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ضمن سالم و خیرمقدم و تشکر از حضور اعضاء و میهمانان محترم با اشاره به بازگشایی نمایشگاه توانمندی های تولیددی و  ایشان  آقای مهندس بناموالیی:

ازرگانی و نمایندگان صنعتی استان عنوان نمودند این نمایشگاه که بعد از اختشاشات آبان ماه کامالً تخریب شده بود مجدداً با همکاری و تالش همکاران اتاق ب

 ش خصوصی بازسازی گردید که از افتخارات و توانمندی های استان می باشد. بخ

جهدت  ایشان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تسهیل صدور مجوزها درخواست نمودند با دستور اکید استاندار محترم زیرسداخت الزم  

کنار آن نسبت به ایجاد پنجره واحد اقدام نمود. اتاق بازرگانی البرز نیز اعالم آمادگی مدی  ایجاد شبکه دولت توسط اداره کل مخابرات مهیا شود تا بتوان در 

سازمانها در اتاق  نماید در صورت صالحدید و دستور استاندار محترم نسبت به آماده سازی زیرساختهای الزم اقدام نموده تا با حضور نمایندگان تام االختیار

 الکترونیک بتوان این موضوع را در استان البرز اجرایی نمود.بازرگانی و با اتصال به شبکه 

ه در صدادرات  در ادامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا و توانمندی های تولیدی و صنعتی استان و کشور پیشنهاد نمودند همانند کشورهای حوزه اوراسیا کد 

ف تعرفه های گمرکی انجام شده نسبت به شناسایی نیازهای کشورهای اوراسیا، پیشرفت خوبی داشته و اقدامات موثری توسط دولت در بحث گمرکات و حذ

جهدش تولیدد را   آسیای میانه و حوزه خلیج فارس اقدام شده و با تأمین آنها بازار بزرگی از صادرات را در اختیار گرفته و به واسدطه آن بخشدی از روند  و    

 ساماندهی نمائیم. 

ول ملی که توسط مجلس قبلی به تصویب رسید پیشنهاد نمودند وزارت اقتصاد و دارایی به منظور شفاف سازی نسبت در خصوص حذف چهار صفر از پایشان 

مبلغ واقعی  به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت مالیات اقدام نموده و بر اساس آن قوانینی وضع شود که عوارض ها با یک

اشاره به روند افزایش تورم و بهره بانکی عنوان نمودند این موضوع عامل نارضایتی بوده و با ایجاد مشکالت معیشدتی باعدث ایجداد     با سپس دریافت گردد.

گدردد.  شکاف بین آحاد مردم گردیده است لذا درخواست می گردد با همفکری و حضور دستگاههای نظارتی و ساماندهی بازار نسبت به مهار تدورم اقددام   

هار بی رویه قیمت دالر مشکالت متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده که می بایست با تشکیل تیم های کارشناسی راهکارهای اجرایی جهت مافزایش 

 آن ارائه گردد.

مودند مدی بایسدت بدا اسدتفاده     سپس با اشاره به تغییراتی که در روند مصرف ، تأمین کاال، آموزش و ... بواسطه ویروس کرونا در کشور بوجود آمده عنوان ن

 ین اقدام نمود.حداکثری از شرایط موجود و با باال بردن بهره وری و تغییر نظام پرداخت از وقت مزدی به کارمزدی نسبت به راه اندازی کسب و کارهای  نو

مشکالت نقدینگی پیشنهاد نمودند به جای پرداخت وام ایشان در پایان با توجه به تعهد دولت مبنی بر پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی به منظور حل  

ه شدود  به تولیدکننده به شرکت های پخش و فروشگاههای زنجیره ای استانی و کشوری تسهیالت کم بهره جهت خرید قطعی از تولیدکننده ها اختصاص داد

