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ارائه سخنان دبیر محترم شورای گفتگوی استان و رئیس اتاق بازرگانی.
ارائه گزارش اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص مصوبات جلسه شماره  01با حضور جناب آقای
دکتر منصوری ،معاونت محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ارائه گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در خصوص مصوبه شماره  3جلسه
 (13احداث پارک اوره)
ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی ،شیالت و محیط زیست در خصوص پرورش همزمان ماهیان سردابی و
گرمابی در آبگیر سد کارون ( 4مصوبه شماره  4جلسه )13
ارائه گزارش پیشرفت عملیات فاز  2کارخانه فوالد تاراز
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.3
.9
.3
.4

.1
.6

بررسی الزام عملیاتی شدن ماده  22قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
بررسی روند اجرای رو گذر قطب صنعتی شهرکرد
بررسی علل عدم اجرای تبصره ذیل ماده  32آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات در
خصوص مشوقهای اقتصادی حمل کاالهای صادراتی
بررسی مشکالت و ابهامات اجرای دستورالعمل ابالغی شماره  11/331231مورخ 3311/32/21
وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع بند  3ماده  33آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات
بررسی امکان تفویض اختیار ارزش گذاری صادراتی واحد های تولیدی با توجه به مفاد ماده 30
قانون امور گمرکی و نیز تبصره ذیل ماده  22آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
بررسی ایجاد وحدت رویه در بررسی ارزش کاالهای صادراتی واحد های تولیدی توسط سازمان
امور مالیاتی
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

3

جناب آقای اقبال عباسی

استاندار محترم (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

جناب آقای علی شهریارپور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

3

جناب آقای تهمتن عبداللهی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

جناب آقای سجاد رستمی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

حاضر

2

جناب آقای سید حفیظ اهلل فاضلی

0

جناب آقای عطا اله ابراهیمی

1

جناب آقای احمد رضا صباغی

استان
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر
حاضر
حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

3

جناب آقای احمد راستینه

نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد،

2

جناب آقای قدرت اهلل حمزه

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی
نماینده

حاضر

بن و سامان
نماینده محترم مردم شهرستان های اردل،

غایب

فارسان ،کیار و کوهرنگ

3

جناب آقای امیر قلی جعفری

نماینده محترم مردم شهرستان بروجن

غایب

4

جناب آقای بامیری

نماینده محترم مردم شهرستان لردگان

غایب
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3
2
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سامانی
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علیمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

حاضر

دادستان مرکز استان

غایب

د -شهرداری و شوراها
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نام و نام خانوادگی

3

جناب آقای بهادر عبدالغنی

2

جناب آقای رضایی

نام و نام خانوادگی نماینده
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شهردار شهرکرد
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جناب آقای آیت اهلل احمدی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

نام و نام خانوادگی نماینده
(حاضر /غایب /نماینده)

کشاورزی شهرکرد

حاضر

2

جناب آقای مهدی قادری

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

3

جناب آقای نجف کریمی

رئیس اتاق اصناف شهرکرد

حاضر

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری3311-00-33 :
3

تاریخ:

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد

شماره:

صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست:

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

3

جناب آقای زارع

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

2

جناب آقای رشیدی

مدیر عامل شرکت فوالد تاراز

حاضر

3

جناب آقای اخوان

مدیر عامل شرکت نساجی نگین

حاضر

4

جناب آقای مالکی

رئیس کانون کار آفرینی استان

حاضر

2

جناب آقای سلیمی

رئیس انجمن بادام استان

حاضر

0

جناب آقای نیکی

مدیر عامل شرکت نهان گل

حاضر

1

جناب آقای محمودی

مدیر عامل پتروشیمی لردگان

حاضر

3

جناب آقای بهنام علیخانی

مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

3

جناب آقای اهلل کرم نصیری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

2

جناب آقای سید جلیل رضوی

دبیرکل اتاق بازرگانی شهرکرد

3

جناب آقای بیگدلی

مدیر کل اداره کل امور مالیاتی استان

4

جناب آقای تیمور فتاحی

مشاور ارشد اتاق بازرگانی

2

جناب آقای حمید رضا فالح

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

0

جناب آقای اسماعیل اله دادی

مدیر کل گمرک استان

1

جناب آقای احمد رضا محمدی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
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3

