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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 ابراز خرسندی از افتخار میزبانی اولین حضور جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان در شورای گفت و گو و اتاق بازرگانیبه بهره مندی حداکثری از حضور ایشان در جلسات تاکید نمودند .بنا به رویه های مرسوم تشکیل جلسات ،شورای گفت و گو با طرح دو الی سه
دستور اساسی ،مرور اخبار مهم روز صورت میگیرد .همچنین هر یک از اعضا حاضر در جلسه به فراخور دستور جلسه مربوطه قادر به ارائه نقطه
نظر ات خود در بازه زمانی مشخصی بوده ،چنانچه اخبار و موضوعات قابل طرحی از جانب اعضاء در اختیار باشد به استحضار و استماع سایر
حاضرین خواهد رسید.
ابتدا خاطر نشان میگردد که این جلسات بر اساس ضوابط و دستور قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تدوین شده سال
 ) 1390تشکیل گردیده لذا تشکیل جلسات منطبق با شیوه نامه تدوین شده پیش رفته و حضور هر یک از اعضا به صورت قانونی و رسمی می
باشد.
 پیش از این شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از نعمت حضور دو استاندار محترم پیشین جناب آقای انصاری و درویش امیری برخورداربوده و تجربیات خوبی حاصل گردیده است .ا مید است در ادامه راه با حضور پر خیر و برکت استاندار محترم همچنان بتوانیم نتایج کاربردی و
موثری از تشکیل این جلسات حاصل نماییم.
 بر اساس شیوه نامه یاد شده عضویت نمایندگان بخش غیردولتی در این جلسه به مدت یکسال تعریف شده و پس از اتمام آن می بایست نسبتبه انتخاب مجدد آنها تصمیم گیری گردد ،با توجه به اولین حضور استاندار محترم در جلسه شورا ،دبیرخانه شورای گفت و گو بر اساس رویه های
پیشین نمایندگان بخش غیردولتی را دعوت نموده و چنانچه این رویه مورد تایید ریاست محترم شورا واقع گردد به همین ترتیب اعضا حضور
خواهند داشت در غیر این صورت در جلسات آتی تغییراتی نسبت به حضور اعضاء اعمال میگردد.
 تنظیم جلسات و زمانبندی تشکیل آنها مقید به شیوه نامه فوق الذکر بوده که پیشتر به طور معمول در روزهای سه شنبه یا چهارشنبه آخرینهفته هر ماه تقویم شده بود .چنانچه نسبت به این برنامه نظر مساعد از جانب استاندار محترم دریافت گردد به همین منوال ادامه خواهیم داد در
غیر اینصورت تغییر ساعات و روز به اطالع اعضاء خواهد رسید.
 دبیرخانه شورای گفت و گو وکلیه اعضاء عضو این شورا تاکید ویژه ای به برگزاری این جلسات با حضور شخص استاندار داشته ،چنانچه پیشاز این از تشکیل جلسات در غیاب استاندار خودداری نموده ایم.
 استان زنجان با مشکالت عدیده و نارضایتی نسبت به عملکرد برخی دستگاه های دولتی علی الخصوص سازمان امور مالیاتی مواجه است.سازمان امور مالیاتی در رابطه با استرداد مالیات بر ارزش افزوده و سایر رویه های مالیاتی در استان با نگاه سختگیرانه نسبت به مودیان اقدام
نموده و مبالغ مالیاتی به ناحق از مودیان وصول می نماید .این جانب به عنوان یک فعال اقتصادی با در اختیار داشتن روابط و ابزارهای اجتماعی
و تسلط بر قوانین و ضوابط موجود چنانچه نتوانم نسبت به احقاق حقوق قطعی خود از جمله استرداد ارزش افزوده اقدام نمایم ،این شانس برای
سایر واحدهای تولیدی که از کمترین اطالعات و ابزارهای کمکی برخوردار هستند نیز حتم به یقین وجود نخواهد داشت .در بعضی موارد شاهد
هستیم دفاتر معتبر عملکردی برخی واحدها مورد تایید و تصویب امور مالیاتی قرار گرفته اما در مرحله رسیدگی ارزش افزوده ایراداتی از سوی
اداره امور مالیاتی به آن وارد می گردد .در این حالت یا ممیزین در مرحله اول دچار خطا شده اند یا در مراحل بعدی این خطا به وقوع پیوسته
است .اشتباه دو مامور مالیاتی که هر یک در یک سازمان تحت نظارت و دستورات یک مرجع مشترک در حال فعالیت هستند نسبت به یک
پرونده غیرقابل قبول است .در شرایطی که واحدهای تولیدی با چالش های جدی در شبکه بانکی ،تامین اجتماعی و نیروی انسانی و  ...مواجه
هستند ،بلوکه کردن مبلغی قابل توجه توسط اداره کل امور مالیاتی قابل چشم پوشی نیست .پرداخت مالیات از سوی مودیان در موعد مشخص
الزامی بوده این در حالی است که استرداد مبالغ مالیاتی که حق تولیدکننده است ماهها به طول می انجامد.
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 بحث بعدی در رابطه با تغییر شیوه قیمت گذاری مواد معدنی معدن انگوران به استحضار می رسد ،حجمی قابل توجه از ظرفیت اشتغال و تولیداستان در زنجیره معدن و فعالیت های معدنی می باشد .سوالی که در اینجا طرح میگردد این است که آیا شرکت تهیه و تولید پس از صدور فاکتور
قطعی و بعد از گذشت  5-6ماه به بهانه تغییر نرخ ارز و گران شدن خاک ،مجاز به اصالح و یا الحاق متمم با نرخ جدید به مشتری می باشد؟ به
طور مثال واحدی نسبت به خرید مواد معدنی اقدام نموده و بنا به همان فاکتور گشایش اعتبار  LCصورت داده اما پس از  5ماه شرکت تهیه و
تولید مواد معدنی که متولی برداشت خاک از معدن انگوران است از کلیه واحدهای زیرمجموعه درخواست هزینه های مازاد مینماید .مشکل دیگر
در این رابطه اعالم نرخ های متفاوت نسبت به یک نوع ماده معدنی با یک عیار مشترک از سوی این شرکت است .بدین صورت که این شرکت
قیمت های متفاوتی نسبت به مواد به جهت افزایش قیمت ها ارائه میکند.
 در ادامه شرح مختصری از وظایف و ماموریت های شورای گفت و گو ارائه میگردد.یکی از بندهای این دستورالعمل با عنوان ایجاد تراز و منعتحمیل دستگاههای دولتی به فعاالن بخش خصوصی است .فعاالن بخش خصوصی در قراردادهایی که با شرکت های دولتی منعقد می نمایند از
قبیل صنایع خودرو سازی و قطعه سازی به دلیل بدعهدی طرف دولتی متحمل فشارها و چالش های متعددی هستند.

