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گزارش جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
شماره نشست 36 :

تاریخ جلسه 1396/11/10 :

ساعت شروع 16:30 :

ساعت خاتمه18:45 :

محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
 ایشان ضمن خوش آمدگویی محضر مدعوین و با مرور اخبار مهم اقتصادی جلسه را آغاز نمودند و اعالم کردند با توجه به ماهیت شکل گیریشورای گفتگو ،اهمیت وظایف و اهداف این شورا ،در حال حاضر با فعالیت اعضاء و مشارکت فعاالن اقتصادی شاهد حصول نتایح ارزشمند در
سطح استان و در سطح ملی هستیم.
 با توجه به طرح و انعکاس مصوبات شورای گفتگوی استانی به شورای ملی و همچنین معاونت مجلس اتاق ایران تصمیم گیری ها و اقداماتخوبی در خصوص موضوع تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی انجام شده و به مرحله اجرا و اصالح رسیده است که با اجرای کامل آن کمک
شایانی به بخش خصوصی خواهد بود .لذا از زحمات و تالش های اعضای محترم شورا کمال تشکر را به عمل می آوریم.
 با توجه به طرح مشکل تعطیلی روزهای پنجشنبه در گمرک بندرعباس و تبعات آن به فعالیت اقتصادی در کشور طی روزهای اخیر بابخشنامه صریح سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،ادارت استان هرمزگان مکلفند در روزهای هفته از ساعت  7:30الی  14:30و در روز پنج
شنبه از ساعت  7:30الی  13:30نسبت به خدمات رسانی به امور مراجعه کنندگان متعهد گردند .لذا این خبر خوش کمک قابل توجهی به
فعالیتهای گمرکی استان زنجان خواهد نمود.

دستور جلسه:
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -2گزارش سازمان صنعت ،معدن و تجارت در خصوص نتایج واگذاری اختیارات ملی
 -3بررسی عدم قبولی پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه قابلل قبلول بلرای تسلهیالت بلانکی جهلت تلامین بخشلی از سلرمایه گلذاری
مورد نیاز در حوزه معدن
 -4استماع نقطه نظرات اعضاء پیرامون نحوه همکاری تشکل های اقتصادی در گسترش پایه های مالیاتی (بند ح ماده  11قانون بهبلود محلیط
کسب و کار)
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اسداله درویش امیری

2

فرامرز نیک سرشت

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

حاضر

استاندار (رئیس شورای استانی)
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

حاضر

استانداری

3

کریم شعبانی

مدیر کل دفتر حوزه استاندار

حاضر

4

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

5

مسعود اطاعتی

مدیر کل سرمایه گذاری استانداری

حاضر

6

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

7

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

8

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

9

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

10

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

11

طاهری

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

12

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

نماینده

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)

نماینده

مهدی خسروی

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

نماینده

رضا شهبازی پویا
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د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

1

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

غالمحسین جمیلی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

2

محسن علمدار

دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

3

احمد نصیری

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

4

رضا خاتمی

دبیر اتاق تعاون استان

حاضر

5

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

نماینده

سید تقی ترابی
(نائب رئیس اتاق اصناف)

(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

مهدی حمیدی

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

غایب

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

نماینده

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

حاضر

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

حاضر

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

8

حسن مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

نماینده

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

نام و نام خانوادگی نماینده

حسن حسنلو

قادر باقری (نائب رئیس سازمان)

غایب

هل -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر مرکز استان

غایب

2

احمد نصیری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

1

میرحیدر رضوی

مدیر کل امور مالیاتی استان

حاضر

2

فرید غنی

مشاور اتاق بازرگانی

غایب

3

افشین آشوری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

حاضر

4

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

غایب

5

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان زنجان

حاضر

6

سید محمود موسوی

رئیس اتحادیه تراشکاران زنجان

حاضر

7

محسن عطائیان

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

8

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن زنجان

غایب

9

سید محمد علویون

رئیس هیات امناء بازار بزرگ زنجان

حاضر

10

مرتضی انتصار

رییس اتحادیه بنکداران و خشکبار فروشان زنجان

غایب

11

محمدحسین رستمخانی

دبیر انجمن خدمات فنی و مهندسی

غایب

12

نسیم اسالمیه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنان کارآفرین استان زنجان

