اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای استان خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 07:

تاریخ جلسه 99/71/81:

ساعت شروع1 :

ساعت خاتمه87:4::

محل نشست :استانداری
خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور:
------------------

دستور جلسه:
ارایه گزارش کمیته کارشناسی در خصوص بررسی تهیه ی شیوه نامه ی نحوه ی ابالغ واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه ی تعهد ارزی سالهای  79و 79 ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی مشکالت صادرکنندگان جهت دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزود ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم درآمدمشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل از فعالیتکشاورزی
 -ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی عدم اجرای ماده  32قانون بهبود محیط کسب و کار
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خارج از دستور:

------------------

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

محمود قنبری

0

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

آقای گریوانی

0

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

علی اصغررضا زاده

سرپرست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

1

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر
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ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

0

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

0

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غایب

4

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

5

علی آذری

نماینده مجلس

غایب
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ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

اسداهلل جعفری

0

سید جواد ایاللی

سمت

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)
دادستان مرکز استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای مکرمی

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صننایع ،معنادن و کشناورزی

0

مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استانی)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

0

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

قربانعلی اعتمادی

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

نماینده

آقای کمالی

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

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

غایب

0

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

غایب

0

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

غایب

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

حاضر

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

1

وحید جعفری

مدیر عامل شرکت سپانو الکترونیک شرق

حاضر

7

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان

حاضر

8

امید اکبر زاده

رییس هیأت مدیره شرکت سد فام طوس

حاضر

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری20:

نام و نام خانوادگی نماینده

تاریخ بازنگری0031-20-02 :
4

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای استان خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

0

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

احمد مقدمی
غایب

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هن) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  0ماده  4دستورالعمل اصنالحی نحنوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و ننام خنانوادگی

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

سمت

نام و نام خانوادگی

0

سید علی میرکریمی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

0

محمد بدری

مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری

0

علی اصغر شرافتی

معاون کل اطالعات

4

علی محمد جاجرمی

رییس کمیسیون صنعت

5

امین قربانی

سرپرست معاونت بازرگانی صمت

1

بهزاد محمد زاده

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون

7

کاووس شادلو

فعال حوزه کشاورزی

8

جهان راشدی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی

3

آقای شعبانی

نماینده شرکت مواد غذایی پاکنام

02

عباس کاظمی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری

00

امین صمدی

مشاور فرماندار بجنورد

00

هادی مهرگان

نماینده تشکل مردم نهاد

00

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

04

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

05

آقای محمدی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خصوصی استان و سرپرست محترم بانک انصار
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یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی

07

سید احمد سیدی

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

08

سیاوش وحدت

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

03

آقای هاشمی

مدیر عامل شرکت مخابرات استان

02

آقای مرتضوی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

00

آقای صبوری

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان

00

آقای موسوی

مدیر عامل غله استان خراسان شمالی

00

کیان ربانی

نماینده شرکت بهدانه گلستان

04

جوادجعفری

مدیر گمرک خراسان شمالی

05

محسن عظیمی

مدیر عامل شرکت تعاونی اقتصاد رسانه

01

امین رجب پور

مدیر عامل شرکت آرتان

01
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
---------------دستور جلسه (:)8
-ارایه گزارش کمیته کارشناسی در خصوص بررسی تهیه ی شیوه نامه ی نحوه ی ابالغ واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی

دستور جلسه (:)2
 -ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه ی تعهد ارزی سالهای  79و 79

دستور جلسه (:)3
 -ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی مشکالت صادرکنندگان جهت دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزود

دستور جلسه (:)4
 -ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم درآمدمشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل از فعالیت کشاورزی

دستور جلسه (:):
ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی عدم اجرای ماده  32قانون بهبود محیط کسب و کار

خارج از دستور:
--------------جناب آقای دکتر قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه  2۳پروژه نیمه تمام استان باید به بخش خصوصی واگذار شود  ،گفتند :در این مسیر باید
اطالع رسانی های دقیق و درستی انجام شود زیرا این موضوع یک فرصت فوق العاده از سوی دولت برای بخش خصوصی است .
ایشان افزودند:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سپس دستگاه های اجرایی موظف هستند تا این پروژه های نیمه تمام را با واگذاری به بخش خصوصی و اطالع
رسانی به سرانجام برسانند.
آقای دکتر قنبری از بخش خصوصی بعنوان عامل موثر در تولید ثروت و اشتغال یاد کردند و گفتند :بخش دولتی نیز پشتیبان بخش خصوصی خواهد بود.
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ایشان تصریح کردند :تولید ثروت توسط بخش خصوصی ،سرمایه گذاران ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان محقق شده تا از این طریق معضل بیکاری نیز حل شود.
وی به وضعیت مطلوب بازار و قیمت کاالهای اساسی در روزهای اخیر اشاره کردند و گفتند :در بخش قیمت کاالهای اساسی از جمله مرغ ،نان ،شکر و ...با همت
دستگاه های اجرایی و نظارتی کنترل خوبی را شاهد بودیم.
آقای دکتر قنبری خاطرنشان کردند :در روزهای اخیر خوشبختانه نیاز مرغ استان تامین شده بود و مرغ از سایر استانهای همجوار وارد نشد .وی اظهار داشتند :نظارت بر
بازار باید در طول تمام ایام سال رخ دهد تا تخلفات این حوزه به حداقل برسد.