 اتفاق بیفتد. تا با ایجاد گردش تولید و نقدینگی ، جهش تولید نیز
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خرداد، با اشاره به حضور تعداد بسیاری از فعاالن اقتصدادی اسدتان در ایدن     11و  11و گرامیداشت ایام ضمن سالم و خیرمقدم ایشان  آقای دکتر شهبازی :

ا در استان نشست عنوان نمودند مصوبات آخرین جلسه اکنون به نتایج خوبی رسیده است. نگاه عالمانه و هوشمندانه آقای دکتر فاضلی نماینده دستگاه قض

مامی مسائل استان بویژه در بخش رفع موانع تولید و تسهیل پیرو منویات مقام معظدم رهبدری در عرصده هدای کشداورزی،      جای قدردانی دارد چراکه در ت

 خدمات، صنایع کوچک و بزرگ و... همراه می باشند. 

عنوان نمودند در این خصوص می  در نظر گرفتهاز کرونا  یاقتصاد دگانید بیآس یکه دولت برا یتومان اعتبار اردیلیم 1713 ایشان با اشاره به اختصاص

 یجذب حداکثر یبرانیز می بایست  یاقتصاد یمجموعه مسئوالن استان و تشکل ها گردد.نسبت به جذب آن اقدام  عیسر شده تا نییتع یکارگروهبایست 

اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون است، در از رئیس محترم دادگستری البرز نیز انتظار می رود با توجه به  .شوند جیاعتبار مصوب دولت بس از این

 بحث استمهال وام ها، تسهیالت و... هر گونه کم کاری بانک ها را مورد پیگیری قانونی قرار دهند.

برای خددمت بده اسدتان    ایشان در ادامه با اشاره به تشکیل مجلس یازدهم در روزهای اخیر اظهار نمودند ما دست نمایندگان جدید که از مردم رای گرفتند 

است در سدال   البرز به گرمی می فشاریم. امید است این مودت و دوستی و همراهی بین  قوای مجریه، مقننه و قضائیه که برگرفته از خواست و مطالبه مردم

 نیز تداوم داشته باشد تا در حل مشکالت و موانع مردم توفی  بیشتری یابیم.  99

ید البرز با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهایی که تحریم و فشار اقتصادی نداشتند نیز دچار بحران شدند اظهار نمودند ما در سال جهش تول محترم استاندار

شعار سال بده  س طب  بیانات مقام معظم رهبری راهبرد جهش تولید را داریم و در البرز با وجود انسان هایی توانمند، شجاع و میهن پرست می توانیم بر اسا

 دستاوردهای بزرگی دست یابیم. 

درصد تولیدات دارویی کشور در استان البرز است و در بخش تولیدات کروندایی نیدز پیشدتاز بدودیم. بسدیاری از       03ایشان در ادامه عنوان نمودند بیش از 

ر روزهای اول به جد آماده و پای کار بودند و اقدامات خداپسندانه تولیدکنندگان، خط تولید خود را عوض کرده و در کرونا به کمک ما آمدند و برخی بویژه د

 بسیاری نیز انجام دادند. 

الزم در ایدن  ایشان در خصوص پنجره واحد سرمایه گذاری عنوان نمودند براساس دستورالعمل ها و قانون، معاون اقتصادی مأمور ایجاد بستر و پیگیری های 

ز از سوی اتاق بازرگانی صورت گیرد تا صدور مجوزها تسریع شده و تولیدکنندگان و فعداالن اقتصدادی بدا سدرعت     خصوص می باشند. جانمایی محل آن نی

 بیشتری به امور خود بپردازند. 

متولی ایدن   وانایشان با اشاره به پروژه نمایشگاه بین المللی استان اظهار نمودند انتظار می رود که مشکالت راه اندازی نمایشگاه توسط بخش خصوصی بعن

م دولتدی بدرای   امر حل شود ولی برای تسریع در روند امور نماینده ویژه ای برای این امر به منظور نظارت مستقیم تعیین خواهم نمود تا یک حامی از سیست

 بخش خصوصی داشته باشیم و ضرب االجل نیز تعیین خواهد شد.

