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1 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

خراسان استانداري : محل نشست10:ساعت خاتمه8,30:ساعت شروع 02/05/99:تاریخ جلسه 76:شماره نشست 
)ویدئو کنفرانس(رضوي

دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

طرح اطالعات و اخبار اقتصادي-

:دستور جلسه

موانع و مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صـنعتی متقاضـی دریافـت تسـهیالت بـانکی در حـوزه قیمـت        -
گذاري عرصه واحدهاي تولیدي

طرح موضوعات کمیسیون گردشگري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان پیرامـون موانـع و مشـکالت کسـب     -
حوزه گردشگريوکارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  و موانع و مشکالت 

امـون موانـع و   طرح موضوعات کمیسیون حمل و نقل و ترانزیـت اتـاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزي اسـتان پیر       -
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  

طرح موضوعات کمیسیون خدمات فنی ، مهندسی و عمران اتاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزي اسـتان پیرامـون       -
دادهاي پیش حمایتهاي مالی واحد هاي فنی مهندسی و مشاوره ي آسیب دیده ازکرونا وشرایط فورس ماژور در بحث قرار 

فروش

:خارج از دستور

------------------
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2 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه
دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرمدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان حسین امیر رحیمی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد سنجري5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استان محمدرضا اورانی6
حاضراستان يهابانکهماهنگیدبیرکمیسیونحسن مونسان7
حاضرمدیرکل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري استانمکرمی فر8
حاضراستانايجادهنقلوحملوراهداريمدیرکلابراهیم نصري9

مجلس شوراي اسالمی-ب

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
نام و نام خانوادگی نماینده

غایبو رئیس مجمع نمایندگان استاننماینده مجلساحسان ارکانی1

قوه قضائیه-ج

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

غایباستانمرکزدادستاندرودي2

تعاونی و خصوصی-د
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3 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

)رؤساي اتاق ها(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1
حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2
حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1
حاضرسفیر سرخسمرزنشینانتعاونیشرکتمحترممدیرعاملاسماعیل آذري2
حاضررئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوي محمد قانعی رود معجنی3
حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4
حاضرمدیرعامل شرکت نوین زعفران علی شریعتی مقدم5
حاضرمدیرعامل شرکت بهسو صنعت  احمد اثنی عشري6
حاضرخانه صنعت،معدن و تجارت استانرئیسحسینیحسن 7
حاضررئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8
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شهرداري و شوراها-هـ

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1
احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

نحـوه اداره  دستورالعمل اصـالحی  4ماده 1، در صورت حضور نماینده به جاي عضو اصلی شورا، موضوع تبصره )ردیف هاي الف تا هـ(در جداول فوق :توضیح
نام و نـام خـانوادگی   "درج شده و در ستون بعدي، "نماینده"، کلمه "وضعیت حضور"ستون در وگوي دولت و بخش خصوصی، جلسات شوراهاي استانی گفت

.معین گردد"نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه-و
سمتنام و نام خانوادگیردیف
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هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضويمدیرکل دفتر اشرفی2

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوي نظام خیرآباديسید محسن 3
رضويخراسانصنعتیشهرکهايشرکتمدیرعاملشجاعی4
توسصنعتیشهركخدماتیشرکتمدیرعاملمقامی5
اتاقگردشگريکمیسیونرئیسقنادعلیزاده6

اتاقترانزیتونقلوحملکمیسیونرئیسزمانیان7

اتاقعمرانومهندسیفنی،خدماتکمیسیونرئیسخنداندل8
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مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

کل تامین اجتماعی استان  استعالم دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان طی نامه اي به عنوان مدیر ،با پیگیري هاي انجام شده-
قانون تامین اجتماعی معوقات بیمه اي 37انجام شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و تایید مصوبات شورا با تاکید بر اینکه در اجراي ماده 

نا با  اجراي مندرجات ضم.مربوط به همان واحد تحت تملک به جاي همه واحدهاي صاحبان سرمایه میبایست وصول شود، را ابالغ نمود
استعالم قوه قضائیه اختالف شدید بین بانکها و تامین اجتماعی حل و فصل شده و بسیاري از این واحدها با اولویت واگذاري به خودشان به 

.چرخه تولید باز خواهند گشت

):1(دستور جلسه 
تسهیالت بـانکی در حـوزه قیمـت گـذاري     موانع و مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صنعتی متقاضی دریافت

عرصه واحدهاي تولیدي

، مشکالت مربوط به ارزش گذاري زمین در سال جارييخراسان رضویدولت و بخش خصوصيگفتگويشورارخانهیجلسه دبنیدهمدر -
.واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی استان به عنوان وثیقه بانکی مورد بررسی قرار گرفت

عرصه زمین واحدهایی که متقاضی وثیقه گذاري براي دریافت تسهیالت هستند، توسط شرکت شهرك هاي صنعتی به نحوي ارزش گذاري -
درصد قیمت واقعی زمین ارزش گذاري شود و این موضوع با اعتراض واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی 30تا 20است که شاید 

احدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی توسط بانک که متقاضی تسهیالت هستند، ، مبنا و شاخص قیمت گذاري زمین هاي و. همراه است
ست که اگر درصد قیمت زمین را محاسبه می کنند؛ این درحالی ا60قیمت گذاري شرکت شهرك هاي صنعتی است که معموال حدود 

زمین، چندین برابر است و بر این مبنا فروش بانکی واحدي را متصرف شود، در هنگام مزایده آن واحد، قیمت هاي کارشناسی براي نرخ 
.ملک توسط بانک انجام می شود

میلیارد 20وقتی مبناي ارزش گذاري زمین در شهرك صنعتی، محاسبات شرکت شهرك هاي صنعتی باشد، براي واحد صنعتی با دارایی -
ی و تسهیالت مدنظر واحد، به دست نمی آید و این میلیارد تومان ارزیابی می شود و میزان وام دریافت6تومان، مجموع دارایی حدود 

.اختالف قیمت واحدها را نگران می کند
با توجه به اینکه شرکت شهرکهاي صنعتی هر سال براي واحدها قیمت گذاري می کند بانک در زمان ترهین ملک، قیمت روز سالی که -

د و همان قیمت مالك نظر بانک می شود که البته با قیمت بیرون زمین در آن قرار دارد را از شرکت شهرکهاي صنعتی استعالم می نمای
درصد ارزش ملک را درنظر می گیردکه این 70بسیار متفاوت است و با عنایت به اینکه قرارداد بانک با واحد صنعتی از نوع جانشینی است، 
براي زمان واگذاري واحد . قاعده اعمال می شودموضوع فقط براي امالك شهرك هاي صنعتی نیست بلکه براي همه امالك درون شهر این 

.هم، قیمت روز درنظر گرفته می شود و هر آنچه کارشناس دادگستري اعالم کند، در قیمت گذاري اعمال میشود
در شهرك هاي صنعتی واحدهایی هستند که حالت قراردادي دارند و برخی وضعیت ملکی دارند؛ بانک براي واحدهاي ملکی، ارزش گذاري -

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

5 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

کل تامین اجتماعی استان  استعالم دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان طی نامه اي به عنوان مدیر ،با پیگیري هاي انجام شده-
قانون تامین اجتماعی معوقات بیمه اي 37انجام شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و تایید مصوبات شورا با تاکید بر اینکه در اجراي ماده 

نا با  اجراي مندرجات ضم.مربوط به همان واحد تحت تملک به جاي همه واحدهاي صاحبان سرمایه میبایست وصول شود، را ابالغ نمود
استعالم قوه قضائیه اختالف شدید بین بانکها و تامین اجتماعی حل و فصل شده و بسیاري از این واحدها با اولویت واگذاري به خودشان به 

.چرخه تولید باز خواهند گشت

):1(دستور جلسه 
تسهیالت بـانکی در حـوزه قیمـت گـذاري     موانع و مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صنعتی متقاضی دریافت

عرصه واحدهاي تولیدي

، مشکالت مربوط به ارزش گذاري زمین در سال جارييخراسان رضویدولت و بخش خصوصيگفتگويشورارخانهیجلسه دبنیدهمدر -
.واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی استان به عنوان وثیقه بانکی مورد بررسی قرار گرفت

عرصه زمین واحدهایی که متقاضی وثیقه گذاري براي دریافت تسهیالت هستند، توسط شرکت شهرك هاي صنعتی به نحوي ارزش گذاري -
درصد قیمت واقعی زمین ارزش گذاري شود و این موضوع با اعتراض واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی 30تا 20است که شاید 

احدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی توسط بانک که متقاضی تسهیالت هستند، ، مبنا و شاخص قیمت گذاري زمین هاي و. همراه است
ست که اگر درصد قیمت زمین را محاسبه می کنند؛ این درحالی ا60قیمت گذاري شرکت شهرك هاي صنعتی است که معموال حدود 

زمین، چندین برابر است و بر این مبنا فروش بانکی واحدي را متصرف شود، در هنگام مزایده آن واحد، قیمت هاي کارشناسی براي نرخ 
.ملک توسط بانک انجام می شود

میلیارد 20وقتی مبناي ارزش گذاري زمین در شهرك صنعتی، محاسبات شرکت شهرك هاي صنعتی باشد، براي واحد صنعتی با دارایی -
ی و تسهیالت مدنظر واحد، به دست نمی آید و این میلیارد تومان ارزیابی می شود و میزان وام دریافت6تومان، مجموع دارایی حدود 

.اختالف قیمت واحدها را نگران می کند
با توجه به اینکه شرکت شهرکهاي صنعتی هر سال براي واحدها قیمت گذاري می کند بانک در زمان ترهین ملک، قیمت روز سالی که -

د و همان قیمت مالك نظر بانک می شود که البته با قیمت بیرون زمین در آن قرار دارد را از شرکت شهرکهاي صنعتی استعالم می نمای
درصد ارزش ملک را درنظر می گیردکه این 70بسیار متفاوت است و با عنایت به اینکه قرارداد بانک با واحد صنعتی از نوع جانشینی است، 
براي زمان واگذاري واحد . قاعده اعمال می شودموضوع فقط براي امالك شهرك هاي صنعتی نیست بلکه براي همه امالك درون شهر این 

.هم، قیمت روز درنظر گرفته می شود و هر آنچه کارشناس دادگستري اعالم کند، در قیمت گذاري اعمال میشود
در شهرك هاي صنعتی واحدهایی هستند که حالت قراردادي دارند و برخی وضعیت ملکی دارند؛ بانک براي واحدهاي ملکی، ارزش گذاري -

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

5 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

کل تامین اجتماعی استان  استعالم دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان طی نامه اي به عنوان مدیر ،با پیگیري هاي انجام شده-
قانون تامین اجتماعی معوقات بیمه اي 37انجام شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و تایید مصوبات شورا با تاکید بر اینکه در اجراي ماده 

