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 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

ل اختالف عملکرد هیات های ح راهکارهای پیشنهادی در خصوص زمینه های قابل بهبود "جلسه جمعبندی موضوعارائه گزارش  -

 به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری  "مالیاتی استان

 وقند نجات پیگیری ایجاد راهکارهایی جهت پر کردن ظرفیت خالی کارخاشکر و قند و  وضعیت صنعتارائه گزارش تحلیلی از  -

 رات مجددبه منظور ورود موقت مواد اولیه و صادشکر 

 وری( طرح مباحث مربوط به تامین اجتماعی ) موضوع قراردادهای پیمانکاری تک نفره و کسر حق بیمه از پاداش بهره -

ه ه ادارپیشنهاد اعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با عنایت به دستورالعمل نحو -

  بخش خصوصیجلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و 

 جمع بندی و مصوبات -
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 حضور نماینده 
 

 

 

 

 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شافعی 2

 محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضویمعاون  جناب آقای دکترمروج الشریعه 3

 رییس محترم دبیرخانه شورا جناب آقای مهندس اشرف 4

 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی جناب آقای رمضانی 5

 رضویرئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان  سرکار خانم مهندس علیرضایی 6

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی جناب آقای مهندس مزروعی 7

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی جناب آقای احمدی 8

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان سربیشه ایجناب آقای  9

 ضویرنمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان عضو محترم هیات  جناب آقای مهندس سیادت 10

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران جناب آقای شریعتی مقدم 11

 نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 12

 استان خراسان رضوینائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت  جناب آقای خنداندل 13

 مدیریت محترم شرکت الکترواستیل جناب آقای دکتر محمدزاده 14

 دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی  جناب آقای دکتر خانی زاده 15
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
جناب  حضرت حجه السالم و المسلمین

 آقای مظفری
 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی

 نماینده محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر حسین زاده بحرینی 2

 دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 3

 استان خراسان رضوینائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون  جناب آقای رهنما 4

 ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 5

 رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوی جناب آقای آذری 6

 مشهدشهردار محترم  جناب آقای مرتضوی 7

 ضویمدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان ر جناب آقای حلمی 8
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

قق یت تحبا توجه به حمایت روسیه از عضویت ایران در اجالس شانگهای پیش بینی می شود بزودی این عضو -

 ر و ایجادن کشویابد. در این رابطه با توجه به اینکه کشور روسیه به عنوان محور اوراسیا است با حمایت ای

مزایای  زی ازپیوند بین ایران و اوراسیا استان خراسان رضوی با عنایت به حجم مبادالت خود با آسیای مرک

 آن می تواند بیشترین بهره را ببرد.

گواهی  ریافتیکی از اتفاقات تاثیر گذار بر صادرات به کشور عراق تصمیمات جدید این کشور در رابطه با د -

 ود.شگیری وه برآن تایید سفارت عراق در ایران است که بایستی موضوع پیمبدا برای کاالی ایرانی و عال

ذربایجان جلس آتوافق نامه های ایران و آذربایجان ) تهران و باکو( در هفته پایانی خرداد ماه به تصویب م -

 رسید.

ت های حمای با شروع فعالیت های تجاری تجار خراسانی با روسیه بایستی اقدامات الزم جهت انسجام بخشی و -

معاونت  طریق ازایجاد سامانه برای حمایت از تجار داخلی در روسیه  الزم دولتی  انجام پذیرد و لذا موضوع

 پیگیری می شود. محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

ه واحدهای بمورد مربوط  285از این تعداد که نموده اند ثبت نام در سامانه بهین یاب واحد تولیدی  724 -

نعت، مورد مربوط به واحدهای دارای مجوز از سازمان ص 439دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و 

انکها ارجاع مورد به ب 48مورد از آنها در کارگروه رفع موانع تولید رفع شد و  75، ت هستندتجارمعدن و 

بانکی  سیستم دجلوی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در استان انتظار می روبا توجه به حرکت روبه داده شد که 

 رش بانکهانده گزادر این رابطه هفته آی .موارد ارجاعی را سریعاً پاسخ دهدفراتر از دستورالعمل های داخلی  

 ارائه خواهد شد.

