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پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی/بجنورد
شماره نشست 1:
در مجموع56 :

تاریخ جلسه 99/70/70:

ساعت شروع 11 :

ساعت خاتمه:

محل نشست :استانداری

13:11

خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی از همراهی و عملکرد مطلوب بخش خصوصی استان در مبارزه با شیوع ویروس کرونا
در مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قدردانی کرد ند و توانست با کار جمعی برای کمک به مردم اقدامات خوبی از جمله کارگاه های تولیدی اقالم
بهداشتی راه اندازی نماید.
ایشان خطاب به مدیران حاضر در جلسه با بیان اینکه برخی مشکالت در استان قابل حل است،متذکر شدند :مدیران دستگاه های اجرایی باید از حداکثر
اختیارات خود بهره مند شوند و برای توسعه و رونق تولید استان اقدامات خوبی انجام دهند .
ایشان افزودند :همچنین با برگزاری نشست های ویژه در حوزه اقتصادی در سطح ملی می توانیم مسائل و مشکالت تاجران و حوزه سرمایه گذاری استان را
مطرح و با ارائه راهکارهای مناسب در صدد رفع آنها برآئیم.
استاندار با بیان این که تولید درآمد سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود،گفتند :تولید درامد و عملکرد مطلوب در حوزه اقتصادی کاهش آسیب
های اجتماعی را به دنبال دارد.

دستور جلسه:

-ارا ئ

 -گزارش دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از عملکرد شورا در سال 8091 بررسی و تطبیق مصوبات پذیرفته شده ی ملی با مصادیق استانی در حوزه های مالیاتی  ،تامین مالی و تامین اجتماعی (بر اساس بولتن های ارسالی شورایمرکز)
 بررسی نحوه ی محاسبه ی عملکردی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ ارز مرجع و نحوه مطالبه امور مالیاتی بر اساس نرخ سنا بررسی و تصویب نهایی لیست هشت نفر اعضای محترم بخش خصوصی جهت شرکت در جلسات شورا در سال  99به مدت دو سال به استناد دستورالعمل نحوه ی اجرایب جلسات شورا
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

8

محمد علی شجاعی

2

محمود قنبری

سمت

(حاضر /غایب/

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

0

حسن پارسی پور

ریاست سازمان برنامه و بودجه استان

نماینده

احمد پورکاظم

4

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

محسن قلی زاده

5

رضا فیروزه

ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

6

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

مهدی احمدزاده

0

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

آقای تشکری

1

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

8

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

2

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

0

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غایب

4

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

5

علی آذری

نماینده مجلس
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ردیف

8
2

نام و نام خانوادگی

جناب حجت السالم
جعفری
مسلم محمد یاران

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

8

نام و نام خانوادگی

سعید پورآبادی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد

حاضر

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

غایب

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غایب

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

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

8

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

غایب

2

مهدی روحانی

رئیس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

حاضر

0

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

حاضر

4

محمد صمدی

بازرگانی بین المللی

غایب

5

فرهاد هدایتی

عضو محترم اتاق تعاون

غایب

6

جعفرمحمدی

عضو محترم اتاق تعاون

غایب

0

قدیرامانی

عضو محترم اتاق تعاون

غایب

1

قربان اعتمادی

عضو محترم اتاق تعاون

غایب
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
(حاضر /غایب/

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

8

هادی زارعی

شهردار شهر مرکز استان

غایب

2

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  8ماده  4دسـتورالعمل اصـالحی نحـوه
اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در سـتون بعـدی" ،نـام و نـام

خانوادگی نماینده" معین گردد.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

