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دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
 ایشان ضمن عرض خوش آمد گویی به اعضاء حاضر در جلسه ،انتخاب شورای شهر و ریاست جدید شورا و همچنین آغاز هفته دولت راتبریک گفته و حضور ریاست محترم شورای شهر را در جلسات آتی شورای گفتگو با توجه به ماموریت ها و اهم فعالیت های شورا ضروری
دانست و فرمود بر اساس ماده  10قانون بهبود محیط کسب و کار ،شهرداری ها موظف اند به منظور باال بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان
کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه
وشهرسازی مکانهای مناسبی رابرای عرضه کاالی تولید داخل ارائه نمایند و به صورت هفتگی ،روزانه و ماهانه به متقاضیان اجاره دهند .لذا با
هدف حفظ امنیت این افراد و همچنین نظارت بر حضور ناهماهنگ متقاضیان در حاشیه های پرتردد شهر به صورت پراکنده و همچنین بروز
مشکالت عدیده در صورت موافقت ریاست محترم جلسه و شهرداری و اعضاء محترم شورای شهر زنجان مقرر گردد به این مهم به عنوان
مطالبه اصلی تولیدکنندگان استانی توجه نموده و الزامات در خصوص ارائه مکان ها به تولیدکنندگان فراهم گردد تا از این طریق حمایت الزم از
کسب و کارها و بهبود بازاریابی محصوالت داخلی حاصل گردد و همچنین گزارشی اجمالی در خصوص مفاد قانونی این ماده و نحوه اجرایی آن
ضمن حضور در جلسات آتی به اعضاء ارائه گردد.

دستور جلسه:
-1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -3بررسی تهاتر بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت با مطالبات خود از ایشان
-2ارائه گزارش عملکرد دفتر نمایندگی امور خارجه در زنجان
 -4نحوه برخورداری مودیان از تخفیف و بخشودگی در جرائم و تقسیط مالیات
 -5ارائه گزارش شرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمالغرب کشور
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

اسداله درویش امیری

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

محمدرضا آبی پور

6

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

معاونت تولیدات دامی استان

7

معالی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

8

نیک سرشت

9

مسعود علیاری

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری زنجان
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

غفور حمیدی

حاضر
حاضر

ابوالفضل احمدی

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

حاضر

مهدی خسروی

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

حاضر

احسان کالنتری

د -تعاونی و خصوصی
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(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

غالمحسین جمیلی

2

رضا نصیری

3

رحیم حاج نائبی

سمت

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشااورزی
مرکز استان
رئیس اتاق تعاون استان
رئیس اتاق اصناف مرکز استان

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

حاضر
نماینده

رضا خاتمی (دبیر اتاق تعاون)

غایب

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

غایب

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

حاضر

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

حاضر

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت  ،معدن و تجارت

غایب

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

8

مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

سید عبدالمجید هاشمی

علی غضنفریان
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هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

