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

 

 
22/80/89 تاریخ: 3 از  1    صفحه:   69 شماره جلسه: 

 شاهمرادی دکترجناب آقای  رئیس جلسه: بناموالیی مهندسجناب آقای  دبیر شورا: 10:00الی   10:00   :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

 شورای گفتگو با موضوع انتقال پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی فعال مستقر در استان  68پیگیری مصوبه جلسه  -2

 دستورجلسه شورا :

 شورای گفتگو 68 ارائه گزارش برنامه زمان بندی و آخرین وضعیت روند اجرای پروژه نمایشگاه بین المللی استان ، پیرو مصوبه جلسه -1

 در حوزه مسائل بانکی ،تسهیالت و اعتباراتو توسعه خدمات اتاق البرز پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون سرمایه گذاری بررسی  -2

 در خصوص مشکالت اعضاء انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده و قطعات بتنی استان 8/0/98بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ  -3

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

 22/80/90  مورخ گفتگو شورایجلسه  نهمینشصت و  مذاکرات خالصه

ضمن سالم و خیرمقدم و تبریک به مناسبت والدت رسول اکرم )ص( اظهار امیدواری نمودند در هفته وحدت باا توجاه باه    ایشان  آقای مهندس بناموالیی:

 آرمانهای امام )ره( دلها به هم نزدیکتر شده و شاهد هم افزایی بیشتری در سطح استان باشیم. 

چرا که عنوان نمودند این موضوع می بایست با جدیت و سرعت بیشتری تصمیم گیری شود  FATFسپس با اشاره به آخرین فرصت دولت در خصوص موضوع 

مهم توجه نشود، عالوه بر تحریم هایی که با آن مواجاه هساتیم، باا مشاکل     امر اگر به این داد.  خواهد الشعاع قرار تحت را تجاری کشور و بانکی امور کلیه

 تشدید عدم همکاری تجاری و اقتصادی کشورها نیز رو به رو خواهیم شد. 

نمودناد باا    پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی به استان البرز عناوان  000شورای گفتگو در خصوص انتقال حدود  68با توجه به مصوبه جلسه  در ادامهایشان 

مجاددا  در  توجه به اینکه مقرر بود آقای دکتر جلیلی؛ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادی و دارایی در جلسه حضور داشته باشند موضوع 

انتقال پرونده هاای مالیااتی باه    اگر  بوده و مالیاتی مزایای معافیت های از محروم استانی البرزدستور جلسه قرار گرفت تا با جدیت بیشتری پیگیری شود. 

ترتیبی اتخاذ شود تا مالیات واحدهای تولیدی و صنعتی البارز   ایشان پیشنهاد نمودنداستان صورت پذیرد فشار از روی تولیدکنندگان برداشته خواهد شد. 

 گردد. باشند برطرفبا آن مواجه می  ها که عالوه بر تحریم صنعتگران مشکالت از بخشی تا شود پرداخت استان خود در

 خواستار شدند.را ضرورت تسریع در آغاز عملیات اجرائی نمایشگاه بین المللی استان در پایان نیز  رئیس اتاق بازرگانی البرز

پاروژه احادا     در خصوصبا اشاره به حضور استاندار محترم در یک جلسه ضروری در وزارت کشور ضمن سالم و خیرمقدم ایشان  آقای دکتر شاهمرادی :

تاکنون چندین جلسه با  در نظر گرفته شده برای احدا  این نمایشگاه می توان به تعامل رسید. زمین ینمعارض با عنوان نمودنداستان نمایشگاه بین المللی 

در اسرع  لذا ضروری است با عملیاتی کردن این پروژه از تعلل و اتالف وقت خودداری و کار احدا  نمایشگاه ،موضوع نمایشگاه بین المللی برگزار شده است

 آغاز شود.وقت 

ل ق.م.م عنوان نمودند، طبق این قانون اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه خود را به اداره امور مالیاتی که مح 110ایشان در ادامه با اشاره به ماده 

حال پیگیری فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع می باشد تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند، لذا این موضوع با جدیت توسط استاندار محترم در 

 بوده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسد.

