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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  
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  انجمن  خصصصنی    6/6/98مورخ  98س//875شرکت شهرک های صنعتی استان منضم به نامه شماره  11/6/98مورخ  13946نامه شماره طرح موضوعات

 موانع کسب و کار در خصوصصنایع همگ  برق و الکترونیک خراسان رضوی 

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

بت سفارش، ث ،یمرکگ یاستان در خصوص تعرفه ها کیهمگن برق و الکترون عیمشکالت انجمن صنا ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیو سوم ستیب در

 شد. یو... بررس ییاجرا یها دستگاه یتوسط برخ یرانیا یکاالها دیبخشنامه خر تیعدم رعا

 یصنعت یها شهرک شرکت قیاز طر یخراسان رضو کیهمگن برق و الکترون عیصنا ینشست گفت: موضوعات انجمن تخصص نیا یابتدا در استان یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل

و  آنها بحث یرو کیکه به تفک است یاساس یچهار محور یموضوعات دارا نیا شود؛ی م یبررس در این جلسهگفتگو ارائه شد و  یشورا رخانهیو کار به دب کسبو مقررات مخل  نیدر قالب قوان

 کرد. میتبادل نظر خواه

با  ،یوزه تعرفه گمرکاخل در حدساخت  یاز کاالها یاریکه بس کندی انجمن اعالم م نیمحور مشکالت نام برد و افزود: ا نیبه عنوان نخست یگمرک یاز مشکالت موجود در حوزه تعرفه ها یو

 مواجه اند. یداخل هیپا متیمشکل ق

استان  لیتعط مهیاکد و نر یاحدهاو یفعال ساز ی وماه، بحث بررس بهشتیدر ارد محترمدستور استاندار رویاظهار کرد: پ زیاستان ن یصنعت یها شرکت شهرک یمال نیتام ریمد زاده،یمهد محمد

گفتگو  یشورا یبرا ین، نامه اآشده است و عالوه بر  لیشکپرونده ت 300 نوناساس تاک نیبرهم م؛یکرد ییواحدها را شناسا نیو سازمان صمت ا یبخش خصوص یها آغاز شد و ما با کمک تشکل

ند انجام ده یص کارر آن خصود توانستندی هم نم یشرکت شهرکها خارج بود و مشاوران بخش خصوص فیوظا طهیهمگن برق ارائه کرد و از ح عیانجمن صنا ندهیکه نما یو مشکالت میارسال کرد

 این ساختار ارجاع نمودیم.را به 

 مانع 244 *شناسایی

 گفت : استان  کیهمگن برق و الکترون عیساخت داخل انجمن صنا تهیکم سیبازرس و رئ ،یکاظم نماز
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 تمشکالت شرک یررسل با هدف بساخت داخ تهیها کم از آن یکیداد که  لیتشک یمختلف یها تهیشد و کم ایاح انیفناور و دانش بن یها با توجه به مشکالت شرکت شیانجمن از دو سال پ نیا 

ه دستگاه ب تیمورد منجر به شکا 35 داد،تع نی. از امیبه ادارات مختلف اعالم کرد شت،که وجود دا یمانع را درباره مشکالت 224و فروش است. ما سال گذشته  دیعضو در ارتباط با مسائل تول یها

 مربوطه انجامید.ابطال مناقصات  به عمده آن ها نیزشد و  ییقضا

من از سوی این انج ی صورت گرفته. نمازی به تشریح روند نامه نگاری هااست مهیدر ارتباط با بآن ها  نیتر مهم مشکالت متعددی گفت که در این مسیر شناسایی شده اند و یکی ازاز  یو 

 .شد وانعن «در گمرک هیپا متیق»پرداخت و یکی از چالش های اصلی که به بروز مشکالت در دیگر بخش ها منجر شده را 

. ضمن شود یتا بررس دیارائه ده رخانهیه دبمستندات آن را ب دیبا د،یهست  99سال  یبرا ییکاال یگمرک یهاتعرفه رییبه دنبال تغ اگر گمرکات استان هم اظهار کرد: رکلیمشاور مد یفرامرز رضایعل

 کند و بعد ثبت سفارش انجام شود. یثبت سفارش در سازمان صمت مستقر شده تا ابتدا ارزش کاالها را بررس یگمرک برا ندهیاکنون نماهم نکهیا

ماه هر عرفه ها در آذرت نیچون ا اما در خصوص آن تصمیم گیری شود یمل باید در سطحو  ستیاستان ن اریدر اخت یگمرک یتعرفه ها نییگفت: تع گریگفتگو بار د یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 به تر عیر چه سرهت خود را نظرا یتعرفه ا یها در ارتباط با بحث استان کیبرق و الکترون یهمگن تخصص عیشد که انجمن صنا نیقرار بر ا شود،ی سال توسط وزارت صمت در مرکز مشخص م

 همربوط ونیسیر کمداهد شد تا خصوص به وزارت صنعت ارائه خو نیسازمان صمت استان در ا شنهاداتیدهد. پب ارائهشورا  رخانهیارسال کنند و رونوشت را به دب خراسان رضویسازمان صمت 

 مطرح گردد.