1

نام و نام خانوادگی

حبیب مالئی یگانه

2

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

شهردار شهر مرکز استان

غایب

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

قوام احمدی

معاونت امور مالیاتی استان

2

مهدی حمیدی

ریاست نظام مهندسی معدن استان زنجان

3

ژیانی

نماینده دفتر نمایندگی امور خارجه در زنجان

4

مهدی بابایی

مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمالغرب کشور

5

حمید قربانی

ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمالغرب کشور

6

دکتر غنی

مشاور اتاق بازرگانی

7

عبداله اسماعیلیان

ریاست انجمن ارگانیک استان زنجان

8

کریم شعبانی

مشاور و مدیر کل حوزه استادار
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مشروح مذاکرات
جناب آقای خاتمی دبیر محترم اتاق تعاون استان زنجان
 اعالم آمادگی و موافقت از سوی اتاق تعاون به جهت ایجاد بازارچه های مرزی ،محلی و منطقه ای تمرکز بر ایجاد فرصت به عرضه عمومی محصوالت تولید داخلی و صنایع دستی استان در بازارچه های مذکور انجام اقدامات پیگیری اتاق تعاون درخصوص اخذ مجوز به ایجاد و راه اندازی دو بازارچه تخصصی در استان درخواست اتاق تعاون به رسیدگی هرچه دقیقتر در خصوص اجرا و پیگیری مصوبات قبلی شورای گفتگو علی الخصوص مصوبه جلسه بیست و هشتم(مبنی بر نظارت تعاونی ها زیر نظر اتاق تعاون و همچنین عدم انجام مکاتبات از سوی ارگانهای دولتی به طور مستقل از سوی تعاونی ها )
 عدم توجه کافی به مصوبات قبلی از جمله تخصیص کد رشته تعاون در رشته های دانشگاهی از سوی معاونت برنامه ریزی آموزشی استاندرخواست اتاق تعاون به تشکیل و راه اندازی شورای تخصصی ،کمیسیون و یا کارگروه ویژه با محوریت پیگیری مصوبات به ثبت رسیده در جلسات بامشارکت استانداری ،بخش خصوصی ،اتاق و سایر نهادهای ذیربط
اتاق های سه گانه مشاور قوای سه گانه هستند .انتظار می رود با جانمایی ،اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در راس امور همپای بخش دولتی دیده شوند.جناب آقای مهندس ناصر فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 با توجه به بحث حمایت از کاالی ایرانی و شفاف سازی قیمت مصرف کننده و گروه بندی کاالها در دو ردیف قیمت توصیه ایی و لیست کاالهای مشمولقیمت گذاری لذا سامانه گویای  22144144با همکاری مشترک سازمان صمت و جهاد کشاورزی با هدف ثبت قیمت  4رده کاال (لبنیاتی ،پروتئینی ،حبوبات)
ایجاد گردیده است
 اشاره به تحقق طرح قیمت گذاری کاال در استان زنجان اشاره به مبالغ قابل توجه تهاتر شده از سوی دو شرکت صنعتی ایران ترانسفو و پارس سوئیچ به میزان  100میلیارد تومان از کل مبلغ  300میلیارد تومانمطالبات از دولت
 اشاره به مصوبات کارگروه رفع موانع تولید مبنا قرار دادن اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده از سوی صاحبان بنگاههای تولیدی با کمتر از  100نفر نیروی کاردر تعیین مبالغ مالیاتی
 با توجه به تخصیص تسهیالت ارزی به بنگاههای تولیدی در متن قانون آمده است افرادی که اقدام به تسویه بدهی های ارزی خود تا پایان شهریور ماهنمایند ،مجاز به تسویه تسهیالت با نرخ زمان گشایش می باشند.
 اداره امور مالیاتی اقدام به اخذ مبالغ جریمه پیش از اتمام مهلت مقرر برای شکایت بنگاههای تولیدی ( 15بنگاه تولیدی نقش آفرین و موثر استان)می نماید.
 وجود تناقضات در روند اجرای بخشودگی جرایم در ابعاد ملی ،استانی و مناطق کشور به واسطه حد و حدود اختیارات روسا و مجریان اشاره به پیگیری و اقدامات صورت گرفته در خصوص اعمال جرایم ( %30حداکثر) برای کلیه معادن استان با هدف کنترل عملیاتجناب آقای مهدی عباسی ریاست محترم انجمن زیتون استان زنجان
 اشاره عدم تحقق مصوبات قبلی مبنی بر ایجاد بازارچه فروش و پخش زیتون جنب عوارضی تاکنون اشاره به نبود امکانات و شرایط دسترسی آسان به محصول زیتون برای شهروندان زنجانی و خریداران طرح درخواست به پیگیری مصوبه وراه اندازی هرچه سریعتر مرکز پخش و فروش تخصصی زیتون و محصوالت جانبیجناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی زنجان ودبیر شورای گفتگو
