
 استان خراسان رضوی

 

 

 

و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن  ت  ل و  گوی د

  

 صبح       7.30 ساعت شروع:                                     03/08/1395    تاریخ جلسه:           24شماره جلسه:      

 نفر 25   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر: 76طرح موضوعات دبیرخانه استانی کمیته ماده 

صوو   خ( مجلو  شوورای اسو می در     12/4/1373وسایل نقلیه خارجی  ) مصوو   ماده واحده قانون و مقررات تردد  2الف( پیگیری عدم شمول عوارض موضوع تبصره 

 حمل کاالهای وارد کننده ایرانی با ناوگانهای خارجی در مسیرهای فاقد ناوگان ایرانی

 به پیوست( ( قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه حمل و نقل جاده ای مربوط به اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل ) پیشنهادات 

 های مخول کسوب و   امهپیشنهادات هیات مدیره محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان خراسان رضوی پیرامون قوانین و مقررات و بخشن ج(

 کار)به پیوست(

 د( پیگیری ایجاد مرکز نگهداری کودکان مادران شاغل در شهرک های صنعتی

 رزیبرنامه پنجم توسعه در رابطه با نوسازی ماشین آالت کشاورزی در جهت نیل به خودکفایی در تولید محصوالت کشاو 143و ماده ه( پیگیری اجرای بند 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

قای توان به ارت مله آن میجی ریاست جدید دبیرخانه شورای گفتگو درخصوص برنامه های آتی دبیرخانه و شورا مطالبی را بیان کردند که از اکبر لباف یعلدر ابتدای جلسه 

ضای فبا هدف بهبود ای و... های مالیاتی، بیمهها، اصالح زیرساختبا مشارکت فرمانداران و گسترش آن به سطح شهرستانگفتگوی دولت و بخش خصوصی های شورای ظرفیت

 کسب و کار در استان، رفع موانع تولید، کاهش شکاف معنادار میان منابع درآمدی استان و حجم سرمایه گذاری در این استان و .....

اسالمی در  جلس شورای( م 12/4/1373ماده واحده قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی  ) مصوب  2پیگیری عدم شمول عوارض موضوع تبصره در خصوص الف( 

 مطالب زیر در جلسه مطرح شد: خصوص حمل کاالهای وارد کننده ایرانی با ناوگانهای خارجی در مسیرهای فاقد ناوگان ایرانی
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ن ایرانی جود ناوگاوکاالهای قابل حمل به مقصد ایران که در صورت  1373ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  2بر اساس تبصره  -

ورد حمل از سوی صاحب کاال کل کرایه حمل کاالی م %10شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می)زمینی یا دریایی یا هوائی( با 

 شود.خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کاال توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می

نه؛ در رانی وجود دااوگان ایدر این میان از سوی جمعی از بازرگانان خراسانی بیان شد که در حال حاضر مرجع قانونی مذکور،بدون اعتنا به اینکه در مبدا ن - رد یا 

 انجامد. ننده میمصرف ک دن کاال برایهر صورتی عوارض مذکور را اخذ می نماید و این امر در نگاه کلی به افزایش هزینه های واردات و در پی آن گران تمام ش

 .76و برگزاری جلسه در کیمته ماده  طرح موضوع توسط شرکت رام پالست شرق و انجمن مدیران صنایع خراسان -

ص خود این خیمرجع تش در نامه ای که ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان به معاون وزیر ارسال کردند، وزارتخانه اعالم نمودند -

 وزارتخانه است و در تصمیماتش اختیار الزم را دارد.

ای برای تشخیص نامهن شیوهبا توجه به الکترونیکی شدن سیستم های حمل و نقلی، استعالمات به راحتی انجام می گیرد اما در مجموع به نظر می رسد که تدوی -

 صحیح این بحث، الزامی باشد.

 ار در حوزه حمل و نقل جاده ای مربوط به اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل قوانین و مقررات مخل کسب و کب(

نی حمل و نقل می باشد که توسط اتحادیه شرکتهای تعاو سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 15/07/94مورخ  81010/71بخشنامه داخلی موضوع   -

 مطرح شد.

رصدی سهام شرکتهای د 10تن و باالتر باشد، همچنین تعیین سقف  19ی به نام مدیر عامل و اعضا هیات مدیره در این بخشنامه حداقل تعداد وسیله نقلیه ملک -

 تعاونی برای هیات مدیره و مدیر عامل مالکان ارائه دهنده ناوگان برای تاسیس شرکتهای تعاونی حمل و نقل.