جناب آقای مجید فرهزاد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان

1

جناب آقای شهرام احمدی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

30

جناب آقای کمال اکبریان

فرماندار شهرستان سامان

33

جناب آقای فردوس کریمی

مدیر عامل آب منطقه ای استان

32

جناب آقای عبداهلل هاشمی

معاون اداره کل امور مالیاتی

33

جناب آقای جهانبخش سلیمیان

سرپرست شرکت گاز استان

34

جناب آقای محمد کریمی

مدیر شیالت استان

32

جناب آقای محمد مراد رئیسی

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استانداری

30

جناب آقای بهرام اهلل بخشی

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی

31

جناب آقای اردوان طهماسبی

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی

33

جناب آقای مجید شریفی

معاون فروش و مشترکین شرکت توزیع برق استان

31

جناب آقای مصطفی مقیم

مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد

20

جناب آقای نیما ظفری

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد

23

جناب آقای سید مرتضی فیاضی

دبیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی شهرکرد
مشروح مذاکرات

هفتاد و سومین نشست و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری در سال
 3400در روز شنبه  21خرداد ماه  3400با حضور استاندار محترم استان و رئیس شورای گفتگو ،رئیس اتاق ودبیر شورای
گفتگو ،اعضای محترم شورای گفتگو و نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی  ،راس ساعت  32:30در محل اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از
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قرآن کریم برگزار شد.
پیش از دستور:
سخنان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی استان
در ابتدای جلسه رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه حماسه
 23خرداد ماه و انتخاب حجه االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور ایران اسالمی را تبریک گفتند.
احمدی در خصوص پیگیری برخی مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی
استان چهارمحال وبختیاری در سال  3311و همچنین برخی از موارد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار  ،مواردی را
مطرح نمود.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت :از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز ،بهبود فضای کسب و
کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.
از طرف دیگر وجود نرخ باالی بیکاری و رهایی از آن ،مستلزم تقویت عرضه در اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات
دست و پا گیر ،سختی اجازه و ایجاد کسب و کار  ،سرمایه و تسهیالت حمایت از تولید ،در فعالیت های غیر تولیدی مورد
استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است .اهمیت سرمایه در کشورهای در حال
توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال
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که محرک رشد اقتصادی است ،دچار کمبود سرمایه هستند.
احمدی گفت :در ماده  34قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادی اعم از کارفرمایی
و کارگری و تالش برای حل مشکالت آنان آمده است که رؤساء و مدیران کل دستگاه های اجرائی و قضائی  ،باید یکی از
معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه در ادامه ماده  1قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت :در این ماده وزارت
امور خارجه مظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان
داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کاال ها و خدمات قرار دهد.
وی اظهار داشت :در این ماده آمده است وزارت خارجه موظف است ظرف  0ماه با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و
دارایی  ،صنعت ،معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط و اتاق ها  ،آئین نامه های اجرائی این ماده را تهیه و برای
تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
مستند به این ماده  ،مکاتبه ای توسط استاندار محترم به عنوان رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته
