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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 85:

تاریخ جلسه 7099/90/71:

ساعت شروع 72

ساعت خاتمه70:

محل نشست :سالن اجتماعات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:
------------

عنوان دستور جلسه:

پیگیری مصوبات جلسات قبل گزارش کمیته در خصوص واحدهای تولیدی استان در جهت ثبت شرکت با عناوین تخصصی یا بر اساس نوع تولید محصولگزارش کمیته در خصوص مشکالت پایانه های مسافربری -بررسی مشکالت مالیاتی صادرکنندگان سالهای  19تا 19

عنوان خارج از دستور:

-----
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الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

3

محمد رضا حسین نژاد

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

0

حسین حاجی بیگلو

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

نماینده

0

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

جهان راشدی

مهدی احمد زاده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

حاضر

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

حجت االسالم براتی زاده

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

حاضر

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

حاضر
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د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

3

جواد حمیدی

شهردار مرکز استان

2

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

هـ -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

3

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاا بازرگاانی صانای ،معاادن و کشااورزی مرکاز
استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتا تعاون مرکز استان

حاضر

0

مهدی امیدوار

رئیس اتا اصناف مرکز استان

حاضر

(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)

3

فرج اله علیزاده

مدیر عامل شرکت آذین فورج

حاضر

2

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

حاضر

مهدی روحانی

رییس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

حاضر

4

غالمرضا آبساالن

مدیر عامل تعاونی سردخانه صاحب

حاضر

5

سید هاشم سیدی

مدیر عامل شرکت دکتر مود

حاضر

0

میر عبدالحسین گلکار

مدیر عامل شرکت امین آوا پالست

حاضر

7

پیام مهنانی

مدیر عامل شرکت می سی نو

حاضر

8

حسین کرباسی

مدیر عامل شرکت تعاونی یقین اصیل بجنورد

حاضر

0
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توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  3ماده  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 خـانوادگی

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

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی
سعید سبحانی

معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان شمالی

2

احمد مقدمی

معاون محترم خدمات شهری شهرداری

0

جواد یزدانی

معاون محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

4

مهدی احمد زاده

نماینده ی محترم اداره کار ،تعان و رفاه اجتماعی

5

شافعی

مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خراسان شمالی

0

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

7

عبداله خدابنده

مدیر عامل محترم شرکت سبک سازان

8

امید نادری

مدیر عامل محترم شرکت برودت صنعت

1

محمود ناصری

مدیر عامل محترم بازرگانی آمیتیس

33

اشکان کاویانی

مدیر عامل محترم شرکت مکانیزاسیون خدمات کشاورزی

33

حسین شفاهی

معاون محترم اداره ثبت شرکت های خراسان شمالی

32

کیان ربانی

نماینده ی محترم شرکت خوراک دام و طیور

30

مریم محروقی

سرپرست محترم دبیر خانه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی

3
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
گزارش اعزام هیأت تجاری و بازاریابی خراسان شمالی به قزاقستان(آلماتی)

آقای پورآبادی در ادامه با اشاره به موانع پیش رو صادرات محصوالت باغی و کشاورزی خراسان شمالی ،گفتند :تحریم و
مشکالت بانکی برای بازگشت ارز مهم ترین مشکالت بخش خصوصی در این حوزه است.
رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در ادامه به تشریح دستاوردهای سفر هیئت تجاری خراسان شمالی به کشور قزاقستان پرداخت و
تصریح کرد :اهدا  33هکتار زمین به خراسان شمالی از سوی کشور قزاقستان ،دریافت  4دفتر در استانداری آلماتی ،اتاق
بازرگانی ،شهرداری و دانشگاه این شهر برای افزایش ارتباط تجاری و توافق بر سر کشت فرا سرزمینی از جمله این دستاوردها
است.
ایشان افزودند :اکنون هر سرمایه گذار و پژوهشگری که بخواهد به کشور قزاقستان سفر کند با اختیارات اتاق بازرگانی خراسان
شمالی این اتفاق میسر خواهد بود.
آقای پورآبادی در انتها گفتند :خراسان شمالی بین  0استان مرزی کشور تنها استان مرزی کشور است که از این نعمت
استفاده نمی کند لذا درخواست بخش خصوصی از آقای دکتر حسین نژاد پیگیری جهت گشایش راه اندازی بازارچه مرزی یا
گذر مرزی در این استان می باشد.
دستور جلسه ()1
پیگیری مصوبات جلسات قبل

روز چهارشنیه مورخ  9099/91/91جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری برگزار
گردید.
دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی استان گزارشی از نتایج مصوبات جلسه ی قبل ارائه کردند.
ایشان افزودند :اقدامات موثری در زمینه مشکل پسماند صنای ،و همکاری سازمان محیط زیست با واحدهای تولیدی بوجود آمده است و
همچنین با اشاره به موضوع بند ط ماده  9قانون بودجه تصریح کردند این مشکل در کمیسیون ماده  91شورا طرح گردیده و با پیگیریهای
انجام شده شورای مرکز مصوبات قابل قبولی به نف ،بخش خصوصی حاصل خواهد شد.

