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 شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/20/89 تاریخ: 4 از  1    صفحه:   63 شماره جلسه: 

 شهبازی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 9:32الی   7:32   :ساعت شروع و خاتمه

  پیش از دستور جلسه :

 تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید  -

 طرح موضوعات مربوط به مسائل روز اقتصادی توسط رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا -1

 دستورجلسه شورا :

 نمایشگاه بین المللی توسط اداره کل راه و شهرسازی استانبررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم قرارداد واگذاری زمین شرکت  -1

نحوه همکاری واحدهای تولیدی و صنعتی جهت مدیریت مصرف برق در تابستان سال  با موضوع 24/20/98بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -2

 جاری پیرو مباحث مطرح شده در شصت و یکمین جلسه شورای گفتگو

ق.م.م ( و  169با موضوع مشکالت مربوط به سامانه معامالت فصللی مموضلوع ملاده     32/8/97بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی امور مالیاتی مورخ  -3

 صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده –همچنین معافیت مناطق آزاد تجاری 

  دکتر شهبازی استاندار محترم و ریاست شورا و جمع بندی مطالب توسط ایشانبیانات و رهنمودهای جناب آقای   -4

 15/22/98  مورخ گفتگو شورایجلسه  سومینشصت و  مذاکرات خالصه

و مجموعه مدیران سیاسی و اقتصادی استان در مسیر بررسلی و  محترم  پیگیری های استاندار و تشکر از ضمن سالم و خیرمقدم آقای مهندس بناموالیی:

مصوبات شورای گفتگو در سطح مللی   .خواهد بود استان راهگشای رفع چالش های اقتصادی این امر مهم،تسریع در عنوان نمودند اجرای مصوبات این شورا 

 .است گرفته قرار کار دستور در تحریم از ناشی مشکالت رفع برای وافری تالش و است پیگیری درحال ایران بازرگانی اتاق نیز از طریق 

بخش خصوصی و عنوان نمودند  اشاره محترم استاندار زده تحت نظارت مستقیم به برنامه ریزی مناسب در بحث یاری رسانی به هموطنان مناطق سیل ایشان

زده استان های خوزستان، لرستان و گلستان ارسلال کلرده و ایلن حرکلت      هماهنگ با سایر نهادهای امدادی کمک های فعاالن اقتصادی را به مناطق سیل

مرکز داوری برای رسیدگی به امور قضلائی فعلاالن    فعال شدن برنامه های درحال پیگیری اتاق بازرگانی البرزیکی دیگر از  خداپسندانه همچنان ادامه دارد.

قتصادی اتاق بازرگانی است و از لحاظ اخالقی صحیح نیست رسیدگی به امور قضایی فعاالن اقتصادی در کنلار  ا مشکالت بررسی جایگاه می باشد.اقتصادی 

 مجرمان انجام پذیرد.

ا هل  اسلتارتا   و بنیلان  دانش های شرکت حضور فعال برای ریزی برنامه و دانشگاه و صنعت تعامل تقویت  نساجی، شهرك تخصصی در ادامه پیگیری ایجاد

 نمودند.دست اجرای اتاق بازرگانی البرز عنوان  درو درصحنه اقتصاد جامعه را از جمله برنامه های مهم 

 توجه و نظارت مستلزم تولید رونق  عنوان نمودندنونی الن دولتی در بحث افزایش بی رویه دستمزدها در شرایط اقتصادی کئوبرخی مس ضمن گالیه از ایشان

با توجه به مشکالت اقتصادی موجود اگر ارگانهای نظارتی دقت نظر کافی در تصمیم گیری ها نداشته باشند قطعاً  .است گذاری قیمت  صحیح اصول به خاص

 با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد. 

پیشنهاد نمودند به منظور ارائه گزارشی هدف رفع مشکالت صنعتی استان  باتخصصی در اتاق بازرگانی البرز کمیسیون  12تشکیل  در پایان با اشاره بهایشان 

  از مشکالت و راهکارهای این کمیسیون ها توسط روسای آنها زمانی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این امر اختصاص داده شود.

حضور فعال بخش خصوصی برای همفکری و تعامل در جهت اتخاذ تدابیر راهبردی برای تحقق شلعار سلال و   الم و خیرمقدم، ضمن س آقای دکتر شهبازی :

عنوان نمودند  با اشاره به اینکه حضور فعال تری از بخش خصوصی مورد انتظار استدادند. سپس کید قرار أبرنامه ریزی در جهت مقابله با تحریم ها را مورد ت

 . ای برخوردار استی گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جایگاه و اهمیت ویژهجلسات شورا

بدنبال برگزاری جلسات تشریفاتی بمنظور  اظهار نمودندبه مدیران اقتصادی استان در خصوص لزوم هم افزایی بیشتر با بخش خصوصی ایشان ضمن هشدار 

مقابله با تحریم ها و تبلیغات منفی  .ر باید مصوباتی با قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشدرفع تکلیف نیستیم، چراکه این شورا بویژه در شرایط کنونی کشو