حاضر

13

داود سقائی

مدیر عامل شرکت صانع روی زنجان

غایب

14

حبیب اله افشاریان

نماینده شرکت تعاونی مسکن و جامعه مهندسین

حاضر

15

محمدرضا جرجیسی

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان صنایع دستی

حاضر

16

کمال الماسی

رئیس اتحادیه صنف نانوایان زنجان

حاضر

17

عبداله اسماعیلیان

مدیر عامل پایانه صادراتی

حاضر

18

غفور حمیدی

معاون اقتصادی امور اقتصاد و دارایی

حاضر

19

جمال فالح

رئیس اتحادیه تاسسیات مکانیکی ساختمان

حاضر

نام نماینده
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مشروح مذاکرات
جناب آقای آشوری ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای
 درخصوص بخشودگی  %100جرایم مالیاتی به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر ،حمایت ویژه ای از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای فعاالناقتصادی در نظر گرفته شده است .لذا خواهشمندیم در استان زنجان نیز ضمن این بخشودگی اجرا گردد.
جناب آقای نیکو خصال مدیرعامل محترم گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر
 بر اساس ماده  20قانون رفع موانع تولید مقرر گردیده است تسویه حساب های ارزی بر اساس نرخ روز گشایش اعتبار صورت پذیرد .این موضوعپیشتر در دوره قبلی مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری بوده است ،اما در حال حاضر پیرو جلسه ریاست مجمع حفظ و احیاء حقوق ارزی به
تولید کنندگان با تعیین دو ماه فرصت استانها مکلفند لیست تولید کنندگان خود را که از ذخایر ارزی به طور علی الحساب استفاده نموده و ماشین
آالت را در محل واحدهای تولیدی نصب کرده اند اما به دالیل مشکالت و تحریم ها تاکنون موفق به بازپرداخت اعتبارات خود نشده اند ،به این مجمع
معرفی نمایند .در غیر این صورت مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت .لذا می بایست بدلیل اهمیت این موضوع و حفظ حقوق تولیدکنندگان توجه
ویژه به آن داشته باشیم.
جناب آقای خاتمی دبیر محترم اتاق تعاون
 با توجه به تبصره  3ماده  33آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی ،دستگاههای اجرایی مجازند تا حداکثر  5نفر از نیروهای کار خود را با حفظسمت و حقوق در اختیار تعاونی ها قرار دهند .از آنجایی که اجرای این ماده قانون میتواند کمک شایانی به تعاونی های استان نماید ،لذا از شما
درخواست میگردد از این فرصت استفاده نموده و با ورود  100نفر از این افراد به تعاونی ها این ماده قانونی به مرحله اجرا درآید.
 درخواست مالی ات از اتاق تعاون به منظور اعزام هیئت های تجاری و مشاوره در راستای تشکیل تعاونی ها هزینه سنگینی را به این اتاق تحمیلنموده است در حالیکه اتاق تعاون از بابت اعزام و یا مشاوره هیچ حق الزحمه ای دریافت نماید.
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
 با توجه به ابالغ بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی به واحدهای استانی در خصوص بخشودگی  %100جرایم واحدهای تولیدی دیگر استان ها به نحومطلوبی از این بخشنامه بهره مند شده اند و شاهد آن هستیم که استان اصفهان دستاوردها و ماه عسل تالش ها و جدیت تصمیم گیری های خود را
به طور گسترده و وسیعی در سطح کشور اجرایی و نتایج آن را منتشر نموده و از مزایا و تفویض اختیارات به طور کامل بهره مند می گردد اما به دلیل
کم توجهی همکاران در ادارت و دستگاههای اجرایی استان زنجان متاسفانه نتوانستیم به شکل مناسبی عملکرد خود را در سطح کشور منعکس
نمائیم.
