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رئیس جلسه:جناب آقای سعید پورآبادی

ساعت شروع جلسه21:

بهبود مستمر محیط کسب و کار "
محل جلسه :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی/بجنورد
 -بررسی پیگیری اصالح یا ابطال بخشنامه ی 241/1سازمان تامین اجتماعی

تاریخ جلسه99/22/12 :

ساعت خاتمه جلسه21:

شماره جلسه21 :

بررسی بند  4مصوبه ی ستاد ملی کرونا با موضوع استمهال حق بیمه سهم کارفرما-بررسی بند  1-2استاندارد ملی ایران به شماره  121برای محصول "ماکارونی"

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه  99/11/72ساعت  17در محل سالن جلسات
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بجنورد ضمن خوش
آمدگویی به اعضای حاضر در جلسه وارد دستور کار شدند.
سپس جناب آقای شیرزادی مدیر عامل محترم شرکت یاس شهر به شرح مشکل خود در خصوص بسته بندی ماکارونی
در بسته های باالی  11کیلویی و ممانعت سازمان غذا و دارد جهت صادرات این محصول توضیحاتی را ارائه نمودند .
ایشان در خصوص مقوله ی صادرات اینگونه بیان کردند با توجه به بازار رقابتی حوزه ی مواد غذایی و ایجاد بازارهای
هدف باید استان با در نظر گرفتن کاهش هزینه های صادرکننده به حفظ بازار و مشتری خارجی کمک نماید.
ایشان افزودند :که برای صادرات محصول خود برای کشورهای هدف به مجوز بسته بندی محصوالت در وزنهای ده
کیلویی و بیست کیلویی نیاز دارند ،که متاسفانه تنها مجوز حداکثر  5کیلویی با توجه به قوانین موجود مورد تایید
سازمان غذا و دارو می باشد.
در ادامه ی صحبتهای ایشان موضوع بسته بندی بر اساس سفارش مشتری خارجی و هزینه بر بودن بسته بندی ها
توضی حاتی را ارائه نمودند که این نوع بسته بندی باعث می شود مجددا بسته ها در مرز باز شود و تبدیل به بسته هایی
با احجام بیشتری شود.
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ایشان افزودند  :بنده به عنوان صادرکننده متعهد می شوم با حفظ قوانین و مقررات این نوع بسته بندی( 71کیلویی)
رافقط برای صادرات محصول در نظر بگیرم واستان باید برای حفظ مشتریهای خارجی جهت کمک به رونق اقتصادی و
صادرات از امکانات استانی استفاده نماید.
جناب آقای پورآبادی در ادامه گفتند :برای بسته بندی محصوالت خود به خواسته ی مشتری و بازار هدف باید توجه
بیشتری داشت و این قوانین دست وپاگیر نه تنها موجب کاهش صادرات استان می گردد بلکه در بی رغبتی تولید
کننده برای تولید و اشتغال استان نیز تاثیر گذار است.
در ادامه نماینده ی محترم معاونت غذا و داروی استان گفتند :با توجه به بخشنامه ی  712استاندارد بسته بندی کاالها
باید به صورت دو کیلویی صورت گیرد.در مکاتباتی که در سال  1291انجام شد با تعهد مدیر عامل ،مجوز بسته بندی
حداکثر  5کیلویی گرفته شد و مجدد نامه ای را برای گرفتن مجوز بسته بندی ده کیلویی و بیست کیلویی جهت
صادرات به سازمان استاندارد ملی ارسال شده است که تاکنون پاسخی را مبنی بر موافقت آن سازمان دریافت نکرده
ایم.
سپس نماینده محترم اداره کل استاندارد در ادامه افزودند :طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال  99و بر
اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد  ،الزامات بسته بنی مواد غذایی در نظر گرفته شده است .قانون استاندارد
ملی ایران برای تمامی دستگاهها الزام آور است و قابل اجراست ایشان تصریح کردند اوزان باالتر از  7تا  5کیلوگرمی
منوط به تایید وزارت بهداشت می باشد و در این صورت اداره کل استاندارد همکاری های الزم را انجام خواهد داد.
موضوع عدم تخصیص ارد مورد نیاز شرکت یاس شهر به عنوان مواد اولیه و بر اساس میزان تولید این شرکت مطرح شد
که ریاست اتاق ضمن اظهار گالیه از عدم حضور مدیران و یا نمایندگان اداره غله در جلسات مرتبط با این دستگاه
تصریح کردند :شرایط صادرات استان به گونه ای که ما در شرایط بحرانی کرونا جلسات بررسی مشکالت را برگزار می
نماییم ولی دستگاه ذی ربط در جلسه حضور ندارد و به این شکل ما در حوزه ی استانی کمکی به بخش خصوصی
نکرده ایم.
در ادامه آقای شریعت رییس محترم هیأت مدیره آرد سفید ارمغان نیز با تایید عدم تخصیص آرد مورد نیاز واحدهای
تولیدی افزودند :ما در سامانه جهت تخصیص گندم ثبت سفارش می نماییم ولی این سفارشات مستلزم زمان طوالنی می
شود که باعث از دست دادن مشتری خواهد شد.
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ایشان افزودند در سامانه میزان سهمیه واحد صنعتی مشخص است و براساس سهمیه آرد مورد نیاز واحد تامین گردد  .در
این شرایط هم سبوس برای دام حفظ می شود و ایجاد اشتغال می گردد.
در ادامه اشاره کوتاهی نیز به سهمیه ی ناچیز در نظر گرفته شده در سامانه توسط اداره ی غله برای واحدهای تولیدی
داشتند که باعث شده واحد های تولیدی سهمیه ی مورد نیاز را از سایر استاها دریافت نمایند که هزینه های مضاعفی را چه
برای واحد تولیدی و چه برای استان ایجاد می کند.
در ادامه موضوع مکاتبه ی معاونت محترم امور استانهای اتاق ایران در خصوص" استمهال حق بیمه سهم کارفرما " به
استناد مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی کرونا مطرح گردید.
اعضای بخش خصوصی با در نظر گرفتن عدم مشمولیت واحد تولیدی از مزایای این مصوبه اظهار گالیه کردند و با
اشاره به آسیب شدید برخی از واحدهای تولیدی از شیوع کرونا خواستار پوشش همگانی این موصوبه شدند.
در ادامه این مصوبه موضوع تسهیالت با دوره بازپرداخت یک ساله در اختیار سازمان تامین اجتماعی مطرح گردید که
بخش خصوص حاضر در جلسه  ،مخالفت خود را نسبت به آن اعالم نمودند.
در ادامه موضوع معافیت از پردات حق بیمه سهم کار فرما تا میزان  5نفر کارگر (بخشنامه  )111/2مطرح گردید .
آقای پور آبادی ضمن اظهار عالقه مندی بخش خصوصی از این طرح که در برنامه پنجم توسعه باعث حمایت از تولید
کننده و رونق اشتغال گردید افزودند :استمرار این چنین طرح هایی باعث افزایش اشتغال و افزایش سهم بیمه ی
استان خواهد شد.
در ادامه موضوع مطروحه شورای گفتگوی کرمانشاه در خصوص شمولیت و مستثنی نمودن  5استان کم برخوردار در
حوزه ی پوشش بیمه ای را بیان نمودند و افزودند :استانهای خراسان شمالی  ،کردستان،آذربایجان غربی،کرمانشاه و
سیستان و بلوچستان جزء این استانها می باشند.
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ردیف
1