محدودیت  توسطهای کوچک و مبا توجه به اینکه ارقام اختصاص یافته به استان در رابطه با تامین مالی بنگاه -

ذا موضوع لنفر پرسنل دارند  100را دارد و واحدهای تولیدی متوسط استان بیشتر از  پرسنلنفر  100سقف 

 از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی باید پیگیری شود. 
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ن در وئسیتر درخواست کارخانه سایپا مبنی بر راه اندازی خط تولید یکی از خودروهای جدید مورد توافق با -

فت مخال استان، یک مزیت مناسب برای ایجاد اشتغال استان است که با توجه به بدهیهای این شرکت مورد

نم ار خاوزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است در این رابطه بایستی پیگیری های الزم توسط سرک

 د.مهندس علیرضایی ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شو

ست در رابطه با مباحث معدن بایستی جلسات تخصصی استانداری با سرکار خانم مهندس علیرضایی ریا -

 محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار نماید.

 

 راهکارهای پیشنهادی در خصوص زمینه های قابل بهبود "ارائه گزارش جلسه جمعبندی موضوع (ب

ی و به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصاد "عملکرد هیات های حل اختالف مالیاتی استان

 توسعه منابع استانداری 

نت جلسه ای به ریاست معاوتشکیل  با توجه به مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای گفت و گو مبنی بر -

ر هادی دراهکارهای پیشن "جمعبندی موضوعمحترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری جهت 

نارسایی  و، این جلسه برگزار "عملکرد هیات های حل اختالف مالیاتی استان خصوص زمینه های قابل بهبود

 هایی که در روند تشکیل جلسات هیات های حل اختالف وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت.

زیر  مواردودهنده موضوع بود مورد بررسی قرار گرفت  مواردی که مدنظر اتاق بازرگانی به عنوان پیشنهاد -

 مورد توافق طرفین قرار گرفت:

اده م 3ند الف( ایجاد امکان معرفی حداقل دو برابر نماینده مورد نیاز برای هر تشکل و صنف موضوع ب

 قانون مالیات های مستقیم 244

تی جهت یئت های حل اختالف مالیاتوسط دبیرخانه ه 244ماده  3ب( ارسال فرم دعوت از نماینده بند 

مل ورالعاعزام نماینده مطلع و آگاه متناسب با نوع و موضوع فعالیت مودی برابر فرم مندرج در دست

 دادرسی مالیاتی

 ج( ضرورت حضور همزمان اعضاء هیات
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 د( انشاء رای و اخذ امضاء از اعضای محترم هیئت حل اختالف مالیاتی در پایان همان جلسه

 ابالغ نسخه ای از قرار صادره جهت اطالع مؤدیه( 

 نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی و( ضرورت انتخاب نماینده مرتبط

 حداکثر ظرف مــدت یک ماه ( تعیین مهلت زمانی رسیدگی اجرای قرار ز

وجه و مهارنظر دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص اظ 30و  28و بندهای  248( رعایت مفاد ماده ح

 مدلل هیئت های حل اختالف مالیاتی نسبت به اعتراض مودی

 ( لزوم استحکام دالیل آراء اجرای قرارط

ضات ق(  ایجاد امکان تشکیل جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی در مقطع زمانی عصر جهت حضور ی

 قانون مالیات های مستقیم 244ماده  2محترم شاغل موضوع بند 

 244ده ضوع مابه مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی استان در انتخاب نماینده موبا عنایت  -

گان مایندنقانون مالیات های مستقیم، استعالمات الزم از مراجع ذیربط جهت تایید عدم سوء پیشینه این 

رفی این ز معرابطه پس ا توسط اتاق بازرگانی انجام و سپس به اداره کل امور مالیاتی معرفی شوند. در این

ر حسن بظارت نمایندگان، اداره کل امور مالیاتی استان احکام این نمایندگان را صادر نماید و مسئولیت ن

 عملکرد آنها به عهده اتاق بازرگانی باشد.