 اشاره به موضوع تهاتر بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاههای دولتی پیرو مصوبه هیئت وزیران اشاره به هدف رفع مشکالت واحدها و وصول هرچه سریعتر مطالبات خود و همچنین مطالبات دولت اشاره به ارزش و اهمیت این موضوع با توجه به نبود شناخت کافی از نحوه اجرای آن و وجود بروکراسی های پیچیده در کشور -اشاره به رفع تنگناهای مالی بنگاههای اقتصادی با طرح و تدوین مصوبه پیشرو
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 اهمیت پرداخت و بازپرداخت بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال مطالبات دولت و شرکت های دولتی طرح مشکل در خصوص تهاتر با عنوان عدم امکان تهاتر با سایر دستگاهها از قبیل تامین اجتماعی اشاره به عدم اجرای تهاتر با سایر دستگاهها در استان به جز اداره امور مالیاتی در استان علی رغم اینکه درمتن قانون اشاره ایی به دستگاه خاصی نشدهوکلیه دستگاههای دولتی ،موسسات و وزارت خانه ها مورد خطاب قرار گرفته است.
 درخواست اتاق از وزارت اقتصاد و دارایی به ارسال فراخوان عمومی به واحدهای تولیدی و کلیه اشخاص متقاضی به امر تهاتر اقدام اتاق به بهره مندی  %100از ظرفیت های موجود در استان و حمایت از واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر با ارسال فراخوان و اطالع رسانی عمومی بامشارکت سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی استان
 پیشنهاد طرح موضوع تهاتر با سازمان تامین اجتماعی در شورای گفتگوی ملی تسری تبصره های مربوطه ی ماده  2قانون رفع موانع تولید با موضوعیت توقف ممنوع الخروجی مدیران تا پایان سال  35به سال  30از سوی سازمانتامین اجتماعی
 تکذیب گزارش ارائه شده از سوی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اشاره به حضور سفرای کشورهای فنالند ،سوئیس ،کنیا و غیره به دعوت و میزبانی رسمی اتاق بازرگانی زنجان (عدم مشارکت دفتر امور خارجه در برنامهریزی ها و اقدامات صورت گرفته)
 اشاره به تقبل تمام هزینه های جانبی ،تشریفات ،تنظیم برنامه ها و سایر مسائل مربوطه با اهتمام و اقدام  %100اتاق بازرگانی اشاره به اقدامات پیشین اتاق بازرگانی در راستای اعزام هیئت تجاری به استان چلیابینسک روسیه و متعاقبا پذیرش هیئت متناظر از این استان در زمانقبل از شروع به کار دفترنمایندگی امور خارجه
 اشاره به برنامه های ناهماهنگ و بالتکلیف سفر هیئت تجاری به سرپرستی استاندار محترم (سفر روسیه) و عدم اخذ ویزا برای اعضاء در مدت زمان کمتراز دو هفته مانده به سفر
 امتناع سفارت جمهوری اسالمی ایران در روسیه به پاسخگویی و همکاری با اتاق بازرگانی زنجان بنا به توصیه دفتر وزارت امور خارجه زنجان اشاره به زمان بر بودن انجام هماهنگی ها و پیشبرد برنامه ها از سوی وزارت امور خارجه و عدم تمایل مخاطبان به عبور از این مرحله علی رغم هدفاصلی دولت به کاهش مسیرهای تجاری و بروکراسی های اداری  ،مراودات و دسترسی های موجود
 اشاره به بخشنامه های موجود وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت کلیه دستگاههای اجرایی به انجام مکاتبات مستقیم و مستقل با وزارت امور خارجه درخواست به انجام پیگیری های الزم با هماهنگی بیشتر به دور از سالیق شخصی در جهت توسعه استان اشاره به عدم توجه ممیزان مالیاتی و سهل انگاری در ثبت پرونده ها اشاره به عدم بهره مندی کمتر از  %5واحدهای تولیدی در استان از امتیاز بخشودگی جرایم به میزان %100 اشاره به عدم بهره مندی کمتر از  %5واحدهای تولیدی در استان از امتیاز تقسیط  20ماه برای مودیان خوش حساب لزوم اصالح باورهای ذهنی درخصوص تفویض جایگاه مودیان خوش حساب و بد حساب از سوی اداره امور مالیاتی لزوم بازنگری در نظام تنبیه و تشویق مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی لزوم الگوبرداری از سایر استان ها در اجرای این روند با هدف حفظ توان رقابتی و پایداری دوام تولید در مناطق با حمایت از مودیان مالیاتی اشاره به ضرورت احیا واحدهای تولیدی و تالش در راستای به کار افتادن بنگاههای اقتصادیجناب آقای حمیدی معاونت محترم امور اقتصادی و دارای استان زنجان
