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 صبح       10 ساعت شروع:                       13/06/1397    تاریخ جلسه:               جلسه فوق العاده دبیرخانه شوراشماره جلسه:      

 نفر 14  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  جمعبندی نهایی موضوعات مطروحه در جلسات گذشته دبیرخانه شورا در حوزه صنعت و معدن

 طرح موضــوع دستور جلسه:

جلس ممعادن  وو گوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگان محترم کمیسیون صنایع  با عنایت به برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت

انه شورا در حوزه جمعبندی نهایی موضوعات مطروحه در جلسات گذشته دبیرخ شورای اسالمی ، جلسه فوق العاده دبیرخانه شورای گفت و گو با دستور کار

 صنعت و معدن ، تشکیل گردید.

  .ر پرداخترییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به نحوه برگزاری جلسه و ارائه موضوعات در جلسه مذکودر ابتدای جلسه 

 نهاداتپیشو سپس  اسالمی شورای مجلس های کمیسیون با شده توافق جانبه سه موضوعات بررسی فرایند از گزارشیدر این جلسه پس از طرح اخبار اقتصادی 

 ارائه خواهد شد. معدن و صنعت حوزه در شده کارشناسی موضوعات پیرامون شورا دبیرخانه

 ت گرفت:یر صورزفرآیند  در بررسی و توافقات صورت گرفته سال گذشته کمیسیونهای صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

 اتاق کشاورزی و معدن و صنعت کمیسیونهای در جمعبندی-2    مجریه و مقننه قوه ماموریتهای و وظایف چارچوب در تولید موانع رفع هدف با پیشنهادات اخذ-1

 برنامه ارائه و جانبه سه ایه نشست بر تاکید-5    شورا جلسه به ارائه-4    کمیسیونها اعضای با مجلس نمایندگان جلسه در طرح-3    شورا دبیرخانه به ارائه

 .... و کمیسیونها برای ارسال و امضا و جمعبندی-7   جانبه دو های نشست برگزاری-6   اجرایی

 تند از :عبار مییسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالموضوعات پیشنهادی قابل طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و با حضور کم
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 :صنعت حوزه -الف 

 بودجه قانون 16 تبصره و بند

 تحویلی گاز کیفیت اساس بر گاز حرارتی ارزش

 بانکها تملک تحت واحدهای با ارتباط در بانکی ضوابط اصالح

 گذاری سرمایه مشوقهای قانون پیشنهادی اصالحات

 دادرسی های هزینه کاهش راهکارهای و موانع بررسی

 (خرید قدرت حفظ)بودجه قانون 5 تبصره موضوع

 :معادن حوزه -ب
 سازیها تصمیم و گیریها تصمیم در خصوصی بخش مشارکت رویکرد با استانی شده تفویض معادن شورای اعضای ترکیب در الزم اصالحات

 معادن قانون اصالح قانون 5 ماده 3 تبصره اجرای

 معادن قانون اصالح قانون 6 ماده 2 تبصره اجرای

 معادن قانون اصالح قانون 19 ماده اجرای

 معادن قانون اصالح قانون 13 ماده 3 و 2 و 1 تبصره اجرای

 معادن قانون اصالح قانون 16 ماده اجرای
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 معادن قانون اصالح قانون 12 ماده 4 تبصره اجرای 

 معادن قانون اصالح قانون 12 ماده اجرای

 در جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات قابل طرح در جلسه شورا پرداختند. اعضای حاضر ،در ادامه

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

ندگان برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نماینظر به 

ر در ، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضای حاضمحترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

، ناستا دولت و بخش خصوصی تگویفشورای گ پیش روی پیرامون جمع بندی موارد قابل طرح در جلسهجلسه 

د، ن اشاره شبه آ مقرر گردید موارد زیر نیز عالوه بر موارد ذکر شده در حوزه صنعت و معدن که در متن صورتجلسه

 :مطرح گردد شورای استان در جلسه

 حسابرسی مالی صورتهای برای بانکی سیستم توسط تولیدی واحدهای شگرد در سرمایه برآورد اینکه به نظر-الف