که مستدعی است استاندار محترم همچون گذشته یاریگیر ما در تحقق این قوانین و رونق کسب و کار بوده و در این خصوص
نتیجه مربوطه را پیگیری فرمایند.
پیش از دستور:9
ارائه گزارش اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص مصوبات جلسه شماره  62با حضور جناب آقای دکتر
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منصوری ،معاونت محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مصوبات جلسه شماره  01پس از پیگیری در کمیته کارشناسی به صحن رسمی نشست شورای گفتگو آورده شدند .در جلسه
کمیته کارشناسی نماینده اداره کل تعاون ،گزارش خود را از روند اجرای مصوبات ارائه کردند که مصوبات شماره  3و  3پس از
بحث و بررسی جهت بازبینی بیشتر به این جلسه ارجاع داده شدند.
در ابتدای این نشست مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پس از مرور کلی مصوبات جلسه شماره  ، 01گزارش خود را در
زمینه چند مصوبه اجرا نشده به شرح زیر ارائه داد:
مصوبه شماره  : 0در خصوص ارائه  71طرح بزرگ از استان (  7طرح از هر شهرستان و در نهایت انتخاب  0طرح از
هر  7عدد) جهت حمایت مالی از طریق پرداخت تسهیالت از کمک های بالعوض توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی.
فاضلی ادامه داد 30 :طرح مورد نظر آماده شد و در اختیار کارگزار مربوطه جهت تهیه طرح توجیهی قرار داه شد.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این خصوص گفت :این طرحها پیگیری و به ازای هر
شهرستان سه طرح نیز پیشنهاد شده است و در مجموع  30طرح جمعآوری و به جهت تخصیص اعتبار به وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ارسال شد که هتل ایلبیگی ،آب معدنی راستاب و شهرک تخصصی بادام که همگی در حال اجرا هستند از
نمونه این طرحهاست.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت :متقاضیان زیادی در سراسر استان برای اجرای
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طرحهای سرمایهگذاری در حوزه خدمات اعالم آمادگی کردهاند ،باید تدابیر الزم را برای تخصیص تسهیالت به این متقاضیان
بیاندیشیم ،این طرحها در ایجاد اشتغال بسیار موثر هستند.
مصوبه شماره  :7در خصوص تسهیالت اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این خصوص گفت :تأیید طرحهای خارج از محدوده شهری برای
استفاده تسهیالت یکی از خواستههای استان از معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود تا در
مکانهایی که الزم است طرحهای را ایجاد کنیم که سبب ایجاد اشتغال و ارائه خدمات شود اما متاسفانه زیر مجموعه ادارات
از این طرحها بیخبرند.
نصیری همچنین بر انتخاب کارشناسان توانمند برای بررسی طرح های اشتغال زایی استان در کمیته فنی تاکید کرد و گفت:
جلسه فوری از سمت مدیرکل دفتر سرمایهگذاری برگزار شود تا نمایندگان دستگاههای اجرایی در کمیته فنی تمدید شوند و
کمیته فنی و دفتر سرمایهگذاری دستگاههای مد نظر اداره کار را که با بخشهای دیگر همکاری نمیکنند و کارشناسان عضو
کمیته فنی را بررسی کنند تا از حداقلهای الزم بهرهمند باشند
مدیرکل جهادکشاورزی استان در ادامه این جلسه با بیان اینکه یکی از اولویتهای سال جاری ایجاد اشتغال روستایی است،
گفت :حدود  300طرح گلخانهای 332 ،طرح دام و طیور 33 ،طرح شیالت 2 ،طرح صنایع تبدیلی و غذایی و  13طرح گیاهان
دارویی در روستاها تعریف شده است.
ابراهیمی افزود :این تعداد طرح حدودا به  421میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد که  333میلیارد آن تسهیالت در گردش
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است.
وی با بیان اینکه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به استان قول اضافه شدن
 300میلیارد تومان به تسهیالت را داده بود که محقق نشده ،ادامه داد :همچنین قرار بود مواردی که ظرفیت جذب در صنعت
ندارند به بخش کشاورزی منتقل شوند که تا حدی انجام شد اما درخواست داریم در این طرح تسریع شود زیراکه تخصیص
اعتبارات بعدی منوط به جذب این ظرفیتها است.
وی تصریح کرد :عالوهبر این تعداد طرح ،هفت طرح گلخانه روستایی هم از طرحهای مصوب ملی استان است که برای اجرای
