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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 تور جلسه:دس

  ع اشکاالت و نواقص بخشننامه اصنی م موضنو    در رابطه باسندیکای محترم صنعت برق شعبه خراسان  14/5/98مورخ  98162نامه شماره طرح موضوعات

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشم از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالم فاقد تعدیل

 دیراهبر کمیته تشکیل پیرامون رضوی خراسان مهندسم و فنم خدمات صادرکنندگان محترم اتحادیه 26/5/98ص مورخ /152/98نامه شماره  طرح موضوع 

 استان مهندسم و فنم خدمات صادرات توسعه

  سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

خشنامه بالت و نواقص اشکا» موضوعصنعت برق شعبه خراسان در  یکایسند یمشکالت اعضا یبررسبه  یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیکمیو  ستیب

 یضورخراسان  یمهندس و یدمات فنصادرکنندگان خ هیاتحاد شنهاداتیپ» نیو همچن« لیفاقد تعد یالیر یها مانیارز در پ متیق شیاز افزا یموضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناش یاصالح

 اختصاص داشت.« حوزه نیتوسعه صادرات در ا یراهبرد تهیکم لیتشک یبرا

 17اده م تید؛ عدم شفافکر یبررس یمختلف موارددر  توانی ارز را م متیق شیاز افزا ینشست گفت: موضوع نحوه جبران آثار ناش نیاستان در ا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لبافعلی 

 . میارائه کن یاصالح شنهاداتیپ دیمشکالت با نیا یرا به وجود آورده و برا یمشکالت نهیزم نیدر ا یبخشنامه اصالح

رفیت تفاده از همه ظا هدف اسب  توسعه صادرات یبرا یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیکار درخصوص درخواست اتحاد دستور نیاظهار کرد: ا زیجلسه ن نیدر خصوص دستور کار دوم ا یو

 . های استان و اخذ اختیارات بیشتر از مرکز و افزایش سهم درآمد ارزی در حوزه خدمات فنی و مهندسی است 

 لیفاقد تعد یالیر یها مانیارز در پ متیق شیاز افزا یدستورالعمل نحوه جبران آثار ناشبررسی ابهامات  *

رو ه روب هیاصالح کیاه سال گذشته با اسفندم 15در  ل،یفاقد تعد یالیر یها مانیارز در پ متیق شیاز افزا یبرق گفت: بخشنامه نحوه جبران آثار ناش یکایسند رهیمد اتیه سیمحسن شادمان رئ

 جادیرا در آن ا الزم راتییتغ دیکه با یجعاما مر میمطرح نمود زیگفتگو ن یدر شورا یو حت میاعالم کرد دفعاتبه  و را از ابتدا خشنامهب نی. ما مشکالت ادیگرد دیخردادماه دوباره تمد 20د و ش

 کند، سازمان برنامه و بودجه کشور است.
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مثل اداره  شودی خشنامه اجرا نمبز استان، ااستان و خارج  یدولت یها سازمان یبه مراتب هم بدتر است. البته در برخ یاضافه شده که از بخشنامه قبل یادامه داد: در بخشنامه خردادماه موارد یو 

 و.... و شهرسازی راهکل 

 شیفزااآن رقم را از  و ینیب شیرا پ یمتیق شیافزا دیبا مانکاریبود که پ نینشان دهنده ا بیضر نیمشکالت اشاره و اظهار کرد: ا از یکیدر بخشنامه به عنوان « N» به نام یبیبه وجود ضر شادمان

 است. کردهی م ینیب شیارز را پ متیق رشد ی برایدرصد انهیماه دیبا مانکاریبوده که پ نیاستدالل بخشنامه ا دیشا کرد؛ی ارز کم م متیق

را در دوره سوم و  یقطع یها خصکه ما کاهش شا ستیدرحال نیدرصد در نظر گرفته شده است. ا1.3 دیبوده و در بخشنامه جد 0.8و  0.9مهرماه پارسال 18بخشنامه در  نیا بیافزود: ضرا یو

 ندارد.  الزم را مطابقتها  رقم نیابنابر م؛یشاهد بود 97در اواخر سال  ماینرخ ارز را در سامانه ن شیو افزا میداشت 97چهارم سال 

به  یطالع رساننامه، باز هم ابالغ بخشکرد و بعد از اصالحات و ا میدر واکنش به سخنان شادمان گفت: موارد را مطرح خواه ی استان نیززیو برنامه ر تیریکارشناس سازمان مد ی،لیاسماع حامد

 انجام خواهد گرفت. ییاجرا یها دستگاه

 نید، ااستفاده شو یمومعمحل وجوه  اعتبار، صرفا اگر از نیکه فارغ از محل تام ندیگوی ها م خصوص اظهار کرد: اکثر دستگاه نیدر ا زیانجمن مهندسان مشاور استان ن ریدوست دب بیغ عباس