جناب آقای پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد
آقای پورآبادی رییس اتاق بازرگانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبات جلسه قبل بر تعامل و همکاری بیشتر دستگاه
های دولتی با بخش خصوصی تاکید کردند.
ایشان گفتند :تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شده تا بخش خصوصی اعم از تولیدکننده،صادرکننده و واردکننده در شرایط بسیار سختی
قرار گیرند بنابراین نیازمند این است دولت ،بخش خصوصی را به عنوان سربازان خط مقدم حمایت و همراهی کنند.
در ادامه آقای کاویانی رییس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق در خصوص دستور پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ساالنه
اشخاص حاصل از فعالیت کشاورزی با انتقاد نسبت به این الیحه ،اظهارداشتند :باتوجه به عدم زیر ساخت مناسب در حوزه کشاورزی تصویب و اجرای این الیحه
مشکالت فراوانی درساختار صنعت کشاورزی به دنبال خواهد داشت.
ایشان گفتند :حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی باعث از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه خواهد شد.زیرا کنون کشاورزان به دلیل
نابسامانی بازار فروش محصوالت ،نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک ،سود پایین سایر محصوالت تولیدی به دلیل هزینههای باالی تولید
باعث شده ادامه کار در بخش کشاورزی کاهش یابد.
وی ادامه داد :طبق ماده  98قانون مالیات های مستقیم فعالیت های کشاورزی ،دامپروری و دامداری ،پرورش ماهی  ،زنبور عسل  ،باغداری  ،پرورش طیور ماهیگیری،
نوغان داری ،احیای مراتع و ...معاف از مالیات مستقیم بر درآمد می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی همچنین در رابطه با دستور جلسه بررسی تهیه شیوه نامه ابالغ واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بر اهمیت اطالع
رسانی دقیق اعالم واگذاری پروژه های نیمه تمام توسط دستگاه های دولتی به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت :در این زمینه دستگاه های دولتی بایستی پروژه
هایی که قابلیت واگذاری دارند در قالب فراخوان اطالع رسانی کنند و بخش خصوصی را هم مطلع کنند.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تــــصمیمات

عنــوان دستــور
ارایه گزارش کمیته کارشناسی در خصوص بررسی تهیه ی شیوه نامه ی

-8مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاههای اجرایی

نحوه ی ابالغ واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی

مجری طرح های قابل واگذاری  ،اطالع رسانی الزم را از طریق مکاتبه به
اتاق بازرگانی ارسال نمایند.
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-3مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جلسه ای مشترک با
حضور کمیته واگذاری پروژه های نیمه تمام و اتاق بازرگانی و انجمن
پیمانکاران استان برگزار نماید.
ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه ی  -8مقررررر گردیرررد کمیسررریون همررراهنگی بانکهرررای اسرررتان برررا کمیسررریون
تعهد ارزی سالهای  79و 79

همرراهنگی بانکهررای کشررور مبنرری بررراعالم تصررمیم گیررری در خصرروص
رفررع مشررکالت صررادرکنندگان در حرروزه اسررترداد ارزش افررزوده پروسرره
طرروالنی ثبررت در بانررک مرکررزی عو رفررع تعهررد ارزی در سررالهای  79و 79
مکاتبه نماید
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 -3مقرر گردید اتاق بازرگانی استان در خصوص مشکالت صادرکنندگان
استان و همچنین پیشنهاد عدم تعلیق کارت های بازرگان که در سالهای  79و
 79صادرات کمتر از یک میلیون یورو داشته اند  ،با اتاق ایران مکاتبه و
پیگیری نماید.
ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی مشکالت صادرکنندگان جهت

 -مقرر گردید اداره کل اقتصادی و دارایی در خصوص اعالم و تصمیم

دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده

گیری برای حل مشکالت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال  79و  79و
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پروسه طوالنی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات با وزارت اقتصاد و
دارایی مکاتبه نمایند..
ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی عدم اجرای ماده  32قانون بهبود

-8در راستای ایجاد وحدت رویه در سطح بانکها استان مقرر گردید بانک

محیط کسب و کار

ملی به عنوان دبیر کمیسسیون هماهنگی بانکهای استان پیگیریهای الزم از
کمیسسیون هماهنگی بانکهای کشور در خصوص یکسان سازی فرم های
قراداد را انجام و به بانکهای استان ابالغ نماید.
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-3با توجه به عدم هماهنگی بانکهای استان در اجرای بخشنامه های بانک
مرکزی پیشنهاد گردید مکاتبه ای با امضاء استاندار محترم جهت استقرار
نماینده نظارتی بانک مرکزی در استان به پیگیری دفتر اقتصادی استانداری
انجام گردد.
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موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف
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پیشنهادات

عنــوان دستــور
ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی پیش نویس الیحه اصالح

با توجه به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری و همچنین بهره وری

قانون مالیات های مستقیم درآمدمشمول مالیات ساالنه اشخاص

پایین این بخش ،استان خراسان شمالی ،با پیش نویس الیحه اصالح ماده  98قانون

حاصل از فعالیت کشاورزی

مالیات های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات از درآمد کشاورزیع مخالفت می نماید و
اتاق بازرگانی از طریق شورای مرکز و نمایندگان مجلس پیگیری نماید

ارایه گزارش کمیته کارشناسی بررسی عدم اجرای ماده  32قانون

با توجه به عدم وحدت رویه بانکهای استان در ارائه فرم های قرارداد تسهیالت

بهبود محیط کسب و کار

بانکی پیشنهاد گردید بانک مرکزی فرم های واحد برای انواع قراردادها ی
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تسهیالت بانکی تهیه نموده و جهت بهره برداری متقاضیان در سایت بانک مرکزی
بارگذاری نماید.
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