ی برای تحق  جهش تولید باشیم اظهار نمودند برنامه ریزی های بسیاری برای روند  تولیدد و اشدتغال    استاندار محترم البرز با بیان اینکه باید منشأ اقدامات 

ری، ریدیس  استان در سطوح ملی صورت گرفته که پروژه اشتغال مهارت محور، کارخانه نوآوری و... از جمله آنها محسوب می شود. معاون اقتصادی اسدتاندا 

مسئولیت های سنگینی دارند و باید رصد جدی داشته باشند که از اشتغال و سرمایه گذاری استان کم نشود و ارتقا نیز اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی 

 پیدا کند. استان البرز طی دو سال متمادی در عرصه های اقتصادی کشور از جمله تولید و صادرات صاحب نام بوده است. 

در بحث فاصله گذاری اجتماعی عنوان نمودند در سایه همین همراهی و تعامل ها استان متراکم و پرجمعیت ایشان در پایان ضمن قدردانی از مردم و اصناف 

هزار جمعیت شناور به صورت روزانه در تهران  133هزار خودرو در یک روز از محورهای البرز و  033البرز به طغیان و پیک در کرونا نرسید. تردد یک میلیون و 

میلیدارد تومدانی    1713ضعیت استان را در شیوع کرونا بحرانی کند. باید قدر مردم و فعاالن اقتصادی را بدانیم و ضدرورت دارد اعتبدار   و البرز می توانست و

. پیگیری شودمصوب دولت را برای جبران همراهی مردم، پیگیری و جذب کنیم. بحث پراخت بیمه بیکاری به آسیب دیدگان از کرونا نیز باید هر چه سریع تر 

کیلوولت برق البرز عنوان نمودند  133شهرک صنعتی اشتهارد و آغاز عملیات اجرایی اولین پست  0کیلومتر برای  173سپس با اشاره به رفع محدودیت شعاع 

 به لطف همراهی، تعامل و حمایت های همه جانبه مردم و انسجام مسئوالن استان همواره سربلند بوده ایم. 
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 مصوبات اقدام کننده

معاونت محترم 

اقتصادی هماهنگی امور 

دبیرخانه  -استانداری

  شورای گفتگو

با عنایت به ارائه گزارش مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حوزه شیوه نامه اعطای تسدهیالت   -1

هدزار میلیدارد    13میلیارد تومان از مجمدوع   1717به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و اختصاص 

یدک  کامل اعتبدارات مدذکور مقدرر گردیدد      استان البرز و با توجه به تأکید استاندار محترم مبنی بر جذبتومان به 

کارگروه تخصصی به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضویت دبیر کمیسیون همداهنگی  

 هایسدازمان  -اصناف و تعداون  -های بازرگانیاتاق نمایندگان  -کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیر –بانکهای استان 

خانه صنعت و معدن و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل و موضوع جدذب کامدل و رعایدت     –صمت و جهاد کشاورزی 

 عدالت در پرداخت اعتبارات مذکور با جدیت پیگیری شود.

 دبیرخانه شورای گفتگو

سیستم بانکی استان از فرمایشات مقام عالی ریاسدت  با عنایت به ارائه گزارش و طرح مشکل عدم همراهی  -2

محترم جمهور با موضوع امهال و اعطای تنفس سه ماهه جهت بازپرداخت اقساط تسدهیالت توسدط مددیرعامل    

 محترم شرکت پدیده دیناوند مقرر گردید:

صوص رسته دبیرخانه شورای گفتگو موضوع افزایش دامنه شمول تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خ -2-1

های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و اضافه شدن واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده به لیست مدذکور  

 را از طری  دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز پیگیری نمایند.