 درخصوص دستور جلسه دوم به اطالع می رساند بانک مرکزی طی ابالغیه مشخص ،بانک های سراسر کشور را مکلف نموده است تا پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه معتبر از سوی بانک ها مورد پذیرش واقع شده و در اعطای تسهیالت تسریع گردد ،اما با این حال برخی از بانکهای
استان از پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه خودداری می نمایند .این درحالیست که معدن به عنوان یک وثیقه معتبر و دارای ارزش مالی از سوی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت که به طور اختصاصی برای معادن پروانه بهره برداری ،اکتشاف و  ...صادر می نماید شناخته می شود .برخی از
واحدهای معدنی در استان با طرح مشکل خود در کارگروه رفع موانع تولید مشکل عدم پذیرش معادن از سوی بانک ها را مطرح می نمایند .اما با این
حال طی گزارشات واصله به اتاق بانک ها ادعا نموده اند که پروانه معادن به عنوان وثائق مورد پذیرش است !...لذا خواهشنمد است در این خصوص
توضیحات الزم ارائه گردد.
 کارشناسان نظام مهندسی معدن و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری توانایی و قدرت الزم را در خصوص توجیه شبکه بانکی دارند .می توان بابهره گیری از توان علمی و تخصصی این افراد کارشناسی توجیه پذیری در خصوص طرح های معادن تهیه و به بانک ها ارائه نمود.
 دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص پذیرش وثائق معدنی مشخص و شفاف است .لذا اجرای دقیق و عینی متن ابالغیه انتظار ناچیزی است. با توجه به دستورالعمل تفویض اختیارات ملی که نسبت به  8وزارتخانه در سال  95منتشر گردید مقرر شده تا طی جلسات آتی نسبت به بررسی وارزیابی گزارش عملکرد تفویض اختیارات هر یک از دستگاههای اجرایی اقدام گردد .چنانچه منافع و مزایا و همچنین پیشنهادات تکمیلی در این
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خصوص باشد در سال جاری نیز به شورای ملی و هیئت وزیران ابالغ گردد .در پی این تفویض اختیارات در سال  96هیچ واحد صنعتی در استان
تعطیل نشده به عالوه  7الی  8واحد صنعتی بزرگ در استان احیاء گردیده است که این نتیجه همت و تالش مدیران و بهره مندی از همین تفویض
اختیارات بوده است.
 پیرو بند ح ماده  11قانون بهبود محیط کسب و کار همه تشکل های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی و غیره موظف اند افراد و مشتریان جدید جهتگسترش پایه های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده تا سهم درآمدها و میزان وصولی این سازمان افزایش یابد .اما درصورت عدم شناسایی
پایه های مالیاتی جدید تحمیل مبالغ تکلیفی مودیان جدید به مودیان اسبق کاری غیر کارشناسی است .در شرایطی که نرخ رکود باال و حاشیه سود
واحدهای تولیدی محدود است بهتر است نسبت به شناسایی افرادی که فرار مالیاتی داشته اند اقدام نمود و با مودیان خوش حساب تعامل بهتری
داشت .همچنین می بایست فضا را به سمت عدالت مالیاتی پیش برد .از اداره امور مالیاتی انتظار میرود طریقه و روش شناسایی مودیان جدید مالیاتی
و پایه های جدید مالیاتی را اعالم نماید.
جناب آقای طاهری دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان
 به اطالع می رساند کلیه پروانه های بهره برداری معادن در بانک های استان مورد پذیرش است به استثناء بانک کشاورزی که به طور تخصصی درزمینه فعالیت های واحدهای کشاورزی خدمات ارائه می نماید.
 در مواردی که پروانه معادن به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک در استان نباشد موضوع جهت بررسی و تصمیم گیری به دلیل ضعف در تیمکارشناسی و کمبود کارشناسان خبره در حوزه معادن استان به تهران ارجاع و با کسب تکلیف از آنها و در صورت تایید مرکز پرداخت تسهیالت