دستور جلسه:
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا – گزارش عملکرد گذشته شورا
 -2بررسی مصوبات جلسات پیشین شورا:
الف) ارائه گزارش دستگاه های مربوطه در خصوص مصوبات شورا در مورد مشاغل سخت و زیان آور و روند اجرایی مصوبات
ب) گزارش اداره کل گمرک در خصوص تاثیرات آئین نامه ها و مقررات جدید بر واحدهای تولیدی استان
 -3استماع نظرات اعضاء در خصوص دالیل عدم موفقیت استان در جذب سرمایه گذاری
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

مسعود اطاعتی

مدیر کل سرمایه گذاری استانداری

حاضر

3

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

4

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

5

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

6

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

7

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

8

محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

9

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(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

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور
نام و نام خانوادگی نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

اسماعیل صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

3

فتحی (معاون دادگستری)
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د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

غالمحسین جمیلی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

احمد نصیری

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

نماینده

مرتضی عزیزپور

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

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

نماینده

2

رضا کشاورز

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

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

حاضر

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

غایب

8

یحیی نصیرا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

حاضر

فتح اله کمالی

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر مرکز استان

غایب

2

اسماعیل دویران

رئیس شورای اسالمی استان

غایب
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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

سید عبدالمجید هاشمی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

3

ولی اله منصوری

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

4

علی کالنتری

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

5

محمدتقی مقدم فر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

6

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

غایب

7

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان زنجان

حاضر

8

محمدحسین رستمخانی

دبیر انجمن خدمات فنی و مهندسی

غایب

9

سید محمد علویون

رئیس هیات امناء بازار بزرگ زنجان

غایب

10

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن زنجان

حاضر

11

نسیم اسالمیه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنان کارآفرین استان زنجان

