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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 دستور جلسه:       

 پیرامون: استان طرح موضوعات اتحادیه صادرکنندگان زعفران 

o  غذا و داروو استاندارد مشکالت ناشی از موازی کاری دو دستگاه متولی در حوزه 

o  و مشکالت این اتحادیه در این رابطه صادرات زعفرانموضوع برگشت ارز حاصل از 

   در خصوص مساایل ایان صاندوق در حاوزه  )به پیوست( صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 28/04/99ص مورخ /36805/5طرح موضوعات نامه شماره

 مالیات بر ارزش افزوده و سایر موضوعات مرتبط

  سایر موارد 

 

استاندارد و  بین دو دستگاه ازی کاری، رئیس دبیرخانه اشورا در ابتدای این نشست با اشاره به موضوعات حوزه کشاورزی و زعفران به عنوان دستورکارهای جلسه گفت: بحث مو«علی اکبر لبافی»

ه بهداشتی نمون-ر حوزه نظارتیین نیز دران به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شده است؛ پیش از امعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از موضوعاتی است که از سوی شورای ملی زعف

ه گریبان است، بددی دست الش های متعهایی از موازی کاری داشتیم که با پیگیری شورای گفتگو، تا حد زیادی مشکالت موجود مرتفع شد. در این مقطع که بخش تولید و صادرات با چ

 ر رویه ها و تسریع در پیگیری امور، حداقل تالش دستگاه ها برای کمک به این حوزه خواهد بود. تسهیلگری د

بر است بر و هزینهی زمانهای صنعته برای واحدوی بر ضرورت دستیابی به تفاهم در این بحث تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی مدعی است اقدامات مشابهی که توسط دستگاه ها انجام می شود ک

تر نمایند و با حذف را سهل ا مسیرهاتر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند و درخواست فعاالن این حوزه نیز کاهش هزینه های مذکور می باشد. از طرفی در قانون بهبود مستم

 مقررات زائد به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند. 

خش خصوصی شنهادات موثر بن باب پی. باید در ایلبافی یادآور شد:موضوع بازگشت ارز نیز گریبانگر بخش های مختلف اقتصادی بود ه و به یک دغدغه جدی برای فعاالن این حوزه بدل شده است

 جمع بندی شود و دستگاه متولی نیز همراهی الزم را داشته باشد تا هر دو حوزه از موضوع بازگشت ارز مطمئن و منتفع شوند. 

 وقتی سازمان ها کارشناسی یکدیگر را قبول ندارند*
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ارد که برای برخی دا و دارو وجود عاونت غذی اظهار کرد: موازی کاری هایی در حوزه نظارتی میان اداره کل استاندارد و مخراسان رضو ندر ادامه غالمرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفرا 

عکس در این میان شاخص گیریم و یا بالبارد را تاندمجوز اس از صنایع مشکل ساز شده است. برای نمونه، به منظور اخذ مجوز استاندارد و فعالیت باید ابتدا به معاونت غذا و دارو مراجعه کنیم و سپس

 ست. ی و اخذ مجوزهاای نظارتهمانبر رویه های نظارتی ادارات مذکور نیز با یکدیگر مغایرت دارد و این سازمان ها کارشناسی همدیگر را قبول ندارند. ماحصل این وضع، هزینه بر و ز

دود یک میلیون ححدهای زعفران، ارد در واهای هر یک از این دو ارگان به طور مجزا انجام می شود و به طور مثال آزمایش های اداره کل استاندوی افزود: امروز بازرسی ها، آزمایش ها و آزمون 

عکس است تا از دوباره ستاندارد و بالاداره کل او دارو با ا تومان هزینه در پی دارد درحالی که آزمون های هر دو اداره یکسان می باشد. تقاضای ما به اشتراک گذاشتن نتایج نمونه برداری معاونت غذ

 کاری و تحمیل هزینه های مازاد جلوگیری شود. 