اشاره به تسویه  5هزار میلیارد تومانی بدهی و مطالبات اشخاص حقیقی و دولت مطابق با بند ((و)) تبصره (( ))5قانون برنامه و بودجه سال 30 اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی به الزام صدور اوراق تسویه برای مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی اشاره به آئین نامه اجرایی مربوطه مطابق با مصوبه هیئت وزیران طرح و قرائت ماده  2آئین نامه مذکور با عنوان لزوم ارائه درخواست از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شرایط اعالم شده از سوی وزارت اقتصادو دارایی به ایشان و در پی آن صدور اطالعیه ها با عنوان نحوه اجرای این موضوع از سوی وزارت و ارائه آن به سازمان ها و دستگاههای استانی و زیر
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مجموعه
 اشاره به  4فرم مربوطه ( فرم های مربوط به دستگاه اجرایی بدهکار و طلب کار و شرکت های دولتی) اشاره به دو شرکت نمونه ایران ترانسفو و پارس سوئیچ که موفق به انجام تهاتر شده اند. لزوم تکمیل فرم های مربوطه و ارائه به سازمان جهت پیگیری های آتی اعالم آمادگی سازمان اقتصاد دارایی به رسیدگی به پرونده های ارائه شده از سوی اشخاص متقاضی عدم مراجعه افراد به عنوان مشکل اصلی در بحث تهاترجناب آقای طهماسبی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان
 اشاره به عدم شناخت درست از مطالبات و بدهی ها در استان وجود ابهام در مفهوم اصلی قانون و آئین نامه اجرایی آن نبود تعریف مشخص از مطالبات ،اشخاص ،دستگاهها ،وضعیت بدهکاری و طلبکاری در نظر گیری ظرفیت مشخص تهاتر در قانون برنامه وبودجه سال 30 اشاره به لزوم مراجعه متقاضیان تهاتر که درخواست تهاتر تا پایان سال  35را دارند درخواست ایشان به تدوین فرم های مربوطه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی درخواست به شفاف سازی ساز وکار اوراق و اسناد مربوطه اعالم درخواست از اتاق بازرگانی با موضوع اطالع رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجعه به اداره کل اشاره به ضرورت احصاء مبالغ بدهی ها و مطالبات و اعالم بخش خصوصی نبود پیچیدگی در اصل موضوع _ عدم هماهنگی عامل بروز مشکالت _ نبود درک و فهم مشترک از آئین نامه های اجرایی اشاره به عدم امکان رفع موانع و مشکالت درصورت عملکرد مستقل اداره امور مالیاتی و اجرای آئین نامه های داخلی خود اشاره به اهداف و وظایف اصلی ستادهای مختلف از جمله ستاد تسهیل ،کارگروه رفع موانع و اشتغال در استان با هدف حل مشکالت بخش خصوصی اشاره به تزریق مالی به میزان  15هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط در سال گذشته لزوم توجه و بررسی چرایی توقف عملیات و تولید در طی سال های گذشته لزوم بررسی چرایی عدم کارایی قوانین و بخشنامه های منتشر شده برای حمایت از تولید و اجرای درست آن اشاره به عدم امکان پیشرفت و بهبود وضعیت با ادامه روند سختگیری های قانونی ویژه بنگاههای تولیدی و عدم تسهیل بسترها برای فعالیت ایشان لزوم بهره مندی از مجاری قانونی موجود جهت اطالع رسانی از قبیل نامه نگاری ،وب سایت ها ،امکانات ارتباطی با بخش خصوصیجناب آقای مهندس آبی پور معاونت محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 در حوزه قانون رفع موانع تولید با طرح ماده 3و آئین نامه اجرایی ماده  2مقرر گردید تمامی بانک ها علی الخصوص بانک های دولتی در رابطه با معوقاتاشخاص و تمامی شرکت های دولتی بدهی اشخاص را مطالبات اشخاص از شرکت های دولتی تهاتر نماید .در این خصوص مقرر گردید معوقات بانکی نیز با
مطالبات اشخاص از دستگاههای دولتی نزد بانک مربوطه تهاتر گردد .درخواست میگردد نسبت به اجرا و پایداری آئین نامه مذکور گزارش اجمالی در جلسه
آتی ارائه گردد .در صورت موافقت سایر اعضاء با هدف حل مشکالت قضائی واحدهای تولیدی از سرگیری اجرا این آئین نامه در دستور کار آتی قرار گیرد.
جناب آقای نیک سرشت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان
 درخصوص پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق مبنی بر امکان تهاتر با سازمان تامین اجتماعی درخواست میگردد نسبت به ماهیت حقوقی صندوق موردبررسی کلی صورت گیرد .در صورت خصوصی بودن صندوق و مدیریت هیئت امنائی در آن امکان تهاتر میسر نبوده ولذا موافقت و مصوبه اعضاء هیئت امناء
در این خصوص الزامی است.
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جناب آقای خسروی نماینده محترم دادگستری استان زنجان