نا با  اجراي مندرجات ضم.مربوط به همان واحد تحت تملک به جاي همه واحدهاي صاحبان سرمایه میبایست وصول شود، را ابالغ نمود
استعالم قوه قضائیه اختالف شدید بین بانکها و تامین اجتماعی حل و فصل شده و بسیاري از این واحدها با اولویت واگذاري به خودشان به 

.چرخه تولید باز خواهند گشت

):1(دستور جلسه 
تسهیالت بـانکی در حـوزه قیمـت گـذاري     موانع و مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صنعتی متقاضی دریافت

عرصه واحدهاي تولیدي

، مشکالت مربوط به ارزش گذاري زمین در سال جارييخراسان رضویدولت و بخش خصوصيگفتگويشورارخانهیجلسه دبنیدهمدر -
.واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی استان به عنوان وثیقه بانکی مورد بررسی قرار گرفت

عرصه زمین واحدهایی که متقاضی وثیقه گذاري براي دریافت تسهیالت هستند، توسط شرکت شهرك هاي صنعتی به نحوي ارزش گذاري -
درصد قیمت واقعی زمین ارزش گذاري شود و این موضوع با اعتراض واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی 30تا 20است که شاید 

احدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی توسط بانک که متقاضی تسهیالت هستند، ، مبنا و شاخص قیمت گذاري زمین هاي و. همراه است
ست که اگر درصد قیمت زمین را محاسبه می کنند؛ این درحالی ا60قیمت گذاري شرکت شهرك هاي صنعتی است که معموال حدود 

زمین، چندین برابر است و بر این مبنا فروش بانکی واحدي را متصرف شود، در هنگام مزایده آن واحد، قیمت هاي کارشناسی براي نرخ 
.ملک توسط بانک انجام می شود

میلیارد 20وقتی مبناي ارزش گذاري زمین در شهرك صنعتی، محاسبات شرکت شهرك هاي صنعتی باشد، براي واحد صنعتی با دارایی -
ی و تسهیالت مدنظر واحد، به دست نمی آید و این میلیارد تومان ارزیابی می شود و میزان وام دریافت6تومان، مجموع دارایی حدود 

.اختالف قیمت واحدها را نگران می کند
با توجه به اینکه شرکت شهرکهاي صنعتی هر سال براي واحدها قیمت گذاري می کند بانک در زمان ترهین ملک، قیمت روز سالی که -

د و همان قیمت مالك نظر بانک می شود که البته با قیمت بیرون زمین در آن قرار دارد را از شرکت شهرکهاي صنعتی استعالم می نمای
درصد ارزش ملک را درنظر می گیردکه این 70بسیار متفاوت است و با عنایت به اینکه قرارداد بانک با واحد صنعتی از نوع جانشینی است، 
براي زمان واگذاري واحد . قاعده اعمال می شودموضوع فقط براي امالك شهرك هاي صنعتی نیست بلکه براي همه امالك درون شهر این 

.هم، قیمت روز درنظر گرفته می شود و هر آنچه کارشناس دادگستري اعالم کند، در قیمت گذاري اعمال میشود
در شهرك هاي صنعتی واحدهایی هستند که حالت قراردادي دارند و برخی وضعیت ملکی دارند؛ بانک براي واحدهاي ملکی، ارزش گذاري -
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بانک ها در حقیقت بخشنامه هاي بانک مرکزي را در این رابطه . را به طور جداگانه اعمال و میزان درصدي که ترهین می نماید بیشتر است
اجرا می کنند و در صورت درخواست تغییر در این رویه  و ارزش گذاري ها ، یا باید شرکت شهرك هاي صنعتی قیمت گذاري هایش 

و یا از طریق شوراي گفتگو موضوع را  در سطح ملی مطرح نمود تا هیات وزیران به شد که روش کم هزینه اي است، متناسب با قیمت روز با
. بانک مرکزي موضوع را تکلیف نماید تا نرخ باالتري براي ارزش گذاري زمین شهرك هاي صنعتی اعمال شود

را براساس ارزش روز درنظر نمی گیرد، زیرا با رفتار حمایتی این شرکت شهرك هاي صنعتی بدلیل بوجود نیامدن شرایط تورمی قیمت ها -
شهرك ها مغایر خواهد بود، به طور مثال اگر در شهرك صنعتی توس قیمت باالتري براي زمین ها اعمال شود، با سایر شهرك هاي صنعتی 

ت کرده اند، بانک ها با همان قیمت سند، رقم از طرفی، براي واحدهایی که از شرکت شهرك هاي صنعتی سند دریاف. مغایرت خواهد داشت
را لحاظ می کنند و پیشنهاد شرکت شهرك هاي صنعتی این است براي واحدهاي داراي سند، مثل مواردي که خارج از شهرك هاي 

.صنعتی هستند، ارقام ملک درنظر گرفته شود و براي واحدهاي داراي قرارداد و بدون سند، رقم طبق شرایط کنونی باشد
این نکته بسیار پر اهمیتی است و اگر حل . با توجه اینکه این موضوع داراي جنبه ملی است، باید از طریق شبکه بانکی کشور پیگیري شود-

. شود، مشکالت بسیاري در حوزه تسهیالت بانکی بنگاه هاي اقتصادي مستقر در شهرك هاي صنعتی مرتفع می گردد
ار است اینکه اساسا بانک ها تمایل زیادي براي ترهین امالك شهرك هاي صنعتی ندارند زیرا عمدتا این در این میان، نکته اي که تاثیرگذ-

زمین ها قرارداد است و زمانی که به هر دلیل بانک مجبور به جانشینی در آن ملک می شود دادگاه علیه بانک راي می دهد و اعالم می 
یک نکرده ، حق اینکه ماشین آالت آن ملک یا ساختمان را بفروشد، ندارد و بر همین نماید که چون  بانک جانشین است و زمین را تمل

بنابراین این موضوع هم باید درنظر گرفته شود که بانک ها جدا از بحث قیمت، کمتر وارد موضوع . اساس نیز بانک را محکوم می نماید
.دارندترهین می شوند و بیشتر تاکید بر وثایق شهري براي ارائه تسهیالت

هاي صنعتی می تواند کار کارشناسی انجام دهد و ارزش واقعی روز براي هر شهرك را پیشنهاد بخش خصوصی این است که شرکت شهرك-
در این رابطه اگر شرکت شهرك هاي صنعتی جدول قیمتی ثابت براي هر یک از شهرك ها اعالم کند، . در هر سال به بانک ها اعالم کند

.تموضوع قابل حل اس
به نظر می رسد . اگر قیمت گذاري به دو صورت باشد، تبعاتی به دنبال دارد و رسالت حمایتی شرکت شهرك هاي صنعتی زیر سوال می رود-

نگاه بانک این است که زمین شهرك هاي صنعتی وثیقه هاي قابل قبولی محسوب نمی شود و ترجیح براین است که امالك شهري را به 
کنند؛ بنابراین اصرار سازمان هاي متولی حوزه اقتصاد این است که همان طور که نرخ کارشناسی براي سایر امالك اعمال عنوان وثیقه قبول 

.می شود، براي زمین شهرك هاي صنعتی نیز درنظر گرفته شود

):2(دستور جلسه 
ن موانع و مشکالت کسب وکارهاي طرح موضوعات کمیسیون گردشگري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان پیرامو

حوزه گردشگريآسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  و موانع و مشکالت 

مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به درقانون تامین اجتماعی است که اعالم می دارد 38یکی از مشکالت حوزه گردشگري موضوع ماده -
خودکه کارکناننمایدمقاطعه کار را متقاعدمنعقد مى کندقراردادى کهدربایداشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می شود کار فرما

قانون بپردازداین28ترتیب مقرر در ماده بهکل حق بیمه راوکاران فرعى را نزد سازمان بیمه نمایدمقاطعه همچنین کارکنانو
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در مورد مقاطعه . حساب ازطرف سازمان خواهد بودمفاصاکارفرما موکول به ارایهدرصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف پرداخت پنج.
مى کنند ،معادل حق بیمه پرداختی بنا به پرداختبیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم وکارانى که صورت مزد و حق

مفاصا حساب سازمان مطالبهبدونراکاررین قسط مقاطعهآخهرگاه کارفرما.خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شددر
وجوهی راکه از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه بپردازدمسؤول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد

و شهردارى ها و اتاق اصناف و موسساتکلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و همچنین.کار مطالبه و وصول نماید 
.غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقرارت این ماده می باشند

درصد از فروش ناخالص توسط تامین اجتماعی از آژانسهاي مسافرتی بدون در نظر گرفتن اینکه آژانس داراي کد 67/16توجه به دریافت -
مربوط به قراردادها بر اساس مجوز فعالیت صادره از وظایف ذاتی آنها محسوب می شود و  همچنین توسط کارگاهی ثابت است و اینکه امور 

.مشکالتی را ایجاد نموده است.همان کارکنان بیمه شده انجام می شود
این ماده الحاق شده است؛تبصره به شرح زیر به، یک 1/2/1394مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب -

باشند و هایی که داراي کارگاه هاي صنعتی و خدمات تولیدي یا فنی مهندسی ثابت میمبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمان:2تبصره 
مال ضریب شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعموضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می

.گونه قراردادهاي پیمان را صادر کندباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینحق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می
هم : هاي فنی ، تولیدي و صنعتی اشاره شده است قانون تامین اجتماعی براي پرداخت حق بیمه قراردادها ، به کارگاه38در تبصره ماده -

هاي تولیدي ، فنی و صنعتی که داراي کارگاه ثابتی هستند ، صراحت دارد بخشنامه موجود ، درباره کارگاهاکنون 
در واقع در این . خارج اند و داراي معافیت بیمه اي هستند نیز می توان پیگیري الزم را انجام داد 38براي قراردادهایی که از شمولیت ماده -

یمه شده انجام می شود و مفهوم قرار داد ، حسن انجام کار است و حق الزحمه هم بر مبناي تعداد بلیت ها قراردادها ، کار توسط پرسنل ب
. شود محاسبه می

ماهیت کار بسته به موضوع قرارداد است و موضوع قرارداد نیز شامل شرح وظایف ذاتی و مستمر آژانس هاي مسافرتی است ، بنابراین ، چه -
کل امور مربوط به اجراي -چه نشود ، کار توسط پرسنل آژانس انجام می شود و تفاوت ، بین چارچوب قراردادهاست  قرارداد منعقد شود و

گردد ، در نتیجه نیازي به قراردادها به دست همان نیروهایی که قبال بیمه شده اند و بابت آن ها حق بیمه پرداخت می شود، انجام می
درصد حق 30در واقع ، اینگونه استنباط می شود که حق بیمه مضاعفی پرداخت می کنید زیرا نیست  و خت حق بیمه بابت قراردادها پردا