بالمانع است.
 کارشناسان رسمی دادگستری مورد پذیرش شبکه بانکی می باشند اما با این حال در حوزه معدن به دلیل وجود شبهات پرونده ها جهت بررسی واعالم نظر نهایی به مرکز تهران ارسال میگردد.
جناب آقای دکتر نیک سرشت معاونت محترم امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
 با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری مشکالت حوزه معدن در نشست های ملی و جلسات روسا و همچنین معاونت ریاست جمهوری در سطحگسترده می بایست نسبت به حمایت از بهره برداران معدنی و فعالیت های معدنی توجه ویژه ای نمود .در سطح استان مکلف هستیم کلیه ابالغیه ها و
بخشنامه های مربوطه در این خصوص را اجرا نماییم .لذا از اتاق بازرگانی درخواست میگردد نسبت به شناسایی و معرفی متقاضیان و فعاالن حوزه
معدن اطالعات طرح ها و مبالغ درخواستی به انضمام مستندات به استانداری و معاونت اقتصادی ارسال نمایند تا به طور ویژه مشکالت پیگیری شود.
 بر اساس آ مارهای ارائه شده به اطالع می رساند در پی تهاتر حقوق دولتی در استان زنجان  32/5میلیارد تومان در حوزه های مختلف تهاتر صورتگرفته است.
جناب آقای مهندس حمیدی ریاست محترم نظام مهندسی معدن استان
 استان زنجان به عنوان یکی از استانهای رتبه دار در سطح کشور پرچم دار فعالیت های معدنی می باشد .این استان با دارا بودن  380معدن فعال و 39ماده معدنی در رتبه  12کشوری قرار داد .همچنین استان زنجان از توان کارشناسی و تخصصی ویژه ای در حوزه معدن برخوردار است و تعدد
کارشناسان و متخصصان خبره در حوزه معدن که با این سازمان همکاری می نمایند ،گزینه موثری در بررسی و ارزیابی پرونده های معدنی به شمار می
رود .با توجه به اینکه پروانه بهره برداری پس از قطعیت استخراج و تصدیق ظرفیت معدن از سوی سازمان صمت صادر میگردد لذا در اعتبار و ارزش
آن شکی نیست .در حال حاضر معادن استان جهت تامین هزینه های استخراج خود (جلوگیری از فرسودگی ماشین آالت ،حفظ راندمان و غیره) از از
محل صندوق بیمه سرمایه گذاری تامین می نماید .چنانچه بخواهیم حوزه معدن را در استان فعال نماییم می بایست تسهیالت ارزان قیمت به آنها
پرداخت شود .لذا پذیرش وثایق معدنی مورد انتظار است.
 همچنین به اطالع می رساند بانک ها قادر خواهند بود ضمن همکاری با نظام مهندسی از توان کارشناسان در استانهای مرکزی ،سمنان ،کرمان،اصفهان ،زنجان و  ...در ارزیابی پرونده های معدنی استفاده نمایند.
جناب آقای دکتر طهماسبی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان
 -باتوجه به فعالیت گسترده و مناسب نظام مهندسی استان پیشنهاد میگردد بانک های استان ضمن همکاری با این سازمان و مشارکت اتاق بازرگانی
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نسبت به بررسی پرونده های معدنی به طور مشترک اقدام نموده و نظام مهندسی گزارشات تخصصی و کارشناسی را به بانک ها ارائه نماید .لذا بانک
ها نیز توجیه و توضیح کارشناسان نظام را مورد پذیرش قرار دهد.
 از بانک ها درخواست میگردد ضمن تغییر رویه از روش سنتی وثیقه ملکی به روش نوین وثایق جایگزین از جمله ضمانت نامه های بیمه ای رویآورند.
 با توجه به پیگیری های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تکمیل پروژه های نمیه تمام دولتی که چندین جلسه تخصصی نیز با اتاقبازرگانی برگزار گردید این سازمان فهرست پروژه های اولویت دار و دارای جذابیت را به منظور مشارکت بخش خوصی احصاء و در سامانه تخصصی