 در اولیه مواد قیمتهای افزایش به توجه با اینکه به عنایت با و باشد می مربوطه های نظر اظهار و 1396 سال شده

 در سرمایه برآورد گردد می پیشنهاد لذا دهد، نمی را 97 سال گردش در سرمایه کفاف برآورد این ،1397 سال

 دبیرخانه شورا

 

جلسه آتی 

شورای 

گفتگوی 

 استان
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 ضربدر 96 سال گردش در سرمایه برآورد اساس بر یا و 97 سال فروش افزوده ارزش بر مالیات اساس بر گردش 

 .باشد( مربوطه بخش تورم)مشخصی ضریب

 در یا و تعطیل نیازمورد آالت ماشین و اولیه مواد تامین عدم دلیل به اقتصادی واحدهای از بسیاری اینکه به نظر-ب

 کار دستور رد صنایع آالت اشینم و اولیه مواد تامین موضوع فوری پیگیری ضرورت لذا دارند، قرار تعطیلی مرز

 .گیرد قرار اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون

 جریمه عنوان هب فروش از درصد یک پرداخت به ملزم آالینده تولیدی واحدهای حاضر حال دربا عنایت به اینکه -ج

 ده زیان واحدها نای از بسیاری که است حالی در این و( افزوده ارزش بر مالیات قانون 38 ماده 1 تبصره)باشند می

 غیر آالینده بخش آالیندگی، مدت آالیندگی، درجه و میزان گرفتن نظر در بدون فروش، از درصد یک اخذ و هستند

 ذکورم واحد آالیندگی اصالح صرف شده، اخذ جریمه همچنین. است کار و کسب اصلی موانع از یکی و معقول

 آالینده حدهایوا خصوص در افزوده ارزش بر مالیات قانون 38 ماده 1 تبصره موضوعلذا پیشنهاد شد در  گردد نمی

 : شود اضافه افزوده ارزش بر مالیات قانون به زیر عبارات

 محصول فروش %1 سقف تا واحد آالینده بخش( آالیندگی مدت و میزان نوع،) آالیندگی درجه میزان به واحدها -1

 .شوند آالیندگی عوارض پرداخت مشمول بخش همان نهایی
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 ها دهیاری ای و ها شهرداری حساب به 39 ماده 2 تبصره طبق که مالیاتی امور توسط دریافتی آالیندگی عوارض-2 

 با آالینده یواحدها به قیمت ارزان تسهیالت قالب در و ذخیره کشور زیست محیط ملی صندوق در گردد، می واریز

 صنعتی ذاریگ سرمایه و تولید موانع برخی رفع قانون 1ماده مشابه.) گردد پرداخت زیست محیط کل اداره نظارت

 (1387 مصوب

 با کاال همان جددام و وارد دولتی ارز با کاالهایی گردد می مشاهده بعضا اقتصادی حاضر شرایط در اینکه به نظر-د

 به فارشاتس ثبت از بسیاری منظور بدین.گردد می خارج قاچاق یا قانونی صورت به کشور مرزهای از آزاد ارز

 شخیصت و تمیز و سفارشها ثبت وضعیت به رسیدگی موضوع لذا است مانده معطل اقدام این از جلوگیری جهت

 .گیرد قرار کار دستور در واقعی سفارشهای ثبت

 ،97 شهریور تا بدهیها تکلیف تعیین صورت در که است شده اشاره تنها 97 سال بودجه قانون 16 تبصره و بند در-ه

  ننموده ایجاد را بدهیها تکلیف تعیین جهت الزم انگیزه موضوع این که است حالی در این. شود می بخشیده جرایم

 .ودش گرفته نظر در....  و سررسید از بعد سود بخشودگی همچون شرایط و امتیازات یکسری بایست می و

 .باشد می عطلم گمرکات در و است شده وارد کشور به که ای واسطه کاالهای و اولیه مواد تکلیف تعیین موضوع-و

 نامه، ثبت همچون است شده ایجاد تصمیم این سبب به که مشکالتی و کاال بورس از فوالدی خریدهای موضوع-ک
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 .....و مدارک دریافت 