غایب

12

حبیب اله افشاریان

نماینده شرکت تعاونی مسکن و جامعه مهندسین

غایب

13

فرید غنی

مشاور اتاق بازرگانی

حاضر

14

افشین آشوری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

حاضر

15

مجید انتصار

رئیس اتحادیه بنکداران و خکبارفروشان

غایب

16

رضا خاتمی

دبیر اتاق تعاون

حاضر

17

حسن مظفری

مدیر کل روابط بین الملل استانداری

حاضر

18

علی النقی رسولی

بازرس شورای ملی زیتون

حاضر

19

خلیل قاسمی

دبیر کارگروه امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

حاضر

20

ابوذر کالنتری

دبیر سازمان نظام مهندسی رایانه ای استان

حاضر

21

علی انصاری

مسئول مرکز خدمات سرمایه گذاری

حاضر

22

غفور حمیدی

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

حاضر

23

حمید احمدی

مدیر کل گمرک

حاضر

24

پرویز قزلباش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی

حاضر
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مشروح مذاکرات
جناب آقای بیات ریاست محترم انجمن همگن برق و الکترونیک استان
 فعاالن اقتصادی عموما و خصوصا شرکت هایی که در بحث تولید تجهیزات تخصصی و فنی فعالیت می کنند به خدمات سازمانهای دولتی مانند گمرک،سازمان صمت ،سازمان بورس ،استاندارد و بانک ها وابسته هستند و طبیعی است که برای هریک از این سازمان ها دستورالعمل ها و بخشنامه های ویژه
ای برای دستیابی به اهدافشان تعریف شده است .از طرفی تولید کنندگان در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته و به عنوان سربازان برخط این جنگ
معرفی می شوند .چنانچه در این شرایط غیرعادی قرار بر اجرا و عمل به ضوابطی که در شرایط عادی وضع شده بود باشد ،در آینده شاهد شکست و
نابودی تمام این سربازان خواهیم بود .فعاالن اقتصادی بر این باور هستند که سازمان ها و دستگاههای دولتی قادر خواهند بود به طرق مختلف و تسهیل
گرانه به ضوابط و قوانین خود نیز پایبند باشند و حمایت های خود را ارائه نمایند.
 چندی پیش توسط شرکت پارس سوئیچ بنا به مقتضیات موجود در تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی مبلغ قابل توجهی از طریق سهامداران اینشرکت دریافت و به این واحد تزریق گردید .متعاقبا این اقدام از سوی سازمان بورس مورد ایراد قرار گرفت .هرچند که این میانبر برای شرکت نسبت
به تامین موجودی از شبکه بانکی به صرفه تر و کم خطرتر بود و حتی در ابتدا مورد استقبال و پیشنهاد نمایندگان بخش دولتی بود اما سرانجام تبدیل
به یک مشکل جدی برای این شرکت شد.
 مشکل دیگر عدم امکان انتقال ارز به فروشندگان خارجی است ،به نحوی که کاالها درگمرکات تخلیه شده اما به دست خریدار ایرانی نمیرسد .مدیراندولتی در حوزه گمرک مدعی هستند که ترخیص نهایی کاال منوط به ارائه اصل اسناد حمل و باربری است این در حالی است که به دلیل عدم امکان
انتقال ارز کلیه اسناد به طور کامل به دست خریدار ایرانی نمیرسد .در این خصوص برخی تولیدکنندگان در راستای ترخیص کاالی خود پیشنهاد ارائه
وثیقه با مبلغ معادل کل فاکتور به گمرک نموده اند اما همچنان با مخالفت این سارمان مواجه اند و لذا درخواست میگردد حکم و دستور اجرایی از سوی
جناب آقای استاندار نسبت به اختیار مدیران گمرک با هدف دور زدن تحریم ها و حمایت از تولیدکنندگان ضمن قبول این وثایق صادر گردد.
جناب آقای خاتمی دبیر محترم اتاق تعاون
 اتاق های سه گانه به عنوان مشاور قوای سه گانه شناخته شده اند و این اتاق ها موظف اند در یک فضای صمیمی و بدون وابسته نظرات و پیشنهاداتخود را جهت بهبود و ارتقاء عملکرد سه قوا به مقام عالی استان ارائه نمایند .در کشور ژاپن فرهنگ ترویج کار گروهی و تعاونی از مقاطع ابتدایی در
نظام آموزشی این کشور با همکاری دانش آموزان در فعالیت های مدارس پایه گذاری شده است  .این در حالی است که در کشور ما و نظام آموزشی
موجود هیچ اهمیت و تاکیدی بر فعالیت های تعاون نشده و صرفا افراد کار فردی را ترجیح میدهند.
 چند روز گذشته به دلیل گرانی قطعات و تجهیزات شبکه حمل و نقلی شرکت واحد فعالیت های حمل و نقل درون شهری به مدت یک روز متوقفکرده و علیرغم اعتراض شهروندان در ایجاد اختالل رفت و آمد این موضوع حتی با استقبال آنها مواجه شد.
جناب آقای آشوری ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان
 ضمن تقدیر و تشکر از اتاق بازرگانی زنجان به دلیل توجه و همت ویژه این اتاق در انتشار اخبار حوزه تکنولوژی و فناوری ،به استحضار می رسد برخیاز شرکت های زنجانی در آخرین نمایشگاه باکوتل در سال  2018حضور به هم رسانده اند ،لذا در این برهه عنوان قطب آی تی و الکترونیکی که به این
استان اختصاص داده شده بود ،پررنگ تر از هر زمان دیگری است .این استان دارای ظرفیت های بالقوه در بخش خدمات مهندسی و الکترونیکی است
و با توجه به شرایط حاد اقتصادی موجود پیشنهاد می گردد با کمک توان و تخصص شرکت های فعال در این زمینه ،ستادی با عنوان ستاد مقابله با
تحریم در استان با حضور دستگاههای زیربط تشکیل گردد .فعالیت های این ستاد می تواند حول محور تعیین و ارائه راهکارهای فنی و مهندسی
پیرامون انتقال ارز به صورت الکترونیک در راستای دور زدن تحریم ها باشد.
جناب آقای نباتچیان ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت
 بخش خصوصی استان امید و انتظار ویژه ای نسبت به فعالیت دو کارگروه تخصصی (شورای گفت و گو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) در ایناستان دارد .با توجه به نشست مشترک دو جبهه خصوصی و دولتی در این دو کارگروه و فضای صمیمی نسبت به انتقال موضوعات و مشکالت ،انتظار
توجه ویژه ای از آنها میرود .از جمله مهمترین انتظارات بخش خصوصی میتوان به اجرای به عینه و قطعی مصوبات این دو ستاد اشاره کرد .در حال
حاضر دستگاههای دولتی از جمله شبکه بانکی نسبت به اجرای این مصوبات مقاومت نموده و عدم تطبیق این مصوبات را با آئین نامه های داخلی خود
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علت اصلی مخالفت خود میدانند .چنانچه مصوبات این دو شورا اجرایی نگردد لزومی بر تشکیل این جلسات نیست .در حال حاضر در شرایط سخت