 

پیگیری ایجاد راهکارهایی جهت پر کردن ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت صنعت قند و شکر و  (ج

 به منظور ورود موقت مواد اولیه و صادرات مجددقند و شکر ظرفیت خالی کارخانجات 

ولید خود باالترین سقف ت 94در سال  سال سابقه فعالیت است. 114 بیش از صنایع قند و شکر کشور دارای -

مصرف کشور  ده و با توجه به میزانوبازار عرضه نمو به تولید تن شکر  1.500.000به میزان بیش از  یعنی

 تن کاهش یافته است. 500.000به واردات شکر به حدود  ابستگیزان ویم

همچنین ،  با کنترل واردات شکر و با اعمال نظارت و 92با توجه به حمایت دولت از این صنعت از سال  -
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در متوسط تولید راندمان وجب شد که مکشاورزی و صنعت بخش های استفاده از تکنیک های به روز در 

 %83 میانگین استحصال صنعتی در کارخانجات کشور به تن چغندر در هکتار و 53در کشور به  رهکتار چغند

 بالغ گردد. امید است با ادامه این روند در چند سال آتی خودکفایی در تولید شکر محقق گردد.

ولید متوجه ت قابل توجهی، زیان گذاری شکرقیمت در استهای انقباضییبدلیل پیاده سازی س 94در سال  -

ز دولت ا پرداخت نشده کارخانجات میلیار تومان مطالبات 400 حدودوجود  کنندگان این صنعت شد.همچنین

مقرر  باعث عدم توان پرداخت بهای چغندر به کشاورزان توسط کارخانجات در موعد 94و  93طی سالهای 

 نموده است.شدید  کمبود نقدینگی دچاررا این صنعت  گردید و لذا

واد میزان مبا توجه به اینکه شرایط اقلیمی استان تغییر نموده است و علی رغم کشت پاییزه چغندر قند،  -

یت این ظرف%  40استان نبوده و حدود  تظرفیت های نصب شده در کارخانجا متناسب باقند(  ر)چغنداولیه

کر شموقت  رودراه حل مناسب و خانجاتشش ظرفیت خالی کاروجهت پ لذا یدنما یرا تامین م کارخانجات

ی مجوزها در این رابطه علی رغم وجود  همجوار می باشد.ای یه و صادارت آن به کشورهفبه منظور تص امخ

 . قرار گیرد صنعتن ایمنایع ارزی و ریالی در اختیار لذا بایستی  قانونی، این صنایع با کمبود نقدینگی مواجهند

رداخت های میلیار تومان برآورد می شود که با بازپ  65منابع مورد نیاز این صنعت جهت ورود موقت شکر  -

 می باشد. مناسبماه بصورت ارزی و با نرخ بهره  4تا  3

ننده کولید یکی دیگر از مشکالت این صنعت عدم توانایی رقایت تولید کنندگان داخلی  با سایر کشورهای ت -

زمند به کشورهای همجوار بدلیل تعرفه های ترجیحی است.در این رستا این صنعت نیادر صادرات شکر، 

 حمایت های سیاسی و انجام توافقات با کشورهای همجوار است.

 مه ازطرح مباحث مربوط به تامین اجتماعی ) موضوع قراردادهای پیمانکاری تک نفره و کسر حق بی (د

 پاداش بهره وری(

 11/3)تحت عنوان  1394بهمن  17مورخ  12112/94/1000صدوربخشنامه  سازمان تامین اجتماعی با -

نموده است اقدام به حذف تعدادی ازاقالم پرداختی که مشمول حق بیمه نبوده اند  ،جدید( دربخش چهارم

بلکه به منظور انگیزش پرسنل وپس از ارزیابی های فصلی که نه به صورت مستمر  ازجمله پاداش بهره وری

این بخشنامه بدون مصوبه شورایعالی .ا یکساله ومقایسه عملکرد بادوره های قبل صورت می گیردماهه، وی شش

منشاء لذا به نظر می رسد وبرگرفته از اختیارات شورایعالی تامین اجتماعی نبوده و تامین اجتماعی صادرگردیده
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  قانونی ندارد.