خود منتشر کرده است لذا از فعاالن بخش خصوصی درخواست میگردد نسبت به بررسی و تعیین عالقه مندی خود جهت سرمایه گذاری در این
پرروژه ها اقدام نمایند و چنانچه پروژه ای دارای جذابیت از سوی ایشان بوده به این سازمان اعالم فرمایند .همچنین از اتاق بازرگانی درخواست
میگردد نسبت به اطالع رسانی این موضوع و انعکاس به سرمایه گذاران در سطح شهر اقدام فرمایند.
جناب آقای خسروی نماینده محترم دادگستری
 چنانچه برای پروانه بهره برداری معادن مالکیت قائل شویم و ارزش و قیمت گذاری برای آن لحاظ نماییم پذیرش آنها توسط بانکها از لحاظ حقوقیهیچ مشکلی نخواهد داشت اما موضوع امتیاز با مالکیت متفاوت است و صرفاً امتیاز بهره برداری معادن قابل پذیرش به عنوان وثیقه نخواهد بود اما
پروانه ارزش گذاری شده یک مال طلقی گردیده و به عنوان وثیقه معتبر است.
جناب آقای نباتچیان ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت
 در ادامه تایید صحبت های آقای نیکوخصال به اطالع می رساند بدهی ارزی شرکت سیمان خمسه که به میزان  24/5میلیارد تومان بوده با پیگیریهای انجام شده بخشی از مشکالت این شرکت را مرتفع نموده ایم .با توجه به پرداخت تسهیالت یورویی از صندوق ارزی توسط بانک کشاورزی
بازپرداخت بدهی این شرکت در  10سال در دوره های شش ماهه به مبلغ  100میلیون تومان با نرخ  %18و ارزش ریالی تقسیط گردید.
 از شبکه بانکی انتظار می رود به جهت حمایت از بخش صنعت و معدن در استان دیدگاه خود را نسبت به فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی تغییردهند .با توجه به اینکه یک واحد صنعتی دارای مالکیت ،اطالعات مالی ،عملیات بانکی و  ...است لذا پذیرش وثائق ملکی خارج از واحدها فشار جدی
بر فعالیت آنها می باشد .در شرایط کنونی تولید و صنعت در کشور ،فعاالن اقتصادی با تمام توان در تالشند تا حیات خود را حفظ نمایند .بنابراین
پذیرش دارایی های واحدهای تولیدی امری طبیعی است.
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 دستورالعمل تفویض اختیارات به دستگاهای اجرایی استان قرائت شده و در ادامه گزارش عملکرد سازمان صمت استان مورد بررسی قرار گرفت.بهره مندی سازمان صمت استان از تفویض اختیار دستورالعمل مربوطه به شرح ذیل می باشد.
 )1صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده  119قانون امور گمرکی به تعداد  350فقره به مبلغ  3340میلیارد ریال به ارزش معافیت 668
میلیارد ریال
 )2صدور مجوز معافیت گمرکی مستعمل به تعداد  19فقره و به مبلغ  402میلیارد ریال به ارزش معافیت  80میلیارد ریال
 )3صدور مجوز معافیت گمرکی مواد اولیه ماده  121به تعداد  79فقره به مبلغ  120میلیارد ریال و ارزش معافیت  24میلیارد ریال
 )4حذف و آزاد سازی محدوده های اکتشافی فاقد ذخیره به تعداد  250فقره در تاریخ 95/12/17
 )5صدور مجوزهای اعزام هیئت های تجاری ،بازاریابی و برگزاری نمایشگاه خارج از کشور به تعداد  5مورد به کشورهای گرجستان ،روسیه ،ترکیه،
فنالند و دانمارک و مجوز پذیرش به تعداد  4مورد به کشورهای بلغارستان ،فنالند ،کنیا و دانمارک
 طی جلسات متعدد برگزار شده با اداره مالیاتی سازمان صمت و اداره برق ،آب ،گاز و اتحادیه ها تاکنون توانسته ایم از مجموع  5500واحد صنفی 4200واحد را که فاقد مجوز بودند را شناسایی و در سامانه مربوطه ثبت نماییم.
جناب آقای رضوی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان
 در حال حاضر با توجه به تفویض اختیار وزارت دارایی که در شهریور سال  95صورت گرفت استان زنجان از نهایت اختیارات و توانایی خود جهتاعمال بخشودگی  %100مودیان مالیاتی استفاده کرده است .در حال حاضر مبلغ  266میلیارد تومان تقسیط بلند مدت و مبلغ  35میلیارد تومان بابت