آقای پورآبادی دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص خراسان شمالی گزارشی از عملکرد شورا به این شرح
اظهار کردند .در سال جاری  1جلسه با  20دستور کار برگزار شد که  7مصوبه ملی و  03موصبه استانی به تصویب رسید.
دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه تمامی مصوبات استانی به مرحله اجرا در آمده
است ،گفت 0 :موضوع مطروحه از سمت این شورا در سطح ملی بررسی و به نتیجه رسید.
وی افزود :مسئله سود مرکب بانک ها و قیمت گاز صنایع دو موضوعی بود که با پیشنهاد خراسان شمالی در کشور مطرح شد
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و به نتیجه رسید.
دستورجلسه ()2
گزارش کمیته در خصوص واحدهای تولیدی استان در جهت ثبت شرکت با عناوین تخصصی یا بر اساس نوع تولید محصول

در ابتدا نماینده شرکت آذین فورج در خصوص ثبت شرکت ایشان که بر اساس خط تولید فلنج می باشد و متقاضی نام گذاری شرکت بر
اساس همین محصول هستند توضیحاتی را ارائه کردند.
ایشان در مورد یک محصول خاص که نامشان مشخص کننده ی نوع فعالیتشان هست گفتند:اداره ثبت شرکتها از تایید نامه درخواستی
ممانعت می نمایند و افزودند :این محصول به دلیل نام غیر ایرانی است در ثبت شرکت ها مجوز ثبت نمی گیرد .ایشان افزودند  :مثال
محصول فلنج در تمام دنیا با همان نام خوانده می شود و معادل فارسی هم ندارد لذا معرفی محصول تولیدی این شرکت دچار مشکل بوده
و بازده تولیدی کمرنگ تر خواهد بود.
در ادامه گفتند :مثال محصول فلنج که مشخص نیست این واژه متعلق به کدام زبان و کشور دنیاست ولی بیانگر زمینه ی فعالیت شرکت می
باشد و فرد ناگزیر است نام محصول را در ثبت شرکت جهت معرفی آن بگنجاند.
ایشان ضمن انتقاد به عملکرد ثبت شرکت در تعداد واژه های ثبتی که بر اساس نوع سلیقه ی مشتری هم نمی باشد افزود  :روال کار به این
شکل است که فرد متقاضی بایست از بین واژه هایی که تا کنون استفاده نشده است و به ثبت نرسیده کلماتی را انتخاب نموده و سپس نام
شرکت را انتخاب نماید که این موضوع آسیب زیادی را به معرفی محصول تولیدی خواهد زد.
ایشان در ادامه مباحثشان راج ،نام شرکت و رابطه آن با تولید محصول گفتند  :به عنوان مثال ماشین سازی اراک یا ایران خودرو معرف نوع
تولید و محصولی است که آن شرکت خاص تولید می نماید اگر نامی غیر از این موارد گذاشته می شد قطعا به مشتری و مخاطب معرفی
نمی شد.
دستورجلسه ()3
گزارش کمیته در خصوص مشکالت پایانه های مسافربری
جناب آقای پورآبادی به موضوع بررسی مشکالت پایانه های مسافربری پرداختند وافزودند :با توقف اتوبوسها از مبادی خروجی شهر و
مسافرگیری توسط رانندگان پرداخت وجوهات و کسورات دولتی و خصوصی انجام نمی شود و عوارض خروجی که از بابت مسافر اخذ
می شود به محل عوارض استان برگشت داده نمی شود و به همین منوال درآمد شرکت های مسافربری نیز کاهش پیدا کرده و شرکت های
ذینف ،نیز دچار ضرر و زیان شده اند.
ساماندهی این امر باعث می شود تصمیم گیری مناسبی جهت ارائه خدمات بهتر به مسافراخذ شود و نیز عوارض خروجی به صورت منظم و
هدفمند به استان عودت داده شود.
در ادامه ایشان تصریح کردند در حال حاضر رانندگان متخلف با عدم اجرای قوانین و عدم پرداخت عوارض شهرداری هم شرکت ها را
متضرر کرده اند و هم شهرداری.
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ایشان گفتند طرحی با هدف ساماندهی پایانه های مسافربری و پارک سوار در دست اقدام است که به زودی پس از موافقت های شورا
اجرا خواهد شد.
ایشان افزودند :با توجه به طرح های قبلی که در خصوص ساماندهی مسافرین و پارک سوار بوده با جدیت پیگیری نشده و با شکست مواجه
شده جهت طرح آتی باید زیرساخت مناسبی در این زمینه ایجاد و پس از آن اقدامات عملیاتی انجام گیرد .
تمام اتوبوس ها و سواری هایی که مسافر به سمت مشهد سوار میکنند حتما اجبار به مراجعه به محل کانکس اخذ عوارض در کنار گذر
شوند تا هنگام خروج از شهر مشخص شود چه تعداد مسافر در ماشین حضور دارد و در خصوص مسافرین بین راهی نیز قانون شفافی وجود
دارد که بلیط سفید با مهر در اختیار راننده قرار میگیرد که در صورت سوار شدن مسافر برای ایشان بلیط تهیه و در برگشت به مبدا به شرکت
ارایه تا عوارض مسافر پرداخت شود که متاسفانه رانندگان این امر را رعایت نمیکنند .و در صورت رعایت این امر عوارض کامل برگشت
میشود در غیر اینصورت این امر صورت نمیگیرد.