 ود.ابالغ ش گریار دب دیوضوع بام نیرفتار کنند، ا یگریبه نوع د ییاجرا یها دستگاهابالغ کرده است. اما اگر قرار است  نیزرا سازمان برنامه و بودجه  نیبخشنامه الزم االجراست و ا

 نیمن ا شنهادیرصد محاسبه شود. پد 1.3رقم در خردادماه  نیدرنظر گرفت و ا 0.9 و 0.8را  یتورم فرض یدر بخشنامه ا توانی است چون نم حیآمده، صح بیکه در ضرا یشد: موارد ادآوری یو

مه هم که اشکاالت بخشنا مورد از گفتگو به تهران منعکس شود. دو یموضوع توسط شورا نیا یو با ساز و کار ردیصورت گ یاستان ارجاع شود و کارشناس تیریموضوع به سازمان مد نیاست که ا

 ابهامات رفع گردد. بیترت نیتا بد ها مرتفع شود با دستگاه یخراسان رضو یزیو برنامه ر تیریمکاتبه سازمان مد قیدر استان قابل حل است، از طر

برق  یکایسند نمکی م شنهادیپباالست،  یمانکاریدر حوزه پ ربطی ذ یها تعداد تشکل نکهیگفت: با توجه به ا زیاتاق مشهد نو عمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیکم سیخندان دل رئ محسن

 یزیبرنامه ر فتگو به سازمانگ یشورا قیموضوع را از طر نیا ی،بخش خصوص ظراتبخشنامه با نقطه ن یو بازخوان یاصرار بر بازنگر کیبه عنوان مصوبه، با  رندهیگ میاز مراجع تصم یکیبه عنوان 

 اله کند.حاستان ا

ه عمل بخشنام نیه به اک ییجراا یدستگاه ها یمبرق اسا یکایسند سئیدستور کار گفت: توافق شد ر نیمباحث مربوط به ا انیاستان در پا یگفتگو یشورا رخانهیخوش زبان کارشناس دب نرجس

 و دبیرخانه شورا اعالم نمایند. یزیرو برنامه تیریرا به سازمان مد کنندی نم

 یریگیبخشنامه پ نیاصالح ا یراباستان  تیریگفتگو و سازمان مد یو شورا ردیصورت گ هایبندبرق جمع یکایسند یهفته از سو کیقرار شد ظرف  نیز این موضوع جنبه های ملی یافزود: برا یو

 کنند.

 یو مهندس یتوسعه صادرات خدمات فن یراهبرد تهیکم جادیا از و مخالفان موافقان*روایت 

توسعه صادرات در  یراهبرد تهیکم لیتشک یرو بر امسال لی: از اوا، چنین توضیح داددرباره دستور کار دومی خراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد سیرئ ،بابازاده دیحم
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استاندار در آن جلسه دستور داد  د؛یمطرح گرد زیشد و در کارگروه توسعه صادرات استان ن بیسازمان صمت مطرح و تصو شیپا تهیطرح در کم نیو ا میتمرکز کرد یو مهندس یحوزه خدمات فن 

 نیگفتگو درخواست ورود به ا یشد و ما از شورا دهیکش راههیکه صورت گرفت، درخواست ما به ب یالزم از تهران اخذ شود. اما پس از آن در اقدامات یو مجوزها مینیتر بب ییکه موضوع را اجرا

 .میله را دنبال کنئمس نیتر ا محکم یا وانهتا با پشت میموضوع را داشت

 یها اران ما در بخشدم اطالع همکو ع یشود؛ پراکنده کار جادیا یو مهندس یصدور خدمات فن یبرا یو ساز و کار درست یاندهسازم تا میکنی سال است که در استان تالش م 10افزود: مدت  یو

 رد. کات را استخراج خدم نیت اصادرا قیاستان از طر یارز یحجم درآمدها توانی نم لیدل نیسخت گردد و به هم یسازمانده تاباعث شده  یعمران یو پروژه ها یمختلف صنعت، معدن، کشاورز

 نیر قالب ادما  م؛یعالم کردازمان صمت در استان بود و آن را به سا یمال یها و نهادها کردن دستگاه ریدرگ یبرا یراهبرد تهیکم لیموضوع تشک نیحل ا یما برا شنهادیکرد: پ حیتصر بابازاده

ا خود را کنار ه و آن میاوریب کار زیم یارا پ هیقض نیدر ا ریدرگ یها امور خارجه و سازمان زارتها، و سازمان صمت، بانک ،یاستاندار ،یزیو برنامه ر تیریسازمان مد میخواهی م یراهبرد تهیکم