دیگر نیروهای فعال  تای گرفته نفاز مسئوالن  اغل واحدها،میری ادامه داد: دوره های آموزشی دو ارگان نیز برای واحدهای صنعتی حوزه زعفران برابر استاندارد و تقریبا یکسان باشد اما نیروهای ش

تفاهم بین دو  ود، با برقراریضعیت موجوبا توجه به در بخش های مختلف باید دوره های آموزشی مذکور را در هر دو حوزه استاندارد و معاونت غذا و دارو طی کنند؛ لذا تقاضای ما این است که 

جوزهای مربوط به توجه اینکه، م کته قابله به صادراتی بودن محصول زعفران، موضوع بیشتر به حوزه استاندارد مرتبط است. نارگان از موازی کاری در این زمینه نیز پرهیز شود که البته با توج

پاسخگو نیستند و بنگاه  ز این دو ارگاناهیچ یک  فاقی بیافتدصادرات زعفران چه از سوی اداره استاندارد و چه از جانب معاونت غذا و دارو، تنها تا مرحله ورود به گمرک ایران اعتبار دارد و اگر ات

 اقتصادی خود باید مسئولیت کار را بپذیرد. 

و ارگان دهایی که از سوی بازرسی وهای آموزشی لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در ادامه سخنان میری گفت: امروز در حوزه زعفران سه موضوع نمونه برداری آزمایش، دوره 

 شود، تقریبا یکسان است و باید بتوانیم با هم افزایی، باعث برقراری تفاهمی برای استفاده دو دستگاه از نمونه های یکدیگر بشویم.  انجام می

 حذف موازی کاری های احتمالی باید از مرکز پیگیری و محقق شود*

داره کل استاندارد و معاونت غذا و ااین موضوعات مطرح شد و تفاهمی بین  1395نشست اظهار کرد: در سال  حامد محمدی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این

ه در استان امضا کردیم کتفاهم نامه ای  ها را اجرا کنند؛ با این وجود، ما به اتکایداروی دانشگاه علوم پزشکی حاصل آمد اما نکته اینجاست که هر دو ارگان تابع قوانین باالدستی هستند و باید آن

 . مشکل نشوند کوشیدیم تا حد امکان اشتراکات را استخراج نموده و تالش شد تا به قانون خدشه وارد نشود و واحدهای تولیدی نیز در حوزه صنعت غذا دچار

تان معتقدیم که اگر کار و دستگاه در اسال، هر داز سازمان ها سامانه مجزا دارند. با این ح وی افزود: در بحث بازرسی و نمونه برداری چون کار در سامانه و بستر الکترونیک قرار گرفته است، هر یک

هر دو  همین اساس، انجام داد. بر وان کاریتاستان نمی  به طور اشتراکی انجام شود، بهتر است اما مشکل اینجاست که این دو سامانه در سطح ملی باید به هم متصل شوند و تا این اتفاق نیفتد، در

 سازمان این موضوع را به مرکز پیشنهاد نموده ایم.

را گذرانده باشد، در سیستم ما قابل پذیرش است و می  محمدی ادامه داد: در بحث آموزش اما تفاهماتی صورت گرفته و به استناد آن، وقتی نماینده واحد اقتصادی دوره آموزشی معاونت غذا و دارو
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 اهینامه های آموزشی یکدیگر را قبول دارند. توان گفت امروز دو دستگاه گو 

ازرسی ایراد دیگری بندارد در زمان کل استا ن بود ادارهوی درباره موازی کاری ها در حوزه بازرسی نیز اظهار کرد: در گذشته بازرسی از یک واحد توسط معاونت غذا و دارو انجام می شد و بعد ممک

ه واحد مراجعه برای بازرسی ب ذا و دارویک نماینده از اداره کل استاندارد به طور مستمر در کمیته های فنی واحد نظارت حضور دارد و وقتی معاونت غوارد کند. این موضوع تا حدودی حل شد و 

ی نخواهیم داشت. نه مراجعه مجددر این زمیدو بر همین اساس، می کند اما نماینده استاندارد هم می تواند همانجا و در یک مرحله اظهار نظر کند و اطالع رسانی الزم به واحد مذکور صورت بگیرد 

