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موضوع :بررسی پیشنهادات انجمن پیمانکاران خراسان شمالی در خصوص نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره

ساعت شروع جلسه0:
ساعت خاتمه جلسه11:

ساعت خاتمه11:

( )5قانون بودجه سال  1999کل کشور

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز چهارشنبه  99/11/80ساعت  0صبح در محل سالن جلسات
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد وبر اساس هماهنگی قبلی با اتاق مشهد بصورت همزمان و در قالب جلسه
ویدیو کنفرانس با اعضای محترم شورای گفتگوی خراسان رضوی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بجنورد عرض خیر مقدم به
اعضای حاضر در جلسه و نیز اعضای محترم شورای گفتگوی خراسان رضوی نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر لبافی رییس محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز ضمن خیر مقدم
به اعضای محترم شورای گفتگوی دو استان خراسان شملی و رضوی ضمن معرفی حاضرین در جلسه وارد دستور کار شدند.
سپس آقای روحانی دبیر محترم انجمن پیمانکاران استان در خصوص پیشنهادات انجمن در حوزه های مختلف بانکی ،بیمه و
مالیاتی توضیحاتی را ارائه نمودند.
ایشان افزودند  :زمانی که پیمانکار می تواند از گزینه ی تهاتر استفاده نماید که بدهی مالیات وی قطعی شود و در صورتی
بدهی قطعی اعالم می شود که در فرایند سامانه ی اجرائیات قرار گرفته باشد و چون بازه زمانی تهاتر محدود می باشد و فرد
مجبور به پرداخت می شود و پیمانکار به دنبال راهکارهای دیگر از جمله هیأت های حل اختالف و  ...قرار می گیرد تا توان
وصول از کافرما مهیا گردد.
آقای روحانی گفتند :روند ثبت مالیات بصورت سه ماهه توسط اداره ی امور مالیاتی در باز پرداخت توسط دستگاه اجرایی
سبب بروز مشکالت عدم نقدینگی پیمانکار می گردد.
ایشان در خصوص گلوبال (سراسری)بودن اجرای دستور العمل پرداخت تسهیالت افزودند به جهت استفاده ی برخی از
دستگاهها که دارای ارتباطات بیشتر می باشند و توانایی جذب بیشتری را دارا هستند  ،اجرای این دستور العمل بصورت
استانی موثر تر خواهد بود.
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ایشان تصریح کردند در حوزه ی بانکی نیز بانکهای عامل بصورت مشخص در آیین نامه اجرایی مشخص نمی باشند و
مشخص شدن فهرست بانکها کمک قابل توجهی به پیشبرد روند خواهد نمود.
ایشان افزودند:موضوع تغییرات مکرر در آیین نامه های اجرای بند واو نیز از جمله سایر مشکالت پیمانکاران می باشد  .تا
قبل از سال  1990آیین نامه برای افراد حقیقی سهامدار که دارای بیش از  51درصد سهام از آن مجموعه بودند ،امکان اخذ
تسهیالت بانکی را می داد ولی بر اساس آیین نامه ابالغی جدید این امکان وجود ندارد و تسهیالت به شرکت تخصیص پیدا
می کند.
در ادامه آقای اکبرزاده رییس محترم انجمن پیمانکاران در خصوص شاخص های ابالغی سال  99و عدم کفایت نرخ شاخص
با توجه به تورم کشور و نرخ اقالم پروژه ها توضیحاتی را ارائه نمودند و گفتند  :عدم مطابقت قیمت های اعالم شده و تورم
کشور باعث از بین رفتن پیش برد اهداف حوزه ی عمرانی در کشور و استان خواهد شد از این رو موارد فوق جهت کاهش
مشکالت پیمانکاران اعالم گردید.
بر اساس ماده  39قانون شرایط عمومی پیمان با توجه به شرایط فعلی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا می توان از و تعلیق
پروژه به مدت سه ماه استفاده نمود که متاسفانه در استان محقق نشده است و عموماکارفرمایان درجهت فسق پیمان اقدام می
نمایند.
ایشان افزودند در خصوص تجدید نظر در نرخ پیمان عموما کارفرمایان از این گزینه نیز در جهت حمایت از پیمانکاران