 تهاتر امری قهری است .لذا به منظور اجرای درست آن می بایست مفاهیم و برداشت های مشترک میان مجریان برقرار گردد .امکان تهاترهای دوجانبه وچند جانبه با طرح این قانون میان اشخاص ،دستگاه بدهکار و طلبکار وجود داشته و از سوی قانون گذاران دیده شده است لذا هیچ ممنوعیتی در اجرا و
پیگیری آن نیست .در خصوص تهاتر تامین اجتماعی با توجه به ماهیت عمومی غیر دولتی بودن آن نیاز به بررسی و رسیدگی کارشناسانه دقیتر است.
جناب آقای احمدی نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی
 اشاره به مستقل بودن سازمان تامین اجتماعی و عدم تامین آن از منابع دولتی اشاره به عدم امکان موضوع تهاتر در این سازمان پیش از طرح موضوع در اداره کل و اخذ مصوبات الزم در هیئت امناءجناب آقای ژیانی نماینده محترم دفتر امور خارجه در استان زنجان
 ارائه گزارش اجمالی در خصوص آغاز فعالیت دفتر نمایندگی امور خارجه در زنجان در مدت زمان یک سال و نیم اشاره به تفاهم نامه های منعقده با وزارت اقتصاد و امور دارایی جهت تاسیس و راه اندازی دفاتر استانی اشاره به وجود و فعالیت دفاتر در بیش از  32استان اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تقویت و توسعه روابط خارجی استان معرفی توانایی های استان به کشورهای همسایه ارائه خدمات کنسولی به شهروندان و مراجعه کنندگان (تحقق  %50از فعالیت های کنسولی در حوزه فرهنگی و دانشجویی %35 ،در حوزه فعالیت هایاقتصادی و تجاری )
 پاسخگویی به تعداد بیش از  000نفر مراجعه کننده در استان بازدید از کارخانجات صنعتی و تولیدی در استان بیش از  40مورد ( بازدید از کشور نیکو بافت ابهر و غیره) هماهنگی و اقدامات الزم در خصوص برگزاری جشنواره اکو با مشارکت میراث فرهنگی هماهنگی و اقدامات الزم در راستای سفر سفرای کشورهای مختلف ازجمله سفرای کشورهای فنالند ،سوئیس؛ بلغارستان و غیره هماهنگی و برگزاری جلسات ویژه با سه تن از فرمانداران استان جهت پیشبرد اهداف گردشگری و جذب گردشگر خارجی هماهنگی در خصوص اعزام هیئت تجاری به بلغارستان ،دانمارک ،فنالند ،هند تبیین و تشریح برنامه های آتی دفتر از جمله پیشنهاد برگزاری جشنواره صنایع غذایی و کشاورزی اکسپو در زنجان تالش در راستای برگزاری سمینار یک روزه کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه با دعوت از  13سفیر در محل استان تالش در راستای اعزام هیئت تجاری به کشور روسیه در آینده نزدیک تبیین انتظارات دفتر درخصوص احراز شرایط قانونی و اهلیت افراد به منظور ارائه خدمات از سوی دفتر اعالم آمادگی به ارائه هرگونه خدمات در زمینه فعالیت های تجاری و اقتصادی اشاره به وجود ارتباطات گسترده با سفارت خانه های ایران در بیش از  120کشور دنیا درخواست دفتر به لزوم گسترش روابط و هماهنگی میان فعاالن زنجانی و تاجران اشاره به اعزام هیئت های بلند پایه اعضای اتاق بازرگان به دانمارک و فنالند اعزام هیئت بلند پایه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به هندوستان اعزام هیئت بلند پایه اتاق تعاون به کشور گرجستان ارائه مشاوره و هماهنگی الزم در خصوص هدایت فعاالن بخش خصوصی به آغاز فعالیت خود در چند کشور همسایه ارائه خدمات آموزشی به مراجعین در خصوص جذب سرمایه گذاری تالش دفتر در راستای معرفی شرایط سرمایه گذاری در سایر کشورها به مخاطبین و مراجعه کنندگان -تالش در راستای به کارگیری ظرفیت های موجود سفارتخانه ها در سایر کشورها
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جناب آقای قوام احمدی معاونت محترم امور مالیاتی استان زنجان
 با توجه به ماده  131مقرر گردید تمام یا قسمتی از جرایم به درخواست مودی ضمن درنظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص سازمانامور مالیاتی قابل بخشوده شدن است.
 عدم اشاره به بخشودگی  %100در دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه در این خصوص اشاره به اختیار دستگاهها به بخشودگی جرایم از حد صفر تا  %100برای مودیان اشاره به  12100فقره پرونده مالیاتی که مشمول تقسیط مالیات شده اند. میزان بخشودگی جرایم به مبلغ  25میلیارد و  300میلیون تومان در سال 35 اشاره به موقعیت استان زنجان در مقایسه با سطح کشوری در آمار منتشر شده درخصوص تعداد بخشودگی جرایم اشاره به بهره مندی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی در استان از بخشودگی جرایم به میزان  %100و همچنین تاکید به ارائه مستندات و مدارک درخصوص تقسیط بلند مدت مالیاتی برای واحدهای تولیدی در استان
