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عنوووان جلسووه:کمیته" بررسووی قوووانین موورتبط بووا حوووزه بازرگووانی ،صوونعت ،معوودن و کشوواورزی ،بهبووود مسووتمر

رئووویل جلسوووه:جنا

محیط کسب و کار "

سعید پور بادی

محل جلسه :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی/بجنورد

تاریخ جلسه99/06/12 :

موضوع جلسه:

شماره جلسه5 :

قووووای

ساعت شروع جلسه10:
ساعت خاتمه جلسه12:

 بررسی پیشنهاد جهت نحوه تعیین حقوق و دستمزد صنوف در مقایسه با حقوق بگیران دیگر بررسی دالیل خام فروشی و فله فروشی محصوالت استان بررسی نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی برای فعال سازی گمرک استان-بررسی هزینه های دریافتی بابت طرح های توجیهی توسط بانک و نظام مهندسی کشاورزی

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز چهارشنبه  99/06/12ساعت  10صبح در محل سالن
جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه موضوع دالیل خام فروشی و فله فروشی محصوالت استان و فعال سازی گمرک استان مورد بررسی قرار
گرفت .عدم وجود گمرک مرزی و نداشتن زیر ساخت های حمل و نقل بین المللی  ،عدم وجود دستگاههای سورتینگ و
بسته بندی و  ...باعث بروز مشکالت فراوانی در این زمینه شده است.
در ادامه بخش خصوصی در مورد ارزش گذاری گمرک و امور مالیاتی مواردی را مطرح نمودند که باال بودن ارزش
گذاری گمرک توسط صادرکننده به دلیل اعالم قیمت تعرفه گمرکی و پایین بودن ارزش مالیاتی کاال موجب تعارض در
پرداخت مالیات به استناد اظهار نامه گمرکی می شود مواردی مطرح شد.
نماینده گمرک استان با استناد به ماده  16امور گمرکی در خصوص ارزش گذاری کاال اذعان کردند :صاحب کاال به
استناد اسناد و فاکتور های خود می تواند در تعیین ارزش کاال اقدام نماید و چنانچه به ارزش کاال اعتراضی داشته در
سامانه اعالم نماید.
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در ادامه قای علیزاده مدیر عامل محترم شرکت ذین فورج در خصوص پیشنهاد جهت نحوه تعیین حقوق و دستمزد
صنوف در مقایسه با حقوق بگیران توضیحاتی را ارائه نمودند مبنی بر اینکه در صنوف مختلف قیمت گذاری برای کاال و
محصول توسط صنف خاص صورت می گیرد و به عنوان مثال صنف طال فروشان قیمت نهایی طال را تعیین می نمایند و
سایر اصناف با نظارت دولت.
در گروه دوم حقوق بگیران  ،کارکنان و کارگران  ...را شامل می شود که میزان درامد ایشان را دولت تعیین نمی نماید و
هیچ گونه اعمال نظری نخواهند داشت که این موضوع باعث بی انگیزه گی و نا امیدی در کار خواهد بود .
در گروه اول هم باعث ظهور تورم افسار گسیخته به جهت درامد های باال و در گروه دوم ضعف حقوق را به دنبال دارد.
از این رو بخش خصوصی پیشنهاد می کند تمامی معیارهای حق عملکرد دستمزد یا پیمان باطل اعالم شود و توسط گروهی
متشکل از کارشاسان اقتصادی بدون نفع شخصی موضوع توزیع عادالنه درامد حق عملکرد و یا دستمزد تعیین گردد.
در ادامه جلسه موضوع هزینه های دریافتی بابت طرح های توجیهی توسط بانک و نظام مهندسی کشاورزی مورد بررسی
قرار گرفت ک نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به ماده  2قانون افزایش بهره وری مصو

وزارت

کشاورزی  ،سازمان نظم مهندسی ارائه دهنده ی طرح گلخانه ها و دامداریها نمی باشد و شرکتهایی که بر اساس گرید و
پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی می توانند طرح ها را ارائه دهند.
همچنین به استتناد دستورالعمل شماره  62/223797مصو