تحریم ،فعاالن اقتصادی نیازمند حمایت و پشتیبانی چند برابری نسبت به شرایط عادی هستند .چنانچه این حمایت از سوی دستگاه دولتی به واحدهای
تولیدی نرسد شکست واحدهای تولیدی را در این جنگ اقتصادی شاهد خواهیم بود .تحریم های موجود در داخل چند برابر شدیدتر و مخرب تر از
تحریم های خارجی است .مدیران نبایستی در این شرایط حاد اقتصادی به اجرای عین قانون تاکید داشته و از تغییر رویه در تصمیمات خود ترس داشته
باشند .حتی اگر تلطیفی نسبت به اجرای ضوابط صورت گیرد هم کمک شایانی به واحدهای تولیدی شده است .لذا درخواست میگردد مقام عالی استان
حمایت ویژه ای از مدیران دولتی در این باره نماید ،به نحوی که ایشان ترس و واهمه ای نسبت به رسیدگی و بازرسی مقامات قضایی و  ...نداشته باشند.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 با توجه به تغییرات اعمال شده در نظام ارزی کشور از ابتدای سال جاری ،چهار رده کاالیی به تفکیک اعالم شد .گروه اول کاالهای اساسی ویژهتخصیص ارز  4200تومانی ،دوم گروه ماشین آالت و مواد اولیه ویژه تخصیص ارز از محل سامانه نیما ،گروه سوم گروه کاالهای غیرضروری قادر به تامین
ارز از بازار سنا و گروه چهارم لیست کاالهای ممنوع می باشد .تایید ثبت سفارش برای گروه دو و سه که بسیاری از واحدهای تولیدی در استان با آن
دچار مشکل شده بودند در یک فرایند طوالنی به طور متوسط  45روز به طول می انجامید ،بعد از پیگیری مستمر استان ها ثبت سفارش این دو گروه
به ادارات استانی تفویض اختیار شده لذا در انجام مراحل تسریع قابل توجهی صورت خواهد گرفت .تفویض امتیاز ثبت سفارش کاالهایی که مشابه
داخل نداشته و درکشور تولید نمیشود به ادارت استانی از سوی مرکز صادر گردیده است .با اجرای این موضوع در استان ثبت سفارش این دو گروه
حداکثر به مدت یک هفته طول خواهد کشید .شروع این عملیات از روز شنبه خواهد بود .چنانچه ثبت سفارشی در این گروه از سوی متقاضی در مرکز
تهران به ثبت رسیده باشد در صورت تمایل ایشان امکان لغو ثبت سفارش قبلی و ثبت مجدد آن در استان از طریق این اداره میسر شده است.
 در رابطه با پیشنهاد واحد تولیدی پارس سوئیچ با موضوع ایجاد شبکه بانکی داخلی از سوی سهامداران یک شرکت به جای شبکه بانکی نه تنها ایرادو تخلف قانونی نیست بلکه یکی از بندهای مورد تاکید قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی رقابت پذیر است.
 با توجه به گزارش ارائه شده توسط مدیر کل محترم گمرک ،سازمان صمت در تالش است مدت زمان اصالح ثبت سفارشات را حداکثر به مدت  45روزو فرایند ثبت سفارش را از  45روز به حداکثر  1هفته تقلیل دهد.
جناب آقای نصیری ریاست محترم اتاق تعاون استان
 یکی از مشکالت اساسی این استان در خصوص دپوی حجم باالیی از ضایعات و پسماندهای معدنی در حاشیه شهر زنجان است به نحوی که خطراتزیست محیطی برای شهروندان این استان به دنبال دارد .بنابه گزارش واصله و تحقیقات میدانی سازمان محیط زیست استان ضرورت مدیریت این
موضوع مورد تاکید واقع شده است .لذا جلسات متعددی از سوی شورای شهر با حضور نمایندگان مرتبط دررابطه با این مشکل پیشتر تشکیل شده و
تاحدی به جمع بندی رسیده است .لذا از جناب آقای استانداردرخواست میگردد تصمیم و حکم قطی برای رفع این مشکل در اسرع وقت صادر گردد.
جناب آقای دکتر سلسانی ریاست محترم خانه معدن زنجان
 در استان زنجان تعداد  314معدن فعال و  35نوع ماده معدنی وجود دارد و این استان جزء استان های معین در تنوع مواد معدنی است .اما متاسفانهدر سال های اخیر معا دن این استان با موانع متعددی مواجه شده اند .در حال حاضر معادن سنگ آهن این استان پیرو بخشنامه جدید حقوق دولتی با
مشکل مواجه شده اند .در این بخشنامه حقوق دولتی در این معادن به گونه ای محاسبه شده است که چنانچه استخراج واقعا از معادن هم صورت نپذیرد
پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه های بهره برداری الزامی است .با توجه به رکود چند ساله در بخش معادن سنگ آهن این بخشنامه نابودی قطعی
این معادن را به دنبال خواهد داشت و با توجه به افزایش قیمت جهانی آهن عمال به یکی از مشکالت اساسی معادن سنگ آهن تبدیل و در نتیجه تا
پایان سال تمام این معادن تعطیل خواهد شود.
یکی از مشکالت موجود در محدوده های معدنی پیرامون ضوابط محیط زیستی و موانع طبیعی ،اختصاص سینه های معدنی است .دارا بودن پوشش گون
به عنوان پوشش گیاهی مانع از انجام هرگونه فعالیت های معدنی از قبیل استخراج (حتی عملیات اکتشافی) در محدوده ها شده است .شرکت هایی که
دارای پهنای اکتشافی به عالوه شرکت هایی که در مزایده ها موفق به خرید امتیاز محدوده ها شده اند در حال حاضر به دلیل بخشنامه فوق الذکر
قادر به فعالیت خود نیستند .لذا درخواست میگردد برای جلوگیری از قطع فعالیت این گروه از معدن داران توجه و اقدام ویژه ای از سوی سازمان صمت
و مقام عالی استان در راستای اخذ موافقت محیط زیست صورت پذیرد.
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جناب آقای مقدم نائب رئیس اول محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
 عارضه یابی در رابطه با عدم سرمایه گذاری در استان و احصاء موانع سرمایه گذاری مهمترین انتظار بخش خصوصی است و لذا درخواست میگرددعالی ترین مقام استان دستورات مقتضی را در این باره صادر نموده تا به اهم مشکالت موجود در اداره دارایی ،محیط زیست ،اداره کار پی ببریم .در
حال حاضر اکثر سرمایه گذاران در بدو ورود به این استان با مشاهده سنگ تراشی های ادارات دولتی ،سایر استان های همجوار مانند قزوین و تبریز را
به عنوان مقصد سرمایه گذاری خود انتخاب نموده و به راحتی ازاین استان خارج میگردند.
 درخواست دوم بخش خصوصی اجرای هرچه دقیقتر مصوبات و تصمیمات شورای گفت و گو و ستاد تسهیل در استان است .به نحوی که کلیه اداراتدولتی مقید و مکلف به اجرای عینی مصوبات گردند.
جناب آقای کالنتری نائب رئیس دوم محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
 ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای استاندار در رابطه با استماع نظرات و مشکالت بخش خصوصی شرایط سخت اقتصادی نه االن بلکه به مدت چهلسال پس از انقالب اسالمی بر فعاالن اقتصادی حاکم است اما فعاالن اقتصادی به همت و تالش های فراوان توانسته اند راههای کمکی نسبت به دور زدن
تحریم ها بیابند .اما در شرایط کنونی این انتظار می رود که حمایت و تسهیل بیشتری از سوی مقامات و مدیران دولتی نسبت به فعاالن اقتصادی صورت
گیرد.
 بسیاری از قرارهای تحقیق نسبت به پرونده های مالیاتی توسط ماموران مالیاتی صورت می پذیرد .با توجه به فشارهای اعمالی بر روی مامورانمالیاتی ،این ماموران قادر به ارائه نظرات شفاف و کارشناسی شده خود نیستند .حتی در شرایطی که به نفع بخش خصوصی رای صادر نمایند باید نگران
از دست دادن موقعیت و جایگاه حرفه ای و کاری خود باشند .لذا درخواست میگردد مقام عالی استان دستور الزم را نسبت به تعیین و انتخاب ماموران
و ممیزان مالیاتی توسط بخش خصوصی صادر نماید به نحوی که بخش خصوصی در بررسی پرونده های مالیاتی نمایندگان صاحب تجربه ای را به این
سازمان معرفی کند .حتی بخش خصوصی حاضر به تقبل کلیه هزینه های مشاوره ای و بررسی توسط این افراد می باشد .در بسیاری از موارد آراء صادره
درکمیته های بدوی و تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی به دلیل اینکه انشاء رای از سوی اداره مالیاتی است تغییر می یابد چرا که هر دو طرفین
اعتراض کننده و رسیدگی کننده ،اداره مالیاتی است.
جناب آقای ضرغامی نماینده محترم تعاونی های اعتبار استان
 با توجه به استعالم اخیر اداره امور مالیاتی بر اساس قانون های مربوطه معافیت های مالیاتی شرکت های تعاونی لغو شده است .سوالی در این بارهمطرح است آیا تفسیر قانون به عهده سازمان امور مالیاتی است یا مجلس شورای اسالمی در این باره مرجع تصمیم گیری است؟ بر اساس تفسیر ارائه
شده از سمت مجلس کلیه تعاونی ها از پرداخت  %25سهم مالیاتی خود معاف هستند .اما تفسیر این موضوع از سوی همکاران اداره مالیاتی اینگونه
است که این موضوع در صورت ارائه و پذیرش دفاتر مالیاتی است .در صورت رد دفاتر تعاونی های از امتیاز معافیت  %25نیز محروم خواهند ماند.
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
 تشکیل هیئت های حل اختالف مالیاتی و برگزاری جلسات این هیئت ها در وصول مالیات دراین استان از اهمیت باالیی برخوردار است .به طوری کهبیش از  %80مالیات وصولی در این استان پیرو مصوبات و آراء این هیئت هاست .با توجه به موضوع مطروحه از سوی جناب آقای کالنتری و پیچیدگی و
گستردگی این موضوع درخواست میگردد جلسه تخصصی ویژه ای با حضور جناب آقای استاندار و همکاران اداره امور مالیاتی تشکیل گردد.
بر اساس قانون فعالیت های کشاورزی نیز از پرداخت مالیات معاف است اما بنا به تفسیر اداره امور مالیاتی بهره مندی از معافیت مالیاتی برای کشاورزانو فعاالن این حوزه تنها درصورتی میسر است که کلیه فاکتورهای فروش و مستندات تجاری این افراد مقید به ارائه و درج کد ملی طرف خریدار باشد
که این خود امری غیرممکن است .همچنین ارائه اظهارنامه و دفاتر مشخص نیز برای ایشان تکلیف شده است .بنابراین به همین طریق بخش کشاورزی
که به طور قطعی از پرداخت مالیات معاف است مشمول مالیات میگردد و همچنین این موضوع در مورد صادرات نیز صدق میکند به نحوی که در قانون
به صراحت آماده است که صادرکننده از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد ،اما در برهه های زمانی قوانین دست و پاگیری برای صادرات وضع
میگردد (به عنوان مثال عدم معافیت صادرات مواد معدنی خام و کم ارزش که چندی پیش مصوب گردید).
 تا کنون در هیچ جای کشور رسم نبوده است که اداره امور مالیاتی بر علیه نماینده بخش خصوصی (صراحتا نماینده بند )3حاضر در هیئت های بدویو تجدید نظر طرح شکایت کند اما با تنگ نظری مسئوالن و مدیران دولتی در این استان این اتفاق در زنجان رخ داد.
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جناب آقای احمدی مدیر کل محترم گمرک استان
 گمرک زنجان اخیرا اقدام به جمع آوری و شناسایی مشکالت بخش تولید استان نموده است .نتیاج حاصله در قالب گزارشی به استحضار می رسد.شایان ذکر ست کلیه محدودیت ها و ضوابط قانونی ویژه فعالیت های گمرکی اعمال شده اختصاصا از سوی گمرک ایران شکل نگرفته بلکه تصمیمات
بانک مرکزی ،وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نسبت به گمرک بوده است .با توجه به ماهیت وجودی گمرک به عنوان یک دستگاه اجرایی عینا
موارد را در دستور کار قرار داده ست .عمده مشکالت شناسایی شده عبارتند از مدت زمان توقف کاال در گمرک .با توجه به بخشنامه اخیر گمرک این
مدت به میزان دو ماه تعیین شده بود که برای واحدهای تولیدی امکان تمدید یک ماهه نیز وجود داشت .هدف این مصوبه ترخیص هرچه سریعتر کاال
از گمرک بوده است و چنانچه مواد اولیه بوده سریعا وارد فرایند تولید گردد.
 مشکل دیگر تامین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و زمانبر بودن صدور کد رهگیری  14رقمی از سوی بانک برای گمرک می باشد .بخشنامه فوقالذکر تاکید به ترخیص هرچه سریعتر در مدت دوماهه داشته اما این کد در مدت زمان بیشتری به گمرک اعالم میگردد.
 مشکل دیگر در رابطه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی است .چندی پیش گمرک زنجان صرفا بخشی از این مواد را تحت شرایط ویژه بدون کد 14رقمی ترخیص نمود اما در حال حاضر همچنان این کد برای این ثبت سفارش ها به گمرک اعالم نشده و مابقی مواد ورودی به گمرک بال تکلیف مانده
است ومشمول مقررات گمرکی است .نیاز به اصالح برخی مجوزهای ثبت سفارش صادره در گذشته وجود دارد و اصالح ثبت سفارش خود مشمول
پیچیدگی ها و دشواری های خاصی در سامانه است .صرف زمان برای این اصالحات منجر به اعمال قوانین گمرکی می شود.
 طبق آمار ارائه شده صادرات  8ماهه گمرک استان زنجان برابر با  144هزار تن به ارزش  280میلیون دالر می باشد .که این رقم نسبت به مدت مشابهدر سال قبل از نظر ارزش  %35کاهش و از نظر وزن  %40افزایش داشته است .با توجه به اینکه عمده صادرات این استان از محل ورود موقت شکل