 یر شوند.دستخوش تغی در مجموع اقداماتی که به قواره اختیارات استانی بوده، انجام گرفته است و برای هر تالش و تفاهم بیشتر، الزم است تا قوانین باالدستی

 ضرورت حذف موازی کاری ها در حوزه آموزش *

داشتیم، موازی کاری در  1395سال  ، رئیس اداره صادرات و واردات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: طبق تفاهم نامه ای که درحسین مقدادیسپس 

بار این کار را انجام می دهیم و  4تا  3ل رسی های ما هزینه ای ندارد و در ساگفت که باز حوزه آموزش مرتفع شد. در بحث بازرسی و نمونه برداری نیز اگر بحث هزینه برای واحد مطرح است، باید

مان است و در برخی موارد حتی به طور هزار تو 50تا  49برای نمونه برداری هم بیش از یک بار در سال مراجعه نمی کنیم. هزینه های آزمون هم بسیار پایین هستند و در واحدهای زعفران بین 

 می شود.  رایگان انجام

واهی را اخذ کند، گاز استاندارد  ی بخواهدو اگر واحد وی با بیان اینکه به نظر می رسد در بحث گواهی بهداشت صادرات مشکالتی وجود دارد، افزود: ما براساس تقاضا این گواهی را صادر می کنیم

ه این موضوع نجام می دهیم کایرحضوری ر مشهد با سامانه بومی، صدور گواهی بهداشت را از اول مرداد به صورت غمشکلی نداریم. روال صدور گواهی نیز به صورت سیستمی و سامانه ای است؛ ما د

 به ویژه برای واحدهای شهرستان مفید بوده است.

گر اداره کل استاندارد یر این صورت، انیم؛ در غکباشیم، به همان استناد می مقدادی تاکید کرد: ما الزامی در نمونه برداری برای صدور گواهی نداریم و اگر در دو ماه اخیر خود نمونه برداری داشته 

 ا می پذیریم. رند، باز هم آن کا اعالم یجه را به منمونه برداری کرده باشد، آن را می پذیریم و حتی اگر خود واحد صنعتی به یکی از آزمایشگاه های همکار ما نمونه خود را تحویل دهد و نت

ینکه یک ارگان اخذ شود؛ از سوی یک ااتحادیه صادرکنندگان زعفران استان در پاسخ به اظهارات نمایندگان دو سازمان مذکور، بیان کرد: ما به دنبال آن هستیم که تصمیم نهایی میری، رئیس 

ونه برداری ستیم. هزینه نمهه همکاری می شود. برای حل این مشکل، حاضر به هرگونواحد باید از دو مرکز مجوز بگیرد و بازرسی داشته باشد، به صرف زمان مضاعف و هزینه های سنگین تر منجر 

هش هزینه و زمان در الدستی برای کاقامات بامهمکاری از  ها از سوی معاونت غذا و دارو کم است اما هزینه های استاندارد حدود یک میلیون تومان برآورد می شود و با توجه به رکود بازار، تقاضای

 زمینه را داریم.این 

 سازمان ها به ندرت نتایج آزمون های یکدیگر را می پذیرند*

گیر بخش خصوصی بوده و بارها در جلسات فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز در همین خصوص اظهار کرد: بحث موازی کاری دستگاه های اجرایی و نظارتی سال هاست که گریبان
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 الش های ناشی از این رویه، برای مسئوالن امر تشریح شده است. برای حذف این رویه های موازی، نیازمند اصالح قوانین در سطح ملی هستیم.مختلف و محافل گوناگون، چ 

ست که چون این موضوع چند سال قبل در امن این بار آزمون از زعفران یک واحد انجام می شود. پیشنهاد  9تا  8وی افزود: امروز دو ارگان به ندرت آزمون های یکدیگر را قبول دارند و در سال 

هم موازی کاری  یه صنایع غذاییو در بق زعفران نیستاستان مطرح شد و با تفاهم نامه دو سازمان تا مدت ها مشکل حضور هر دو ارگان فروکش کرده بود و با توجه به اینکه این مسئله منحصر به 

رجاع ای گفتگوی مرکز ع به شوراصنایع غذایی برای حذف این موازی کاری جمع بندی و موضوع در حضور استاندار مطرح گردد. همچنین این موضودو سازمان وجود دارد، پیشنهادات تشکل های 

 داده شود.