معاونت محترم 

هماهنگی امور اقتصادی 

دبیرخانه  -استانداری

 شورای گفتگو

ملی کرونا حکم قانون را داشته و اجرای مصوبات بدرای کلیده دسدتگاههای     با عنایت به اینکه مصوبات ستاد -2-2

اجرایی ضروری می باشد، لذا مراتب در یک کمیته کارشناسی به ریاست معاونت محتدرم همداهنگی امدور اقتصدادی     

استانداری و عضویت نماینده دادگستری کل استان و سایر دستگاههای مربوطه و تشکلهای بخش خصوصی تشدکیل  

موضوع بصورت کارشناسی بررسی و در صورت عدم اجرای مصوبات توسط دادگستری کل اسدتان البدرز پیگیدری     و

 قضایی گردد.

سازمان -استانداری

اداره  -جهاد کشاورزی

و  یکل امور اقتصاد

 استان دارایی

مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان بدا موضدوع واگدذاری     7/13/98مورخ  27027/7/131نامه شماره  -3

سردخانه بعثت فردیس جهت ذخیره سازی محصوالت کشاورزی استان مطرح و با عنایت به توضدیحات ارائده شدده    

جهاد کشاورزی مبندی بدر انجدام    رئیس محترم سازمان مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و توسط 

مراحل اولیه انتقال و پیش بینی اعتبار موردنیاز جهت انجام تعمیرات و بازسازی سردخانه مذکور، ضدمن قددردانی از   

تالش های صورت گرفته مقرر گردید، پیگیری های الزم تا حصول نتیجه نهایی و تحویل قطعی سدردخانه بده اسدتان    

 البرز استمرار یابد.

دبیرخانه شورای 

کمیسیون  -گفتگو

 سرمایه گذاری اتاق

در خصوص پیگیری مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان نیز تصمیمات ذیدل اتخداذ و بده     -4

در خصوص پیشنهاد کمیسیون سرمایه گذاری اتداق مبندی بدر افدزایش سدقف اعتبدارات و        -1-4تصویب رسید: 

موسسات مالی استان به متقاضیان و نامه معاونت محترم وزیدر اقتصداد و دارایدی مقدرر     تسهیالت پرداختی بانکها و 

گردید مراتب با حضور نماینده محترم دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان و سایر دسدتگاههای مدرتبط مجددداً در    

 گردد.کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه به دبیرخانه ارسال 
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 هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/30/99تاریخ:  8از   1صفحه:       27شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 13:33الی    8:33   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 -دبیرخانه شورای گفتگو

 کمیسیون بازرگانی اتاق

در خصوص موضوع تهاتر کاالیی و مشکالت ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات کاال به کشدورهایی   -4-2

عراق و جمهوری آذربایجان که بازپرداخت منابع مالی بصورت ریالی می باشد، مقدرر گردیدد    –مانند افغانستان

 پیگیری مجدد توسط کمیسیون بازرگانی اتاق انجام و نتیجه در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

اونت محترم هماهنگی مع

امور اقتصادی 

مدیر کل  -استانداری

محترم راه و شهرسازی 

 استان

در خصوص آخرین وضعیت پروژه نمایشگاههای بین المللی استان، ضمن تأکید اسدتاندار محتدرم بدر     -4-3

 اجرای مصوبات قبلی و ضرورت پاسخگویی هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور مقرر گردید : 

ه هیأت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه به همرا -الف

مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور از محل اجرای پروژه بازدید و مشکالت عنوان شدده و راهکارهدای حدل آن    

بررسی و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد. ضمناً به منظور تسریع در اجرای عملیات ، استاندار محترم 

 نماینده ویژه خود در این حوزه را معرفی خواهند نمود.

ظر مساعد ریاست محترم دادگستری کل استان البرز مقرر گردید مدیر کدل محتدرم راه و شهرسدازی    با ن -ب

استان موضوع پرونده معارضین اراضی واگذاری به پروژه مدذکور را از طرید  سرپرسدت محتدرم دادگاههدای      

 حقوقی استان پیگیری نمایند.