آن نیز به  342میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اعالم آمادگی کرد تا چنانچه تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری
سایر بخشها برگشت داده شود در بخش کشاورزی جذب شود.
نصیری نیز با انتقاد از نحوه جذب تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری در استان اظهار داشت :با وجود ظرفیت های بی شمار
در بخش خدمات و گردشگری استان ،روند جذب تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان مطلوب نیست و باید
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد :برای تخصیص تسهیالت در بخش کشاورزی اگر محدودیت قانونی وجود نداشته باشد ،مشکلی نداریم
و میتوانیم به طرحهای اشتغالزا در حوزه کشاورزی تسهیالت پرداخت کنیم.
پیش از دستور  :7ارائه گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در خصوص مصوبه
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شماره  7جلسه  (30احداث پارک اوره)
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در خصوص روند جذب سرمایهگذار برای اجرای طرح پارک
اوره در شهرستان لردگان ،گفت :دو سرمایهگذار برای اجرای این طرح اعالم آمادگی کردهاند ،که پس از توانسنجی
سرمایهگذاران متقاضی ،طی چند روز آینده سرمایهگذار جهت واگذاری زمین معرفی خواهد شد.
پیش از دستور  :0ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی ،شیالت و محیط زیست در خصوص پرورش همزمان
ماهیان سردابی و گرمابی در آبگیر سد کارون ( 0مصوبه شماره  0جلسه )30
در ادامه ارائه گزارشات ،مدیر کل جهاد کشاورزی ،مدیر عامل آب منطقه ای ،مدیر شیالت استان به ارائه گزارشات خود
پرداختند و در پایان مقرر شد مصوبه جلسه قبلی تا اتمام انجام مطالعات در خصوص پرورش دو گونه ماهیان گرمابی و
سردابی در آبگیر سد کارون  4به قوت خود باقی بماند.
پیش از دستور  :1ارائه گزارش پیشرفت عملیات فاز  9کارخانه فوالد تاراز
گزارش پیشرفت اجرایی طرح توسعه احداث نورد سرد شرکت فوالد تاراز توسط مدیر عامل این شرکت ارائه شد .با توجه به
مشکالت و موانع موجود به ویژه در تامین آب و برق پروژه مقرر گردید همه سازمانها و ادارات حمایت و پشتیبانی الزم جهت
تسریع در اجرای پروژه مذکور بعمل آورند.
دستور جلسه:0
بررسی الزام عملیاتی شدن ماده  91قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
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در ابتدا رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به تالش در جهت اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در افزایش سرمایه گذاری و کاهش معضل بیکاری گفت :در ماده  22همین
قانون آمده است وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در متن قراردادهای این ادارات باید پیش بینی شود .آئین نامه
اجرایی این ماده نیز آماده شده که به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلغ گردیده است که می بایست اجرایی شود.
در ادامه معاون فروش و امور مشترکین شرکت توزیع برق استان گفت :متاسفانه به دلیل مشکالتی که کشور در زمینه کمبود
بارندگی و بالطبع کاهش تولید برق با آن مواجه شده است ،به ناچار قطع برق در زمانهای پیک مصرف را داشته ایم.
شریفی اضافه کرد :تمام تالشمان این بوده که اطالع رسانی کافی از طریق سایت ،ارسال پیامک و همچنین فضای مجازی را
داشته باشیم تا از ضرر و زیان های وارده به بخش صنعت و همچنین بخش خانگی جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد :با توجه به ضرر های هنگفتی که ممکن است از این ناحیه به بخش صنعت تحمیل شود ،قطع برق آنها در
اولویت نیست.
شریفی خاطر نشان کرد :در جلسات مختلفی با نمایندگان بخش خصوصی داشتیم  ،مقرر شد برق بخش صنعت هفته ای یک
روز و تنها به مدت  2ساعت و در زمان مشخص که از قبل اطالع رسانی می شود قطع شود.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با تاکید بر اعالم زمان خاموشی به واحدهای تولیدی استان
از سوی شرکت توزیع نیروی برق ،خاطرنشان کرد :اگر هماهنگی در این رابطه افزایش پیدا کند و واحدهای تولیدی
برنامهریزی کنند خسارت کمتری وارد میشود.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری3311-00-33 :
32

