اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 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 74 :

تاریخ جلسه 99 /11/25:

ساعت شروع 10 :

ساعت خاتمه12:

محل نشست :سالن جلسات اتاق
بازرگانی

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

-----------

عنوان دستور جلسه:

 -بررسی پیشنهادات انجمن پیمانکاران خراسان شمالی در خصوص نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره ( )5قانون بودجهسال  1399کل کشور

عنوان خارج از دستور:
---------

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
1

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

الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

3

علی اصغررضا زاده

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

4

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

5

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

6

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
محمود قنبری

سرکار خانم راشدی
مهدی احمد زاده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غ

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غ

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

اسداهلل جعفری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای سامی

غ

د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

نماینده

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

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

شماره بازنگری03:

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای مقدمی

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
2

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

هـ -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مرکز

1

استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

نماینده

قربانعلی اعتمادی

3

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

نماینده

مهدی کمالی

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره 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)

1

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

نماینده

2

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

حاضر

3

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

حاضر

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

حاضر

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

6

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

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای حسینی

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  1ماده  5دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و نام خانوادگی

نماینده" معین گردد.

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
3

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

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

مهدی کرامتی

مدیر کل محترم دفتر بازرسی استانداری خراسان شمالی

2

محمد مهدی صابری

نماینده محترم بانک ملی

3

حامد رضا کرمانی

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت

4

فضل اله ایزدی

نماینده سازمان جهاد کشاورزی

5

مهدی وحدانی

نماینده ی محترم تامین اجتماعی

6

مهدی احمد زاده

نماینده ی محترم اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی

7

ابراهیم قربانی

شرکت سد فام توس

8

یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

9
10
11
12
13
14
15
16

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
4

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

مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
-----

دستور جلسه (:)1
 بررسی پیشنهادات انجمن پیمانکاران خراسان شمالی در خصوص نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال 1399کل کشور

جناب آقای پورآبادی رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی

جناب آقای پورآبادی رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در خصوص پیشنهادات انجمن پیمانکاران در حوزه های مختلف
بانکی ،بیمه و مالیاتی توضیحاتی را ارائه نمودند.
ایشان افزودند  :یکی از مشکالت پیمانکاران در خصوص استفاده از ظرفیت تهاتر اینست که بدهی مالیات ابتدا باید قطعی اعالم
شود و در صورتی بدهی قطعی اعالم می شود که در فرایند سامانه ی اجرائیات قرار گرفته باشد و از جاییکه 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 مستلزم گذشت زمان شده و توان وصول از کافرما مهیا گردد.
ایشان 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.
رییس اتاق بازرگانی بجنورد از تاخیر در ابالغ آیین نامه ،به عنوان یکی دیگر از مشکالت موجود نام بردند و افزودند :فرایند
طوالنی بودن ابالغ مشکل زاست وقتی آیین نامه در مهرماه ابالغ می شود.روند ثبت بدهی اواخر پاییز یا زمستان می رسد .افزون بر
این ،استان هایی که مسئوالنشان توجه بیشتری به موضوع تهاتر دارند سهم بیشتری از تهاتر کشوری دریافت می کنند.
جناب آقای دکتر محمود قنبری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی

جناب آقای دکتر محمود قنبری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز اظهار داشتندمباحث مربوط به تهاتر
بدهی بانکی و بیمه ای پیمانکاران با مطالبات شان از دستگاههای اجرایی ،مهمترین موضوعی است که از سوی انجمن های وابسته
پیگیری می شود.اجرای این موضوع در استان های ختلف دارای شدت و ضعف است  .برخی استانها از با توان صد چندان در
اجرای این بند گام برداشته اند و به نتیجه رسیده اند.

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
5

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

ایشان تصریح کردند:فراهم کردن زیر ساخت ها و توانمند کردن شرکت ها و پیمانکاران مستلزم حمایت همه جانبه است .استمرار
از ظرفیت قانونی این بند برای بخش خصوصی در استانهای کم برخوردار نسبت به استانهای پیشرو باید بصورت متفاوت در نظر
گرفته شود.