 . استکبار برای اختالل در اقتصاد و معیشت مردم، مستلزم اتخاذ راهکارها و تدابیر اساسی با تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی است
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حرکت کنیم و این امر با کلار تیملی و هلم     تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید برای رشد سرمایه گذاری و ایجاد و ثبات اشتغال باید برنامه محور به منظور

 .افزایی مجموعه استان اعم از بخش خصوصی و دولتی اجرایی خواهد شد

برنامله  موضوع نقل و انتقال زمین نمایشگاه باید در اولین جلسه شورای  نمودندو عنوان  هاستقرار نمایشگاه دائمی استان را بسیار حائز اهمیت دانست ایشان

استان مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود ولی شرکت نمایشگاه دائمی نیز باید متعهد شود که در کمترین زمان ممکن نسبت به ایجاد  ریزی و توسعه

تر کنند ولی بلا   دشمنان درصدد هستند که عرصه را برای ملت ایران تنگ عنوان نمودند اقتصادی کشور با تحلیل شرایط سپس .نمایداین مکان مهم اقدام 

  .تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی طبق راهبردها و منویات مقام معظم رهبری می توان جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی یافت

فرصلت هلای بیشلماری در حلوزه تولیلد و       عنلوان نمودنلد   که با لفظ تحریم آشلنایی دارد  سال است 42با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران  ایشان

 .گذاری البرز وجود دارد که با پرداختن به آنها، تهدیدها خنثی می شوندسرمایه

ملدیران و  عنوان نمودند  و عملیاتی شودکید بر اینکه باید راهکار مناسبی طی تعامل و همفکری برای دور زدن تحریم ها اتخاذ أبا ت در ادامه استاندار محترم

گذاری البرز فعال هستند ولی باید به گونه ای با اتحاد، انسجام و بلدور از  ظرفیت های بزرگی در حوزه تولید و سرمایه . تیم اقتصادی استان پای کار هستند

ی استان در کارگروهی تخصصی برای مقابله با بحران شناسایی و احصلا  باید ظرفیت ها .اقدامات جزیره ای اقدام کرد که استان از نتایج اقدامات منتفع شود

  .شود و برنامه ریزی برای ارتقا این ظرفیت ها صورت گیرد

 مصوبات اقدام کننده

 اتاق بازرگانیاستانداری و 

 البرز

آتی شورای گفتگوی استان ضمن انجام هماهنگی های الزم از وزیر محتلرم   یکی از جلساتمقرر گردید در  -1

ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان وزیر معین استان دعوت بعمل آمده و موضوعات خاص در حوزه مدیریت 

 ایشان بطور ویژه طرح و پیگیری گردد.

اداره کل راه و شهرسازی 

نمایشگاههای  و شرکت

 بین المللی استان

( دستورجلسه با موضوع واگذاری زمین شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مطرح و با عنایت به 1بند م -2

توضیحات ارائه شده از سوی مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مقرر شد موضوع در اولین جلسه شلورای  

زمین موردنیاز تحویلل گلردد. در    برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و در اسرع وقت قرارداد واگذاری تنظیم و

ضمن هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان نیز می بایست ضمن ارائه برنامه زملان  

 تمام جدیت و توان نسبت به انجام عملیات اجرایی اقدام نمایند.با بندی در کمترین زمان ممکن و 

هماهنگی امور اداره کل 

اقتصادی استانداری و 

 دبیرخانه شورای گفتگو 

ضمن تأکید بر حضور تمام اعضاء و اجرای مصوبات استانی شورا توسلط دسلتگاههای اجرایلی و پیگیلری      -3

دبیرخانله  اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و  گردیدجهت تعیین تکلیف مصوبات با ابعاد ملی، مقرر 

 موضوعات فوق را پیگیری نمایند.شورای گفتگو 

کلیه دستگاههای اجرایی 

 استان

کمیسلیونهای اتلاق   جلسلات  نمایندگان دستگاههای اجرایی جهلت حضلور و مشلارکت در     گردیدمقرر  -4

جهت بررسی موضوعات در کمیسیونهای تخصصلی اتلاق    تا از توان و ظرفیت کارشناسی آنانبازرگانی معرفی 

 استفاده گردد.
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شرکت شهرکهای 

شرکت توزیع   -صنعتی

دبیرخانه و استان برق 

 شورای گفتگو 

مدیریت مصرف برق در تابستان سال جاری و مشکل شلرکت  مشارکت در ( دستورجلسه با موضوع 0بند م -5

توزیع نیروی بلرق  فوق درسادارو مطرح و با توجه به مشکالت مطرح شده در خصوص محدودیت زیرساختهای 

قلانون   01استان و مشکالت ناشی از عدم اجرای ماده  در استان به ویژه در حوزه تأمین برق شهرکهای صنعتی

بهبود محیط کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن، مقرر گردید مدیران عامل محترم شرکت شهرکهای صلنعتی و  

شرکت توزیع برق استان با هماهنگی دبیرخانه شورا مرقومه ای با امضاء استاندار محترم و رئیس شورای گفتگو 