تاریخ:

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد

شماره:

صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست:

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

در پایان مقرر شد عملیاتی شدن ماده  22قانون بهبود مستمر کسب و کار در گروه کاری مشخص شده و با حضور
دستگاههای مربوطه پیگیری شود.
دستور جلسه  :9بررسی روند اجرای رو گذر قطب صنعتی شهرکرد
در این جلسه در خصوص روند اجرای رو گذر ورودی قطب صنعتی شهرکرد که قبال در جلسات کارشناسی بررسی و مصوب
شده بود صحبت شد.
حیدرپور مدیر نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان بیان داشت اداره کل راه و شهرسازی طرح نهایی را به شرکت
شهرک ها ارائه نداده و فقط در حد بسیار مختصر مواردی اعالم شده است .اگر اداره راه طرح را ارائه دهد دو و نیم میلیارد
تومان پرداخت خواهیم کرد  ،از طرفی اعتبارات شرکت شهرک ها برای کل شهرکها محدود است اما سازمان مرکزی به
شرطی که اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی اقدامات ابتدایی را آغاز کند با تایید مجمع مبلغ دو و نیم میلیارد تومان
دیگر نیز اضافه خواهیم نمود.
حیدرپور ادامه داد :طرح نهایی را ارائه دهید وتجهیز کارگاه کنید تا کار آغاز شود.
خدادوستان رییس اداره برنامه ریزی و بودجه اداره کل راه و شهرسازی نیز اعالم کرد :طرح مربوطه انجام و نهایی شده و
چنانچه آغاز کار از سوی شرکت شهرک ها باشد ،می توانیم از اعتبارات ملی کمک بگیریم .وی ادامه داد کل طرح نیز بین
 30تا  32میلیارد تومان برآورد هزینه شده است
دستور جلسه  :7بررسی ماده  09آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات
عباسی معاون فنی گمرک استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص گفت :روند صعودی هزینه های حمل و نقل در
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افزایش قیمت تمام شده کاالهای صادراتی تاثیر گذار بوده و رقابت پذیری محصوالت صادراتی کشور در بازارهای هدف را با
مشکل مواجه ساخته است لذا پیشنهاد می شود که تبصره ذیل ماده  32آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که
سال ها مغفول مانده  ،اجرایی شود .
دستور جلسه :0بررسی بند  0ماده  71آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
معاون گمرک استان در این خصوص گفت :ارزش کاالهای صادراتی براساس مفاد ماده  30قانون امورگمرکی و ماده  22آیین
نامه اجرایی آن تعیین  ،درپورتال گمرک ایران بارگذاری و صاحب کاال نیز بر اساس همین ارزش ها ،کاالی خود را به گمرک
اظهار می نماید و لزوما با ارزش مندرج در فاکتور صادره توسط صادرکننده کاال یکسان نبوده که این تفاوت ارزش مشکالتی را
در بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های صادراتی ایجاد می کند .لذا ضرورت دارد این دو مقوله از همدیگر تفکیک و رویه
یکسانی برای بررسی ارزش در پرونده مالیاتی واحدهای صادراتی به ادارات مالیاتی ابالغ شود.
دستور جلسه  :1بررسی مفاد ماده  06قانون امور گمرکی و نیز تبصره ذیل ماده  99آیین نامه اجرایی قانون امور
گمرکی
عباسی در خصوص این دستور جلسه گفت :علیرغم اینکه بر اساس صورتجلسه ابالغی شماره  11/331231مورخ
 3311/32/21وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع اجرایی شدن بند یک ماده  33آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و
واردات مبنی بر اینکه " طبق مواد  3و  3قانون مقررات صادرات و واردات و مواد  2و  30آیین نامه اجرایی آن ،تشخیص
نمونه های تجاری  ،تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش به تشخیص گمرک  ،بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و پرداخت
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حقوق و ورودی و با صدور مجوز گمرک قابل ترخیص است ؛ لیکن این مصوبه به طور کامل اجرا نمی شود.
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت  33:30با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصــوبات اســـتانی
ردیف