وع از مرکز تر است این موضندد و بهمات استانی می بمهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز گفت: وجود سامانه یکپارچه کشوری در هر یک از ارگان ها، دست ما را برای تفاه

 اصالح شود.

اسطه آن برای ش هایی که به وست و چالاسربار زیاد علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاروزی استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: همه قبول داریم که موازی کاری و هزینه های 

ن تعیین ر اقتصادی استاتاد تدبیسهم تلقی گردند. به نظر می رسد بهتر این باشد که براساس پیشنهادی که مطرح شد مشکالت و موازی کاری ها احصاء شده و در واحد ایجاد می شود، باید م

 تکلیف شوند. 

ستان اد دارد؛ ما در نکته وجو این نشست اظهار کرد: در این زمینه دولبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی مباحث مطروحه دستور کار نخست 

شده است اما  مات نیز اجراییآن تفاه عمده ای از اتفاق نظر را برای رفع این موازی کاری داریم و در دو سال گذشته تفاهمات خوبی نیز با همین هدف و در همین راستا داشته ایم و حتی بخش

 ه تفاهمات از مرکز می باشد؛ زیرا سامانه ای از مرکز ایجاد شده و نمی توان از استان در این زمینه کاری انجام داد.بخشی از مسائل مربوط ب

. ره دارد اما اجرایی نمی گردداری ها اشاکقانون بهبود محیط کسب و کار نیز به همین کاهش موازی  7وی با بیان اینکه در بحث آموزش و نمونه برداری می توان به تفاهم رسید، یادآور شد: ماده 

و  وازی کاری دنبالمگی و پرهیز از رچن یکپاه کرد تا ایهمه ارگان ها باید یکپارچه شوند تا مراجعات به واحد تولیدی کاهش یابد. باید بتوان از ظرفیت شورای گفتگوی مرکز و اتاق ایران استفاد

 . فتگو مطرح کنیمشورای گ تشکل های مواد غذایی منعکس می کنیم تا پیشنهادات را اخذ نموده و در قالب پیشنهادی کلی در محقق گردد؛ بنابراین موضوع را به مجموعه های مرتبط و

 ناتوانی صادرکنندگان زعفران برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات *

درصدی  50اتی، تفاوتی عفران صادردر توضیح این دستورکار گفت: در موضوع بازگشت ارز ز یخراسان رضودر ادامه، جلسه وارد دستورکار بعدی شد. میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 

 650حدود ، ردندبه سامانه واریز می ککنندگان و آنچه صادر بوددالر  1300نرخ پایه گمرکی زعفران میان ارز حاصل از صادرات با آنچه باید به سامانه بانکی بپردازیم، وجود دارد؛ تا دو هفته پیش، 

ران به تفاوت نرخ در گذشته، برخی از همکا دالر نرخ پایه گمرکی تقلیل یافته است اما با توجه 1300دالر برآورد می شد؛ خوشبختانه با درخواست های ما از دو هفته پیش تغییر رقم انجام شده و 

 ما نتوانستند تعهدات خود را به بانک مرکزی ایفا کنند.
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رکی را نرخ پایه گم اصل از صادرات،فت ارز حر همکاران ما نتوانسته اند تسویه حساب ارزی داشته باشند و دلیل اصلی آن باال بودن نرخ پایه گمرکی است زیرا بانک مرکزی برای دریاوی افزود: اکث 

توانند بخشی از آن بنمی آورند که  به کشور ته اینجاست همکاران ما ارزی دریافت نمی کنند وقبول دارد درصورتی که سازمان مالیاتی نرخی که ما در دفاتر ثبت می کنیم را مورد قبول می داند. نک

 را به سیستم خاصی پرداخت نمایند. حاال با این اوصاف، مازاد نرخ را چگونه تامین کنند؟

شکل ادرکننده دچار مصطرح است و واحدهای داشتیم اما در حال حاضر که این موضوع مها مشکلی نمیری تصریح کرد: در گذشته چون موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح نبود، با نرخ

 شده اند.