 *چالش خریدهای خارجی دستگاه های دولتی 

ین بخش ر هر کدام از اویه ها در بودن یکاال و طوالن صیثبت سفارش، انتقال پول و ترخ روندنشست به  نیاز ا گرید یدر بخش رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز

ارج جه اقتصادی خود خو به لحاظها  شرکتعملکرد این  رویه های فرسایشی مذکور بعضا باعث می شود تاکرد:  حیاشاره و تصر کیبرق و الکترون عیاز مشکالت انجمن صنا گرید یکیعنوان  به ها،

 انجامد.نتیجتا به توقف فعالیت آن ها میشده و 

را انجام  هفته هم کار کی ر کمتر ازداما بعضا  میموضوع زمان دار نیا یهفته برا کی یمل یها باره گفت: ما براساس دستورالعمل نیدر ا یسازمان صمت خراسان رضو یاداره فلز سیرئ ،یومرثیک

 ثبت سفارش متفاوت است. یمتقاض طیزمان بسته به شرا نیو ا میدهی م

 
که  ستیدرحال نیا ود؛شی فاده نماست ییاجرا یها ها در دستگاه شرکت یدیاز محصوالت تول یرا دارد که بخش عمده ا هیگال نیابراز کرد: انجمن ا نیزمشکل مطروحه  نیسوم حیدر تشر یلباف

 ه کنند.استفاد یداخل یدهایاز خر «رانیستاد ا» تیدر قالب سا ها دستگاه ژهیشود و به وها انجام  توسط دستگاه دیبا یداخل یحسب ابالغ دولت استفاده از کاال

. خریداری می کنند  یخارج محصوالت ،تولید داخل یکاال یبه جا نی. همچنستندین «رانیستاد ا»خود در سامانه  یدهایحاضر به ثبت خر ییاجرا یها له گفت: دستگاهئمس نیا حیدر توض ینماز

نامه مناقصات نداشته  نییآ یبه ثبت در سامانه و اجرا ازیتا ن دهندی از هم در قالب معامالت کوچک انجام م کیرا بخش بخش و به تفک ردیگببا مناقصه صورت  دیکالن که با یدهایخر یاز طرف
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 یمراجعه م رانیستاد ا تیگذاشته شده و فرد به سا میمستق دیبه عنوان خر یا نهیاما امسال گز دادندیرا م متیها ق و شرکت رفتی م شیخوب پ یلیتا اواخر اسفندماه پارسال خ تیسا نیباشد. ا 

 . کندی نم تیرا رو این رویه یو کس دهدی م ارائه به فروشنده میتقدرخواستش را مسدر آنجا کند و 

فاکتور  در کنندی واست موشنده درخو از فر خرندی م یخارج یها کاال سازمان یبرخ ،یباالتر است. از طرف میمستق یدهایخر متیامسال به شدت افت کرده و ق ،دیثبت خر زانیادامه داد: م یو

 است. یرانیدرج کند که کاال ا

ی درحال نیا ؛ی نمایدمن یداخل یز کاالستفاده ابه ا را ملزم مانکاریبرخالف قانون پ یول کندی واگذار م مانکاریپروژه ها را به پ یبرخ ییاست که دستگاه اجرا نیا گریخاطرنشان کرد: موضوع د ینماز

 .ردیگی صورت نم یداخل یاستفاده از کاال یبرا ینظارت ها، نیهمه اوجود با اما بخشنامه وجود دارد  نهیزم نیکه در ا ستا

 اده اند.دال قرار کا دنینخر یبرا اهیس ستینکرده اند را در ل دیکه هنوز از آن خر یشرکت گرید یو برخ ستندین دشانیحاضر به ثبت خر ییاجرا یها دستگاه یافزود: برخ یو

 یداخل یدیتول یاه شرکت یحتها به را دستگاه یبرخ د،یگوی م کیهمگن برق و الکترون عیخصوص اظهار کرد: طبق آنچه انجمن صنا نیدر ا زین یخراسان رضو یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 ایکه آ کندی نم یریگیوع را پموض نیا یها هماهنگ عمل کنند و کس شدن شرکت لیکه به منظور تعط خواهندی م نیزو از همکاران خود در سراسر کشور  دهندی خود قرار م اهیس ستیرا در ل

 ؟ یا خیر کار را دارد نیا اریاخت ییدستگاه اجرا

ه بودج ین که متولسازما نیا .خواهیم کردارسال  تیریبه سازمان مد دولت و بخش خصوصی خراسان رضویی گفتگو یشورا رخانهیدب قیاز طر ینامه ابرای رسیدگی به این بحث، گفت:  یلباف  

شور ککل  یزمان بازرسحاسبات و سام وانیها ابالغ کند. ما هم موضوع را به د موارد را به دستگاه نیاباید  کندی کرد بر آن نظارت ماست و قبل از خرج ییاجرا یها دستگاه یو عمران یجار

