متن مصوبات دومین سفر مورخ  92و  03دی  5021وزری محترم امور اقتصادی و دارایی هب استاناصفهان
 .1به منظور تسریع در تأمین مالی طرحهای کوچک و متوسط دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی مقرر گردید
بانکهای عامل حداکثر تا تاریخ  1931/11/11نسبت به پرداخت تسهیالت مربوط به پروژههای عقد قرارداد شده
و تعیین تکلیف طرحهای ارجاع شده به شعب اقدام نمایند .ضمنا کارگروهی مرکب از نمایندگان دبیرخانه ستاد
اقتصاد مقاومتی استان ،دستگاه بخشی ذیربط استان و بانک عامل ،طرحهای دارای توجیه (اقتصادی ،فنی و مالی)
عودت داده شده از جانب بانک را بررسی و در صورت رفع نواقص ،مجدداَ جهت تأمین مالی به شعب مربوطه
معرفی نمایند .بانکهای عامل موظفند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ،در خصوص تأمین مالی
پروژههای مذکور حداکثر تا تاریخ  1931/11/11اقدام نمایند.
 .1با عنایت به آثار اشتغالزایی پروژههای باالی  111نفر ،مقرر گردید بانکهای عامل نسبت به تأمین مالی
پروژههایی که از توجیه فنی ،مالی و اقتصادی الزم برخوردار هستند (به شرح لیست پیوست) متناسب با تأمین
منابع بانکی و رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تا تاریخ  1931/11/11اقدام نمایند.
 .9بانکهای ملت و توسعه تعاون به ترتیب تمهیدات الزم را به منظور افزایش سقف مجاز اعتباری استان و تأمین
مالی پروژههایی که متقاضی استفاده از سرمایه ثابت هستند را اتخاذ نمایند.
 .4کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و اعضای
هیئت مدیره ناظر بر اعتبارات بانکها در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد تا حسب مورد نسبت به
بررسی و رفع مشکالت مربوط به تأمین مالی پروژههای موضوع بند  1اقدام نمایند.
 .1با عنایت به اولویت گردشگری در استان ،هر یک از مدیران عامل محترم بانکهای دولتی همکاری الزم در
خصوص تأمین مالی حداقل یک پروژه در حوزه گردشگری که به تأیید کارگروه توسعه گردشگری استان رسیده و
دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی الزم باشد را به عمل آورند.
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 .6مقرر گردید پیگیری الزم به منظور تسری قراردادهای اذن در انتفاع در اراضی شهرکهای علمی تحقیقاتی به
مفاد تبصره  1الحاقی به ماده  6آیین نامه اعطای تسهیالت بانکی از جانب معاونت امور بانکی و بیمه انجام
شود .ضمناً در صورتیکه قراردادهای مذکور بهگونهای تنظیم شوند که بانک عامل به لحاظ حقوقی امکان
جانشینی مشتری (تسهیالت گیرنده) در شهرکهای علمی و تحقیقاتی را داشته باشد ،میتوانند بهعنوان
یکی از مصادیق وثیقه ،مورد پذیرش بانک عامل قرار گیرند.
 .7با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای به بخش غیر دولت ی ع دم
وجود انعطاف الزم در اخذ ضمانت نامه از سرمایهگذاران میباشد ،لذا به منظور تنوع بخشی به ضمانت نام هه ای
مورد قبول در واگذاری پروژهها (از جمله سفته و وثایق ملکی و  )...دبیرخانه ستاد اقتص اد مق اومتی وزارت ام ور
اقتصادی و دارایی موظف است پیگیری الزم را از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش اختی ار
کارگروه واگذاری استانی در تعیین نوع و مقدار ضمات نامهها بر اساس ویژگیهای خاص هر پروژه ،انجام دهد.