میگیرد ،بخش عمده ای از صادارت این استان فعال با مشکل مواجه است 10 .کاالی عمده صادراتی این استان شامل شمش فلزات رنگین که بیش از %70
صادرات این استان را تشکیل میدهد ،کاغذ ،ترانسفورماتور و متعلقات ،سیم و کابل و محصوالت لبنی وسایر کاالهای غذایی از جمله کشمش و خرما به
 50کشور جهان می باشد .بیشترین مقصد صادراتی این استان کشور ترکیه میباشد .عمده وارادت به این استان نیز مواد اولیه وماشین آالت صنعتی
است .همچنین در گمرک زنجان هیچگونه کاالی مصرفی وارد نشده است .در بحث واردات تنها شاهد تغییر ترکیب مواد هستیم اما عمدتا این میزان
نسبت به سال قبل افزایش هم داشته و از لحاظ وزنی نیز در  8ماهه خیر شاهد افزایش بوده ایم.
جناب آقای رضوی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان
 موضوع استرداد در سنوات گذشته مدت  8-9ماه به طول می انجامید .اما در حال حاضر با توجه به تمهیدات شکل گرفته از سوی این اداره این مدتبه  45روز کاهش یافته است .استرداد مالیات از زمان قطعی شدن تا پرداخت به مدت  45روز در حال حاضر در دستور کار قرار می گیرد .عالوه بر نظارت
و بازرسی دقیق از سوی این اداره نسبت به موضوع استرداد سازمان مرکزی نیز اخیرا دقت ویژه ای به عملکرد سازمان ها داشته است و خوشبختانه
استان زنجان در میان سایر استان ها رتبه  3کشوری را نسبت به استرداد و مبلغ ارزش افزوده کسب کرده است .مبلغ  51میلیارد تومان تاکنون استرداد
ارزش افزوده شکل گرفته است و مجموع مبلغ استردادهای باقیمانده به میزان  18میلیارد تومان براورده شده است که تا تاریخ یکشنبه  2دی ماه به
صفر خواهد رسید.
استان زنجان در میان سایر استان ها عملکرد قابل قبولی در هیئت های حل اختالف مالیاتی داشته است .به نحوی که رای نهایی به صورت آراء اقلیتو اکثریت صادر میگردد و نظر مخالف نماینده بخش خصوصی حاضر در این هیئت ها مورد قبول این اداره است.
 درخصوص معافیت شرکت های تعاونی تا پایان سال  94چنانچه این شرکت ها اظهارنامه خود را در موعد مقرر به این اداره ارائه می نمودند از امتیازمعافیت برخوردار بودند اما از ابتدای سال  95تا این لحظه عالوه بر اظهارنامه ارائه دفاتر و مدارک معتبر نیز برای این شرکت ها به عنوان یک تکلیف
شده است.
رسیدگی به دفاتر مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده پیش از این به صورت تفکیک شده توسط این سازمان انجام می شد اما در حال حاضررسیدگی به هر دو انها توسط یک مامور انجام میگیرد .و در ادامه راه نیز کلیه اقدامات این اداره به صورت متمرکز برای سال های  96و 97نیز توسط
یک معاونت مشترک صورت خواهد پذیرفت.
جناب آقای طهماسبی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان
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 بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  2018نسبت به فضای کسب و کار ایران ،رتبه  124به خود اختصاص داده است .این رتبه در سال  2017با وضعیتبهتر در وضعیت  128اعالم شد .در شاخص هایی مانند دریافت مجوز ساخت وساز ،اجرای قراردادها ،شروع کسب و کار ،دسترسی به برق ،ثبت مالکیت
دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها بوده است .در شاخص حمایت از سرمایه گذاری ،پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی ،حل و فصل دعاوی
و ورشکستگی وضعیت مطلوبی نداشته ایم.
 با توجه به آمار ارائه شده در پی اجرای طرح پایش محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی که به صورت سه ماهه صورت میگیرد استان زنجان در پاییزسال  95نسبت به سایر استان ها از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و در جایگاه  19کشور قرار داشته و در حال حاضر در فصل تابستان  97رتبه 3
کشوری را کسب نموده است .با توجه به آمارگیری به صورت جامع نسبت به  28شاخص ،وضعیت استان در برخی شاخص ها از جمله بی ثباتی و غیرقابل
پیش بینی بودن قیمت ها و مواد اولیه ،رویه های سختگیرانه در ادارات دولتی ،رویه های ناعادالنه ممیزی در دریافت مالیات ،ضعف دادگاه ها در رسیدگی
به شکایات ،فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین زنجیره تولید ،وضعیت بدتری در کشور داریم .همچنین در زمینه عرضه کاالهای غیراستاندارد و
تقلبی استان دچار مشکل است .دشواری تامین مالی از بانک ها از دیگر موارد ضعف استان است .مشکالت حمل و نقل و زیرساخت ها ،درخواست ها و
دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی ،کاهش عمق سفره های زیرزمینی و محدودیت دسترسی به آب ،فساد و سوء استفاده مقامات دولتی از
موقعیت خود از دیگر مشکالت است.
با توجه به تجربیات سایر کشورها در بحث حمایت از سرمایه گذاری استراتژی حمایت از بخش خصوصی در مقایسه با استراتژی خصوصی سازی نتیجه
موثرتر و کاربردی تری حاصل کرده است .همچنین حمایت از فعالیت بخص خصوصی و رفع موانع تولید توانسته بسیاری از کشورها را از جمله چین در
روند توسعه کشور کمک نماید.
جناب آقای عباسچیان مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان
 با توجه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کلیه دستگاهها در استان مکلف اند کلیه شاخص ها و موانع مربوط به بهبود محیط کسب و کار را تعیین و بهطور مستمر نسبت به بهبود آن اقدام نمایند .همچنین برنامه های راهبردی خود را در راستای ارتقاء عملکرد دستگاهی برای سال  96ارائه نمایند .لذا
در سال  96پیرو پایش صورت گرفته در فضای کسب و کار استان از طریق این اداره شاهد وضعیت مطلوب در امر سرمایه گذاری هستیم .به این طریق
که استان زنجان با کسب رتبه سوم عملکرد خوبی در هر دو بخش خصوصی و دولتی داشته است .شایان ذکر است نقطه نظرات و انتقادات بخش
خصوصی علیه بخش دولتی خود یک شاخص تاثیرگذار درامر سرمایه گذاری است.
جناب آقای علیاری مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی استان
 با توجه به آمار موجود در طی سال های گذشته اقدامات قابل قبولی در حمایت از تولید و بیمه شدگان اجباری شده است .استان زنجان نسبت بهسایر استان ها وضعیت مطلوبی درامر سرمایه گذاری با توجه به آمار بیمه شدگان داشته است .میزان کاهش بیمه شدگان اجباری که در سال  97برای