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بخشودگی جرایم شامل حال مودیان استان شده است .طبق آمار ارائه شده آخرین وضعیت بخشودگی جرایم تا پایان دی ماه سال جاری به میزان
تقریبی  36میلیارد تومان اعالم میگردد .مبلغ  118میلیارد تومان در سال  94از سهم شهرداری ها ،سهم زنجان به میزان  46میلیارد تومان و همین
آمار در سال  92به نسبت کل سهم شهرداری (42میلیارد تومان)و سهم زنجان  50میلیارد تومان است.
 در رابطه با تفویض اختیارات به اطالع می رساند تشکیل و برگزاری کمیته  251مکرر از ابتدای سال  97طبق ابالغیه وزارت خانه در استان ها برگزارخواهد شد .به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر چنانچه مودیان مالیاتی تا پایان این ایام نسبت به پرداخت اصل مالیات خود اقدام نمایند از
بخشودگی  %100جرایم برخوردار خواهند شد.
 در رابطه با افزایش مبالغ مالیاتی وصولی که از سوی وزارتخانه هر ساله ابالغ می گردد تمام سعی و تالش بر این است تا در صورت عدم شناساییپایه های مالیاتی جدید این فشار بر واحدهای صنفی و صنعتی اعمال نگردد .تاکنون  5245صنفی جدید شناسایی شده و درآمار مودیان به روز
رسانی شده اند.
جناب آقای جرجیسی ریاست محترم اتحادیه عرضه کنندگان صنایع دستی
 با توجه به خرید مواد اولیه در حوزه صنایع دستی استان منجمله صنعت چاقوسازی استان که عمدتاً و به طور  %100وارداتی است و از کشورهایروسیه ،چین و هند وارد میگردد فعاالن این حوزه با مشکالت عدیده ای در زمنیه همکاری و برقرارری ارتباط در نمایشگاههای خارجی و داخلی و
همچنین در حوزه بسته بندی و فروش مواجه هستند .الزم است تا با ورود شرکت های بازرگانی معتبر که در زمنیه فروش و بسته بندی امکان یاری
رسانی به هنرمندان و فعاالن صنایع دستی را دارند درجهت تقویت این بخش قدم برداریم.
جناب آقای عزیزپور ریاست محترم اتحادیه عطاران و سقط فروشان زنجان
 اصناف استان با مشکالت عدیده ای در حوزه مالیاتی مواجه هستند و تفسیر نامناسب قانون مالیاتی و اجرای قانون کلی در زیرمجموعه های اصنافعلی الخصوص پخش کاالهای دخانی که حاشیه سود  %2دارند با وصول مالیات  %6فشار شدیدی بر این صنف وارد می نماید .و همچنین تاخیر اداره
امور مالیاتی در بررسی استعالمات و مدارکی که از سوی اتاق اصناف ارجاع میگردد تکمیل فرایند رسیدگی به تقاضای اتحادیه ها را برای ما مشکل
مواجه کرده است.
جناب آقای عباسچیان مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان
 پیشنهاد میگردد به منظور اختصاص متوازن منابع مالیاتی به شهرداری شهرستان ها از شاخص های کلی که در سطح ملی تعریف شده استاستفاده نماییم.
 مسئولیت و مرجعیت رسیدگی به حقوق تولیدکنندگان و اقتصاددانان در هیئت  251مکرر به وزارت اقتصاد دارای واگذار شده است. درخصوص گسترش پایه های مالیاتی با علم بر اینکه کلیه افراد ملزم به پرداخت مالیات هستند ،چنانچه بخشی از فعالیت ها از پرداخت مالیاتمعاف می شوند این امر صرفاً در راستای حمایت از آن فعالیت و بخش می باشد که نیاز به تجدید نظر مجدد در قانون مذکور پیش بینی شده است.
چنانچه اعضاء بخش خصوصی پیشنهاداتی در خصوص حذف و یا اصالح معافیت های مالیاتی دارند ،ارائه دهند.
جناب آقای مهندس درویش امیری
 ضمن عرض تبریک بمناسبت آغاز دهه مبارک فجر ،در خصوص تاریخچه شورای گفتگو اشاره نمودند که تشکیل این جلسات و رویارویی فعاالنبخش دولتی و خصوصی محاسن فراوانی داشته درحالیکه این ارتباط نزدیک در گذشته و در دولت های پیشین وجود نداشت .پیشنهاد میگردد دست