دستورجلسه ()4
بررسی مشکالت مالیاتی صادرکنندگان سالهای  19تا 19
دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به عدم نگاه حمایتی دولت از صادرکنندگان استان اذعان کردند در
سالهای  19تا  19به دلیل عدم اطالع رسانی دقیق به صادرکننده جهت ارائه دفاتر و اظهار نامه ها به امور مالیاتی دچار مشکل شده اند.
صادرکنندگان با ت وجیه قانون معافیت صادرات از مالیات از ارائه مستندات قانونی به امور مالیاتی بصورت ناآگاهانه اقدام نکردند.
ایشان افزودند:از جمله مشکالت صادرکنندگان انسداد حساب های بانکی و افزایش هر روزه ی جرایم مالیاتی است که از طرفی موضوع
تعهدات ارزی و از سوی جرایم مالیاتی باعث عدم تمدید کارت های بازرگانی و به تب ،آن عدم فعالیت صادراتی آنها شده است.
ایشان افزودد :با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال  9۹19قانونگذار در بند(ب) ماده( )09این قانون چنین
میآورد که «سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است ».به این معنا که هرگونه کاهش یا
افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از درآمد صادراتی باشد به طور عام و تمام از مالیات معاف است.
ایشان افزودند :قانونگذار این بند را به عنوان یکی از مشو های توسعه صادرات در نظر گرفت تا حداقل دغدغه صادرکنندگان برای
معافیت تمام و کمال صادرات از مالیات را برطرف کند .ضمن آنکه از سوی مقابل چنانچه نرخ ارز هم کاهش پیدا کند و صادرکننده از
محل تبدیل ارز به ریال متضرر شود زیان مربوطه نیز به عنوان هزینه قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمیشود.
ایشان با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم  -ماده  909گفتند صددرصد( )%999درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و
محصوالت بخش کشاورزی و بیستدرصد( )%19درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و نفت و اتا
بازرگانی صنای ،معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
7