جناب آقای یعقوبی نژاد مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

جناب آقای یعقوبی نژاد مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی در ادامه ی موضوع جلسه گفتند :مواردی که از سوی بخش
خصوصی مطرح شد ،به آیین نامه و قوانین کشوری بر می گردد .ما در حوزه ی استانی تمام تالش مان این است ک مشکالت را
به حدالقل برسانیم.
مشکل اساسی بخش خصوصی ما موضوع اعالم بدهی قطعی است  ،تا وقتی بدهی قطعی انجام نشود  ،مسجل نمی شود که تهاتر
انجام گیرد ولی پیشنهاد اینست که سقف سه ماهه اعالم بدهکارن به خزانه باز شود و اعالم هر ماه انجام شود.
ایشان افزودند :در خصوص اوراق تسویه نیز چالش بوجود آمده به خاطر قطعی نشدن بدهی پیمانکاران است  .درباره تهاتر بدهی
مربوط به عوارض شهرداری هم متولی اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
ادارات کل مالیاتی از اوراق تسویه بسیار حمایت می کنند و وصولی آن راحت و بی دردسر است .برای اینکه بخواهیم بدهی را
تقسیط کنیم  ،مشکل بیشتری داریم و با اوراق کارمان راحت تر می شود.

جناب آقای اکبر زاده رییس محترم انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

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  43قانون 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.
کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
6

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

ایشان افزودند در خصوص تجدید نظر در نرخ پیمان عموما کارفرمایان از این گزینه نیز در جهت حمایت از پیمانکاران استفاده
نمی کنند.
ج لوگیری از فسق پیمان نیز از جمله سایر مشکالت پیمانکاران می باشد که به دلیل نبود اعتبار پروژه ها طوالنی شده و با حدالقلاعتبار شرایط فسق را بوجود می آورد .
ج لوگیری از انعقاد قراردادهای مغایر با شرایط عمومی پیمان به استناد ماده  4و لزوم رعایت شرایط عمومی پیمان را بیان نمودند.دستور جلسه (:)1
بررسی پیشنهادات انجمن پیمانکاران خراسان شمالی در خصوص نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال 1399
کل کشور

خارج از دستور:
------------------

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

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
7

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

مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

بررسی پیشنهادات انجمن پیمانکاران خراسان شمالی در خصوص با توجه به اینکه در مناقصه های برگزار شده به پیمانکاران
نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال

اعالم می گردد،پیش پرداخت در صورت تامین اعتبار و یا

 1399کل کشور

وجود اعتبار توسط دستگاه اجرایی پرداخت خواهد شد و این

1

موضوع با سایر مصوبات و بخشنامه ها مغایرت دارد  ،لذا مقرر
گردید مراتب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها
پیگیری و بر لزوم اجرای بخشنامه ها تاکید گردد.
مقرر گردید تخصیص سهمیه اوراق تهاتر نوع اول و دوم بر

2

مبنای سهمیه ی استانی اختصاص یابد.
مقرر گردید جهت حمایت از بخش خصوصی و پیمانکاران

3

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

4

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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 ،قبل از ابالغ آیین نامه اعالم گردد
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی )

موضوعات مــلی و فـــراگیر
عنــوان دستــور جلسه

پیشنهاد /پیشنهادات

ردیف

بررسی پیشنهادات انجمن پیمانکاران خراسان شمالی در خصوص

با توجه به گزارشات پیمانکاران  ،هزینه ی تنزیل واقعی اوراق

نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال

اختصاص یافته بابت مطالبات پیمانکاران  ،امور مالیاتی حدود  18در
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صد از مبلغ نرخ تنزیل اورا پذیرفته می شود و مابقی به عنوان هزینه
برگشتی شناسایی و مرجوع می گردد  ،مقرر گردید موضوع واقعی

1

شدن هزینه و نرخ های تنزیل اوراق جهت جلوگیری از زیان بیشتر
و به منظور حفظ قدرت خرید پیمانکاران ،اسناد خزانه بر مبنای
تورم محاسبه شود.
مقرر گردید با هدف استفاده پیمانکاران از ظرفیت های بوجود آمده
برای تهاتر موضوع  3درصد عوارض ارزش افزوده مربوط به شهر
2
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داریها نیز امکان تهاتر وجود داشته باشد .
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