 .8بنا به ضرورت توجه خاص به مناطق محروم در چارچوب اقتصاد مقاومتی ،بخشهای زیر مندرج در فهرست
مناطق کمتر توسعه یافته معاونت محترم توسعه مدیریت ریاست جمهوری به عنوان منطقه محروم اقتصاد
مقاومتی در استان اصفهان تعیین میگردد .دبیرخانههای ستاد اقتصاد مقاومتی استان و وزارت امور اقتصادی و
دارایی موظفند برنامهها ،چگونگی تأمین مالی و سرمایهگذاران در این مناطق را با استفاده از ظرفیت نهادهای
عمومی غیردولتی ،خیرین و سرمایهگذاران نهایی و به شورای راهبری اقتصاد مقاومتی جهت تصمیمگیری ارائه
نمایند.
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 بخش پادنا از شهرستان سمیرمبخش چنارود از شهرستان چادگانبخش مرکزی از شهرستان بوئین و میاندشت بخش بن رود از شهرستان اصفهان .3اداره کل امور مالیاتی استان موظف است گواهی مربوط به ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م) را در
پاسخگویی به متقاضیان دریافت تسهیالت پروژه رونق تولید ،ظرف مدت  48ساعت صادر نماید.
 .11با توجه به اینکه تعداد زیادی از مؤدیان بدون قصد و عمد اظهارنامه تسلیم ننموده و ادارات با استناد به ماده 111
(ق.م.م) مصوب  1981مؤدیان را مشمول بخشودگی جریمه نمیدانند مقرر و مصوب گردید سازمان امور مالیاتی
کشور در اجرای بند  9ماده ( 111ق.م.م) تمهیدات الزم را جهت حل مشکل این گونه مؤدیان اتخاذ نمایند.
 .11ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد ماده ( 131ق.م.م) در مورد بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده فارغ از
بدهکار یا بستانکار بودن مؤدی اقدام نمایند.
 .11با توجه به عدم تعیین تکلیف بالغ بر  11پرونده تعاونی مسکن مهر استان اصفهان که صرفا قابل طرح در هیات
 111مکرر میباشد ،جهت تسریع در حل و فصل پروندهها و حصول رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع با موافقت
مقام عالی وزارت شعبههایی از هیأت مذکور در محل اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشکیل میشود.
 .19به منظور تهیه اسناد و مدارک مربوط به اطالعیههای واصله به سازمان امور مالیاتی کشور و نیاز احتمالی به
اصالح آنها مقرر گردید ادارات امور مالیاتی رکوردهای اطالعاتی را همزمان با درخواست ارائه اسناد و مدارک
موضوع ماده ( 113ق.م.م) و قبل از تهیه گزارش رسیدگی در اختیار مؤدیان قرار دهند.

3
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

متن مصوبات دومین سفر مورخ  92و  03دی  5021وزری محترم امور اقتصادی و دارایی هب استاناصفهان
 .14با توجه به شرایط اقتصادی و برگشت چکهای تقسیط مؤدیان به دالیل مختلف و عدم پذیرش چک جایگزین
توسط ادارات امور مالیاتی مقرر گردید سازمان امور مالیاتی کشور تمهیدات الزم را درخصوص تقسیط مجدد
بدهیها در اجرای مقررات ماده ( 167ق.م.م) اتخاذ نماید.
 .11با توجه به فرصت مغتنم ایجاد شده برای سرمایهگذاری شرکت فرانسوی وینسی و لزوم آزادسازی اراضی ضلع
جنوبی باند فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان مقرر گردید:
 دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان از طریق شرکت فرودگاههای کشور نسبت به اعالم میزان دقیق اراضی مورد
نیاز جهت آزادسازی ،متناسب با طرحهای توسعهای بلندمدت فرودگاه ظرف مدت  11روز کاری از زمان ابالغ این
مصوبه اقدام نماید.
 هماهنگیهای الزم در خصوص مبادالت مالی احتمالی مربوطه بابت اراضی مذکور میان دولت و نیروهای مسلح
توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد.
 با توجه به ضرورت و فوریت موضوع محوریت اقدامات با جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم استان می
باشد.
 نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی ،پیگیریهای الزم را جهت تسریع در انجام کار بعمل آورند.
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