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پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی/بجنورد
شماره نشست 6:
در مجموع94 :

تاریخ جلسه 77/66/26:

ساعت شروع01:

محل نشست :استانداری

ساعت خاتمه02 :

خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای صمدی رئیس اتاق یازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم به اعضا گزارشی از اقدامات
صورت گرفته در طی ماه گذشته را بیان نمودند .

دستور جلسه:
-ارا ئ

 گزارش دبیرخانه شورا در خصوص پیشنهاد بررسی " مشکالت موجود در بخشنامه ماده  147مالیاتهای مستقیم " -گزارش دبیرخانه شورا در خصوص پیشنهاد بررسی پرونده های دارای مشکل فنی واحدهای تولیدی"

وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

محمد رضا خباز

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

مجید پورعیسی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

حاضر

------

احسانعلی عالی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان

غایب

---

3

محمود قنبری

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

----

4

یحیی نیکدل

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

-----

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

-----

6

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

علی بهنام فر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

غایب

------
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ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

هادی قوامی

نماینده مجلس

غایب

2

علی قربانی

نماینده مجلس

غایب

3

عبدالرضا عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

علی اکبری

نماینده مجلس

غایب

5

هادی شوشتری

نماینده مجلس

غایب

6
7
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ج -قوه قضائیه
ردیف

1
2

نام و نام خانوادگی

جناب حجت السالم
جعفری
مسلم محمد یاران

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

1

نام و نام خانوادگی

محمد صمدی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد

حاضر

2

قربانعلی اعتمادی

رییس اتاق تعاون استان

حاضر

3

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

حاضر

2

مهدی روحانی

رئیس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

حاضر

3

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

غایب

4

سعید پورآبادی

مسئول اتحادیه های حمل و نقل و تعاونی های اتوبوسرانی و گردشگری

غایب

5

عبدالجلیل غیادی

مدیر عامل شرکت تعاونی پرورش اسب اصیل ترکمن

حاضر

6

محمد رضا معظمی

رییس و مدیر عامل تعاونی مهران امام رضا(ع)

حاضر

7

سید اکبر رسولی

عضو اتاق تعاون خراسان شمالی

حاضر

8

امین رجب پور

عضو اتاق تعاون خراسان شمالی

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

7
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

(حاضر /غایب/

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

1

روح اله براتیان

شهردار شهر مرکز استان

نماینده

محمد مهی خاکشور

2

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

غائب

-----

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  1ماده  4دسـتورالعمل اصـالحی نحـوه
اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در سـتون بعـدی" ،نـام و نـام

خانوادگی نماینده" معین گردد.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

هادی عسکری

2

محمد علی عباس زاده

مدر کل اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

3

احمد شنوایی

مسئول نمایندگی امور خارجه در خراسان شمالی

4

محسن بجنوردی

سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

5

سید حمید علوی

انجمن پیمانکاران عمرانی

6

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

7

حمید رضایی

8

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

7

جواد یزدانی

نماینده تامین اجتماعی

16

عبدالحسین قاضوی

11

عباس باقری

معاون فنی و امور گمرکی

12

عبداله ایزانلو

رییس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی

13

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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سمت
معاون مدیر کل اقتصادی استانداری

امور وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی

کارشناس میئول دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
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مشروح مذاکرات

در ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آقای صمدی ریاست اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد
به مصوبات جلسه گذشته اشاره کردند و در خصوص دستور جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.
استاندار خراسان شمالی در خصوص مشکالت مالیاتی درماده  147تبصره  3،ضمن پذیرفتن پیشنهادات ارائه شده در کمیته ذیل شورا
تصریح کردند :تفسیر قانون به عهده قانون گذار میباشد.
در ادامه اعضای بخش خصوصی دراین باره براساس بخشنامه دی ماه  76امور مالیاتی اعالم شده هزینه های باالی  5میلیون تومان از
حساب شرکت باید برداشت شود وبه حساب فروشنده واریز شود که به واسطه این قانون مشکالتی برای واحدهای تولیدی در پی
داشته و مورد اعتراض اکثر صنعتگران و واحدهای تولیدی شده است .توضیحاتی را ارائه ننمودند.
سپس آقای موسوی مدیر کل تعزیرات حکومتی در خصوص مشکل فنی واحدهای تولیدی استان اظهار کردند با توجه به عدم
شناخت ایشان از عملکرد شورای گفتگو پیشنهادی در خصوص تسهیل گری برای واحدهای تولیدی ارائه نمودند.
بر اساس تقاضای دبیر خانه شورای گفتگو به دلیل عدم وجود تقویم برگزاری جلسات  ،جناب آقای دکتر خباز دستور برگزاری
جلسات شورا به صورت منظم در روز های شنبه اول هر ماه را اعالم فرمودند.

مصوبات
ملی

-1در خصوص تبصره  3ماده  147قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد گردید با توجه به افزایش قیمت ها و هزینه ها ،خریدهای باالی  56میلیون تومان به
پرداخت یا تسویه وجه از طریق سامانه (سیستم)بانکی باشد.
-2با توجه به مشکالت مالی واحدهای تولیدی موجود پیشنهاد می گردد به تبصره  3یا به ماده  147تبصره ای به شرح ذیل اضافه گردد :در صورتی که
حسابهای شرکت به علت بدهی مسدود باشد و شرکت کتباً یکی از حسابهای اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت را اداره امور مالیات معرفی
نماید.هزینه های شرکت که از طریق این حساب پرداخت شده به عنوان هزینه پرداختی قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.
-3در تبصره  3ماده  147قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت هزینه از طریق سامانه (سیستم)بانکی را مالک عمل قرار داده شده و در بخشنامه ابالغی
پرداخت هزینه از طریق حساب شرکت را مالک عمل قرار داده و پرداخت های دیگر مورد پذیرش قرار نمی گیرد که پیشنهاد می گردددر متن قانون
صراحتاً اصالح گردد که منظور از سیستم بانکی حساب شرکت است یا پرداخت از طریق سیستم بانکی است.

استانی

-1مقرر گردید اداره کل تعزیرات حکومتی استان ،پیشنهادات اصالحی قانون تعزیرات حکومتی را به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نمایند.
 -2مقرر گردید جلسه ای در خصوص بررسی مسدود شدن حسابهای شرکتها به علت بدهی تامین اجتماعی در قالب کمیته ذیل شورای گفتگو برگزار
گردد.
 -3مقرر گردید جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شنبه اول هر ماه با حضور استاندار برگزار گردد.
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