 .میگفتگو اعالم کن یو شورا یرا هم به استاندار تهیانجام شود و ماهانه گزارش عملکرد کم یاتینکشند تا کار به طور عمل

و  یدمات فنخز کاربرد صدور . امروتسین ییو خروج از تمرکزگرا ییخودکفا یبرا تهیکم نیا لیجز تشک یراه م،یبها بده یو مهندس یدر استان به صادرات خدمات فن میاهادامه داد: اگر بخو یو

ی مو ن ستندیاخبر نب یو مهندس یدولت از صادرکنندگان خدمات فن تینامه حما نییآ ازها  و آن ستیاستان مشخص ن یها از بانک یاریها و بس دستگاه یبرخ یبرا یارز یدر درآمدها یمهندس

 کنند. فتایرا در یامه ارزن ضمانت توانندی آنجا م یها کنند چون از بانک تیما در تهران فعال مانکارانیپ یبرختا موضوع سبب شده  نیبکنند. هم دیچه با دانند

استان و  ییاجرا یها ست که دستگاها نیما ا به هم حرکت کنند؛ هدف کیاز هم دور نباشند و نزد این اجزا و میو چابک کن ایرا در استان پو ها تیظرف نیاست که ا نیکرد: بحث ما ا دیتاک بابازاده

 . میکن داریب یها را از خواب زمستان بانک

 .دیحوزه و ساز و کار آن ارائه گرد نیتوسعه صادرات در ا یراهبرد تهیکم جادیا یبرا یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هینشست، طرح اتحاد نیادامه ا در

 اشتباهی اختار س یدارا یندسمه ی: معتقدم که ما اساسا در حوزه فن ، گفت طرح بود نیکه از مخالفان ا ی و عمران اتاق مشهدمهندس،  یخدمات فن ونیسیکم سی، رئ محسن خندان دل سپس

ازمان توسعه اما امروز س شودیحل م یاریمشکالت بس میباش تهداش یو مهندس یاز خدمات فن یجامع فی. اگر تعرمیابتدا ساختار را اصالح کن دیکه با یدر حال میگردیو به دنبال ابزار م میهست

 .گرید یبحث یزیدارد و سازمان برنامه ر یگرید فیمجلس تعر یهامرکز پژوهش گر،ید یمفهوم یاتیو مال یکند، سازمان اقتصاد یمفهوم را مطرح م کیتجارت 

 تیهدا کیواند به عنوان ت یرد مخود را دا یتخصص ونیسیکم یاکه در هر حوزه یبه عنوان مرجع بخش خصوص یبه اعتقاد من اتاق بازرگان میمسئله به اتفاق نظر برس نیافزود: اگر در هم یو

 .کندی ر مز هدف دوموضوع ما را ا نیا رایرا قبول ندارم ز میکن جادیا یو مواز دیجد یتشکل میبخواه نکهیکند اما ا یریگیکند و امور را پ فیتعر ییها رمجموعهیکننده ز

آنها  از یلیه شد که خائه گزارش زدار نیدر ا یبزرگ یها حرفو  میرا حل کن کشوراست که قرار است ما همه مشکالت  یا، به گونه پروپوزال مطرح شد نیکه در ا یکرد: مسائل حیدل تصر خندان

 .ستین ریپذامکان

 یتشکل مواز جادیا یاصالح شود و به جا دینگاه با نی. امیانجام ده تهیکم کیطرح بود، در  نیامور هشت وزارتخانه را طبق آنچه در ا مینوع نگاه اشتباه است که ما بخواه نیادامه داد: اساسا ا یو
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 .میکن تیتشکل موجود را تقو دیبا 

ه باشد، حوز نیفعال در ا یها شکلت یتمام یبرا یزیپناهگاه و دستاو تواندیم یپارلمان بخش خصوص ونیسیبه عنوان کم یاتاق بازرگان یو مهندس یخدمات فن ونیسیکم نکهیا انیدل با ب خندان

 .امصحبت کرده ندگانیاز نما یبا تعداد 19ماده  لیتبصره ذ یبرا ونیسیکم نیا سیگفت: به عنوان رئ

 جادیا یه جاموع بهتر است ب. در مجمیده لیتشک تهیچگونه کم م،یدر خراسان ندار نهیزم نیدر ا یکارگروه یدر استان گفت: وقت ینفت ریتوسعه صادرات غ تهیکم جادیخواندن ا یرمنطقیبا غ یو

 رد.یگباتاق صورت  لیذ ها تیفعال نیو ا میریبپذ یرا به عنوان نهاد اصل یاتاق بازرگان د،یتشکل جد