 دبیرخانه شورای گفتگو 

 با موضوع گزارش 2/0/99بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ ( دستورجلسه با موضوع 1بند ) -5

 در حوزه مالیات مطرح و با اصالحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید: "اقتصاد کرونا "

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیات بر ارزش افدزوده و بندد   1در خصوص بند ) -5-1

 ( اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می گردد:  0)

 ماه اصالح شود. 9مدت زمان تقسیط به میزان  -الف

« سازمان امور مالیاتی کشور می تواند» رت اصالح و به جای عبا 1/1/99مورخ  1/99/733بخشنامه شماره  -ب 

 درج گردد.« سازمان امور مالیاتی کشور می بایست » عبارت 

 دبیرخانه شورای گفتگو 

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیات بر ارزش افدزوده و بندد   0در خصوص بند ) -5-2

مدورخ   1/99/733( بخشدنامه شدماره   7مستقیم؛ موضدوع بندد )  ( اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیاتهای 1)

پیشنهاد می گردد مدت زمان مندرج در بخشنامه مذکور برای اصناف تا پایان تیرماه و برای واحددهای   1/1/99

   تولیدی تا پایان مرداد ماه تمدید گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو 

لت محترم در حوزه مالیاتهدای مسدتقیم، موضدوع    ( اقدامات صورت گرفته توسط دو1در خصوص بند ) -5-3

پیشنهاد می گدردد ضدمن اضدافه     13/1/99مورخ  131/99/733و  0/1/99مورخ  7/99/733بخشنامه های شماره 

شدن واحدهای تولیدی آسیب دیده از بحران شیوع ویروس کرونا به لیست مذکور، با توجه به استمرار شدرایط  

 ا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید گردد.شیوع ویروس کرونا مهلت مذکور ت
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 هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/30/99تاریخ:  8از   1صفحه:       27شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 13:33الی   8:33    :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو 

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیاتهای مستقیم، بدا موضدوع   2در خصوص بند ) -5-4

افزایش سقف درآمدهای مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیشدنهاد مدی گدردد    

 دستورالعمل به واحدهای اجرایی امور مالیاتی ابالغ گردد.مراتب در قالب بخشنامه یا 

 دبیرخانه شورای گفتگو 

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیاتهدای مسدتقیم موضدوع    11در خصوص بند ) -5 -5

 پیشنهاد می گردد :  10/17/98مورخ  133/98/733بخشنامه شماره 

 مهلت اعطایی در قسمت اول بخشنامه تا پایان شهریور ماه تمدید گردد.   -الف

به بعدد ابدالغ گردیدده اسدت چناندده حدداکثر تدا         17/11/98مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ  -ب

 11/98/733نسبت به پرداخت اصل بدهی خود اقدام نمایند مشمول حکم بند )ب( بخشدنامه شدماره    01/0/99

 قرار گیرند. 71/8/98مورخ 

 دبیرخانه شورای گفتگو 

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم با موضوع تعوی  در ابالغ اوراق مالیداتی  11در خصوص بند ) -5-6

حداقل تا پایان تیرمداه   13/1/99مورخ  131/99/733پیشنهاد می گردد، مدت زمان اعالم شده در بخشنامه شماره 

 . سال جاری تمدید گردد

 دبیرخانه شورای گفتگو 

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم با موضوع اجتناب از اعمال مقررات ماده 10در خصوص بند ) -5-7

پیشنهاد می گردد مهلت اعطایی حداقل تا پایان  13/1/99مورخ  131/99/733ق.م.م موضوع بخشنامه شماره  181

   شهریور ماه سال جاری تمدید گردد.