.بیمه براي پرسنل پرداخت کرده اید و در قالب قرارداد پیمانکاري نیز باید حق بیمه دیگري پرداخت کنید
اطاله دادرسی همراه است و چون صراحت بخشنامه مشخص در این میان دو نکته وجود دارد ؛ نخست اینکه روند تشخیص این موضوع ، با -

به کارگاه هاي فنی، تولیدي و صنعتی براي حق بیمه 38و دوم اینکه چون ماده است ، نباید موضوع در فرایند رسیدگی مراجع قرار گیرد
براي بررسی دقیق و حل این مشکل، دو موضوع وجود . قراردادها اشاره کرده ، بحث پیمانکار و قراردادهاي حین انجام کار مطرح می گردد

شود ، چگونه است زیرا ممکن است روند کار یکسان باشد اما عناوین دارد ؛ نخست باید احراز کنیم که قراردادها و انواعی که تنظیم می 
. انواع مختلف قرارداد وجود دارد و مرجع رسیدگی در زمان احراز، به تعهد طرفین در قبال یکدیگر توجه می کند . قرارداد متفاوت باشد 

ایجاد تعهد می کند و وقتی بحث بر سر حسن انجام تعهد است و قرارداد . بنابراین در وهله اول قراردادها باید به طور یکنواخت تنظیم شود 
عنوان پیمانکار مدنظر قرار ندهد و در وهله قرار است آژانس کاري انجام دهد، براي تامین اجتماعی سخت است که آژانس مسافرتی را به

.شود ،  بحث دریافت بیمه مضاعف حذف گردد میبا توجه به اینکه این خدمات توسط پرسنل بیمه شده آژانس ها در محل کار انجامدوم 
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.نیز در جلسه مطرح و  مورد تصمیم گیري  قرار گرفتموانع و مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  -
بحران و تبعات اینظاهراامابرگرددقبلحالتبهاقتصاديشرایطوشودبرطرفکرونا در فصل تابستان تا حدوديموضوعمی شدتصور-

خودپايرويدوبارهنمی توانندگردشگريتاسیساتنباشد،دستگاه هاکمکاگروداردادامهآیندهسالحتیوامسالانتهايتاآن
آیندهدرواحدهاي گردشگري بتوانندتاشدهمطرحکمیسیوندرتاسیساتهايهزینهکاهشبرايپیشنهاداتیاساسهمینبر. بایستند

.دهندادامهخودفعالیتبه
آنبهنسبتهتل هاویژهبهکهاستبیکاريبیمهحقوقپرداختدرات تعاون کار و رفاه اجتماعی، ادارواجتماعیتامینبحثاولموضوع-

.معترض هستند
مسئوالن امر در خصوص . درآمد بخش گردشگري و به ویژه مراکز اقامتی، در ایام پیک این بیماري به حداقل و حتی صفر کاهش یافته است-

تامین هزینه ها براي پرداخت حقوق بیکاري به نیروي فعال در این بخش وعده هایی را عنوان کرده اند که در مرحله اجرا با انتظار فعاالن
. ري متفاوت استحوزه گردشگ

هتل .این حوزه استاصلیمسئلهادارات تعاون کار و رفاه اجتماعیبهمربوطمسائلوپرسنلبیکاريبیمهموضوعانسانینیرويحوزهدر-
بیکاريبیمهصندوقدرآنازدرصدسهمسلماوپردازندمیتوجهیقابلبیمهحقماهانهمسافرتیخدماتدفاترواقامتیواحدهايوها

دستمزدحداقلازپرسنلوکارگرانبهشدهپرداختبیکاريبیمههستیم،مواجهانسانینیرويبحرانباکهامروزامامی شود؛ذخیره
. اندکردهپرداختکاملراخودپرسنلبیمهحقمبالغهتل هاکهستدرحالیاین. می باشداندكبسیارپرداختیمبالغواستکمتر

بیمهپرداختاین. خالف این رویه هستیمشاهدکند،عملدریافتیمبالغقبالدرخودتعهداتبهبایداجتماعیتامینسازمانکهاکنون
کردهپرداختسال هاواحدهاکهاستوجهیقبالدرحقوقاینبلکهشوددادهزدهبحرانواحدهايبهباشدقرارکهنبودهامتیازيبیکاري

.استاجتماعیتامینحوزهدرهتل هاامروزگالیهبزرگترینبنابراین،. شدمی محققبایدواند
دریافتبراينامثبتاسفندماه9ازوشدندبیکارانسانینیرويازوسیعیحجمداشت،دنبالبهکهمشکالتیوکروناشیوعبهتوجهبا-

بیمهپرداختبرايدولتسويازبودمقررکهمیلیارديهزار12ازاعتبارات،ومنابعکسريبهاز سویی نظرگردید؛آغازبیکاريبیمه
کارقانونحداقلازکمترحقوقپرداختبارزیراجتماعیتامینسازمان.یافتاختصاصتومانمیلیاردهزار5فقطیابد،تخصیصبیکاري

بیمهپرداختبنابراین. بگیرداختیاردرراماهچنداینبیکاريبیمهحقوقپرداختبودجهوبرنامهتا سازمانشدمقررنتیجهدرونرفت
خراساندر. بوددرصد80تا55بینپرداختیمبالغوگرفتقراربرنامه و بودجهسازماناختیاردراردیبهشتتااسفندماهسهبیکاري
. بودکارروالخاطربههانام ثبتمسیرشدنطوالنیوکردندنامثبتبیکاريبیمهاخذبراينفرهزار50حدودرضوي

بهاردیبهشتتااسفندبیکاريبیمهپرداختی هايدرامااستشدهاشارهحقوقحداقلرعایتبادرصد80تا55پرداختبهقانوندر-
تعطیلیشرایطدراینکهدیگرنکتهوکندپرداخترامبالغاینبایداجتماعیتامین. استنشدهتوجهقانوندر»حقوقحداقل«عبارت

تعطیل هتل هاازبسیاريحالی کهدرمی کند؛ارسالآن هابرايراگذشتهسالحسابرسیهايبرگهاجتماعیتامینسازمانهتل ها،
حسابرسی هاوشودانجاماین کارنبایدزدهبحرانشرایطایندر. فعال نیستشانحسابداريکار هستند،بهمشغولکهآن هایییاوبوده

. بیافتدتعویقبهامسالپایانباید تاحداقل
گروهی از واحدهاي فعال در حوزه براياین مضوع نیز وجود دارد کهکرونادورهدرگردشگريواحدهايمالیاتیمشکالتتشریحدر-

. این رویه می تواند بنگاه هاي گردشگري را به تعطیلی بکشاند. می شودتعیینمالیاتنداشته اند،درآمديکه در این بازهگردشگري
.است99سالدرگردشگريحوزهواحدهايمالیاتیمعافیتدرخواست
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مهلت جاريسالپایانتاحداقلوباشندداشتهنیز تنفسی99ازقبلسال هايمعوقمالیاتبحث پرداختدربایدگردشگريواحدهاي-
.شود تا تامین مالی الزم را براي ادامه فعالیت و ایفاي تعهداتشان، انجام دهندبه آن ها داده

نیازدرخواست،اینتحققبرايوبیاندازدتعویقبهراموضوعاینشهریورماهتابا اعالم اداره کل امور مالیاتی استان، این اداره کل می تواند-
درسالواستجاريسالمداركواسنادارائهبهمنوط99سالمالیاتیمعافیتاما. کندتصویبرامقولهاینکروناستاد مقابله بااست تا

.خواهد شداعمالآینده
تسهیالتاقساطبازپرداختمدتافزایشاست و در این رابطهیکی دیگر از موضوعات این بخشاقساطاستمهالوبانکیموضوعات-

.پیشنهاد می شودماه6به3ازگردشگري
درمشکلشاهد بروزتاشودصادربایدتسهیالتاینبهمربوطبخشنامهدربارهبانک هاهماهنگیشورايسويازالزمهايابالغیه-

.نباشیمپرداختی ها
ازپسماندآوريجمعمبالغشهرداريسويازاستقرارظاهرااست،گردشگريحوزهموجودمشکالتازدیگریکیپسماندموضوع عوارض-

.اما با توجه به شرایط موجود، درخواست می شود تا فعال این مبالغ دریافت نگرددشوداخذهاهتل
خردادماهپایانتاپیشهوکسبعوارضازراهتل هاکهدادارائهشوراي شهربهايالیحهشهردارياسفندماه،در99سالماههسهبراي-

تاپسماندخدماتبهايوهتل هاپیشهوکسبعوارضبرايمعافیتتااستايالیحهبنديجمعحالدرهماکنونهم. می کندمعاف
تقدیموآمدخواهدالیحهدرنیزشهریورماهتاآننکردناخذوهتلهاپسماندآوريجمعقراردادموضوع.شهریورماه تمدید گرددپایان

.بگیردتصمیمپسماندمدیریتسازمانبایدگذشتهپسماندعوارضمبالغبراياماخواهد شدشوراي شهر

):3(دستور جلسه 
طرح موضوعات کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اسـتان پیرامـون موانـع و مشـکالت     

کسب وکارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  

60در آسیاي میانه عمال امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه بیش از ماه است که مرزهاي ترکمنستان مسدود شده و فعالیت 4حدود -
درصد شرکت هاي حمل و نقل در این مسیر فعالیت می کنند تعطیلی مرزها باعث آسیب هاي جدي به فعاالن حوزه حمل و نقل بین 

.المللی به خصوص شرکت هاي استان خراسان رضوي شده است
کانتینر که قرار بود به مرزهاي ترکمنستان و آسیاي میانه عازم شوند، معطل مانده و امکان برگشت آن ها نیز 2000هم اکنون بیش از -

نکته مهم اینکه توقف آن ها باعث تحمیل هزینه هاي انبارداري سنگین بر شرکت هاي حمل و نقل شده است و گمرك و . وجود ندارد
شرکت ها روز به روز در حال پرداخت هزینه هستند و انتظار آنها این است در آسیبی . ن انبارداري ها را اخذ می کنندسازمان بنادر هزینه ای

که وارد شده، حداقل دولت ورود کند و تخفیفاتی اعمال نماید و یا در مدتی که مرزها بسته است، هزینه هاي انبارداري را اخذ 
ك و سازمان بنادر که این هزینه هاي انبارداري را دریافت می کنند به لحاظ اینکه این بارها قابل همچنین پیشنهاد می شودکه گمر.ننماید

. حمل به مرزهاي بسته شده نیستند، از دریافت مبالغ انبارداري خودداري و یا تخفیفاتی در این رابطه اعمال کنند
هزار تومان هزینه دموراژ به خطوط کشتیرانی پرداخت می کنند و در 400تا 300موضوع دوم این است که کانتینرهاي متوقف، روزانه بین -