ار داشت که ، می توان انتظنجام شودپیگیری و ا جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده بیان کرد: اگر موضوع واردات در قبال صادرات

 ک مرکزی بر بحث بازگشت ارز تاکید نکند.بان

ست البته که در پذیرفته شده ا ک مورد آنیی در پاسخ گفت: ما در بحث واردات از محل ارز صادرات پیشنهاداتی را ارائه داده ایم اما تنها صادرکنندگان زعفران خراسان رضو هیاتحاد سیرئمیری، 

 ند. کداخت می طریق ممکن ارز را تامین و پربحث اختالف نرخ فروش ما با تعرفه گمرکی، مشکالتی جدی وجود دارد؛ اگر این نرخ واقعی باشد، صادرکننده به هر 

ت زعفران نیز در روز ارت دارد و قیمفاتر نظدبر این  نیز وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که میزان پولی که بابت صادرات دریافت شده در دفاتر صادرکنندگان،درج گردد؛ اداره کل امور مالیاتی

د اما گوش از آن حاصل شو رفه گمرکینرخ زعفران در روزی که صادرات انجام شده، باید مورد مقایسه قرار بگیرد تا تعصادرات و نرخ ارز در همان روز مشخص است. بر همین اساس، نرخ ارز و 

 شنوایی در این قضیه وجود ندارد. 

 های یک بار مصرف پس از اجرای طرح تعهد ارزی ظهور قاچاقچیان زعفران و کارت*

ر واردات و وارداتی و آما ادراتی وصنه گفت: در این خصوص دو بحث اساسی مطرح است؛ قیمت مشخصی باید وجود داشته باشد تا ارزش کاالهای منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز در این زمی

رز را برگردانید و مبنای بازگشت ارز ام کرد که دولت اعال 97صادرات براساس آن تعیین گردد. در گذشته، چون صادرات معاف از مالیات بود اهمیتی به این تفاوت نرخ داده نمی شد اما از سال 

 دیم. را مطرح کر همان اظهارنامه های گمرکی و قیمت های پایه صادراتی گمرک قرار گرفت، ما در شورای ملی زعفران مکاتبه ای برای این بحث داشتیم و موضوع

شورهای دیگر ن از آنجا به کرخی پایینرد؛ نخست قاچاقچیانی که زعفران را به کشورهای همسایه می برند و با وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با موضوع تعهد ارزی دو گروه نوظهور به وجود آو

ام موجب می اقدشند و با این ها زعفران را به بازارهای هدف صادر می کنند و با نرخ پایین تری می فروصادر می کنند و دوم ظهور کارت های بازرگانی یک بار مصرف است. دارندگان این کارت

 شوند تا صادرکنندگان واقعی نتوانند با نرخ مطلوب خود صادرات را به انجام برسانند.

ه که اگر صادرکننداه حل در این زمینه این است دالر ارز خود را برگرداند. تنها ر 1300دبیر شورای ملی زعفران افزود: امروز کسی که قبل از دو هفته اخیر صادرات کرده باید براساس پایه صادراتی 

 نتوانست ارز را در تاریخ سه ماه برگرداند، بعد از سه ماه دولت درصدی از ارز را اخذ نماید.
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د شورای ان و وجودر خراس بندی مباحث این دستورکار اظهار کرد: این موضوع با توجه به تولید باالی زعفرانلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع 

یمت های واقعی قن باید براساس ان زعفرای صادرکنندگملی زعفران در این استان، باید از این خطه به تهران منعکس گردد و قیمت گذاری زعفران نیز باید در این استان صورت بگیرد و پرونده ها

 بررسی شود.