از تسهیالت پرداختی توسط بانکها و بدنبال آن افزایش نرخ سود  با توجه به اعتراض تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی مبنی بر سپرده کردن بخشیدر پایان 

 تسهیالت پیشنهاد نمودند در این حوزه یک گزارش بصورت کلی تهیه و جهت بررسی های بیشتر به سازمان بازرسی استان ارجاع شود.
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 شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
22/80/89تاریخ:  3از   2صفحه:       69شماره جلسه:  

 اهمرادیش رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 10:00الی   10:00   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

مدیرکل محترم امور 

 مالیاتی استان

( شصت و هشتمین جلساه شاورای گفتگاوی اساتان باا      1مصوبه بند ) پیرامونبا عنایت به طرح مباحثی  -1

موضوع انتقال پرونده مالیاتی فعاالن اقتصادی مستقر در استان البرز به اداره امور مالیاتی استان تصمیماتی به 

 شرح ذیل اتخاذ گردید:

اساتان   ور مالیااتی مقرر گردید ضمن پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط قانونی، مدیرکل محترم ام -1-1

بخشهای مختلف اقتصادی استان و مقایسه آن با کال کشاور و ساایر     درمیزان وصول مالیات  گزارش کاملی از

استانها به همراه میزان استفاده از اختیارات مدیرکل در حوزه بخشش جرایم مالیااتی را تهیاه و باه معاونات     

 نمایند. ارائهمحترم امور اقتصادی استانداری 

مدیرکل محترم امور 

 مالیاتی استان

اساتان کاه پروناده     بنگاههاای اقتصاادی   آمار دقیق مقرر گردید مدیرکل محترم امور مالیاتی استان -1-2

به همراه آمار مرباوط   مورد رسیدگی قرار می گیردمودیان بزرگ مالیاتی آنها در سایر ادارات از جمله اداره کل 

تصادی استان که مالیات عملکرد آنها به روش علی الرأس تعیین شده اسات را  به پرونده های مالیاتی فعاالن اق

کشاورزی ( تهیه و در قالب یاک گازارش جاامع باه      -خدمات -صنعتبا تعیین حوزه فعالیت و عملکرد آنها ) 

   تا در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.معاونت محترم امور اقتصادی استانداری ارسال 

مور مدیرکل محترم ا

 اقتصادی و دارایی استان

تهاتر بدهی مالیاتی فعاالن اقتصادی اساتان باا مطالباات آناان از     اجرای مقرر گردید گزارشی از روند  -1-3

تا در جلسات آتای شاورا ماورد    دستگاههای دولتی توسط مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان تهیه 

 بحث و بررسی قرار گیرد.

بین  شرکت نمایشگاههای

 المللی استان

، نمایشگاههای بین المللی استان پاس از طارح موضاوع     پروژه ( دستورجلسه با موضوع1در خصوص بند ) -2

شاورای گفتگاو مقارر گردیاد شارکت نمایشاگاهها عملیاات         68پیرو مصوبات جلساه   و مباحث بعمل آمده

در طراحی نمایشگاه بخشی از زمین  دیوارکشی و محصور نمودن اطراف زمین تحویلی را تکمیل و حتی المقدور

که دارای معارض می باشد برای اجرای طرحهای خدمات رفاهی در نظر گرفته شده تاا همزماان و باه ماوازات     

موضوع رفع معارضین نیز برابر مصوبات قبلی شورای گفتگو پیگیری و انجام گیرد. ضمنا  بخشی از زمین مربوط 

 مایه گذاری قرار نگیرد.به معدن صدف هم فعال  در طراحی و سر

کمیسیون سرمایه گذاری 

و توسعه خدمات اتاق 

 بازرگانی البرز

( دستورجلسه با موضوع بررسی پیشنهادات کمیسیون سارمایه گاذاری و توساعه خادمات اتااق      2بند ) -3

بازرگانی البرز بررسی و مقرر گردید کمیسیون مذکور و یا اتاق بازرگانی البرز یک گزارش کلی در این خصاوص  

شورای هماهنگی  -یپیشنهاد تشکیل یک کمیته پایش با حضور نمایندگان محترم استاندارطرح تهیه و ضمن 

بانکهای استان و اتاق بازرگانی البرز با نظارت عالی دادستان محترم مرکز استان جهات بررسای باه ساازمان     

 نتایج در جلسات آتی شورا ارائه گردد. تا پس از پیگیری های الزم بازرسی استان ارسال
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 شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
22/80/89تاریخ:  3از   3صفحه:       69شماره جلسه:  

 اهمرادیش رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 10:00الی   10:00   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

انجمن همگن بتن آماده و 

 -قطعات بتنی استان

 استانسازمان صمت 

در خصوص مشکالت  8/0/98بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ ( دستورجلسه با موضوع 3بند ) -4

 اعضاء انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده و قطعات بتنی استان بررسی و مقرر گردید:

انجمن همگن بتن آماده و قطعات بتنی استان با هماهنگی و همکاری سازمان صمت لیست واحادهایی   -4-1

ن آماده اقدام نموده لکن فاقد پروانه بهاره بارداری مای باشاند را     ل حاضر نسبت به تولید و توزیع بتدر حاکه 

شناسایی و جهت تعیین تکلیف و اعمال قانون به مراجع ذیصالح از جمله سازمان تعزیارات حکاومتی اساتان    

 معرفی نمایند.