اکثر استان ها اتفاق افتاده است برای استان زنجان نبوده است.
جناب آقای اطاعتی مدیر کل محترم سرمایه گذاری استانداری زنجان
 پیرو طرح های اشتغالزایی و مشکالت پیرامون آن که برای بخش های مختلف به وجود آمده است ،کارگروههای تخصصی اعم از ستاد تسهیل دردولت تشکیل گردید .لذا مصوباتی در این کارگروه در سه سطح مشخص گردید .در گروه اول مصوباتی که ویژه دستگاههای دولتی بوده و الزامی برای
طرح در هیئت دولت ندارد ،از قابلیت اجرا در استان ها برخوردارند و بنابر همین موضوع طی روزهای گذشته دبیرمحترم هیئت دولت مصوبه ای با
موضوع تفویض اختیار به شبکه بانکی ابالغ نمودند .لذا درخواست میگردد شبکه بانکی در استان نیز نسبت به تسریع در اجرای مصوبات و پیگیری آنها
مطابق با ضوابط در نهایت مساعدت اقدام نماید .لذا الزام در پذیرش وثایق ،از جمله مرحله اجرای طرح ،ماشین آالت ،قراردادهای واگذاری ،پروانه بهره
برداری معادن ،تضامین صندوق های تخصصی و  ...برای شبکه بانکی مقرر گردیده است .ارزیابی مجدد وثایق و ترهین مجدد آنها توسط بانک های عامل
و افزایش اختیارات شبکه بانکی در تصویب و پرداخت تسهیالت بانکی مورد اشاره قرار گرفته است .همچنین تمهید تسهیالت سرمایه در گردش مورد
نیاز واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیالت به میزان دو برابر تسهیالت مجاز در حال حاضر صرفا با وصول سود تسهیالت بانکی در دستور کار قرار گیرد.
در بخش اختیارات وزارت امور اقتصاد و داراری ورود موقت کاال و تجهیزات و ترخیص برخی از آنها در مقابل اخذ چک و سفته و پیگیری اجرای مصوبه
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شماره  209632مورخ  97/06/27سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیط مجدد بدهی و جایگزینی چک و سفته های برگشتی با اسناد معتبر جدید،
تقسیط  60ماهه بدهی واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است.
جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان
 کلیه مصوبات تعیین شده در جلسات الزم االجراست درصورتی که مصوبات از سوی مدیران در این استان به مرحله اجرا نرسد تشکیل این جلساتصرفا اتالف وقت و هزینه است .در صورت اجرایی شدن تمام مصوبات انگیزه و انرژی به بخش خصوصی القاء میگردد .در این صورت است که میتوان
پیشنهادات کارشناسی از بخش خصوصی دریافت نمود .در شرایطی که قادر به حل مشکالت استانی نیستیم چطور میتوان انتظار داشت که مشکالت
ملی را مرتفع نمود.
 باال بودن ریسک مدیران در این استان یکی از معضالت اساسی است چرا که مدیران قادر به اتخاذ تصمیمات محلی و داخلی برای حل معضالت ومشکالت به دلیل محدودیت های نظارتی و حراستی نیستند .چنانچه بتوان هماهنگی بیشتری میان اعضای شورای تامین ایجاد نمود و نگاه حرکت
انفرادی را به سمت حرکت جمعی سوق دهیم میتوان شاهد تسهیل در اقتصاد استان باشیم .باید در شرایطی قرار گرفت تا بخش خصوصی با آسودگی
خاطر به تولید و ایجاد اشتغال بپردازد و دراین بین انتظارات و نیازمندی های خود را از بخش دولتی طلب کند .بخش دولتی نیز مکلف است نهایت
بضاعت خود را در این باره به کار گیرد.
 در رابطه با عدم اجرای مصوبات کارگروههای تخصصی خال نظارت و پایش در استان به چشم میخورد .لذا ضروری است نهاد و ارگانی و یا اختصاصاشخصی به طور ویژه به موضوع پایش و بررسی اجرای مصوبات در استان بپردازد .بنابراین تهیه فلوچارت و گزارشات عملکرد بسته به هر مصوبه از سوی
ادارات و دستگاهها و ذکر دالیل عدم اجرای آن و موانع مورد نیاز است.
 برخی از مصوبات پیشین که تاکنون اجرایی نشده است به این دلیل بوده است که مصوبه در غیاب مدیر اجرایی و مقام ارشد دستگاه دولتی طرح وبه تصویب رسیده و پس از ابالغ موضوع و جمع بندی به دست فراموشی سپرده شده است.
 حضور کلیه فعاالن و کارشناسان در جلسات شورای گفت و گو میسر بوده و بستر برای ارائه نقطه نظرات فعاالن بخش خصوصی آماده است. رسیدگی به مشکالت و موانع تولید درحال حاضر در واحدهای صنعتی انجام شده و شاهد نتایج موثری هستیم. با توجه به پیگیری های اخیر صورت گرفته در حوزه فعالیت های گمرکی طی روزهای آتی مشکل گمرک بناب مرتفع گردیده و دستورات باالدستیبه ریاست گمرک استان ارجاع خواهد شد.
 بخش دولتی در استان بایستی به این باور دست یابد که بایستی نهایت توان و انرژی خود را در حمایت از تولید و اقتصاد به کار گیرد و دراین صورتاست که متقابال بخش خصوصی نیز نسبت به تالش حداکثری بخش دولت اطمینان حاصل نموده و میتوان این استان را در مسیر توسعه مشاهده کرد.
 دربحث عارضه یابی ،مهمترین منع سرمایه گذاری در این استان عدم فعالیت فرودگاه زنجان برخالف سایر استان ها است .علی رغم در اختیار داشتنزیرساخت ها در این بخش تاکنون نتوانسته ایم برای جذب سرمایه گذاری از ظرفیت های این بخش بهره مند شویم .همچنین استان زنجان از فعالیت
های حمل و نقل ریلی به طور  %100منتفع نشده است و صرفا پایانه مسافربری ریلی زنجان یک ایستگاه عبور مسافرین سایر استان هاست.
 پیگیری مشکل مدیریت پسماند و احقاق حقوق مردم و شهروندان در این باره از اولویت ویژه برخوردار است .چنانچه نیاز به طرح موضوع در شورایتامین استان باشد نیز این اتفاق صورت خواهد پذیرفت.
 شایسته و ضروری است اتاق های سه گانه توجه و اهمیت ویژه ای به شناسایی و حل مشکالت ملی با بهره گیری از توان کارشناسان و اساتیددانشگاهی نماید.
 خواهشمند است موانع و کارشکنی های به وجود آمده از سوی دستگاهها و ادارات به صورت مصداقی و با طرح عناوین مشخص به استانداری منعکسگردد.
 حضور در جلسات شورای گفتگو بایستی برای تمامی اعضاء و علی الخصوص شخص استاندار الزامی و در اولویت باشد. طرح دستور جلساتی که قابلیت اجرا دارد مورد توجه دبیرخانه قرار گیرد .این جانب تضمین اجرای قطعی تمام مصوبات این شورا در حضور کلیهاعضاء اعالم میدارم .چنانچه مصوبه ای از سوی دستگاه اجرایی به مرحله عمل نرسد آماده پذیرش هرگونه شکایات و اعتراض از سوی بخش خصوصی
هستیم.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