 داشتند. اتحادیه شرکتهای حمل و نقل نسبت به این دو موضوع بخشنامه اعتراض -
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ای مخل کسبب و  هخشنامه ج( پیشنهادات هیات مدیره محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان خراسان رضوی پیرامون قوانین و مقررات و ب

 کار

 کیلومتری مرز سرخس 407الی  201درصدی در پایه حمل محموالت صادراتی در فاصله  49موضوع تخفیفات حدود  -

 .76طرح موضوع توسط اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مصالح ساختمانی و طرح در جلسه کمیته ماده  -

یمان تخفیفاات  ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصاادی باوی ه سا    با توجه به وضعیت نرخ بیکاری استان و مشهد واعضا حاضر در جلسه پیشنهاد کردند که    -

 .کیلومتری ( تسری یابد 201)صفر به جای صورت گرفته به صفر کیلومتری 

 و ( یور 120موضوع پیگیری تسری حذف عوارض متقابل )  -

های انبارداری، تخلیه و درصدی در تعرفه 50و تخفیف  1394یورو به طور همزمان از اول تیرماه  120ایران و افغانستان بر حذف عوارض رودپارس به میزان  -

 غانستان در بندر چابهار توافق کردند.بارگیری محموله های ترانزیتی اف

  ای ایران با کشور افغانستان حاصل شد.ونقل جادههای حملاین توافقنامه در پنجمین اجالس همکاری -

 .76طرح موضوع توسط اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مصالح ساختمانی و طرح در جلسه کمیته ماده  -

ساتان خراساان   پارس ناوگان  افغانی حامل محموالت صادرات کارخانجات استان سیستان و بلوچستان به کارخانجات اعوارض روداعضا پیشنهاد نمودند که  -

 می شود.فراهم نمودن رقابت پذیری و امکان صادرات بیشتر با بررسی تبعات درآمدی و اشتغال نیز تسری یابد که خود باعث  رضوی

یت( کاالهاای  )ترانز 116درصدی نرخ نامه عوارض ماده  100مرزی استان خراسان جنوبی پیرامون معافیت ضوابط و شرایط حاکم بر گمرک و بازارچه های  -

 تولید استان خراسان جنوبی 

 .76طرح موضوع توسط اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مصالح ساختمانی و طرح در جلسه کمیته ماده  -
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  اسان رضوی تسری یابد تا امکان صادرات بیشتر و کاهش هزینه ها را فراهم نماید.استان خراعضا پشنهاد نمودند که این ضوابط به  -

 د( پیگیری ایجاد مرکز نگهداری کودکان مادران شاغل در شهرک های صنعتی

ایان دو سالگی کاودک  شیرده تا پدر کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران  قانون کار جمهوری اسالمی ایران 78بر طبق ماده  -

 پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد .

 ها مراکز مربوطاین فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن  -

 کودک و ...( را ایجاب نماید. به نگهداری کودکان )از قبیل شیرخوارگاه ، مهد

 ماور اجتمااعی باه   ، ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و اآیین نامه اجرایی -

 مرحله اجرا گذاشته می شود .

هزیساتی   و خصوصی، شرکت شهرکهای صنعتی مکلف است با هماهنگی اداره بزن  اعم از شهرکهای صنعتی دولتی در شهرکهای صنعتی دارای کارگر شاغل  -

  در استان  و شرکتهای خدماتی شهرکها که کارگر شاغل زن دارند زمینه ایجاد مرگز نگهداری کودکان فراهم نمایند.

 زیجهت نیل به خودکفایی در تولید محصوالت کشاور برنامه پنجم توسعه در رابطه با نوسازی ماشین آالت کشاورزی در 143ه( پیگیری اجرای بند و ماده 

آالت فرسوده کشاورزی و ماشین  ( هزار دستگاه200کردن حداقل)آالت کشاورزی و خارج از ردهنوسازی ماشین برنامه پنجم توسعه 143بر اساس بند واو ماده  -

کردن ماشینی ای که در پایان برنامه، ضریب نفوذتوسعه ماشینی کردن )مکانیزاسیون( بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونه

  ر سال آخر برنامه برسد.( اسب بخار در هکتار د5/1به ) 1388)مکانیزاسیون( از یك اسب بخار در هکتار سال 