 دبیرخانه شورای گفتگو 

پیشنهاد می گردد واردات تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدکننده ملزومات مقابله بدا شدیوع ویدروس     -5-8

کرونا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. ) بدا  

فقط کاالی مصرفی معاف مدی باشدد و تجهیدزات پزشدکی معداف      قانون ارزش افزوده  17توجه به اینکه در ماده 

 نیستند(
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 هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/30/99تاریخ:  8از   0صفحه:       27شماره جلسه:  

 شهبازی جلسه: جناب آقای دکتررئیس  دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 13:33الی    8:33   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

بررسی بسته پیشنهادی دبیرخانه شورا در راستای حمایت از فعاالن ( دستورجلسه با موضوع 1بند )ادامه  -6

 اقتصادی استان در حوزه مالیات مطرح و با اصالحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید: 

،  اتاقهای بازرگدانی  توسطمعرفی شده  واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونابدهی های  -6-1

تقسدیط مجددد   قانون مالیات هدای مسدتقیم    (102)تعاون، به اداره کل امورمالیاتی با رعایت ماده  یا اصناف و

مداه تقسدیط    9کثر به مدت حداو و در صورتی که مهلت مقرر در ماده مذکور سپری شده باشد مجدداً گردیده 

 خواهد شد.

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

اختیارات بخشودگی جرایم قابدل بخشدش    حداکثری ازاستفاده در راستای کمک به تحق  شعار سال،  -6-2

هدای سدازمان    مکرر ق.م.م براساس بخشنامه (109)برای مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جرایم موضوع ماده 

بده   قانون مالیات هدای مسدتقیم   (712)و  (711)،  (708)جرایم مالیاتی موضوع مواد  همدنینامور مالیاتی و 

 اعمال خواهد شد. استثناء مؤدیان بدحساب

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

یید بانک أاز تای صادراتی پس الهسترداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده کاتسریع در ا -6-3

در اداره کدل امدور    مداه  دوحداکثر ظرف مدت و  های صادراتیالمرکزی جهت اعمال معافیت رفع تعهد ارزی کا

 مالیاتی انجام خواهد شد.

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

م بانکها و اتداق هدای بازرگدانی، اصدناف و تعداون      الارسال پاسخ استعاداره کل امور مالیاتی استان در  -6-4

 در حد امکان تسریع خواهد نمود. قانون مالیاتهای مستقیم (180)ماده  (7)و  (1)بارعایت تبصره 

اتاق های بازرگانی، تعاون، 

اداره کل امور  -اصناف 

شرکت  -مالیاتی استان

  استان شهرکهای صنعتی

 -ت واحددهای تولیددی  الهمایش ها و جلسات مدرتبط بدا مشدک    ی آموزشی،کارگاههادر سال جاری  -6-5

شهرکهای صنعتی به منظدور راهنمدائی و مشداوره و حدل     محل اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف و صنعتی در 

 شدهرکهای صدنعتی اسدتان و    مددیره ترویج فرهنگ خوداظهاری مالیاتی با همکاری هیأت  ت مودیان والمشک

 تشکیل خواهد شد. اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون مسئولین

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

اعطای معافیتهای قانونی از جملده معافیتهدای موضدوع     نهایت همکاری را در خصوصموران مالیاتی أم -6-6

مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و همدنین اعطای مشدوق هدای قدانونی از جملده      (108)و  ( 111) ، (107) مواد

در هنگدام رسدیدگی بده درآمدد     .م .م  ق (110) و مداده  (131)ماده ( 2)و  (0)های  و تبصره (101)تبصره ماده 

 را معمول خواهند داشت. مشمول مالیات مودیان مشمول

اداره کل امور مالیاتی 

 اتاق اصناف-استان

اداره کل امور مالیاتی استان آمادگی خود را در خصوص آموزش خوداظهاری اشخاص حقیقدی مطداب     -6-7

 ق.م.م از جمله تأمین مکان برگزاری همایش و مدرس اعالم می نماید. 92ماده 
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 هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/30/99تاریخ:  8از   2صفحه:       27شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر دبیر شورا: جناب آقای مهندس بناموالیی 13:33الی    8:33   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

با توجه به شرایط جاری و توصیه اکید به ترددهای حداقلی و رعایت فاصله اجتماعی و تالش در جهدت   -6-8

اختیارات قانونی مدیرکل محترم سازمان امور مالیاتی استان به صورت حدداکثری  « جهش تولید » تحق  شعار 

ردیده و این موضوع با جدیت و به معاونین و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها و شهرهای استان تفویض گ

 دقت پیگیری خواهد شد.