ماهه هزینه هاي سنگین و سرسام آوري از شرکت ها اخذ می شود و کشتیرانی دولتی در این میان، بیش از همه مطالبه گري 4این توقف 
چون ارقام دریافتی به صورت دالر است و شرکت این موضوع آسیبی جدي به شرکت هاي حمل و نقل بین المللی وارد می کند . می نماید

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

9 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مهلت جاريسالپایانتاحداقلوباشندداشتهنیز تنفسی99ازقبلسال هايمعوقمالیاتبحث پرداختدربایدگردشگريواحدهاي-
.شود تا تامین مالی الزم را براي ادامه فعالیت و ایفاي تعهداتشان، انجام دهندبه آن ها داده

نیازدرخواست،اینتحققبرايوبیاندازدتعویقبهراموضوعاینشهریورماهتابا اعالم اداره کل امور مالیاتی استان، این اداره کل می تواند-
درسالواستجاريسالمداركواسنادارائهبهمنوط99سالمالیاتیمعافیتاما. کندتصویبرامقولهاینکروناستاد مقابله بااست تا

.خواهد شداعمالآینده
تسهیالتاقساطبازپرداختمدتافزایشاست و در این رابطهیکی دیگر از موضوعات این بخشاقساطاستمهالوبانکیموضوعات-

.پیشنهاد می شودماه6به3ازگردشگري
درمشکلشاهد بروزتاشودصادربایدتسهیالتاینبهمربوطبخشنامهدربارهبانک هاهماهنگیشورايسويازالزمهايابالغیه-

.نباشیمپرداختی ها
ازپسماندآوريجمعمبالغشهرداريسويازاستقرارظاهرااست،گردشگريحوزهموجودمشکالتازدیگریکیپسماندموضوع عوارض-

.اما با توجه به شرایط موجود، درخواست می شود تا فعال این مبالغ دریافت نگرددشوداخذهاهتل
خردادماهپایانتاپیشهوکسبعوارضازراهتل هاکهدادارائهشوراي شهربهايالیحهشهردارياسفندماه،در99سالماههسهبراي-

تاپسماندخدماتبهايوهتل هاپیشهوکسبعوارضبرايمعافیتتااستايالیحهبنديجمعحالدرهماکنونهم. می کندمعاف
تقدیموآمدخواهدالیحهدرنیزشهریورماهتاآننکردناخذوهتلهاپسماندآوريجمعقراردادموضوع.شهریورماه تمدید گرددپایان

.بگیردتصمیمپسماندمدیریتسازمانبایدگذشتهپسماندعوارضمبالغبراياماخواهد شدشوراي شهر

):3(دستور جلسه 
طرح موضوعات کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اسـتان پیرامـون موانـع و مشـکالت     

کسب وکارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  

60در آسیاي میانه عمال امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه بیش از ماه است که مرزهاي ترکمنستان مسدود شده و فعالیت 4حدود -
درصد شرکت هاي حمل و نقل در این مسیر فعالیت می کنند تعطیلی مرزها باعث آسیب هاي جدي به فعاالن حوزه حمل و نقل بین 

.المللی به خصوص شرکت هاي استان خراسان رضوي شده است
کانتینر که قرار بود به مرزهاي ترکمنستان و آسیاي میانه عازم شوند، معطل مانده و امکان برگشت آن ها نیز 2000هم اکنون بیش از -

نکته مهم اینکه توقف آن ها باعث تحمیل هزینه هاي انبارداري سنگین بر شرکت هاي حمل و نقل شده است و گمرك و . وجود ندارد
شرکت ها روز به روز در حال پرداخت هزینه هستند و انتظار آنها این است در آسیبی . ن انبارداري ها را اخذ می کنندسازمان بنادر هزینه ای

که وارد شده، حداقل دولت ورود کند و تخفیفاتی اعمال نماید و یا در مدتی که مرزها بسته است، هزینه هاي انبارداري را اخذ 
ك و سازمان بنادر که این هزینه هاي انبارداري را دریافت می کنند به لحاظ اینکه این بارها قابل همچنین پیشنهاد می شودکه گمر.ننماید

. حمل به مرزهاي بسته شده نیستند، از دریافت مبالغ انبارداري خودداري و یا تخفیفاتی در این رابطه اعمال کنند
هزار تومان هزینه دموراژ به خطوط کشتیرانی پرداخت می کنند و در 400تا 300موضوع دوم این است که کانتینرهاي متوقف، روزانه بین -

ماهه هزینه هاي سنگین و سرسام آوري از شرکت ها اخذ می شود و کشتیرانی دولتی در این میان، بیش از همه مطالبه گري 4این توقف 
چون ارقام دریافتی به صورت دالر است و شرکت این موضوع آسیبی جدي به شرکت هاي حمل و نقل بین المللی وارد می کند . می نماید

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

9 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مهلت جاريسالپایانتاحداقلوباشندداشتهنیز تنفسی99ازقبلسال هايمعوقمالیاتبحث پرداختدربایدگردشگريواحدهاي-
.شود تا تامین مالی الزم را براي ادامه فعالیت و ایفاي تعهداتشان، انجام دهندبه آن ها داده

نیازدرخواست،اینتحققبرايوبیاندازدتعویقبهراموضوعاینشهریورماهتابا اعالم اداره کل امور مالیاتی استان، این اداره کل می تواند-
درسالواستجاريسالمداركواسنادارائهبهمنوط99سالمالیاتیمعافیتاما. کندتصویبرامقولهاینکروناستاد مقابله بااست تا

.خواهد شداعمالآینده
تسهیالتاقساطبازپرداختمدتافزایشاست و در این رابطهیکی دیگر از موضوعات این بخشاقساطاستمهالوبانکیموضوعات-

.پیشنهاد می شودماه6به3ازگردشگري
درمشکلشاهد بروزتاشودصادربایدتسهیالتاینبهمربوطبخشنامهدربارهبانک هاهماهنگیشورايسويازالزمهايابالغیه-

.نباشیمپرداختی ها
ازپسماندآوريجمعمبالغشهرداريسويازاستقرارظاهرااست،گردشگريحوزهموجودمشکالتازدیگریکیپسماندموضوع عوارض-

.اما با توجه به شرایط موجود، درخواست می شود تا فعال این مبالغ دریافت نگرددشوداخذهاهتل
خردادماهپایانتاپیشهوکسبعوارضازراهتل هاکهدادارائهشوراي شهربهايالیحهشهردارياسفندماه،در99سالماههسهبراي-

تاپسماندخدماتبهايوهتل هاپیشهوکسبعوارضبرايمعافیتتااستايالیحهبنديجمعحالدرهماکنونهم. می کندمعاف
تقدیموآمدخواهدالیحهدرنیزشهریورماهتاآننکردناخذوهتلهاپسماندآوريجمعقراردادموضوع.شهریورماه تمدید گرددپایان

.بگیردتصمیمپسماندمدیریتسازمانبایدگذشتهپسماندعوارضمبالغبراياماخواهد شدشوراي شهر

):3(دستور جلسه 
طرح موضوعات کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اسـتان پیرامـون موانـع و مشـکالت     

کسب وکارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  

60در آسیاي میانه عمال امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه بیش از ماه است که مرزهاي ترکمنستان مسدود شده و فعالیت 4حدود -
درصد شرکت هاي حمل و نقل در این مسیر فعالیت می کنند تعطیلی مرزها باعث آسیب هاي جدي به فعاالن حوزه حمل و نقل بین 

.المللی به خصوص شرکت هاي استان خراسان رضوي شده است
کانتینر که قرار بود به مرزهاي ترکمنستان و آسیاي میانه عازم شوند، معطل مانده و امکان برگشت آن ها نیز 2000هم اکنون بیش از -

نکته مهم اینکه توقف آن ها باعث تحمیل هزینه هاي انبارداري سنگین بر شرکت هاي حمل و نقل شده است و گمرك و . وجود ندارد
شرکت ها روز به روز در حال پرداخت هزینه هستند و انتظار آنها این است در آسیبی . ن انبارداري ها را اخذ می کنندسازمان بنادر هزینه ای

که وارد شده، حداقل دولت ورود کند و تخفیفاتی اعمال نماید و یا در مدتی که مرزها بسته است، هزینه هاي انبارداري را اخذ 
ك و سازمان بنادر که این هزینه هاي انبارداري را دریافت می کنند به لحاظ اینکه این بارها قابل همچنین پیشنهاد می شودکه گمر.ننماید

. حمل به مرزهاي بسته شده نیستند، از دریافت مبالغ انبارداري خودداري و یا تخفیفاتی در این رابطه اعمال کنند
هزار تومان هزینه دموراژ به خطوط کشتیرانی پرداخت می کنند و در 400تا 300موضوع دوم این است که کانتینرهاي متوقف، روزانه بین -

ماهه هزینه هاي سنگین و سرسام آوري از شرکت ها اخذ می شود و کشتیرانی دولتی در این میان، بیش از همه مطالبه گري 4این توقف 
چون ارقام دریافتی به صورت دالر است و شرکت این موضوع آسیبی جدي به شرکت هاي حمل و نقل بین المللی وارد می کند . می نماید
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کشتیرانی جمهوري اسالمی به شرکت هاي حمل و نقل بین المللی فشار .میلیون تومان هزینه دموراژ می پردازند400تا 300ها روزانه بین 
را ملزم به پرداخت هزینه دموراژ زیادي وارد می آورد و حتی براي ترخیص کاالهایی که مقصد افغانستان دارند نیز شرکتهاي حمل و نقل 

.معادل کاالهاي مقصد ترکمنستان و آسیاي میانه می کند
کرونا باعث شد کاالهایی که بارگیري شده بودند با بسته شدن مرزها مواجه شدند؛ راننده ها در این میان هزینه توقف میخواهند و شرکت -

بین راننده ها و شرکت هاي حمل و نقل گردیده و موضوع به مراجع قضایی کشیده هم نمیتواند این هزینه را بپردازد و این باعث درگیري 
تقاضاي شرکت هاي حمل و نقل و تشکل مربوطه این است که اداره کل راهداري در این زمینه ورود کند و برخورد بین این دو . شده است

.قشر را سر و سامان بدهد
راي شرکت هاي حمل و نقل بین المللی، این شرکت ها درخواست دریافت تسهیالت با با توجه به بسته شدن مرزها و عدم چرخش پول ب-

موضوع از طریق وزارت راه پیگیري شده و قرار است در نشستی در مرکز این موضوع . نرخ پایین دارند تا بنگاه ها به طور روزانه اداره شوند
.پیگیري شودبررسی شود اما انتظار این است که موضوع به طور استانی نیز 