جناب آقای اسماعیلیان ریاست محترم انجمن ارگانیک زنجان
 اشاره به لزوم اطالع رسانی بخشنامه های منتشر شده در راستای حمایت از مودیان و تشریح و تبیین درست آن در زمان مقتضی اعالم درخواست درخصوص رسیدگی به حل مشکالت موجود علی الخصوص با دو دستگاه امور مالیاتی و تامین اجتماعی برای اکثر واحدهای تولیدی اشاره به برگزاری اولین هفته ارگانیک از سوی انجمن در نیمه اول آبان ماه سال جاری با هدف رفع معضالت موجود در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی اشاره به لزوم توجه بیشتر به عملکرد معاونت های عمرانی در استانجناب آقای بابایی مدیر عامل محترم شرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمالغرب کشور
 معرفی اهم وظایف و فعالیت های شرکت تعاونی تولید بوقلمون اشاره به سوابق و تاریخچه فعالیت اشاره به ظرفیت تولید به میزان  130هزار قطعه بوقلمون اشاره به افزایش تولید به میزان  210هزار قطعه در حال حاضر معرفی مزایای مصرفی گوشت بوقلمون اشاره به سیاست گذاری آتی شرکت با هدف افرایش میزان سرانه مصرف گوشت بوقلمون در استان اشاره به آمارهای مقایسه ایی مصرف سرانه گوشت بوقلمون از  100گرم به  400گرم برای هرنفر در حال حاضرجناب آقای درویش امیری استاندار محترم زنجان:
 ضمن اعالم نارضایتی از دبیرخانه شورای گفتگو به منظور عدم حضور مخاطبان و فعاالن از گروههای مختلف تولیدی و بخش خصوصی در جلسات شورایگفتگو ،با ادامه این روند امکان بهره مندی و احصاء نظرات حقیقی بخش خصوصی در رابطه با مشکالت متعدد حوزه کسب و کار وجود ندارد.
با توجه به انتخاب اعضاء شورای شهر و آغاز فعالیت آن با تمرکز بر هدف اصلی در توسعه و آبادانی به همت و تالش مسئوالن و مجریان قادر به جبران عقب
افتادگی های پیشین و حل گره های کور سال های گذشته خواهد بود .چنانچه اهمیت خاطر و توجه الزم و کافی از سوی هریک از مسئولین ،افراد،مجریان و
شهروندان در مسیر عمران و پیشرفت استان لحاظ نگردد ،در ادامه راه موفق نخواهیم بود.
ضمن اعالم نارضایتی از عملکرد مسئولین در سال های قبل اکنون شاهد گره خوردن موضوعات مختلف و عدم پیشبرداهداف در استان هستیم .در حال
حاضر شاهد حضور سرمایه گذاران ناکام متعدد در استان هستیم .حتی با وجود پافشاری و اهتمام سرمایه گذاران به دلیل تنگ نظری و دید بسته برخی
مدیران نتوانسته اند فعالیت خود را در استان آغاز نمایند .لذا ناامید از کسب و کار خود و پیشرفت در آن همچنان بالتکلیف می باشند و دراین شرایط نیاز
است ضمن هماهنگ و همفکری بیشتر میان دستگاههای تخصصی از جمله شهرداری ها ،منابع طبیعی ،اعضاء محترم شورای شهر و مسکن وشهرسازی و
سایر نهادها به دنبال شناسایی مشکل و حل آن باشیم.
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درخصوص موضوع تهاتر دستگاهها ضمن اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان اقتصاد و دارایی (تحقق  5هزار میلیاردی در الیحه بودجه  )30هر استانی
که درک و شناخت بهتر و دقیقتری از این ماده قانون داشته توانسته از سود بیشتری بهره ببرد .از ریاست محترم سازمان اقتصاد ودارائی استان درخواست
میگردد که موضوع تحقق ظرفیت تهاتر در بودجه سال  30دردستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه قرار دهد و همچنین شورای اداری استان موظف است
در خصوص تبین ،تشریح و تفهیم این ماده قانون گزارش اجمالی تهیه و ارائه نماید تا در ادامه آن متقاضیان و بدهکاران بخش خصوصی از نحوه اجرا و
عملیات یشدن آن مطلع گردند .در بخش خصوصی نیز اتاق بازرگانی مکلف است ضمن تشکیل جلسه تخصصی ویژه و دعوت مسئولین از اقتصاد دارایی،
سازمان برنامه و بودجه ،نمایندگان بخش خصوصی به مرور دقیق قانون پرداخته و با طرح آن به اینجانب به حل مطالبات و درخواست های خود نائل آیند .با
تحقق این امر شاهد کاهش بار مالی از بودجه استانی خواهیم بود و به نفع بخش خصوصی و دولت خواهد بود .با توجه به توضیحات ارائه شده از اقتصاد و