 خش کشاورزی استانیهای حمایت از بدرخواست برای پیگیری معافیت مالیاتی صندوق*

های اصلی  هیکی از مولف توضیح داد: سومین دستورکار این نشست از سوی حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان مطرح گردید؛ وی

ین اعریف کند و بر تین حوزه اسال گذشته دولت سعی کرد تا روش های نوینی برای تامین مالی  توسعه پایدار در بخش کشاورزی، بحث سرمایه گذاری است و در حوزه سرمایه گذاری در چند

 اساس، صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری ایجاد شد تا دولت کمک های خود را به دست تولیدکنندگان برساند.

ا نیز نند. در استان مکستانی فعالیت ورزی کشوری ایجاد شد و قرار بود این ظرفیت ها به صورت ملی، استانی و شهراولین صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشا 83وی افزود: در سال 

 د. شدرصد متعلق به دولت اعالم  49درصد منابع آن مربوط به بخش خصوصی و  51میلیاردی با کمک بخش خصوصی صندوق مذکور ایجاد گردید و  7.4با تامین مالی 

یارد تومان نیز به تشکل های میل 600سال گذشته تاکنون  10اطرنشان کرد: در طی این مدت صندوق به دنبال این بود که تسهیالت ارزان قیمتی به بخش کشاورزی بدهد و طی رضوی خبیر خ

 بخش خصوصی در تامین اعتبار برای تامین نهاده و گوشت و شیر و... کمک کرده است.

ق تخصصی مادر انی براساس صندوونی مطرح شد و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شدند؛ اما برای تحقق معافیت صندوق های استقان 1394وی ادامه داد: در سال 

مک های ی و شهرستانی کای استانن ابتدا صندوق هیعنی دولت، باید کلمه سرمایه گذاری به عبارت آن ها اضافه می شد که تاکنون این مهم محقق نشده است؛ این همه درحالی ست که از هما

 فنی و اعتباری دولت و اعتباردهی و تسیهالت دهی را انجام میدهند و صندوق مادر تنها یک نهاد حاکمیتی به شمار می آید.

ی صندوق های ضوع معافیت برارفته، موگعافیت را فقط برای صندوق مادر درنظر رضوی خبیر افزود: ما برای معافیت مالیاتی مکاتبه ای با سازمان مالیاتی انجام دادیم اما چون کمیته تهران م

 استانی و شهرستانی اعمال نمی شود.

مایت از حا صندوق استان ه است؛ در« سرمایه گذاری»افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در پاسخ به این بحث گفت: مشکل در این بخش بر سر کلمه 

ست. باید توجه ات اعالم شده ااف از مالیدر آن نیامده اما در صندوق مادر این عنوان وجود دارد. در قانون نیز صندوق سرمایه گذاری مع« سرمایه گذاری»توسعه بخش کشاورزی ایجاد شده و واژه 

ات می آیند. مقرر ف به شمارقانون به صراحت بیان شده که صندوق های حمایت از بخش کشاورزی از مالیات معاداشت که این دو نوع صندوق دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای هستند و در 

 فعلی اجازه این معافیت را نمی دهد. پیشنهاد ما این است که موضوع از مراجع باالدستی پیگیری و اصالح شود.

صندوق های استانی و شهرستانی نقش نظارتی دارد. صندوقهای مادر و استانی و شهرستانی دارای یک ساختار هستند و تمام  درصدی خود در 49رضوی خبیر بار دیگر اظهار کرد: دولت بابت سهم 
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 قوانین باید برای صندوق ها یکسان اعمال گردد.  

« یسرمایه گذار»ه ستانی کلممتذکر شد: اگر در عنوان صندوق های البافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با صحه گذاشتن بر مطالبه بخش خصوصی، 

  اضافه و درج شود، مشکل مذکور برطرف خواهد شد. برای حل این مشکل، موضوع را از مرکز پیگیری خواهیم کرد.