 1386وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات هیأت

مقررات زدایی وتسهیل صدور مجوزهای کسب و کار –بانک مرکزی به دلیل ایجاد انحصار کانون مشاوران اعتباری و
سرمایه گذاری بانکی و بانکهای عامل ابطال می شود .
بر همین اساس جهت جلوگیری از انحصار کانون ها با رعایت مواد  2و  3قانون بهبود کسب و کار شیوه طرح نویسی و
ضوابط مرتبط به ن و کفایت طرح توجیهی تایید شده توسط یک مرجع ذی صالح به صورت شفاف قید شود .
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مصوبات
مقرر گردید به منظور فعال سازی گمرک استان و ایجاد گمرک مرزی موضوع از طریق نمایندگان مجلل شورای اسالمی مطرح
پیگیری گردد و نیز موضوع در جلسه کارگروه توسعه و صادرات استان مطرح گردد.

2

مقوورر گردیوود بووه منظووور جلوووگیری از فلووه فروشووی در اسووتان سوواز و کووار ایجوواد زیوور سوواخت هووای سوورمایه گووذاری در زمینووه ی
سووورتینگ و بسووته بنوودی  ،شوورکت هووای حموول و نقوول بووین المللووی  ،هوووایی و راه هوون فووراهم گووردد و موضوووع در جلسووه
کارگروه توسعه و صادرات استان مطرح گردد.

3

بووه دلیوول اینکووه در موود تولیوود کننوودگان و سووایر مشوواول تولیوودی و خوودماتی بصووورت درصوودی از هزینووه تمووام ش وده محاسووبه م وی
گووردد  ،بنووابر ایوون بووا توجووه بووه افووزایش چنوود برابووری بسوویاری از کاالهووا در سووال  1399در موود بسوویاری از مشوواول تولیوودی و
خدماتی نیز چند برابر افزایش یافته است .
در صووورتی کووه در سووال  1399در موود حقوووق بگیووران (اقشووار مووردم) تنهووا  %15افووزایش یافتووه اسووت .لووذا در راسووتای حفوور قوودرت
خریوود و ایجوواد تعوووادل و توووازن در افووزایش در مووودها در سووطح جامعوووه و جلوووگیری از ایجوواد شوووکاف طبقوواتی در کشوووور ،
پیشنهاد می گردد درصد یا نرخ سود مشاول تولیدی و خدماتی بطور میانگین حدود  30تا  50درصد کاهش یابد.

4

با توجه به مشکالت الزام سرمایه گذاران مبنی بر تهیه طرح توجیهی توسط نظام مهندسی کشاورزی و بانک ها ،به جهت کاهش هزینه
ها و فرایند سرمایه گذاری و ایجاد وحدت رویه پیشنهاد می گردد  :اداره کل امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی استان در خصوص
اجرای بند  8مصوبات سی و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ ، 99/11/1پیگیری
الزم را انجام و دستور العمل بررسی طرحهای توجیهی متقاضی تسهیالت را با الزام تمام دستگاههای دولتی و ویر دولتی بر اجرای ن
به استان اعالم نمایند.

5

یرایر بخشونامه فعلوی بانوک مرکوزی طورح هوای زیور یوک میلیوارد توموان نیواز بوه تهیوه طورح امکوان سونجی نودارد ،لوذا بوا توجوه بوه
افزایش چند برابری هزینه ها پیشنهاد می گردد :طرح های زیر  3میلیارد تومان نیاز به تهیه طرح توجیهی نداشته باشد.

6

در راسوتای حمایوت از صوادرکنندگان و بوه دلیول عوودم اطوالع رسوانی صوحیح طوی سوالهای  91تووا  95جهوت ارایوه اظهوار ناموه هووای
مالیوواتی صووادرکننده و نیووز اقوودامات مشووابه سووایر اسووتانها پیشوونهاد گردیوود بووه اسووتناد موواده  251مکوورر قووانون مالیووات مووورد اقوودام
قرار گیرد.
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