 رصد و پیگیری شود. بخشنامه  نیای تا اجرا میکنی منعکس م

محول و  مهیحق ب کیوعات تفکوط به موضبمر هبخشنام نیگفت: ا استان نیز همگن برق عیاز مشکالت انجمن صنا یکیعنوان  هب ی،اجتماع نیدرآمد تام 14درخصوص موضوع بخشنامه شماره  یو

 شده است.  و فصل حل بایگفتگو مطرح شد و تقر یشورا دیگری از هم در جلسه نیاز ا شیموضوع پ نینصب است؛ ا ایکار 

فاصله  کهی النجام دهند در حا یحضور را مهیند تا کار حق بنکه به شعبه مراجعه ک کندی افراد را مکلف م یاجتماع نیها مورد درخواست انجمن است؛ شعب تام مهیحق ب عیادامه داد: تجم یلباف

 .کرد میخواه یریگیپ نهیزم نیرا در ا عیما بحث تجم لیدل نیاست و به هم ادیز اریشعب بعضا باهم بس
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 

 6/6/1398رخ مو 98س/ /875شرکت شهرکهای صنعتی استان منضم به نامه شماره  11/6/1398مورخ  13946مندرجات نامه شماره 

ات ان نظرانجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان رضوی در جلسه مطرح گردید پس از بحث و تبادل نظر و بی

ق و مگن برحترم کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن تخصصی صنایع هنمایندگان محترم شرکت شهرکهای صنعتی ، رئیس م

ه و دولتی ب خصوصی الکترونیک خراسان رضوی ، برق منطقه ای و توزیع برق استان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، بخش

 شرح زیر تصمیمات الزم اتخاذ و مقررشد از طریق مبادی ذیربط اقدام شود. 

ورخ م 1850193/98حسب توضیحات نماینده محترم گمرک و سازمان صمت استان و با توجه به مندرجات نامه شماره  ـ

آئین  1 یون مادهناظر محترم گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد تعیین تعرفه کاال به عهده کمیته و کمیس 31/6/1398

در  ز آنجائیکهرد و اوسعه تجارت و با تصویب هیات محترم وزیران صورت می پذینامه قانون مقررات صادرات و واردات در سازمان ت

ریعتر ر چه سهاوایل آذر ماه هر سال نظرات تشکل های بخش خصوصی اخذ و در کمیسیون ماده یک مطرح می گردد لذا مقرر شد 

مت زمان صترین زمان ممکن به ساپیشنهادات انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان در این خصوص در کوتاه

 استان منعکس تا پیگیری های الزم بعمل آید . 

ن حترم سازماینده مپیرامون ثبت سفارش انتقال وجوه و ترخیص کاال به لحاظ طوالنی بودن فرایند آن توضیحات الزم توسط نما ـ

 د توافق انجمن قرار گرفت .که مور صمت بیان شدصمت و اجرای این فرایند حداکثر ظرف یک هفته در سازمان 

 

 

 سازمان صمت استان 

انجمن تخصصی صنایع 

همگن برق و الکترونیک  

 خراسان رضوی 

 

 

 

 ده روز

2 
شفاف  یران وادر خصوص ضرورت رفع نواقص و اشکاالت موجود در روند خریدهای دستگاههای اجرایی بخش دولتی و سایت ستاد  

 سازی خریدها از جمله اینکه برخی دستگاه های اجرایی : 

 حاضر به ثبت خریدهای خود دراین سامانه نیستند. -1

یریت و برنامه سازمان مد

 ریزی استان 

 ده روز
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 دبجای کاالی ایرانی از کاالی خارجی خرید می کنن -2

 خریدهای کالن را که باید مناقصه انجام دهند تفکیک و در قالب معامالت کوچک انجام میدهند  -3

نظرشان  رکت مددر سایت ستاد ایران استعالم خرید را ثبت می کنند ولی بعد از پایان مهلت استعالم که مشخص می شود ش -4

 برنده استعالم نیست خارج از سایت خرید می کنند.  

نند. مقرر اخلی نمی کداالهای پروژه ها را به پیمانکار واگذار می کنند ولی برخالف قانون پیمانکار را ملزم به استفاده از کبعضی  -5

مات الغ و اقداایی ابگردید موضوع پنج بند فوق توسط سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی طی نامه ای به کلیه دستگاه های اجر

 الزم بعمل آید.

  

3 
و  نمی شود ییاجراآنها  تجمیع بیمهکه در سطح ملی فعالیت می نمایند ولی شرکتهایی پیرامون تجمیع حق بیمه قراردادهای 

ن ره کل تامیالن ادابا توجه به عدم حضور مسئو با مشکالتی مواجه هستند  شرکتهای تولیدی استان برای گرفتن مفاصا حساب بیمه

 .اجتماعی در جلسه مقرر شد از طریق مکاتبه دبیرخانه شورا پیگیری شود 

 یک هفته  دبیرخانه شورای گفتگو

 
 

 