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و پنجمین 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  -صددرصد ( )%999درآم د حاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی (شامل
محصوالت زراعی باغی دام و طیور شیالت جنگل و مرت )،و صنای ،تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد ( )%99درآمد حاصل از
صادرات سایر کاالهایی که به منظوردست یافتن به اهداف صادرات کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات
معاف هستند.
فهرست کاالهای مشمول این ماده درطول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی بازرگانی جهاد کشاورزی و
وزارت صنای ،و معادن به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب  -صددرصد( )% 999درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در
ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره  -زیان حاصل از صدور کاالهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه
مالیات سایرفعالیتهای آنان منظور نخواهد شد".
جناب آقای حسین نژاد استاندار خراسان شمالی:
استاندار خراسان شمالی ادامه دادند  :فلسفه تشکیل اتا بازرگانی ایجاد نقطه مشترک بین بخش خصوصی و دولت است تا از مراجعه
انفرادی بازرگانان و تولیدکنندهها جلوگیری شود و از سوی دیگر با یک زبان مشکالت مورد بررسی قرار گیرد.
ایشان افزودند  :اصالحات قانونی بر عهده دولت و نمایندگان مجلس است لذا اگر بخش خصوصی بخواهد این مسائل را به صورت انفرادی
پیگیری کند کاری حل نخواهد شد.
آقای دکتر حسین نژاد با اشاره به بیکاری و مشکالت اقتصادی موجود گفتند :امروز هر حرکتی که چرخ اقتصاد را بچرخاند با ارزش است
لذا مشکالت بخش خصوصی را پیگیری خواهیم کرد.
استاندار خراسان شمالی بیان کردند :مشکالت از مجرای قانونی پیگیری میشود و نتیجه به بخش خصوصی اطالع داده خواهد شد؛ اینکه
برخی صنای ،از سال  9۹19مشکل مالیاتی دارند پسندیده نیست.
آقای دکتر حسین نژاد ادامه دادند  :قائل به این نیستم که باید همواره بگوییم خراسان شمالی توسعه نیافته است؛ زیرا برخی تبلیغات در
بازارهای جهانی اثر میگذارد؛ باید خودمان را باور کنیم و به پیش برویم.
ایشان با اشاره به پتانسیلهای متعدد خراسان شمالی افزودند  :باید راهی برای حضور در بازار جهانی پیدا کنیم و در این بازار روز به روز
قدرتمندتر شویم؛ در غیر این صورت دیگران جای ما را خواهند گرفت.
استاندار خراسان شمالی در انتها با تاکید بر اینکه سند آمایش استان مالک عمل خواهد بود گفتند :باید شعارها تبدیل به عمل شود.
آقای دکتر قنبری معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ظهار کردند :خراسان شمالی دارای پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه بیشماری است
که باید با صادرات این محصوالت در شاخص تولید ناخالص رشد کنیم.
ایشان گفتند :اکنون خراسان شمالی در تولید ناخالص ملی رتبه  11کشور را دارد.
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وی با بیان اینکه در بسیاری از محصوالت استان مازاد تولید داریم افزودند :در محصوالتی سیب درختی گیالس انگور و کشمش پسته
زعفران گردو پیاز محصوالت گلخانهای عسل و پیله کرم ابریشم مازاد تولید داریم اما در حوزه صادرات به دلیل وجود برخی مشکالت
عملکردمان ضعیف است.
آقای دکتر قنبری گفتند :رایزن های اقتصادی ایران در سایر کشورها باید بیشتر فعال شوند تا محصوالت خراسان شمالی به کشورهای منطقه
معرفی شود.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان کردند :ساالنه  999هزار دام سبک پرورش میدهیم که میزان استفاده استان  99هزار رأس است
لذا  099هزار رأس بدون فرآوری صادر میشود.
وی به مشکالت حوزه صادرات اشاره کردند و خاطرنشان کردند  :ارز حاصل از صادرات برای تمام کشور یکسان است در حالی که
موقعیت و پتانسیل هر است ان با دیگری متفاوت بوده که باید مورد پیگیری در سطح ملی قرار گیرد لذا خواستار تغییر در اختصاص ارز حاصل
از صادرات هستیم.

خارج از دستور -----
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

گزارش کمیته در خصوص مشکالت پایانه های مسافربری

مقرر گردید اتا بازرگانی مکاتبه ای با انجمن صنفی رانندگان
استان در خصوص اجرای طرح ساماندهی مسافران پارک سوار
جهت بررسی نظرات و پیشنهادات ایشان صورت گیرد و مسئول

7

پیگیری تا حصول نتیجه ظرف یک هفته کاری اتا بازرگانی
بجنورد می باشد.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

آن دسته از واحدهای تولیدی که تولید کننده محصولی خاص و با نام غیر

7

گزارش کمیته در خصوص واحدهای تولیدی

ایرانی می باشند وجه تمایزی در قانون ممنوعیت اسامی بیگانه لحاظ شود

استان در جهت ثبت شرکت با عناوین تخصصی یا

تا اداره ثبت شرکت ها در روند استعالم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بر اساس نوع تولید محصول

قرار نگیرد و اقدامات ثبت شرکت به سهولت برای تولید کننده ی کاال انجام
شود.
بر اساس ماده  909قانون امور مالیاتی که صادرات معاف از مالیات می باشد
وبا عنایت به مسدود شدن کلیه حساب ها و فعالیت های آقای صمدی صادر

بررسی مشکالت مالیاتی صادرکنندگان سالهای 19

کننده ی پیشکسوت استان به واسطه تاخیر در ارائه اظهار نامه ها در

تا 19

سالهای 11 19و  19امور مالیاتی استان در جهت رف ،مسائل و مشکالت
نامبرده مساعدت قانونی ضمن مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور به عمل
آید .
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