استفاده نمی کنند.
جلوگیری از فسق پیمان نیز از جمله سایر مشکالت پیمانکاران می باشد که به دلیل نبود اعتبار پروژه ها طوالنی شده و باحدالقل اعتبار شرایط فسق را بوجود می آورد .
جلوگیری از انعقاد قراردادهای مغایر با شرایط عمومی پیمان به استناد ماده  3و لزوم رعایت شرایط عمومی پیمان را بیاننمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر کرامتی مدیر کل محترم بازرسی استانداری ضمن اعالم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی
اظهار کردند تمام سعی بخش دولتی بر توانمند سازی در اجرای پروژ های پیمانکاران می باشد .
ایشان تصریح کردند استمرار بخشنامه ها و دستور العملهای ابالغی می تواند بخشی از برنامه ریزی های حوزه ی خصوصی
کشور و استان را تامین نماید.
سپس جناب آقای یعقوبی نژاد مدیر کل محترم امور مالیاتی استان در خصوص پیشنهادات بخش خصوصی ضمن تایید
اعالم حمایت نمودند.
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در ادامه جناب آقای درخشانی مدیر کل محترم اقتصادی و دارایی استان در توضیح تهاتر بدهی بین بانک مرکزی و سایر
بانکها پیشنهاد نمودند :در سطح مدیریت کشور مبنای توزیع تسهیالت بانکی بر اساس تقسیم بندی استانی انجام گردد و نیز
امکان جابجایی در سطح کالن نیز به بانکها داده شود.
ایشان افزودند :تخصیص سهمیه استانی در نوع اول(مالیاتی) عملیاتی تر خواهد بود نسبت به نوع دوم(بانکی) ولی در هر دو
مورد با مدیریت ستاد مرکزی بانکها قابل اقدام می باشد.
پس از ارائه نظرات و پیشنهادات دو بخش جناب آقای دکتر لبافی رییس محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی ضمن تاکید بر جایگاه شورای گفتگو که هدف گذاری آن بر مبنای بررسی قوانین و آیین نامه های مخل
کسب کار می باشد تصریح کردند :همه ی ما مطلعیم که دستورالعمل ها و آیین نامه ها از سوی دستگاههای باال دستی
ابالغ می گردند ولی مشکل اصلی بخش خصوصی کشور عدم رعایت دولت در اجرای مواد  2و  9بهبود فضای کسب و
کار و نیز ماده  08رفع موانع تولید می باشد که در آن به صراحت بیان شده که در تهیه هر نوع دستور العمل و آیین نامه با
بخش خصوصی مرتبط رایزنی و گمانه زنی انجام شود.
در این جلسه اعضای محترم بخش دولتی و خصوصی اتاق مشهد در حوزه های مختلف بانکی و مالیاتی و  ...توضیحاتی را
مطرح نمودند.
در ادامه جناب آقای پور آبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی ضمن جمع بندی موضوعات اشاره ای به کلیات جلسه داشتند
و بیان کردند:از جمله پیشنهادات این جلسه تخصیص سهمیه استانی اوراق تسویه می باشد و نیز تعیین بانکهای عامل در سال
آینده که پیمانکار بر اساس آن برنامه ریزی نماید.
رییس محترم اتاق بازرگانی بجنورد افزودند :حفظ قدرت خرید اسناد خزانه بر مبنای نرخ تورم باید در نظر گرفته شود و با
توجه به سرعت تورم در کشور  ،پیمانکاران محترم متضرر می نماید.
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مصوبات
مقرر گردید تخصیص سهمیه اوراق تهاتر نوع اول و دوم بر مبنای سهمیه ی استانی اختصاص یابد
مقرر گردید به منظور حفظ قدرت خرید پیمانکاران اسناد خزانه بر مبنای نرخ تورم پیش بینی گردد.

مقرر گردید جهت حمایت از بخش خصوصی و پیمانکاران ثبت مالیات بصورت ماهانه انجام گردد.
با عنایت به عدم اعالم فهرست بانکهای عامل در آیین نامه اجرایی مقرر گردید لیست پیشنهادی بانکهای عامل در
هر سال  ،قبل از ابالغ آیین نامه اعالم گردد
مقرر گردید  % 9سهمیه شهرداری ها نیز مشمول تهاتر اوراق تسویه قرار گیرد.
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