دم درصد ناوگان برداشت غالت جاو وگنادم درکشاور) کمبااین ( فرساوده اسات و عا        60درحال حاضر حدود  ه است که شرکت کمباین سازی اعالم نمود -

 جایگزینی کمباین نو به جای فرسوده در مرحله برداشت محصول گندم و جو بخشی از محصوالت از بین می رود بطوریکه :
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هزینه ها ی زیاادی   ضایعات حین برداشت غالت توسط کمباین های فرسوده بوجود می آید که این میزان محصول تا مرحله برداشت تن 880000حدود   -1 -

  به لحاظ کاشت و داشت برای کشاورزان وکشور ایجاد می کند .

میلیون متر مکعب آب به خود اختصااص مای    144/1یعات حدود تن ضا 880000لیتراست  و  1300ب مصرفی برای به ثمر رسیدن هرکیلو گندم حدود آ-2 -

  دهد که به اندازه حجم آب یکی از سدهای بزرگ کشور است که صرفا در مرحله برداشت گندم و جو هدر می رود .

ارات میلیارد ریال به کشاورزان خس 10122ریال در نظر بگیریم این میزان ضایعات گندم و جو ناشی از کمباین های فرسوده حدود  11500گر هر کیلوگندم ا-3 -

  وارد می کند .

  .ناشی از عدم استفاده از کمباین های فرسوده به هدر می رود  ایرانی 5.176.470کیلوگرم در سال مصرف حدود  170ا سرانه مصرف گندم برای هر نفر ب -4 -

  از کشور ارز خارج میشود . ردال میلیون 252دالر پرداخت شود حدود  287ر برای هر تن واردات گندم اگ -5 -

این   میتوان خریداری کرد کهمیلیارد ریال  10122دستگاه کمباین به مبلغ  8513میلیون ریال درنظر بگیریم در یکسال  1189گر قیمت هر دستگاه کمباین ا -6 -

  رقم برابر با صرفا میزان هدر رفت گندم و جو در مرحله برداشت در یکسال است .

  گندم کمباین های فرسوده در هنگام برداشت محصول است .درصد تلفات  11ین حدود بطور میانگ -7 -

حل بودجه های مپیگیری این بحث در سطح وزارتخانه ای، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان انجمن ماشین سازی کشاورزی، ایجاد خط اعتباری وی ه از  -

باار بارای ایان    اوگان در استان، تعامل با پست بانك و کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت تخصیص اعتاستانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی جهت نوسازی این ن

 بخش، از جمله اقداماتی بوده که در این مدت برای بهبود شرایط از سوی جهاد کشاورزی استان انجام گرفته است.

 جمع بندی و مصوبات: 

( مجلس شورای اسالمی  12/4/1373ماده واحده قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی  ) مصوب  2الف( در خصوص پیگیری عدم شمول عوارض موضوع تبصره 
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 حمل کاالهای وارد کننده ایرانی با ناوگانهای خارجی در مسیرهای فاقد ناوگان ایرانی موضوع

قانون بهبود محیط کسب و کار  3و  2قانون رفع موانع تولید و مواد  60ده محترم گمرکات استان و نظرات سایر اعضا و در اجرای ماده با توجه به توضیحات نماین مقرر گردید

های استانی ختیار دستگاهایه و در تهضرورت دارد برای شفاف سازی و اعتماد بیشتر در ذینفعان، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ادله و مستندات الزم را بدون هیچگونه ابهامی 

  ذیربط خود در استانها و تشکلهای بخش خصوصی قرار داده و یك نسخه از آن را برای دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نماید.

 ب(قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه حمل و نقل جاده ای مربوط به اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل 

گرفته توسط رییس محترم اتاق  و مکاتبات صورت 76انجام شده توسط اتاق تعاون، اتحادیه شرکت های حمل و نقل خراسان رضوی و دبیرخانه کمیته ماده  با توجه به پیگیری های

وافقت گردید و بعد از م 76اده میته مبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و استانداری محترم، با تغییر اساسنامه تعاونی ها حسب پیشنهاد اتحادیه و مصوبات ک

 سال اولین مجوز شرکت تعاونی حمل و نقل در استان صادر شد و برای کلیه تعاونی ها در سطح کشور قابل تسری است.13

ی مخل کسب و شنامه هامقررات و بخج( پیشنهادات هیات مدیره محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان خراسان رضوی پیرامون قوانین و  

 کار

لاومتری باه صافر    کی 201 با توجه به وضعیت نرخ بیکاری استان و بوی ه شهر مشهد و ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی بوی ه سیمان، مصوب گردید شامول تخفیفاات از  

عالم نمایناده اتحادیاه   درصد تخفیف بر اساس ا 17گانی، صنایع، معادن و کشاورزی حدود کیلومتری مرز سرخس تسری یابد. ضمنا با پیگیری های استانداری محترم و اتاق بازر

  تولید کنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی برای کارخانه سیمان مشهد انجام شده است.