هزینه هاي انبارداري ناشی از دموراژ در بنادر، در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی است و هزینه هاي انبارداري که گمرك اخذ می کند، -
اعمال اما براي هزینه هاي دموراژ و انبارداري در بنادر باید موضوع پرداخت تسهیالت و یا. براساس مصوبه دولت بوده و رقم درخوري نیست

. تخفیف از سوي هیات دولت پیگیري شود و الزم است در این زمینه پیشنهاد شود تا موضوع از مرکز برطرف گردد

):4(دستور جلسه 
طرح موضوعات کمیسیون خدمات فنی ، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان پیرامون حمایتهـاي  

و مشاوره ي آسیب دیده ازکرونا وشرایط فورس ماژور در بحث قرار دادهاي پیش فروشمالی واحد هاي فنی مهندسی 

قید مذکور وقتی براي قرارداد . قانون مدنی بحث استفاده از شرایط فورس ماژور وجود دارد که شامل سه شاخصه مهم است219در ماده -
دوم اینکه، شرایط غیرقابل پیش بینی باشد و شرط سوم . قرارداد باشداعمال می شود که شرایط به وجود آمده خارج از اراده متعهد طرف 

.اینکه شرایط به وجود آمده براي جلوگیري از موضوع قرارداد غیرقابل اجتناب باشد
مل با توجه به اینکه هیچ یک از این سه شرط در قراردادهاي فنی و مهندسی و مشاوره اي و پیمانی قابل حذف نبود، این قراردادها شا-

به واسطه (فورس ماژور می شود و فارغ از اینکه بسیاري از پروژه ها با رکود و تعطیلی مواجه شده اند، به خاطر شرایط ناشی از مفاد قرارداد 
از طرفی، به خاطر شرایط سیستم مالی، پرداخت به طرف متعهد قراردادها با . ، دچار زیان شده است)وجود شرط زمانی و شروط پلکانی

و یا وقفه طوالنی اتفاق افتاده است و اینها صدمه اي جدي به مسیر اجراي قراردادهاي فنی، مهندسی، مشاوره اي و عمرانی وارد می توقف 
.شودياقتصادبنگاه هايیورشکستگمی تواند مانع بروز خسارت هاي جدي و حتیفورس ماژور در بحران کرونا،طیاعالم شرا.کند
در حال حاضر  عملیات اداري در پیش فروش آپارتمان ها با وقفه همراه است و در مقام اجرا نیز آپارتمان ها شرایط متفاوتی دارند و -

اگر راهکاري باشد که بتوان حداقل قراردادها را سه ماه به تعویق . عملیات اجرایی به فراخور وضعیت موجود، در حال به تعویق افتادن است
. اگر این موضوع وقفه به قانون تبدیل شود، اتفاق کارسازي رقم خواهد خوردانداخت و

هم اکنون استاندارد جهانی کامال به . به استناد دو مقوله استانداردهاي جهانی و قوانین موجود، می توان بحث فورس ماژور را دنبال نمود-
رفتار سایر دول و کشورها را در خصوص طرفین پیمان ها نیز رصد حوزه هاي فورس ماژوري قراردادهاي استاندارد پرداخته و می توان

در قانون بهداشت عمومی کشور نیز هر موقعیتی که آسیب جدي به سالمت انسان ها وارد کند، تسري شرایط فورس ماژور براي زمان . نمود
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.قبل از قرارداد را امکان پذیر می نماید
مران اتاق مشهد شفاف بوده و تاکید بر آن است که شیوع کرونا بدون میل و اراده طرفین درخواست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و ع-

نکته شفاف آن است که در شرایط کنونی مفاد اجراي قرارداد با سه ماه تاخیر همراه . قرارداد بوده و مصادیق فورس ماژور نیز مشخص است
یت ها در رسته اي که دولت شناسایی کرده و در زمره فعالیت هاي آسیب البته سه نکته مطرح است؛ نخست اینکه این نوع فعال. باشد

نکته اصلی نیز بحث . نکته دوم، آن گروه از قراردادهاست که یک طرف آن دستگاه اجرایی و دولت است. خورده از کرونا اعالم کرده، نیست
باید ببینیم خسارات ناشی از کرونا براي مردم چه وضعیتی ایجاد . مردم است که باید به آنها نیز فکر نمود زیرا باید اقساط خود را بپردازند

. می کند و براي آن ها نیز راه حل یافت 
نکته دوم اینکه طرفین پیمان بابت قرارداد . توقف باعث افزایش عوامل قرارداد می شود و باید در صورت قرارداد نیز تعدیلی به وجود بیاید-

کارمزد پرداخت می کنند و تعویق اجراي پروژه باعث تاخیر درکارمزد براي ضمانت نامه ها می شود و خود ضمانت نامه بانکی گرفته و 
نکته دیگر اینکه به واسطه توقف پروژه به خاطر کرونا درخواست . تامین این کارمزد اضافه اي که ناخواسته بوده هم باید پیش بینی شود

امروز بسیاري از تامین کننده ها به خاطر کرونا امکان تامین ندارند و باید در حوزه تامین و از طرفی،. افزایش طول دوره قرارداد وجود دارد
.ساخت نیز اجازه بازنگري به طرفین قرارداد با درخواست مشخص متعهد یا پیمانکار را به وجود آورد

رج وابسته اند و البته جایی نیاز است که سفارش در حوزه تولید بسیاري از محصوالت حوزه خدمات فنی و مهندسی به واردات قطعات از خا-
به طور نقدي و دالري پرداخت شود و چون مبادالت ارزي دچار مشکل شده است، عمال بسیاري از تولید کنندگان نتوانسته اند واردات را 

. ، به تعهدات خود عمل کنندانجام دهند و در نتیجه مواد اولیه وارد نشد و تولیدي انجام نگرفت که حاال بخواهند به واسطه آن
در اردیبهشت ماه سال جاري سازمان برنامه و بودجه نامه اي به رئیس شوراي هماهنگی تشکل هاي صنفی و حرفه اي ارسال کرد، مبنی بر -

ه قضائیه همچنین در فرودین ماه رئیس کل محترم  دادگستري خراسان رضوي به قو. آنکه نظر مشورتی این تشکل را مدنظر قرار می دهد
بنابراین این موضوع را می توان . نامه اي نوشت که فهواي آن همین دوره فورس ماژور بود و پیشنهاد ایجاد صلح بین طرفین را مطرح کرد

. در ابعاد ملی پیگیري نمود
ین دوران درنظر گرفته شود و باید توجه داشت که در تمام قراردادها، بحث فورس ماژور برعهده چه کسی است؛ باید معافیت ویژه اي براي ا-

.درصد حداقل براي مالیات اعمال گردد1,5ضریب 
موضوع قراردادهاي دولتی  نیز موضوع مهمی است؛ بسیاري از پیمانکاران به خاطر شرایط کرونایی نمی توانند به موقع کار را تحویل دهند و-

در بخش هاي دولتی هم پیمانکار و .و از این بابت دچار ضرر و زیان شده اندتوامان دچار خسارت تاخیر شده اند و اعتبارشان نیز از بین رفته 
از طرفی، پروژه هاي دولتی پروژه هاي . هم کارفرما خود به موضوع فورس ماژور واقف هستند و در پیمان به صراحت این موضوع آمده است

ان شفاف کرد و موارد اختالفی را به صورت استانی و مقطعی تواین موضوع را می. چندان گسترده اي نیستند که طرفین دچار مشکل شوند
در حال حاضر بحث پیش فروش آپارتمانها به مشکالت جدي دچار شده است و دادگستري نیز اعالم کرده . از طریق ستاد تدبیر حل نمود

قراردادهاي پیش . ا طرفین آن را بپذیرندکه باید طرفین را به سازش دعوت نمود که البته دعوت به سازش نیازمند یک اهرم قانونی است ت
درصد این قراردادها نیازمند انجام بخشی از کار است و در برخی قراردادها نیز تاریخ 70فروش دو نوع است؛ پاس شدن چک هاي بیش از 

سه ماهه درنظر گرفته در این زمینه باید تدبیري اندیشیده شود تا مثال اگر شرایط فورس ماژور را. پاس شدن چک ها مشخص شده است
.شودبینی روز نیز براي چک ها پیش45شود، 
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مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

موانع و مشکالت واحـدهاي تولیـدي   
ــنعتی    ــاي ص ــهرك ه ــتقر در ش مس
متقاضی دریافت تسهیالت بـانکی در  
حوزه قیمت گذاري عرصه واحـدهاي  

تولیدي

و جمعبنـدي  شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی اسـتان گزارشـی از  رئیس دبیرخانه 
و سیستم بـانکی ،سازمان صمت،نمایندگان محترم شرکت شهرکهاي صنعتی نظرات بررسی 

.جلسه ارائه نموددبیرخانه شورا بهسایر اعضا
پس از بحث و تبادل نظر و ارائه مطالب دبیرمحترم کمیسـیون همـاهنگی بانکهـاي اسـتان، و     

موانـع و  رفـع مدیرعامل محترم شرکت شهرکهاي صنعتی، پیشنهادات دبیرخانه شورا با هـدف  
مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت بانکی در 

:مقرر گردیده شرح زیر مصوب ویواحدهاي تولیدحوزه قیمت گذاري عرصه 
آن تعداد از بنگاه هاي اقتصادي مستقر در شـهرك هـاي صـنعتی کـه داراي سـند رسـمی       -1

هستند و توسط شرکت شهرکهاي صنعتی ارزیابی کارشناسی ارزش قیمت زمین صـورت نمـی   
از سـایر مبـادي ذیـربط    گیرد، مالك و معیار براي شبکه بانکی استعالم و  انجام کار کارشناسی

.توسط بانک خواهد بود 
بنگاه هاي اقتصادي که داراي قرارداد واگذاري هستند و سند رسمی ندارند ارزیـابی سـاالنه   -2

.سیستم بانکی قرار گیردصورت گرفته توسط شرکت شهرکها مالك عمل

2

طرح موضوعات کمیسیون گردشگري 
ــادن و     ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ات
کشــاورزي اســتان پیرامــون موانــع و 
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده 
ــع و   ــا  و موان ــروس کرون ناشــی از وی

حوزه گردشگريمشکالت 

گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه گردشگري در دبیرخانه شوراي گفت و 
با توجه به و شورا ارائه گردید، دبیرخانه خصوصی توسط رئیسش گوي دولت و بخ

توضیحات رییس محترم کمیسیون گردشگري اتاق و سایر اعضاء  پیشنهادات ارائه شده 
.مقرر گردید از طریق مبادي ذیربط پیگیري شودبه شرح زیر مصوب و 

ی از درصد از فروش ناخالص توسط تامین اجتماع67/16با توجه به دریافت -1
آژانسهاي مسافرتی بدون در نظر گرفتن اینکه آژانس داراي کد کارگاهی ثابت است و 