 از برداریهرهب دلیل به که مواردی در دارد بیان که توسعه ششم برنامه قانون 43 ماده الف بند 5 جزء موضوع-ز

 بر عالوه ،برسد آنها کشاورزی بخش و منطقه در ساکن اهالی به هاییخسارت معدنی، صنایع هایفعالیت و معادن

 استان معین هخزان به واریز از پس آنها، فروش( %1)درصدیک تا استان معادن شورای تصویب با آالیندگی، عوارض

 هایفعالیت به عمومی، آسیبهای شدن وارد درصورت و مذکور هایخسارت جبرانبه کشور کل داریخزانه نزد

 حوزه قتصادیا فعاالن عمز به موردکه این  یابدمی اختصاص درگیر منطقه نیاز مورد عمرانی و درمانی بهداشتی،

 نایع و معادنتور کار کمیسیون صو پیشنهاد شد در دس میگردد حوزه این فعاالن برای مشکالتی ایجاد سبب معدن

 مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.

 های هزینه و بانکی سیستم با اقتصادی های بنگاه  قراردادهای بویژه ، قراردادها به اعتراض فرایندنظر به اینکه -ن

 برای مربوطه های هزینه تامین به قادر اقتصادی های بنگاه مدیران از بسیاری که نحوی به بوده زیاد بسیار دادرسی

 شرایط در اینکه ضمن ، کنند می نظر صرف فرایند این پیگیری از بعضا و باشند نمی دادرسی مختلف مراحل اجرای

 محیط بهبود هدف با لذا. هستند دادرسی های هزینه از معسر اقتصادی های بنگاه مدیران از بسیاری اقتصادی فعلی

 موجود شرایطدر  که  دادرسی مراحل طی های هزینه در تا شد پیشنهاد ها هزینه اینگونه کاهش و کار و کسب
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 وکیل هزینه، درصد 4 حدود تجدیدنظر هزینه، درصد 4 حدود واخواهی هزینه، درصد 4 حدود دادخوست هزینه 

 درصد 5 حدود ثبت اجرای، درصد 4 حدود بانک و وکیل، درصد 6 حدود حراج و مزایده هزینه، درصد 4 حدود

قانون احکام دائمی  12)موضوع سیزدهمین جلسه دبیرخانه بند ب ماده  شود نظر تجدید زیر شرح بهمی باشد، 

 برنامه های توسعه کشور(

 صنایع برای.. . و وکیل نظر، تجدید ، واخواهی ، دادخواست های هزینه جمله از فعلی های هزینه درصدهای کلیه-1

 حدود نظرتجدید هزینه ، درصد2 حدود واخواهی هزینه، درصد 2 حدود دادخوست هزینه :یابد زیرتغییر شرح به

 درصد 5/2 حدود ثبت اجرای ،درصد2 حدود بانک و وکیل، درصد2 حدود وکیل هزینه ، درصد2

 مجوزات ارائه با شرکتها سهامداران و مدیران از دادرسی ها ازهزینه اعسار درخواست قبول در بیشتر انعطاف -2

 ...و کشاورزی جهاد مجوز ، برداری بهره پروانه همانند قانونی

 به اموال و امالک ارزش کارشناسی گزارش و مشتری بدهی برمبنای صنایع برای مزایده ، ثبت های هزینه کاهش-3

 1 باال به ریال میلیارد 10 از، درصد 2 ریال میلیارد ده تا ریال میلیارد یک از، درصد 3 ریال میلیارد یک تا  که نحوی

  درصد

 .  گردد می خارج ثبت اجرای از ها پرونده و کنند می توافق بانکها و صنایع که زمانی عشر ربع های هزینه حذف -4
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 همچنین و شده ائهار وثائق بین از بانکی سیستم ای سلیقه انتخاب از جلوگیری چگونگی راهکارهای با ارتباط در -5 

 هکارهایمقررشدرا کارفرمایان صنفی انجمن مدیره هیات محترم رئیس سهامداران و مدیران از حمایت چگونگی

 . نمایند ارائه عملیاتی اجرایی
 
 

 

 