دارایی کماکان ابهاماتی در اذهان عمومی به چشم میخورد.
هریک از دستگاهها و نهادها با توجه به ض وابط و مقررات تعریف شده ملزم به انجام وظایف و پیشبرد اهداف خود هستند .در خصوص وظایف دفتر امور
خارجه میتوان بیان کرد ارتباطات گس ترده ،نشست ها ،همایش ها ،هماهنگی سفرها از جمله وظایف اصلی و رسالت آن بوده و کلیه امور با هدف کمک به
بخش خصوصی است .هرآنقدر که به کمک و حمایت دفتر وزارت امور خارجه بپردازیم به همان اندازه حضور پررنگ آن و نتایج حاصل از فعالیت آن را به
عینه خواهیم دید.
وجود اختالفات و مناقشات میان مراجعه کنندگان و دفتر پذیرفته نیست .فعالیت وزارت امور خارجه تنها در حیطه فعالیت های سیاسی نبوده بلکه انتظارات
گسترده ایی درحوزه تجارت ،اقتصاد ،روابط بین الملل برای آن تعریف شده است .درگذشته باور عموم بر این بود که وزارت امور خارجه نماینده سیاسی
است .اما در شرایط کنونی این عنوان به نماینده سیاسی اقتصادی تغییر یافته است .سفیران ملزم به شناسایی و فراهم سازی فرصت های اقتصادی – تجاری
در کشورها نیز می باشند .می بایست از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی و تجاری بخش دولتی و خصوصی برای جمهوری اسالمی و پیشبرد اهداف آن بهره
برد .لذا در این راستا نیاز به حمایت و کمک وزارت امور خارجه درکشور و استان می باشد و درخواست میگردد ضمن خاتمه اختالفات و تضادهای فکر میان
افراد و وزارت امور خارجه سعی در پیشرفت و بهره برداری از فرصت های پیش آمده نماییم .بی شک دفتر وزارت امور خارجه بدون حمایت سایر بخش ها از
جمله اتاق بازرگانی قادر به پیاده سازی برنامه های خود در سایر کشورها نخواهد بود.
درخصوص مباحث مطرح شده درحوزه مالیات ،لزوم توجه به اظهارنامه های مالیاتی برای مودیان از سوی ریاست اداره امور مالیاتی جناب آقای دکتر تقوی
نژاد مورد تصدیق واقع شد .لذا اصرار بی مورد به تغییر این رویه و عدم تمکین از سوی ادارت استانی جایز نیست .در شرایطی که بخش خصوصی و فعاالن
این حوزه خود به طور مستقل اقدام به افزایش ظرفیت ،توان تولید و توسعه زمینه های کاری دارند و به دنبال کاهش بار و حجم وظایف از دوش دولت اند،
لذا اعمال قوانین سرسختانه و عدم حمایت آنها و انسداد شریان های کاری برای ایشان از سوی اداره امورمالیاتی که به عنوان نماینده ایی در بودجه سازی
دولت است ،غیرمنطقی است .چرا که هدف بودجه سا زی برای دولت و صرف آن از سوی دولت به ساخت و ایجاد یک واحد صنعتی ذاتا از سوی فعال بخش
خصوصی در شرایط کنونی تحقق می یابد.
حضور مدیران و مسئولین و انتصاب ایشان در دستگاههای اجرایی تنها و تنها برای ایفا نقش های کاربردی و کمک به رفع معضالت است و بهره گیری از
ضوابط و مقررات در اختیار در مسیر رفع ،بهبود و اصالح تاکید شده است وگره زدن امور مردم قابل قبول نیست .در اختالفات میان بخش خصوصی و دولت،
دستگاههای دولتی برای تشویق ومشارکت بخش خصوصی موظف اند نهایت مساعدت و همکاری را منظور نمایند .انتظار میرود دستگاه دولتی در اختالفات،
صلح کننده اول باشد .این انتظار که بخش خصوصی پابه پای شرایط دولتی ،محدودیت ها و ضوابط دولت همسو و هم رنگ شود در منطق اقتصاد نمی گنجد.
دغدغه اصلی بخش خصوصی ایجاد شغل و فرصت های کاری است ،اقدامی که بوظیفه اصلی حکومت  .مسئولین است .لذا در شرایطی که این بخش مسئول
تحمل بار سنگین اشتغال و فرصت سازی است عدم حمایت از آنها جایز نیست.
وجود فضای متشوش در شرایطی که بخش خصوصی اقدام به طرح نظرات خود رویاروی بخش دولتی می نماید ،متاثر کننده است .به جد نیاز به بررسی،
بازنگری ،احصاء و بازیابی کلیه قوانین و مقررات بوده تا نسبت به شناخت آن دسته از مشوقاتی که ویژه بخش خصوصی است هشیار شویم.
در قانون به صراحت تقسیط  20ماهه مالیات مورد تاکید قرار گرفته است .بخشودگی  %100جرایم در قانون نیز صراحتا اشاره شده است .حرکت در مسیر
خالف این روند کمک به حال استان و اقتصاد کشور نخواهد بود.
پیشنهاد میگردد همانند قانون شهرداری ها (اعمال تخفیف  %30در صورت پرداخت نقدی) عوارض اداره امور مالیاتی نیز تخفیفات این چنینی در خصوص
مودیان خوش حساب که تکالیف خود را به موقع انجام میدهند ،اعمال نماید.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