 د.ری نماییرو تهیه و دبیرخانه شورا موضوع را پیگیبا وزیر محترم ن

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

 ( دستور جلسه مطرح و پیشنهادات جلسه کارشناسی امور مالیاتی به شرح ذیل به تصویب رسید:     3بند م -6

( هفدهمین جلسه هم اندیشی مشترك هیأت رئیسله اتلاق بازرگلانی و ملدیران     1-3پیرو مصوبه بند م -6-1

شهرکهای صنعتی استان با موضوع عدم پذیرش اعتبار خرید کاال و خدمات مودیان مالیلاتی در برخلی ملوارد    

بت توسط طرف مقابلل  مکرر ق.م.م ( و به علت عدم ث 169و  169علیرغم ثبت در سامانه معامالت فصلی م ماده 

مدیرکل محترم دفتر رسلیدگی و اسلترداد    06/20/1396/د مورخ 1260/069مقرر گردید بر اساس نامه شماره 

معاونت مالیات بر ارزش افزوده ، اداره کل امور مالیاتی استان ضمن برگزاری یک جلسه هم اندیشی با روسلای  

حدت رویه و برخورد یکسان با مودیان در اسلتان اقلدام   امور مالیاتی استان نسبت به تبیین موضوع و ایجاد و

 نماید.

منطقه ویژه اقتصادی پیام 

و  دبیرخانه شورای گفتگو

امور مالیاتی اداره کل 

 استان

( جلسه فوق با موضوع وجود پاره ای از ابهامات در معافیلت منلاطق آزاد   0-3در خصوص مصوبه بند م -6-2

صنعتی و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید منطقه ویژه اقتصادی پیام  -تجاری

وری و بله سلازمان املور    البرز و دبیرخانه شورای گفتگو مستندات خود در خصوص موضوع ملذکور را جملع آ  

مالیاتی استان ارسال نمایند. متعاقباً سازمان امور مالیاتی استان مراتب را در جلسه کمیته فنی مالیاتی مطلرح  

و ضمن انجام بررسی های کارشناسی نتیجه را در قالب یک دستورالعمل جهت ابالغ و اطالع بله کلیله فعلاالن    

 و سایر مراجع ذیربط و ذیصالح قرار دهد. اقتصادی استان در اختیار اتاق بازرگانی

 دبیرخانه شورای گفتگو

قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیش بینی مناطق آزاد و ویژه بله   13مقرر گردید پیشنهاد اصالح ماده  -6-3

عنوان مقصد صادرات خارجی و همچنین موضوع ابطال اعتبار گواهی مالیات بر ارزش افزوده برخلی از فعلاالن   

ن رفتن اعتبار مالیاتی پرداخت شلده  اقتصادی پس از انجام معامله و بروز مشکالتی در این حوزه از جمله از بی

 طرف معامله جهت بررسی های کارشناسی بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
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دبیرخانه استانداری و 

 شورای گفتگو

تخصصی با  کارگروهگردید  مقرر ی ظالمانهمقابله با تحریم ها مبنی براستاندار محترم  منویاتبا عنایت به   -7

نسبت به شناسلایی و  نمایندگان بخش خصوصی استان تشکیل تا و مرتبط اجرایی حضور مدیران دستگاههای 

   گردد.اقدام در استان  ارائه راهکارهای اجرایی کاهش اثرات تحریم ها

: شلجاعی(،   دکتر شهبازی، رحیم بناموالیی، پرویز زرگر، جهانگیر شاهمرادی، علی اصغر کملالی زاده م نماینلده   "جناب آقایان :حاضرین 

سیدمجید موسوی ، موسی اسالمیان ، غالمحسین نوحی، مرتضی سالمی ، مجتبی تقوی، محملدامین   مختاری، محمدعلیفالح ،  ابوالفضل

فرشی، سعداله پرویزیم نماینده: مرتضی جعفری(، نصراله شمس آذر، محمدباقر رضوی تقوی، یداله مالمیر ، امیراسماعیل ثقفی نیا ، صالح 

  "نماینده: آقای ناصری(  شباف و سرکار خانم زهرا عربشاهی مالدین دلشاد، احمد غالمی، حمیدرضا فر

 -ثنلاگو  -فردین حکیملی  -صابری -تقی رضایی -: نقدی( بهنام بیات منماینده -مهدی طوسی -عسگری -فانی "جناب آقایان :میهمانان

جعفر  -فریبرز بینش پور -هاشمیمصطفی  -عزیزاله حبیبی -اسحاق جاللیان -علیرضا صفرخانلو -حسین رحمانیان -محمودرضا شیرازی

 "شاهین ظهوری و سرکار خانم حاضری  -پرهام رضایی -فائق زرافشان -مجید غیاثی -حسن خانی -سید احمد میرجلیلی -سلیمانی

 احمد فاضلیان ، حاجی رضا شاکرمی، عزیز اکبریان ، محمدجواد کولیونلد، محملود بهمنلی، عبلاس زارع، حمیلد      "جناب آقایان :غائبین 

 "، اسماعیل خلیلی، حسین بهشتی، محمدمهدی کامکار، عباسعلی زالی، رضا علیخانزاده  ریمیک

 