 دبیرخانه شورای گفتگو

کمیسدیون سدرمایه گدذاری اتداق      کارشناسیبررسی پیشنهادات جلسه ( دستور جلسه با موضوع 7بند ) -7

در " اقتصداد کروندا    "دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز با موضدوع   7گزارش شماره در خصوص  12/7/99مورخ 

 حوزه تأمین مالی کسب و کارها مطرح و پیشنهادات به شرح ذیل به تصویب رسید:  

پیشنهادات دبیرخانه ، با عنایت بده اینکده میدزان نقددینگی و سدرمایه در گدردش        7در خصوص بند  -7-1

 بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و نیز واحدهای خدماتی به میزان قابل توجهی کداهش یافتده  

است، لذا تسهیل و تسریع در صدور اعتبارات اسناد داخلی و ضمانتنامه های مورد نیاز اینگونه واحدها بسدیار  

ضروری بوده و پیشنهاد می گردد در صدور موارد فوق الذکر مبلغ پیش پرداخت به صدورت محسدوس کداهش    

 یابد .

 دبیرخانه شورای گفتگو

( اقدامات صورت پذیرفته از سوی دولت محترم با موضوع امهال و ارائده تدنفس   1نظر به اینکه در بند ) -7-2

بازپرداخت تسهیالت بانکی و مصادی  تعیین شده توسط دولت محترم ، واحدهای تولیددی و صدنعتی مغفدول    

ه است، لدذا پیشدنهاد مدی    مانده و عمدتاً اصناف و کسب و کارهای فعال در حوزه مذکور مورد توجه قرار گرفت

گردد شفاف سازی الزم در حوزه مذکور انجام و واحدهای تولیدی و خدماتی نیز از مزایدای مصدرح بهدره مندد     

 گردند.

 دبیرخانه شورای گفتگو

( اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم با موضوع تعلی  محرومیدت و  0با عنایت به اینکه در بند ) -7-3

از چک های برگشتی، مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارهای کوچک در اولویدت  محرومیت های ناشی 

قرار گرفته است، لذا پیشنهاد می شود بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ نیز مورد توجه 

 و حمایت جدی دولت محترم قرار گرفته و از مزایای مصرح در بند مذکور بهره مند گردند.

 دبیرخانه شورای گفتگو

با عنایت به شرایط حساس و خسارات سنگین ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا به بخش های مولدد   -7-4

اقتصاد کشور و در نظر گرفتن بسته های حمایتی مختلف در بسیاری از کشورهای دنیا به نظر می رسد تسدریع  

ت اجرایی پیشدنهادات  در انجام اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در کنار پیش بینی تمهیدات کافی جهت ضمان

به همراه نظارت کامل می تواند در کاهش اثرات سوء ، تبعات منفی و خسارات این بحران تأثیر به سزایی داشته 

باشد. لذا اولین پیشنهاد اتخاذ تصمیماتی است که در یک بازه زمانی مشدخص ضدمانت اجرایدی داشدته و در     

د. بدیهی است تسهیل گری در این امر مهم نیز از اهمیدت  گستره جغرافیایی میهن اسالمی به مرحله عمل درآی

 باالیی برخوردار خواهد بود.
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 هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز

 

 
11/30/99تاریخ:  8از   8صفحه:       27شماره جلسه:  

 شهبازی رئیس جلسه: جناب آقای دکتر مهندس بناموالییدبیر شورا: جناب آقای  13:33الی    8:33   :ساعت شروع و خاتمه