مصوبات
 -1ضمن تاکید مجدد بر اجرای ابالغیه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر مالک عمل قرار دادن اظهارنامه مودیان مالیاتی د رمحاسـبه
مالیات مقرر گردید با اطالع رسانی مجدد مودیانی که نتوانسته اند از این موضوع بهره مند شوند ،شناسایی و در جلسـه آتـی
گزارش شوند.

 -3مقرر گردید جلسه مشترکی با حضور سازمان برنامه و بودجه ،اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی و سـایر دسـتگاههای
ذیربط برای بهره مندی بیشتر واحدهای تولید استان از ظرفیت قانونی تهاتر بدهی های دولت با اشـخاص حقیقـی و
حقوقی برگزار گردد.
 -2مقرر گردید قانون و دستورالعمل اجرایی تهاتر بدهی های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی اصـالحاتی مبنـی بـر
فراهم شدن شرایط امکان بهره مندی از ظرفیت مذکور در سازمان تامین اجتماعی نیز صورت پذیرد .سازمان اقتصاد
استانی

دارایی پیشنهاد کتبی را تنظیم خواهد نمود.
 -4پیشنهاد می شود در جهت تداوم حمایت های دولت از واحدهای تولیدی پیگیری الزم به منظور تسری آئـین نامـه
اجرایی ماده  2قانون رفع موانع تولید در خصوص عدم ممنوع الخروج کردن مدیران به سال  30نیز اقدامات الزم بـه
عمل آید.
 -5شهرداری موظف گردید بر اساس ماده  10قانون بهبود محیط کسب و کار طرح جامع ایی را آماده و در جلسات آتی شـورا
ارائه نماید.

 -0در اختالفات میان بخش خصوصی و دولت ،دستگاههای دولتی برای تشویق و مشارکت حداکثری بخـش خصوصـی
موظف اند نهایت مساعدت و همکاری را منظور نمایند.
 -1مقرر گردید امور مالیاتی استان گزارشی از وضعیت بخشودگی  100درصدی جرایم و همچنین تقسـیط بلنـد مـدت
مالیات کلیه واحدهای استان به تفکیک بخش تهیه و در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.
ملی و
فراگیر