اندرکاران دولتی و خصوصی هرچه بیشتر در این ارتباط نقش آفرینی نموده و از مزایا و محاسن شورای گفتگو بهره مند گردند.
 ط رح موضوع مشاغل سخت و زیان آور که منجر به تشکیل کارگروهها و مصوباتی در شورای گفتگو شد به منظور جلوگیری از خسارت های وارده بههر دو بخش و اصالح قانون بود .تکلیف میگردد الیحه اصالح این قانون توسط اتاق بازرگانی و مشارکت سایر دستگاهها از طریق شورای گفتگوی
استانی تدوین و به شورای ملی ارجاع گردد تا در پی آن در هیئت دولت اصالحات صورت پذیرد .با توجه به آثار منفی که این قانون در پی داشت
اصالحات مورد نظر بخش خصوصی در حال حاضر در اولویت قرار دارد.
 در طول عمر انقالب اسالمی الیحه بودجه برای اولین بار توسط مجلس شورای اسالمی مورد پذیرش واقع نشده است و کلیات آن به تصویب نرسیدچرا که لزوم بازنگری در خصوص منابع درآمدی دولت و بعد هزینه های دولت مورد نظر قانون گذاران می باشد .بخش خصوصی به کمک دولت مردان
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می بایست درخصوص مدیریت هزینه ها و درآمدها توجه ویژه ای نماید .تا بتوان بدنه بخش خصوصی استان را بهتر و قویتر و حضور ایشان را در
عرصه اشتغال و کسب و کار پررنگ تر نمود و بخش خصوصی نیز ملزم به رعایت تعهدات و وظایف تخصصی خود است .بخش دولتی وابسته به بخش
خصوصی است و بالعک س .مبالغ از محل مالیات و ...که در وزارت خانه های متعدد تعیین گردیده است می بایست به هر طریقی از بخش خصوصی
وصول گردد اما روش وصول مطالبات توسط دستگاهها می بایست به صورت منطقی و حمایتی باشد.
 پروانه بهره برداری معادن یکی از معضالت اصلی حوزه بانکی و بخش معدن است .سخت گیری بانک های استانی جهت اخذ وثائق برای تسهیالتتکلیفی و غیر تکلیفی نشان از حساسیت شبکه بانکی به وصول مطالبات خود است .بانک ها به دنبال دریافت وثائق سهل الوصول هستند .اما ابالغیه
بانک مرکزی به شعبات بانک های سراسر کشور الزم االجرا است .پیشنهاد میگردد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ضمن هماهنگی با بانک
های استان در جلسات شورای معادن که نمایندگان بخش خصوصی در این شورا نیز حضور دارند با دعوت از نماینده شبکه بانکی این موضوع در این
کارگروه بررسی و تصمیم گیری و پیگیری گردد.
 با توجه به پیشنهاد جناب آقای دکتر طهماسبی مکاتبه ای در خصوص بهره مندی از توان کارشناسان نظام مهندسی معدن در تهیه گزارشاتکارشناسی معادن در بانک ها به تهران منعکس گردد تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد .از بانک ها درخواست میگردد گزارشات کارشناسی اعضا نظام
مهندسی را درخصوص وثائق معدنی مورد پذیرش قرار دهند .همچنین شبکه بانکی در صورت امکان از ارسال پرونده های وثائق معدنی به تهران
خودداری نماید.
 درخصوص موضوع تهاتر بدهی بخش خصوصی و دولتی از شورای گفتگو درخواست میگردد بررسی ویژه ای در رابطه با اینکه این موضوع در الیحهسال  97پیش بینی شده و تکرار گردیده است یا خیر به عمل آورده و در صورت عدم پیش بینی در این الیحه موضوع از طریق اتاق بازرگانی پیشنهاد
و به مجلس شورای اسالمی در اسرع وقت منعکس گردد.
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ها به تهران منعکس گردد تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
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گزارش کامل در خصوص مزایا و نکات مثبت و نتایج تفویض احتیارات در زنجان و ارسال به وزارت کشور در اولویت قرار گیرد.