ه بنفره را مشمول پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی قراردادهای کارتک  1394ازاواخر سال  -

رد خود ف درصد نموده است این در حالی است که دربسیاری از این قراردادها ابزارکار در مالکیت30ماخذ

یزبه این نی را است) ازجمله رانندگان( و لذا اخذ بیمه برمبنای شاغلین قوانین و مقررات کار جمهوری اسالم

ونه راینگه لحاظ ارائه کار و یا قطع رابطه همکاری و مزایای آن بقراردادها تسری می دهد ومشکالتی ب

از شمول  قراردادهای تک نفره را 16/11/1393مورخ 1815دربند)د( رای شماره  قراردادها جاری می سازد.

ن تامین وجودندارد لذا برداشت سازما 28لی دررای صراحتی برای تسری ماده خارج نموده است و 38ماده 

 .ودخویش فرما تلقی نم را می توان قراردادهای تک نفره این رابطه موضوعیت ندارد و اجتماعی در

 

پیشنهاد اعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با عنایت  (ه

 به دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

گوی دولت و  ودستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت  1ماده   "د " بند 1با عنایت به تبصره  -

 "(  مبنی بر16/11/1390قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب  13بخش خصوصی) موضوع تبصره ماده 

مل عضویت یکساله و با حق تمدید یکسال دیگر اعضاء تعاونی و خصوصی شورای گفت و گوی استان  شا

های  رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی تعاونی بارز مستقر در استان از بخش ها و رشته هشت نفر از

و  ی گفتو با توجه به اینکه از حضور اعضاء تعاونی و خصوصی شورا که در هجدهمین جلسه شورا  "مختلف

ه کری شود ی، یکسال می گذرد لذا بایستی در این رابطه تصمیم گ،  معرفی و انتخاب شدند31/2/94گو مورخ 

 نیازمند برگزاری جلسه فوق العاده شورا می باشد.
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 مصـــوبات

 در سطح استانی: 

 موضوعات زیر از طریق استانداری پیگیری شود:مقرر گردید  -

یجاد اجهت انسجام بخشی و حمایت های الزم دولتی از تجار داخلی در تجارت با روسیه موضوع  -1

 داخلی در روسیه پیگیری شود.سامانه برای حمایت از تجار 

متوسط  وچک وکبا توجه به اینکه ارقام اختصاص یافته به استان در رابطه با تامین مالی بنگاههای  -2

فر ن 100نفر پرسنل را دارد و واحدهای تولیدی متوسط استان بیشتر از  100محدودیت سقف 

 د. پرسنل دارند لذا موضوع از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری شو

های خودرو جهت انجام درخواست کارخانه سایپا مبنی بر راه اندازی خط تولید یکی ازمقرر گردید  -

ی یرضایجدید مورد توافق با سیتروئن در استان، پیگیری های الزم توسط سرکار خانم مهندس عل

 ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شود.

 ، ریاست محترماستان ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مقرر گردید جلسه ای با حضور -

یران افی کارخانجات قند و شکر نصسازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ریاست محترم انجمن 

کر و وقت شمبرگزار و موضوعات پیشنهادی در این جلسه شورا در رابطه با تامین اعتبار جهت ورود 

صویب تتوجه به کشاورزان داخلی را بصورت یک طرح جهت  استفاده از ظرفیت های کشت پاییزه و

 روز کاری آینده آماده نمایند. 7در شورای گفت و گو حداکثر ظرف 

وی گاعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و  مقرر گردید با عنایت به اتمام دوره یکساله -

 وگفت  راهای استانیدولت و بخش خصوصی استان با عنایت به دستورالعمل نحوه اداره جلسات شو

جلسه فوق العاده شورا بدون حضور اعضا بخش خصوصی و تعاونی گوی دولت و بخش خصوصی 

 شورا تشکیل و اعضاء جدید انتخاب شوند.

 در سطح ملی و فراگیر: 

دهای تامین اجتماعی ) موضوع قراردامقرر گردید موضوعات مطرح شده در جلسه در رابطه با  -

گوی  جهت پیگیری به شورای گفت و کسر حق بیمه از پاداش بهره وری(پیمانکاری تک نفره و 

 ایران منتقل شود.

 