مصوبات
با در نظر گرفتن حمایت از صادرکنندگان استان در جهت حفظ بازارهای رقابتی که بر اساس درخواست
مشتری خارجی بسته بندی ها صورت می گیرد  ،مقرر گردید سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد با
صادرکنندگان حوزه مواد غذایی همکاری و مساعدت نموده و مکاتبات الزم جهت افزایش حجم بسته بندی
صادرکنندگان از سایرین را با دستگاه متبوع تا حصول نتیجه اقدام نمایند.

7

با توجه به درخواست های صادرکنندگان حوزه ی مواد غذایی و با در نظر گرفتن تجدید نظر در استاندارد 712
با عنوان ماکارونی مقرر گردید موضوع بسته بندی احجام باالتر از  5کیلو گرم جهت صادرات از طریق اداره کل
استاندارد استان پیگیری گردد.

2

با عنایت به مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی کرونا با موضوع" استمهال حق بیمه سهم کارفرما "
مهلتی برای ماههای آذر و دی  99برای برخی از اصناف در نظر گرفته شده است پیشنهاد گردید این شمولیت
برای کلیه ی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز منظور گردد.

1

مقرر گردید موضوع" استمهال حق بیمه سهم کارفرما " و پیشنهاد واگذاری تسهیالت با دوره باز پرداخت
یکساله حق بیمه کارفرما در صحن اصلی شورا مطرح گردد.

5

مقرر گردید سازمان تامین اجتماعی استان و دبیر خانه ی شورای گفتگو جهت مستثنی نمودن استان خراسان
شمالی با در نظر گرفتن شمولیت پوشش بیمه ای کمتر از سایر استانها مکاتبات الزم را جهت برخورداری از
بخشنامه  111/2انجام دهند.
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