8

مهدی وحدانی

2

حیدر رستگار ثانی

0

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

4

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی
سازمان صمت

5
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مشروح مذاکرات

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز چهارشنبه مورخ  99/70/70ساعت  80در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی
تشکیل گردید .
در ابتدای جلسه آقای پور آبادی ریاست اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد ضمن خیر مقدم به اعضای شورا ،گزارشی از
اقدامات و نتایج مصوبات ملی شورای گفتگو در سال  91ارائه نمودند و در ادامه وارد دستور کار شدند.
ایشان گزارشی از تعداد کل جلسات شورا از ابتدای سال  92تا انتهای سال  91و تعداد مصوبات ملی و استانی که در مجموع  64جلسه و 225
مصوبه ملی و  849مصوبه ی استانی بود  ،ذکر کردند.
در ادامه بر اساس دستور کار و تطبیق مصادیق مصوبات ملی در حوزه های بانکی و مالیاتی گزارشاتی ارائه گردید .
سپس موضوع بررسی نحوه ی محاسبه ی عملکردی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ ارز مرجع و نحوه مطالبه امور مالیاتی بر اساس نرخ سنا
مورد بررسی قرار گرفت که در شرایط حال حاضر پیمان سپاری ارزی در کشور بر اساس نرخ مرجع برای صادرکنندگان مشکالت فراوانی را
بوجود آورده و با این حال تن ها تعداد معدودی از صادرکنندگان تعهد خود را به بانک ایفاد نموده اند از این رو پیشنهاد گردید برخورداری
صادرکنندگان از معافیت های صادراتی در صورت بازگشت  57درصد ارز می باشد.
در ادامه آقای دکتر قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی برضرورت توجه به توسعه استان در حوزه صادرات تاکید
کردند.
و نیز برصادرات استان به کشورهای همسایه و دیگر کشورها تاکید کردند ،اظهار داشتند :ایران با  86کشور دنیا همسایه است و خراسان شمالی
تنها با یک کشور هم مرز است بنابراین ضرورت دارد بر موضوع صادرات به سایر کشورها توجه ویژه کرد.
سپس آقای هدایتی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات ملی در سطح استان ،توضیحاتی را بیان
نمودند
در پایان اعضای بخش خصوصی در مورد مشکالت نحوه ی دریافت ارز حاصل از صادرات و نیز تبدیل آن به ریال مواردی را بیان نمودند و
پیشنهاد کردند جهت حمایت از صادرکنندگان متعهد ،دولت می بایست مشوق هایی در نظر گیرد وگرنه ،همین تعداد محدود نیز به تعهدات
ارزی خود پایبند نخواهند ماند.
در ادامه موضوع مشکل صادرکنندگان سنوات  97تا  95به دلیل عدم تسلیم اظهار نامه های مالیاتی به امور مالیاتی در موعد مقرر به استناد تبصره
 2ماده  889اقدام به مطالبه ی مالیاتی از صادرکنندگان نموده اند و این در حالی است که صادرکندگان به استناد بند ب ماده  874قانون برنامه
پنجم توسعه ،اخذ هر گونه مالیات از صادرکنندگان ممنوع می باشد و مودی الزامی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی ندارد و به استناد ماده258ـ
مودی یا ادارة امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی ،به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات
موضوعه یا نقص رسیدگی ،با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.
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مصوبات

شرح

 مقرر گردید جهت حمایت ازصادرکنندگان استان جلسه ای با حضور صادرکنندگان به منظور ارائه راهکارهای تشویقی و نیز تعدیلمشکالت ناشی از قانون پیمان سپاری ارزی توسط اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردد.
 مقرر گردید پیشنویسی از مشکالت بخش خصوصی در حوزه های مختلف با ارائه راهکار تهیه و با امضاء استاندار محترم برای ارسالبه دفتر معاون اول محترم رییس جمهور توسط اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد اقدام گردد.
مقرر گردید تمامی دستگاههای اجرایی گزارشی از سقف اختیارات استانی در حوزه های مختلف ظرف  41ساعت پس از دریافتاستانی

صورتجلسه به دبیرخانه ی شورای گفتگو ارسال نمایند.
مقرر گردید به منظور بررسی مشکالت تخصصی بخش خصوصی و معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای استان نشست های ویژه در سطح ملی باارادت کل صمت ،جهاد کشاورزی ،میراث فرهنگی و گردشگری ،شهرداریها توسط اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برنامه ریزی و
برگزار گردد .
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