 )جمعبندی نهایی و مصوبات (                                                                                   

 ن : پانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان حسب درخواست رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان پیرامو *

  موازی کاری دو دستگاه متولی در حوزه استاندارد و غذا و دارومشکالت ناشی از 

  موضوع برگشت ازر حاصل از صادرات زعفران 

  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با موضوع مالیات ارزش افزوده 

 برگزار گردید .

  دل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید. دراین جلسه بخش خصوصی ذیربط و دستگاه های اجرائی مرتبط حضور داشتند ، پس از بحث و تبا

 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

با عنایت به توضیحات جناب آقای میری ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی و نائب رئیس شورای زعفران 

ورای زعفران و مسئوالن دستگاه های متولی اجرایی ) جناب آقای مهندس محمدی شمحترم  و جناب آقای مهندس منوچهری دبیرایران 

ن رضوی ، جناب آقای دکتر مقدادی رئیس محترم اداره صادرات و واردات معاونت غذا و دارو دانشگاه اخراس دمعاون محترم اداره کل استاندار

،نظر تشکلهای بخش افق شدوگذاری جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ( ت محترم سرمایه علوم پزشکی ، جناب آقای مهندس یگانه مدیر

که موجبات ایجاد و نظارتی  بین دستگاه های اجرایی های مشهود موازی کاریخصوصی و تعاونی و دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص 

بازدید از واحدها ، نمونه برداری و ... در دو حوزه زعفران و اتالف منابع و افزایش هزینه ها بویژه در حوزه صدور مجوزها ، دوره های آموزش ، 

 بویژه در حوزه زعفران  خراسان جنوبیوجود دارد به همراه پیشنهادات اصالحی و دالئل اصالح در دو استان خراسان رضوی و یع غذایی اصن

 دبیرخانه شورا 

 

 

 

 

 ده روز
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ولی ه از سامانه های ذیربط دو دستگاه و تعیین یک متاخذ و پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و رویه های هزینه های موجود بویژه استفاد 

  ضمن طرح در شورای گفت و گوی استان خراسان رضوی از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود

2 
ولت و بخش گوی د وگفت در ارتباط با ارزش صادراتی زعفران و چگونگی تعیین نرخ ارز و تعدیل نرخ پایه گمرکی مقرر گردید به شورای 

طریق  نین  ارز ازو همچ خصوصی پیشنهاد گردد با توجه به اینکه قیمت زعفران در روز صادرات با استفاده از بورس زعفران و سایر شاخص ها

 حاظ شود.ل رخ ارزسامانه نیما مشخص است ) نرخ دالر و زعفران صادراتی ( لذا مبناء قیمت گذاری نرخ متعادل ارزش روز صادرات و ن

 ده روز دبیرخانه شورا

3 

به موجب  1394ال سدرخواست مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در ارتباط با اخذ مالیات بر ارزش افزوده که در  

وده  و صندوق های افز 12ماده  11قانون رفع موانع تولید و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به جز  15ماده 

قرر گردیده بود م 26/8/1382هـ مورخ 29553ت/45740رزش افزوده دانسته است ضمن اینکه حسب تصویب نامه شماره مذکور را معاف از ا

 ر و توضیحاتادل نظعبارت ) صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عناوین استانی  اضافه شود (  پس از بحث و تب

صندوق های  یت بینستان و مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عدم شفافنماینده محترم اداره کل امور مالیاتی ا

ا چنانچه تیگیری استان و ملی به لحاظ داشتن شخصیت مستقل و حقوقی مقرر گردید توسط دبیرخانه شورا موضوع از طریق صندوق مرکز پ

 ردد ین صندوق ها اعم از مرکز و استانی یکسان اصالح گامکان پذیر است ابهام مد نظر اداره کل امور مالیاتی و عناو

 ده روز دبیرخانه شورا

 
 