یری شمول این توافاق ناماه    یورو ( و پیگ 120ری حذف عوارض متقابل) با توجه به شرایط اقتصادی استان و ایجاد شرایط رقابتی برابر در حمایت از تولیدات استانی پیشنهاد تس

 توسط شورای گفت و گو در استان خراسان رضوی اعمال شود.
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استان خراساان  دی در ولیت)ترانزیت( کاالهای  116درصدی نرخ نامه عوارض ماده  100با توجه به نرخ بیکاری و  شرایط اقتصادی استان پیشنهاد می گردد معافیت مقرر گردید  

  استان خراسان رضوی تسری یابد. جنوبی عینا به

 د( ایجاد مرکز نگهداری کودکان مادران شاغل در شهرک های صنعتی

بی محل مناسختصاص ان و یا ابا عنایت به اعالم آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان مبنی بر فراهم نمودن و واگذاری زمین مناسب برای ایجاد مجتمع های نگهداری کودک

قدامات را با اده و نتایج ادانجام  ابرای ایجاد و راه اندازی مجتمع ها، مقرر شد نظر به مسئولیت اداره کل بهزیستی استان در این خصوص، اداره کل مذکور پیگیری های الزم ر

 توجه به مصوبات قبلی دبیرخانه شورا اعالم نماید.

 زیپنجم توسعه در رابطه با نوسازی ماشین آالت کشاورزی در جهت نیل به خودکفایی در تولید محصوالت کشاوربرنامه  143ه( پیگیری اجرای بند و ماده 

ورکلی بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم برجلوگیری از ضایعات برداشت گندم و جو و بط 143مقررشد به لحاظ اهمیت و فوریت موضوع و تاثیرگذاری اجرای بند )واو( ماده 

 اجرایی گردد.( قانون برنامه پنجم 143افزایش بهره وری بخش پیشنهاد شود بند )واو ماده 

ش کشااورزی و  سازمان جهاد کشاورزی خراساان رضاوی و تشاکلهای بخا    توسط شرکت کمباین سازی ایران،  ایرادات احتمالی کمباین های تولید شدهبمنظور رفع مقرر گردید 

اناه  رضاوی و دبیرخ س ستان قاد کمباین داران نواقص و اشکاالت مورد نظر را استخراج و به شرکت کمباین سازی ایران منعکس نمایند و یك نسخه از آن به سازمان اقتصادی آ

 منعکس گردد .شورای گفتگو 

رت و جهادکشااورزی  قانون برنامه پنجم مقررشدبه وزارتخانه هاای صانعت ، معادن و تجاا     143باعنایت به ضرورت ارتقا بهره وری در بخش کشاورزی و تکلیف بند )واو( ماده 

بخش  ینی ماشین آالتهیه تا امکان برخورداری فعالین بخش کشاورزی از مزایای طرح برای جایگزپیشنهادگردد طرحی مشابه خرید خودروهای داخلی با تسهیالت ارزان قیمت ت

 فراهم گردد . 143وتحقق اهداف بند )واو( ماده 
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راناه  زان قیمت و یاالت ارهیپیشنهاد گردید عالوه بر بانك تخصصی کشاورزی باتوجه به ضرورت تقویت بخش کشاورزی دولت محترم سایربانکها را مکلف نماید تا بخشی از تس

 ای طرح های جایگزین ماشین آالت بخش کشاورزی را فراهم نمایند

 ل نمایندگان محترم معرفی شده و دستگاهای اجرایی استان و تشکلهای بخش خصوصی تاکید شد.همچنین بر ضرورت حضور فعا -

 د بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در جلسات بعدی شورا مطرح گردد.رمققر شد کلیه مصوبات شورای گفتگو استخراج و میزان مصوبات ابالغی مو -

 

 