 -دبیرخانه شورای گفتگو

انجمن همگن بتن آماده و 

 نی استانقطعات بت

به همراه پیشنهاد عضویت انجمن همگان در کمیتاه    8/0/98گانه جلسه کارشناسی مورخ  8مصوبات  -4-2

صدور عالئم استاندارد برای بتن آماده و قطعات بتنی جهت بررسی بیشتر باه معاونات محتارم اماور عمرانای      

و قطعات بتنی استان استانداری ارجاع و نتایج در جلسات آتی شورا طرح گردد. ضمنا  انجمن همگن بتن آماده 

  نیز موضوع را پیگیری نمایند.

 دبیرخانه شورای گفتگو

با عنایت به اینکه برخی از واحدهای تولیدی بتن آماده بدون دریافت پروانه بهاره بارداری و فقاط باا      -4-3

منجار باه ایجااد    می تواند این امر که نموده  آماده و قطعات بتنی استاندارد اقدام به تولید و توزیع بتنگواهی 

 موضاوع  گردیاد  مقارر لذا  گردد،به سازه های عمرانی استان  آسیب ن وکالتی برای سایر تولیدکنندگان بتمش

مبنی بر شرایط صدور گواهی استاندارد برای تولیدکنندگان بتن آماده و  / ر221/130شماره  اصالح دستورالعمل

ساله برای متقاضیان دارای پرواناه بهاره بارداری و گاواهی      3محصوالت بتنی به همراه پیشنهاد صدور گواهی 

و موقت برای متقاضیان دارای جواز تأسیس ) حداکثر تا پایان اعتبار جواز ( از طریق دبیرخاناه شاورای گفتگا   

   مرکز پیگیری گردد.

 محمدعلیرامین ربیعی ، علی اصغر کمالی زاده ) نماینده: شجاعی(، ،  ، رحیم بناموالیی شاهمرادی جهانگیردکتر  "جناب آقایان :حاضرین 

مجتبای  ،  سالمیمرتضی ،  ، غالمحسین نوحی) نماینده: یوسفعلی مهرپویا ( ، موسی اسالمیانحسین فالح نژاد بهروز حصاری ،  ، مختاری

حسن ،  رضا رضایی، نصراله شمس آذر، )نماینده: افشین افشار( کیومر  پوررستمی، )نماینده: امیرتورج کالنتری( محمدامین فرشیتقوی، 

 "احمد غالمی محمدعلیزاده ، عباس کبریائی، داود بهمن پور، سید مسعود موسوی، موسی شلی، 

 اکبار سالیم ناژاد،   حااجی رضاا شااکرمی،    حسین فاضالی ،   ، محمود بهمنی،  محمدجواد کولیوندعزیز اکبریان ،  "جناب آقایان :غائبین 

 "و سرکار خانم زهرا عربشاهی  ، عزیزاله رضاییرضا علیخانزاده،  صالح الدین دلشاد، نوراله عابدیمجید موسوی ،  ، سید فالح ابوالفضل

 -) نمایناده: شاریفی(  تقی رضایی -رضا عقاب نشین(حمید)نماینده:  نادر ثناگو -علی اکبر مختاری -پرویز زرگر "جناب آقایان :میهمانان

شاریف   -مهادی کیهاانی   -شااهین ظهاوری   -جعفر سالیمانی  -فریبرز بینش پور -مصطفی هاشمی -صابری) نماینده: احمد ترکاشوند(

 -حبیاب الاه هنرمنادپور    -عباسعلی زالی -ا امیراسماعیل ثقفی نی -یداله مالمیر - محمدباقر رضوی تقوی -علیرضا صفرخانلو -حمیدوند

 –هاا دکتار رافاع    علی اصغر خلیقی و سرکار خانم  -حمیدرضا فرشباف -انوشه ای -سید محمود فارغ -فرامرز طیبی -علی اکبر زبردست

 " شادی حاضری -فتانه شکرالهی
 