 .میروبکارگروه توسعه صادرات  یبرا شتریب اریاخت ضیبه سمت تفو تهیکم جادیا یبه جا دیکرد: با دیاتاق مشهد تاک ی و عمرانمهندس ی،خدمات فن ونیسیکم سیرئ

ختیارات اهبردی و اخذ اکمیته ر اهداف تعیین شده در شکل گیری قرار گرفت و او گفت ی دولت و بخش خصوصی خراسان رضویگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف اریدر اخت بونیتر ان،یپا در

به دبیرخانه  تصمیمات نهایی ته و جهتمهم است و ضرورت دارد یک نوبت دیگر از طریق تشکل های ذیربط مورد بررسی قرار گرف انه ها و دستگاه های اجرایی استانیبیشتر از طریق ملی و وزارتخ

 ئه گردد. شورا ارا

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

) بخشنامه  20/3/1398مورخ  135585/98پیشنهادات سندیکای صنعت برق استان خراسان رضوی پیرامون نواقص بخشنامه شماره 

 Nیب ش مقدار ضرافزای اصالحی موضوع دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل )

، عدم شفافیت  1397بنا در پیمان ، کاهش شاخص های قطعی در دوره های سوم و چهارم سال در فرمول روش الف ، تغییر دوره م

 –در بند ب  ciرح ارز ش، غیر واقعی بودن تاریخ محاسبه   r & t، منظور نمودن مدت زمان ابالغ قرارداد در محاسبه ضریب  17ماده 

دمان رئیس س شاتوسط جناب آقای مهند  r & tی محاسبه ضریب بخشنامه ، عدم کفایت پیش پرداخت قرارداد و مبهم بودن مبنا 5

ستان انامه ریزی ت و برمحترم هیات مدیره سندیکای برق استان مطرح گردید و با عنایت به اظهار نظر نماینده محترم سازمان مدیری

 و سایر اعضا به اتفاق آرا مقرر گردید .

صنعت  د و سندیکایعمومی استفاده می کنند ملزم به اجرای این بخشنامه هستندستگاه های اجرایی که از بودجه  13وفق ماده  ـ

را رعایت رای اجببرق استان موظف گردید آن دسته از دستگاه های اجرایی که بندهای مورد نظر بخش خصوصی و سندیکای برق را 

 مل آید.زم بعم نمایند تا پیگیری النمی کنند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیرخانه شورای گفت و گو اعال

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان 

سندیکای برق خراسان 

 رضوی

 دبیرخانه شورای گفت وگو

 روز 10



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ساعت شروع:                                 11/06/98تاریخ جلسه                                21شماره جلسه:   

 نفر  24  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

رق بیکای صنعت سند وزرده در ارتباط با نواقص و موانع مرتبط با بخشنامه فوق که نیاز به بازنگری و پیگیری دارد حداکثر ظرف  ـ 

یق به طور دق دات رااستان با برگزاری جلسه ای و با دعوت از بخش خصوصی ذینفع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیشنها

طرح شده منهادات به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی و طرح در شورای گفت وگوی ارائه نمایند و پیشبررسی و ضمن جمعبندی 

 به عنوان مصوبه دبیرخانه شورا تلفی گردد. 

2 

ن رضوی خراسا برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصوالت دانش بنیان استان راهبردی طرح پیشنهادی تشکیل کمیته

ستان از امد ارزی ف کمک به افزایش درآستان با هداتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اهیات مدیره توسط رئیس محترم 

نامه و زمان بروسعه و تفویض اختیارات بیشتر از طریق دستگاه های ذیربط از جمله سات ،محل صادرات خدمات فنی و مهندسی 

میته کبه  بکه بانکی، صندوق ضمانت صادرات ، سازمان صنعت و معدن و تجارت ، سازمان توسعه تجارت ، ش 19بودجه ، کمیته ماده 

ات یان نظرطرح شد پس از بحث و تبادل نظر و بصادرات خدمات فنی و مهندسی استان در جلسه ممربوطه و شکل گیری معین 

صی و تشکل روز بخش خصو 10موافق و مخالف مقرر گردید مجددا طرح پیشنهادی برای اعضا ارسال گردد و حداکثر ظرف مدت 

ی و مهندس فنی و یربط و دستگاه های اجرایی مرتبط با هدف استفاده از ظرفیت های موجود و بهبود وضعیت صادرات خدماتذ های

 خصوصی بخش انی بهای ملی به استانی و استمحصوالت دانش بنیان و افزایش سهم درآمد ارزی استان و تفویض اختیارات دستگاه ه

 . به دبیرخانه شورا جهت طرح مجدد در جلسه ارائه نمایند

 دستگاه های اجرایی ذیربط 

تشکلهای بخش خصوصی و 

 تعاونی 

 دبیرخانه شورا 

 روز  10

 
 


