابک نگاهداری
رییس محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

جناب آقای سید مرتضی سقاییان نژاد
شهردار محترم کالنشهر قم وعضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

جناب آقای غالمعلی سلیمانی
مدیرعامل محترم گروه سولیکو و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای مرتضی سلطانی
مدیرعامل محترم گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای قباد چوبدار
مدیرعامل محترم گروه بین المللی آبادراهان پارس و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه 
مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت بهره ور سازان و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای ارسالن قاسمی
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش 
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خصوصی 
جناب آقای فوالدگر

رییس محترم شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار
جناب آقای شاهرخ رمضان نژاد

رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
جناب آقای خسرو طالبی رحیق

رئیس محترم انجمن ملی سیب زمینی ایران 
جناب آقای محمدرضا مرتضوی

رئیس محترم کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
جناب آقای نهاوندی

دبیر محترم اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور
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