گزارش جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

مصوبات
 -1با توجه به طرح اخبار و موضوعات مهم روز و مشکالت اقتصادی مطروحه توسط اعضاء شورا مقرر گردید بررسی سایر دستور جلسات
به جلسه آتی شورا موکول گردد.
 -2حکم اعضاء و نمایندگان بخش خصوصی با پیشنهاد دبیر و تصویب شورا به مدت یکسال تمدید شد.
 -3پیشنهاد تشکیل ستاد ضد تحریم با جزئیات کامل جهت بررسی تدوین و ارائه گردد.
 -4کلیه مصوبات شورا الزم االجرا می باشد و دستگاه متولی می بایست نحوه اجرایی کردن مصوبات ،روند اجرا و همچنین نتایج آن را
به شورا گزارش نماید.
 -5بخش خصوصی منجمله اتاق بازرگانی به صورت ماهانه پیشنهادات کاربردی خود را در رابطه با معضالت و مشکالت استانی و ملی در
حوزه اقتصاد به همراه تحلیل کارشناسی تهیه و به مقام عالی استان برای پیگیری از دولت محترم ارائه نماید.
استانی

 -6استانداری محترم با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به جبران ریسک اقدامات و تصمیمات مدیران و اجرای درخواست های بخش
خصوصی حمایت های الزم را تامین نماید .همچنین اتاق بازرگانی با همکاری ذینفعان مستندات الزم و قابل دفاع را برای طرح در جلسات
مربوطه ارائه نماید.
 -7حداقل سه موضوع کالن در حوزه مالیاتی احصاء گردیده و در جلسه ای با رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور و نمایندگان اتاق
های سه گانه در حضور استاندار محترم طرح ،بررسی و تصمیم گیری گردد.
 -8مشکالت گمرکی واحدهای تولیدی جهت مذاکره با رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران از طریق دبیرخانه به استانداری ارائه
گردد و همچنین مقرر شد استقرار دفتر گمرک در بناب در اسرع وقت توسط استانداری محترم پیگیری شود.
 -9فلوچارت شیوه انجام کار و خدمت رسانی در حوزه کسب و کار با هدف ارائه طریق برای کاهش مدت زمان صدور مجوزها تهیه و ارائه
گردد.

ملی و
فراگیر
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