از وظایف ذاتی آنها قراردادها بر اساس مجوز فعالیت صادرهاین گونهاینکه امور مربوط به
تحت ) میراث فرهنگی و گردشگري(شده و از جمله تکالیف دستگاه اجراییمحسوب 

ن کارکنان بیمه شده انجام می شودتوسط هماکه انجام کار استعنوان قرارداد، حسن 
تبصره الحاق لذا براي آژانس هاي مسافرتی نیز اداره کل تامین اجتماعی استان مطابق 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي قانون تامین اجتماعی وفق38شده به ماده 
:عمل نمایدشرح زیربه، 1/2/1394نظام مالی کشور مصوب 

2تبصره "

هایی که داراي کارگاه هاي صنعتی و خدمات مبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمان
باشند و موضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در تولیدي یا فنی مهندسی ثابت می

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

12 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

موانع و مشکالت واحـدهاي تولیـدي   
ــنعتی    ــاي ص ــهرك ه ــتقر در ش مس
متقاضی دریافت تسهیالت بـانکی در  
حوزه قیمت گذاري عرصه واحـدهاي  

تولیدي

و جمعبنـدي  شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی اسـتان گزارشـی از  رئیس دبیرخانه 
و سیستم بـانکی ،سازمان صمت،نمایندگان محترم شرکت شهرکهاي صنعتی نظرات بررسی 

.جلسه ارائه نموددبیرخانه شورا بهسایر اعضا
پس از بحث و تبادل نظر و ارائه مطالب دبیرمحترم کمیسـیون همـاهنگی بانکهـاي اسـتان، و     

موانـع و  رفـع مدیرعامل محترم شرکت شهرکهاي صنعتی، پیشنهادات دبیرخانه شورا با هـدف  
مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت بانکی در 

:مقرر گردیده شرح زیر مصوب ویواحدهاي تولیدحوزه قیمت گذاري عرصه 
آن تعداد از بنگاه هاي اقتصادي مستقر در شـهرك هـاي صـنعتی کـه داراي سـند رسـمی       -1

هستند و توسط شرکت شهرکهاي صنعتی ارزیابی کارشناسی ارزش قیمت زمین صـورت نمـی   
از سـایر مبـادي ذیـربط    گیرد، مالك و معیار براي شبکه بانکی استعالم و  انجام کار کارشناسی

.توسط بانک خواهد بود 
بنگاه هاي اقتصادي که داراي قرارداد واگذاري هستند و سند رسمی ندارند ارزیـابی سـاالنه   -2

.سیستم بانکی قرار گیردصورت گرفته توسط شرکت شهرکها مالك عمل

2

طرح موضوعات کمیسیون گردشگري 
ــادن و     ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ات
کشــاورزي اســتان پیرامــون موانــع و 
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده 
ــع و   ــا  و موان ــروس کرون ناشــی از وی

حوزه گردشگريمشکالت 

گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه گردشگري در دبیرخانه شوراي گفت و 
با توجه به و شورا ارائه گردید، دبیرخانه خصوصی توسط رئیسش گوي دولت و بخ

توضیحات رییس محترم کمیسیون گردشگري اتاق و سایر اعضاء  پیشنهادات ارائه شده 
.مقرر گردید از طریق مبادي ذیربط پیگیري شودبه شرح زیر مصوب و 

ی از درصد از فروش ناخالص توسط تامین اجتماع67/16با توجه به دریافت -1
آژانسهاي مسافرتی بدون در نظر گرفتن اینکه آژانس داراي کد کارگاهی ثابت است و 

از وظایف ذاتی آنها قراردادها بر اساس مجوز فعالیت صادرهاین گونهاینکه امور مربوط به
تحت ) میراث فرهنگی و گردشگري(شده و از جمله تکالیف دستگاه اجراییمحسوب 

ن کارکنان بیمه شده انجام می شودتوسط هماکه انجام کار استعنوان قرارداد، حسن 
تبصره الحاق لذا براي آژانس هاي مسافرتی نیز اداره کل تامین اجتماعی استان مطابق 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي قانون تامین اجتماعی وفق38شده به ماده 
:عمل نمایدشرح زیربه، 1/2/1394نظام مالی کشور مصوب 

2تبصره "

هایی که داراي کارگاه هاي صنعتی و خدمات مبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمان
باشند و موضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در تولیدي یا فنی مهندسی ثابت می

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

12 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

موانع و مشکالت واحـدهاي تولیـدي   
ــنعتی    ــاي ص ــهرك ه ــتقر در ش مس
متقاضی دریافت تسهیالت بـانکی در  
حوزه قیمت گذاري عرصه واحـدهاي  

تولیدي

و جمعبنـدي  شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی اسـتان گزارشـی از  رئیس دبیرخانه 
و سیستم بـانکی ،سازمان صمت،نمایندگان محترم شرکت شهرکهاي صنعتی نظرات بررسی 

.جلسه ارائه نموددبیرخانه شورا بهسایر اعضا
پس از بحث و تبادل نظر و ارائه مطالب دبیرمحترم کمیسـیون همـاهنگی بانکهـاي اسـتان، و     

موانـع و  رفـع مدیرعامل محترم شرکت شهرکهاي صنعتی، پیشنهادات دبیرخانه شورا با هـدف  
مشکالت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هاي صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت بانکی در 

:مقرر گردیده شرح زیر مصوب ویواحدهاي تولیدحوزه قیمت گذاري عرصه 
آن تعداد از بنگاه هاي اقتصادي مستقر در شـهرك هـاي صـنعتی کـه داراي سـند رسـمی       -1

هستند و توسط شرکت شهرکهاي صنعتی ارزیابی کارشناسی ارزش قیمت زمین صـورت نمـی   
از سـایر مبـادي ذیـربط    گیرد، مالك و معیار براي شبکه بانکی استعالم و  انجام کار کارشناسی

.توسط بانک خواهد بود 
بنگاه هاي اقتصادي که داراي قرارداد واگذاري هستند و سند رسمی ندارند ارزیـابی سـاالنه   -2

.سیستم بانکی قرار گیردصورت گرفته توسط شرکت شهرکها مالك عمل

2

طرح موضوعات کمیسیون گردشگري 
ــادن و     ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ات
کشــاورزي اســتان پیرامــون موانــع و 
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده 
ــع و   ــا  و موان ــروس کرون ناشــی از وی

حوزه گردشگريمشکالت 

گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه گردشگري در دبیرخانه شوراي گفت و 
با توجه به و شورا ارائه گردید، دبیرخانه خصوصی توسط رئیسش گوي دولت و بخ

توضیحات رییس محترم کمیسیون گردشگري اتاق و سایر اعضاء  پیشنهادات ارائه شده 
.مقرر گردید از طریق مبادي ذیربط پیگیري شودبه شرح زیر مصوب و 

ی از درصد از فروش ناخالص توسط تامین اجتماع67/16با توجه به دریافت -1
آژانسهاي مسافرتی بدون در نظر گرفتن اینکه آژانس داراي کد کارگاهی ثابت است و 

از وظایف ذاتی آنها قراردادها بر اساس مجوز فعالیت صادرهاین گونهاینکه امور مربوط به
تحت ) میراث فرهنگی و گردشگري(شده و از جمله تکالیف دستگاه اجراییمحسوب 

ن کارکنان بیمه شده انجام می شودتوسط هماکه انجام کار استعنوان قرارداد، حسن 
تبصره الحاق لذا براي آژانس هاي مسافرتی نیز اداره کل تامین اجتماعی استان مطابق 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي قانون تامین اجتماعی وفق38شده به ماده 
:عمل نمایدشرح زیربه، 1/2/1394نظام مالی کشور مصوب 

2تبصره "

هایی که داراي کارگاه هاي صنعتی و خدمات مبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمان
باشند و موضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در تولیدي یا فنی مهندسی ثابت می



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

13 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال همان کارگاه انجام می
باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میضریب حق

".ونه قراردادهاي پیمان را صادر کندگمفاصاحساب این

به بنگاه هاي اقتصادي % ) 12( با توجه به روند پرداخت تسهیالت کرونایی با نرخ -2
کمیسیون آسیب دیده و وجود ابهامات و عملکرد متفاوت شبکه بانکی مقرر شد، 

هماهنگی بانکهاي استان رویه و شیوه نامه اي یکسانی تهیه  و ضمن رفع ابهامات مراتب 
.را به کلیه بانکها جهت وحدت رویه ابالغ نمایند

ض کسب و پیشه ، نوسازي ، پسماند شهرداري در رموضوع معافیت عوادر خصوص -3
، با توجه به گردشگري از حق انشعاب تاسیسات3موضوع اخذ تبصره و 1399یکساله 

اینکه بسیاري از  فعالیت  این رسته ها در حوزه گردشگري تعطیل و نیمه تعطیل 
و سپس اسفند تا شهریور98از اسفند مطرح شدهتا موضوع معافیت مقرر گردیدهستند 

با تقدیم الیحه اي به از حق انشعاب تاسیسات گردشگري 3اخذ تبصره و عدم 99ماه 
.وسط شهرداري مجوز الزم اخذ گرددتشوراي شهر 

شیوع با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از اداره کل امور مالیاتی استان مقرر گردید -4
د یا مطالبه ارزش صدور اوراق جدید تشخیص مالیات عملکرنسبت به بیماري کرونا 
.مساعدت نماید99سال تا پایان افزوده یا اجرا

3

خـدمات  طرح موضوعات کمیسـیون  
فنـــی ، مهندســـی و عمـــران اتـــاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزي  
استان پیرامون حمایتهاي مالی واحد 
ــاوره ي   ــی و مش ــی مهندس ــاي فن ه
آسیب دیده ازکرونا وشـرایط فـورس   
ماژور در بحـث قـرار دادهـاي پـیش     

فروش

مهندسی و پس از ارائه گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه خدمات فنی 
و بیان شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانعمران توسط رئیس دبیرخانه

مقرر نظرات و دفاعیات رییس محترم کمیسیون  خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق
:گردید

با توجه به اینکه بیماري ویروس کرونا خارج از میل و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی -1
پیشرفت (به طبع آن مشکالت عدم ایفا و یا تاخیردر اجراي تعهدات حادث گردیده است  و

قانون مدنی جمهوري اسالمی 226را به همراه داشته است ، و با عنایت  به مفاد ماده ) کار 
حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد ،حادثه باید –حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد ( ایران

به بروز اختالفات شدید و افزایش فوق العاده مراجعه به مراجع و توجه جدي ) خارجی باشد 
مقرر شد تا قضایی و حتی توقیف برخی پروژه ها درآینده نزدیک و با بررسی جمیع جهات  

سازمان مدیریت و برنامه ریزي ضمن بررسی آیین نامه هاي ابالغ شده نسبت به اعالم شرایط 
ومهندسی ، مشاوره اي و عمرانی استان خراسان فورس ماژور در پروژه هاي خدمات فنی ، 