 مصوبات اقدام کننده

 دبیرخانه شورای گفتگو

با در نظر گرفتن شرایط اعمال تحریم های ظالمانه در کشور و مشکالت بانکی ناشدی از ایدن امدر و از     -7-5

طرفی محدودیت منابع ارزی، پیشنهاد می گردد به منظور تحق  شعار سال و جلوگیری از پدیده قاچاق، مدواد  

خصیص ارز قدرار گرفتده و ثبدت    اولیه واحدهای تولیدی که بنا به ضرورت از خارج تأمین می گردد در اولویت ت

 سفارش برای اینگونه واحدها تسریع و در این امر مهم تسهیل گری الزم بعمل آید.

 دبیرخانه شورای گفتگو

نظر به اینکه تصمیمات ستاد ملی و استانی کرونا برای تمام دسدتگاههای اجرایدی و ارگانهدا، نهادهدا،      -7-6

سازمانها و ... الزم االجرا می باشد، لذا پیشنهاد می گردد مصوبات نهایی جهت حمایت از بنگاههای اقتصدادی و  

ویب دارای ضدمانت اجرایدی کدافی و    واحدهای تولیدی و خدماتی به ستاد مذکور ارجاع تا پس از بررسی و تص

 مناسب شوند.

 دبیرخانه شورای گفتگو

با توجه به ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و در راستای تحق  شعار سال پیشنهاد مدی گدردد    -7-7

تهاتر  پرداخت بدهی های دولت محترم و دستگاههای اجرایی مختلف به بخش خصوصی با شیوه های مختلف )

 واحدها و ... ( در اولویت قرار گیرد.با بدهی 

 دبیرخانه شورای گفتگو

با عنایت به اینکه اقشار مختلف جامعه مصرف کننده نهایی عمدده تولیددات کشدور مدی باشدد، لدذا        -7-8

پیشنهاد می شود در تدوین بسته های حمایتی موضوع تحریک تقاضا و توجه به تأثیرات تورمی اقددامات نیدز   

 مورد توجه قرار گیرد.

شداهمرادی ، علدی اصدغر کمدالی زاده ) نمایندده :       ، جهدانگیر  بناموالییرحیم شهبازی ، حسین فاضلی ، دکتر  "جناب آقایان :حاضرین 

، موسدی  حسین فالح نژاد مجید موسوی ،  سیدبهروز حصاری،  ، مختاری ، محمدعلی فالح ابوالفضل، رامین ربیعی ، پرویز زرگرشجاعی (، 

عبداس  ، رضا رضایی ، )نماینده: ابوالفضل جامعی(کیومرث پوررستمی ، محمدرضا محمدی ،  مرتضی سالمی،  غالمحسین نوحی ، اسالمیان

 " و سرکار خانم زهرا عربشاهی احمد غالمیعزیزاله رضایی، سید مسعود موسوی، ،  صالح الدین دلشادکبریائی، 

حسدن  ، نصدراله شدمس آذر،    محمددامین فرشدی   علی حدادی ، حسن مددی ، اکبر سلیم نژاد ، ،مهدی عسگری  "جناب آقایان :غائبین 

 "، موسی شلی  رضا علیخانزادهداود بهمن پور، ، محمدعلیزاده ، نوراله عابدی

شداهین   -پرهدام رضدایی   -سدیداحمد میرجلیلدی   -مصطفی هاشدمی  –نادر ثناگو ) نماینده: غالمرضا حمیدی(  "جناب آقایان :میهمانان

 -حبیدب الده هنرمنددپور    -علی اصغر خلیقدی  -نفائ  زرافشا –امیراسماعیل ثقفی نیا  -محمدباقر رضوی تقوی -محسن امینی -ظهوری

 "محمد عالئی نژاد و سرکار خانم فتانه شکرالهی -جمشید عدالتیان شهریاری

 