به کشوربرنامه و بودجهبه سازمان نامه ايو نموده اقدام ابالغ به دستگاههاي ذیربط 
تا اقدامات مقتضی براي پروژهاي نمایدارسالاین سازمان دریافت مجوز هاي الزم از منظور
.استان نیز صورت  پذیرداز خارج
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شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال همان کارگاه انجام می
باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میضریب حق

".ونه قراردادهاي پیمان را صادر کندگمفاصاحساب این

به بنگاه هاي اقتصادي % ) 12( با توجه به روند پرداخت تسهیالت کرونایی با نرخ -2
کمیسیون آسیب دیده و وجود ابهامات و عملکرد متفاوت شبکه بانکی مقرر شد، 

هماهنگی بانکهاي استان رویه و شیوه نامه اي یکسانی تهیه  و ضمن رفع ابهامات مراتب 
.را به کلیه بانکها جهت وحدت رویه ابالغ نمایند

ض کسب و پیشه ، نوسازي ، پسماند شهرداري در رموضوع معافیت عوادر خصوص -3
، با توجه به گردشگري از حق انشعاب تاسیسات3موضوع اخذ تبصره و 1399یکساله 

اینکه بسیاري از  فعالیت  این رسته ها در حوزه گردشگري تعطیل و نیمه تعطیل 
و سپس اسفند تا شهریور98از اسفند مطرح شدهتا موضوع معافیت مقرر گردیدهستند 

با تقدیم الیحه اي به از حق انشعاب تاسیسات گردشگري 3اخذ تبصره و عدم 99ماه 
.وسط شهرداري مجوز الزم اخذ گرددتشوراي شهر 

شیوع با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از اداره کل امور مالیاتی استان مقرر گردید -4
د یا مطالبه ارزش صدور اوراق جدید تشخیص مالیات عملکرنسبت به بیماري کرونا 
.مساعدت نماید99سال تا پایان افزوده یا اجرا

3

خـدمات  طرح موضوعات کمیسـیون  
فنـــی ، مهندســـی و عمـــران اتـــاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزي  
استان پیرامون حمایتهاي مالی واحد 
ــاوره ي   ــی و مش ــی مهندس ــاي فن ه
آسیب دیده ازکرونا وشـرایط فـورس   
ماژور در بحـث قـرار دادهـاي پـیش     

فروش

مهندسی و پس از ارائه گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه خدمات فنی 
و بیان شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانعمران توسط رئیس دبیرخانه

مقرر نظرات و دفاعیات رییس محترم کمیسیون  خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق
:گردید

با توجه به اینکه بیماري ویروس کرونا خارج از میل و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی -1
پیشرفت (به طبع آن مشکالت عدم ایفا و یا تاخیردر اجراي تعهدات حادث گردیده است  و

قانون مدنی جمهوري اسالمی 226را به همراه داشته است ، و با عنایت  به مفاد ماده ) کار 
حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد ،حادثه باید –حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد ( ایران

به بروز اختالفات شدید و افزایش فوق العاده مراجعه به مراجع و توجه جدي ) خارجی باشد 
مقرر شد تا قضایی و حتی توقیف برخی پروژه ها درآینده نزدیک و با بررسی جمیع جهات  

سازمان مدیریت و برنامه ریزي ضمن بررسی آیین نامه هاي ابالغ شده نسبت به اعالم شرایط 
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دستور العمل هاي الزم تامین اعتبارات واحد هاي آسیب دیده از  بیماري با توجه به ابالغ -2
و با توجه به صدمات ناشی از رکود بازار، توقف بخش بزرگ خدمات ) 19کویید ( کرونا 

وزشی ، گردشگري ، ورزشی ، مدي ، معدنی ، صنفی ، کشاورزي ، آواحدهاي تولی( گیرندگان 
م بخش اقتصادي و به تبع آن محدودیت هاي بسیار زیاد و عدم انجام فعالیت هاي الز... ) 

لیست منتخب : بوجود آمده در فعالیت واحد هاي فنی مهندسی و مشاوره اي  مقرر گردید 
و ) کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق ( واحدهاي اقتصادي ذیل اتاق بازرگانی 

ظرات اداره کل تعاون ، کار و انجمن شرکت هاي فنی مهندسی و مشاوره اي با اخذ نقطه ن
رفاه اجتماعی تهیه و اقدامات الزم در خصوص تامین اعتبارات الزمه جهت تعدیل بخشی از 
زیانهاي حاصله از رکود اقتصادي و درج عناوین رشته هاي مشمول اعتبارات واحد هاي آسیب 

انداري خراسان ویروس کرونا از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط استدیده از
.پیگیري گرددرضوي

کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق  ،همچنین با توجه به پیشنهادات مطروحه-3
اردادهاي در خصوص قرار داد هاي پیش فروش ، فروش و یا مشارکت در ساخت و قر

اردادهاي ماه تاخیر در انجام کلیه تعهدات قر3مقرر شدبه دلیل شرایط حاکم وپیمانکاري 
ساختمانی و عمرانی در مدت قراردادهاي فوق به نحوي که این بازه زمانی ازمدت قرارداد 

از طریق سازمان مدیریت و برنامه ودکاسته و به همان میزان به مدت زمان تعهدات افزوده ش
.ریزي استان پیگیري شود

توجه به اینکه از اوایل اسفند ماه تقریبا تمامی کارهاي خدماتی و پیمانی به حالت با-4
ل و با توجه به اینکه تعلیق در آمده اند  با بازگشت تقریبی وضعیت اجتماعی به حالت قب

نسبت پیشرفت به پرداخت پیش فروش واحدهاي مسکونی و تجاري به دوحالت قراردادهاي
لذا مقرر ذیردانجام می پسررسید هاي مشخص درپرداخت و فیزیکی عملیات ساختمانی 

:شد تا 

، نسبت پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانیپرداخت بصورت پرداخت به نحوه در ) الف 
.تعهدات آن نیز به صورت اتوماتیک به همان نسبت به تعویق افتد

صورت تعیین گردد، اینبهسررسید هاي مشخصدررداخت پبصورت نحوه پرداختدر )  ب 
که در این حالت چک هایی که سررسید آن در بازه تاخیر فوق می باشد به مدت یک ماه به 

.تعویق افتد

تعطیلی کارگاههاي ساختمانی در دوره فورس ماژور و خواب توسط اداره کل امور مالیاتی،-5
هاي پروژه منظور گرددو از معافیت مالیاتی دردوره اي سرمایه و معطلی پروژه ها جزء هزینه 

. فورس ماژور برخوردارشود
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دستور العمل هاي الزم تامین اعتبارات واحد هاي آسیب دیده از  بیماري با توجه به ابالغ -2
و با توجه به صدمات ناشی از رکود بازار، توقف بخش بزرگ خدمات ) 19کویید ( کرونا 

وزشی ، گردشگري ، ورزشی ، مدي ، معدنی ، صنفی ، کشاورزي ، آواحدهاي تولی( گیرندگان 
م بخش اقتصادي و به تبع آن محدودیت هاي بسیار زیاد و عدم انجام فعالیت هاي الز... ) 

لیست منتخب : بوجود آمده در فعالیت واحد هاي فنی مهندسی و مشاوره اي  مقرر گردید 
و ) کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق ( واحدهاي اقتصادي ذیل اتاق بازرگانی 

ظرات اداره کل تعاون ، کار و انجمن شرکت هاي فنی مهندسی و مشاوره اي با اخذ نقطه ن
رفاه اجتماعی تهیه و اقدامات الزم در خصوص تامین اعتبارات الزمه جهت تعدیل بخشی از 
زیانهاي حاصله از رکود اقتصادي و درج عناوین رشته هاي مشمول اعتبارات واحد هاي آسیب 

انداري خراسان ویروس کرونا از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط استدیده از
.پیگیري گرددرضوي

کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق  ،همچنین با توجه به پیشنهادات مطروحه-3
اردادهاي در خصوص قرار داد هاي پیش فروش ، فروش و یا مشارکت در ساخت و قر

اردادهاي ماه تاخیر در انجام کلیه تعهدات قر3مقرر شدبه دلیل شرایط حاکم وپیمانکاري 
ساختمانی و عمرانی در مدت قراردادهاي فوق به نحوي که این بازه زمانی ازمدت قرارداد 

از طریق سازمان مدیریت و برنامه ودکاسته و به همان میزان به مدت زمان تعهدات افزوده ش
.ریزي استان پیگیري شود

توجه به اینکه از اوایل اسفند ماه تقریبا تمامی کارهاي خدماتی و پیمانی به حالت با-4
ل و با توجه به اینکه تعلیق در آمده اند  با بازگشت تقریبی وضعیت اجتماعی به حالت قب

نسبت پیشرفت به پرداخت پیش فروش واحدهاي مسکونی و تجاري به دوحالت قراردادهاي
لذا مقرر ذیردانجام می پسررسید هاي مشخص درپرداخت و فیزیکی عملیات ساختمانی 

:شد تا 

، نسبت پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانیپرداخت بصورت پرداخت به نحوه در ) الف 
.تعهدات آن نیز به صورت اتوماتیک به همان نسبت به تعویق افتد

صورت تعیین گردد، اینبهسررسید هاي مشخصدررداخت پبصورت نحوه پرداختدر )  ب 
که در این حالت چک هایی که سررسید آن در بازه تاخیر فوق می باشد به مدت یک ماه به 

.تعویق افتد

تعطیلی کارگاههاي ساختمانی در دوره فورس ماژور و خواب توسط اداره کل امور مالیاتی،-5
هاي پروژه منظور گرددو از معافیت مالیاتی دردوره اي سرمایه و معطلی پروژه ها جزء هزینه 

. فورس ماژور برخوردارشود



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

15 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

طرح موضوعات کمیسیون گردشگري 
ــادن و     ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ات
کشــاورزي اســتان پیرامــون موانــع و 
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده 
ــع و   ــا  و موان ــروس کرون ناشــی از وی

حوزه گردشگريمشکالت 

پس از ارائه گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه گردشگري در دبیرخانه 
:دولت و بخش خصوصی توسط رئیس این دبیرخانه، مقرر گردیدشوراي گفت و گوي

قانون بیمه بیکاري ، بیمه بیکاري به عنوان یکی از 3باعنایت به اینکه به موجب ماده -1
حمایت هاي تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق 

انون بیکار می شوند بیمه بیکاري بیمه مقرر ، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این ق
همین قانون تاکید گردیده است ، بیمه 2ماده 2پرداخت نماید و از طرفی در تبصره 

شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش 
بیمه بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرري... سوزي و 

بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6بیکاري استفاده خواهند نمود و در بند الف ماده 
) 2( ماده ) 2(ماه سابقه پرداخت بیمه ، مالك قرارگرفته ولیکن مشمولین تبصره) 6(

قانون بیمه بیکاري 7این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد و نیز در بند ب ماده 
متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه %) 55(بیمه شده بیکار معادلمیزان مقرري 

نفر از افراد تحت ) 4( بیمه شده می باشد به مقرري افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر 
حداقل دستمزد افزوده خواهند شد و در هر %) 10(تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان 
متوسط % ) 80(اید از حداقل دستمزد کمتر و از حال مجموع دریافتی مقرري بگیر نب

علی ایحال با بررسی جمیع جهات و استماع اظهارات .مزد یا حقوق وي بیشتر باشد
معاونین و نمایندگان محترم دستگاه هاي ذیربط و تشکل هاي بخش خصوصی و تاکید 

حوادث قهریه از آنجائیکه به صراحت قانون بیمه بیکاري در مواقع خاص و بروز: بر اینکه 
کارگران بیکار شده تحت ... و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزي 

درصد حقوق بعنوان بیمه بیکاري 3پوشش بیمه بیکاري قرار می گیرند و حق بیمه 
پرداخت گردیده است و متولی اصلی تامین اجتماعی است ، ضمن اینکه در بند ب ماده 

تاکید بر رعایت حداقل مزد گردیده است ، هرچند برابر اعالم قانون بیمه بیکاري 7
معاون محترم روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از خرداد ماه سازمان تامین 
اجتماعی برابر قانون تامین اجتماعی اقدام به پرداخت مستمري بیمه بیکاري خواهد 

و فروردین و اردیبهشت 98هه اسفند نمود لیکن پرداخت کمتر از حداقل مزد طی سه ما
هرچند در اجراي مصوبات ستاد کروناي کشور است لیکن لحاظ نمودن این پرداخت 99

مقرر شد از طریق به عنوان بخشی از استحقاق مقرري بگیر فاقد توجیهات الزم است لذا 
درخواست شود تا در کشور طرح در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 
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ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف
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طرح موضوعات کمیسیون گردشگري 
ــادن و     ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ات
کشــاورزي اســتان پیرامــون موانــع و 
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده 
ــع و   ــا  و موان ــروس کرون ناشــی از وی

حوزه گردشگريمشکالت 

پس از ارائه گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه گردشگري در دبیرخانه 
:دولت و بخش خصوصی توسط رئیس این دبیرخانه، مقرر گردیدشوراي گفت و گوي

قانون بیمه بیکاري ، بیمه بیکاري به عنوان یکی از 3باعنایت به اینکه به موجب ماده -1
حمایت هاي تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق 

انون بیکار می شوند بیمه بیکاري بیمه مقرر ، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این ق
همین قانون تاکید گردیده است ، بیمه 2ماده 2پرداخت نماید و از طرفی در تبصره 

شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش 
بیمه بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرري... سوزي و 

بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6بیکاري استفاده خواهند نمود و در بند الف ماده 
) 2( ماده ) 2(ماه سابقه پرداخت بیمه ، مالك قرارگرفته ولیکن مشمولین تبصره) 6(

قانون بیمه بیکاري 7این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد و نیز در بند ب ماده 
متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه %) 55(بیمه شده بیکار معادلمیزان مقرري 

نفر از افراد تحت ) 4( بیمه شده می باشد به مقرري افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر 
حداقل دستمزد افزوده خواهند شد و در هر %) 10(تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان 
متوسط % ) 80(اید از حداقل دستمزد کمتر و از حال مجموع دریافتی مقرري بگیر نب

علی ایحال با بررسی جمیع جهات و استماع اظهارات .مزد یا حقوق وي بیشتر باشد
معاونین و نمایندگان محترم دستگاه هاي ذیربط و تشکل هاي بخش خصوصی و تاکید 

حوادث قهریه از آنجائیکه به صراحت قانون بیمه بیکاري در مواقع خاص و بروز: بر اینکه 
کارگران بیکار شده تحت ... و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزي 

درصد حقوق بعنوان بیمه بیکاري 3پوشش بیمه بیکاري قرار می گیرند و حق بیمه 
پرداخت گردیده است و متولی اصلی تامین اجتماعی است ، ضمن اینکه در بند ب ماده 

تاکید بر رعایت حداقل مزد گردیده است ، هرچند برابر اعالم قانون بیمه بیکاري 7
معاون محترم روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از خرداد ماه سازمان تامین 
اجتماعی برابر قانون تامین اجتماعی اقدام به پرداخت مستمري بیمه بیکاري خواهد 

و فروردین و اردیبهشت 98هه اسفند نمود لیکن پرداخت کمتر از حداقل مزد طی سه ما
هرچند در اجراي مصوبات ستاد کروناي کشور است لیکن لحاظ نمودن این پرداخت 99

مقرر شد از طریق به عنوان بخشی از استحقاق مقرري بگیر فاقد توجیهات الزم است لذا 
درخواست شود تا در کشور طرح در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 
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ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

طرح موضوعات کمیسیون گردشگري 
ــادن و     ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ات
کشــاورزي اســتان پیرامــون موانــع و 
مشکالت کسب وکارهاي آسیب دیده 
ــع و   ــا  و موان ــروس کرون ناشــی از وی

حوزه گردشگريمشکالت 

پس از ارائه گزارشی از موضوعات کارشناسی شده در حوزه گردشگري در دبیرخانه 
:دولت و بخش خصوصی توسط رئیس این دبیرخانه، مقرر گردیدشوراي گفت و گوي

قانون بیمه بیکاري ، بیمه بیکاري به عنوان یکی از 3باعنایت به اینکه به موجب ماده -1
حمایت هاي تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق 

انون بیکار می شوند بیمه بیکاري بیمه مقرر ، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این ق
همین قانون تاکید گردیده است ، بیمه 2ماده 2پرداخت نماید و از طرفی در تبصره 

شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش 
بیمه بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرري... سوزي و 

بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6بیکاري استفاده خواهند نمود و در بند الف ماده 
) 2( ماده ) 2(ماه سابقه پرداخت بیمه ، مالك قرارگرفته ولیکن مشمولین تبصره) 6(

قانون بیمه بیکاري 7این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد و نیز در بند ب ماده 
متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه %) 55(بیمه شده بیکار معادلمیزان مقرري 

نفر از افراد تحت ) 4( بیمه شده می باشد به مقرري افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر 
حداقل دستمزد افزوده خواهند شد و در هر %) 10(تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان 
متوسط % ) 80(اید از حداقل دستمزد کمتر و از حال مجموع دریافتی مقرري بگیر نب

علی ایحال با بررسی جمیع جهات و استماع اظهارات .مزد یا حقوق وي بیشتر باشد
معاونین و نمایندگان محترم دستگاه هاي ذیربط و تشکل هاي بخش خصوصی و تاکید 

حوادث قهریه از آنجائیکه به صراحت قانون بیمه بیکاري در مواقع خاص و بروز: بر اینکه 
کارگران بیکار شده تحت ... و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزي 

درصد حقوق بعنوان بیمه بیکاري 3پوشش بیمه بیکاري قرار می گیرند و حق بیمه 
پرداخت گردیده است و متولی اصلی تامین اجتماعی است ، ضمن اینکه در بند ب ماده 

تاکید بر رعایت حداقل مزد گردیده است ، هرچند برابر اعالم قانون بیمه بیکاري 7
معاون محترم روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از خرداد ماه سازمان تامین 
اجتماعی برابر قانون تامین اجتماعی اقدام به پرداخت مستمري بیمه بیکاري خواهد 

و فروردین و اردیبهشت 98هه اسفند نمود لیکن پرداخت کمتر از حداقل مزد طی سه ما
هرچند در اجراي مصوبات ستاد کروناي کشور است لیکن لحاظ نمودن این پرداخت 99

مقرر شد از طریق به عنوان بخشی از استحقاق مقرري بگیر فاقد توجیهات الزم است لذا 
درخواست شود تا در کشور طرح در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 
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ابط قانون بیمه بیکاري ترمیم تفاوت حداقل مزد قانونی به نیروهاي کار چارچوب ضو
.واجد شرایط بیکارشده پرداخت شود

با هدف کمک به بهبود وضعیت ، صنعت گردشگري و کاهش هزینه هاي خدمات -2
مقرر ق بیمه تامین اجتماعی، گردشگري و پایداري اشتغال موجود و کمک به صندو

شوراي عالی گردشگري کشوروح در شوراي گفت و گوي کشورتا از طریق طرگردید
: در حوزه تامین اجتماعی پیگیري شودموضوعات زیر

مشروط به حفظ نیروي موجود معاف شود 99سهم حق بیمه کارفرما براي یکساله ) الف
.

در صنعت 99لغایت اسفند 98حسابرسی تامین اجتماعی به مدت یکسال از اسفند ) ب 
.گردشگري فرصت داده شود

2

طرح موضـوعات کمیسـیون حمـل و    
نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صـنایع،  
معادن و کشـاورزي اسـتان پیرامـون    
موانــع و مشــکالت کســب وکارهــاي 

آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا  

پیرامون آسیب هاي وارده از وقوع شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار حوزه گزارشی
توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و حمل و نقل بین المللی و ترانزیت 

و با توجه به ارایه نظرات رییس محترم کمیسیون مطرح گردید بخش خصوصی استان 
از طریق استانداري و انعکاس به موضوعات زیرمقرر شدحمل و نقل و ترانزیت اتاق 

: شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور پیگیري گردد

ستاد ملی مقابله طریق سیب وارده به حمل و نقل بار و ترانزیت، از با توجه به شدت آ-1
ترانزیت و غیره  جزء از بین المللی، پیگیري گردد تا رسته حمل و نقل بار اعم باکرونا 

مشمول دریافت وام و تسهیالت کروناکه آسیب دیده از کرونا کسب و کارهايرسته
.هستند قرار گیرد

متوقف شدن صدها کانتینر مربوط به خطوط کشتیرانی در مبادي ورودي با توجه به-2
کانتینرها ) دموژار(و خروجی که منجر به ایجاد هزینه هاي بسیار باالي حق  توقف  

ال معافیت هاي مدت توقف از سوي نمایندگی هاي خطوط اعممقرر شداست، گردیده
.پیگیري شودکشتیرانی در ایران 

به متوقف بودن کاالها در گمرکات ، هزینه هاي انبارداري زیادي متوجه نظر-3
گمرك پیگیري شود تاکه در این خصوصاستشرکتهاي حمل و نقل بین المللی شده 

.براي شرکتهاي مرتبط اعمال نمایدهاییمعافیت. ا.ا.محترم ج
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