عنــوان دستــور

مسئول پیگیری

تــــصمیمات

مدت

.3در خصوص معرفی  30پروژه برتر استان جهت کمک
مالی و تسهیالت بال عوض از وزارت تعاون ،کار و رفاه

ارائه گزارش اداره کل
تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در خصوص
مصوبات جلسه شماره
 01با حضور جناب
0

آقای دکتر منصوری،
معاونت محترم توسعه
کار آفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

اداره تعاون ،کار

اجتماعی:
با توجه به احصا این ده پروژه  ،مقرر شد گزارش مربوط به

و رفاه اجتماعی

 30پروژه منتخب به معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری و همچنین اتاق بازرگانی از طرف
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داده شود.
.2در خصوص جذب اعتبارات تسهیالت روستایی و
عشایری

دفتر حمایت و
جذب

سرمایه

گذاری
استانداری

 0ماه

مقرر شد دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
بررسی های الزم در خصوص نمایندگان خبره دستگاهها

در زمینه جذب اعتبارات تسهیالت روستایی و عشایری را جهاد کشاورزی
انجام دهد و دستگاههایی که در این زمینه کم کاری می استان
کنند را معرفی کند.

کلیه

.3مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره تعاون ،دستگاههای
کار و رفاه اجتماعی و کلیه دستگاههای مربوطه جلساتی را مربوطه
با بانکهای مختلف برگزار کند و میزان تسهیالت بازپرداخت
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شده را جهت اعطای تسهیالت دوباره بخصوص در بخش
کشاورزی مشخص کند.

9

ارائه گزارش معاونت

مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه

هماهنگی امور

منابع استانداری پس از توانسنجی سرمایهگذاران

اقتصادی و توسعه

متقاضی ،طی چند روز آینده سرمایهگذار نهایی را

منابع استانداری در

جهت واگذاری زمین معرفی کند.

معاون
هماهنگی امور
اقتصادی و
توسعه منابع
استانداری
 01روز

خصوص مصوبه شماره
 3جلسه  (13احداث
پارک اوره)

7

دستور جلسه :3

مقرر شد با توجه به ضرر هایی که از قطعی برق ممکن

بررسی الزام عملیاتی

است به بخش صنعت تحمیل شود ،مقرر شد برق

شدن ماده  22قانون

بخشهای مختلف صنعت در هفته فقط یکروز و تنها به

بهبود مستمر محیط

مدت  2ساعت قطع گردد که این موضوع نیز با اطالع

کسب و کار.
دستور جلسه :9

0

بررسی روند اجرای رو
گذر قطب صنعتی

شرکت توزیع
نیروی برق
استان
 7ماه

رسانی قبلی انجام شود.
مقرر گردید اداره کل راه و شهر سازی نسبت به شرکت
انتخاب مشاور و پیمانکار پروژه اقدام کند و شرکت شهرکهای
صنعتی استان

شهرکهای صنعتی نیز نسبت به پرداخت هزینه

 01روز

مشارکت در پروژه بر اساس میزان تعهد شده در

اداره کل راه و
سازی
صورتجلسات(دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) اقدام شهر
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استان

نماید.

شهرکرد
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موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

0

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

دستور جلسه :3

نظر به اینکه شرکت گاز و برق در قرارداد های خود با

بررسی الزام عملیاتی شدن ماده  22قانون بهبود مستمر

مشترکین نحوه جبران خسارات وارده ناشی از قطع برق و

محیط کسب و کار.

گاز را قید نمی کنند ،موضوع فوق جهت بررسی بیشتر و
پیگیری و نیز اعمال قانون به دبیر خانه شورای گفتگوی
مرکز ارسال شود.
 .3با توجه به اینکه روند صعودی هزینه های حمل ونقل
در افزایش قیمت تمام شده کاالهای صادراتی تاثیر گذار
بوده و رقابت پذیری محصوالت صادراتی کشور در

دستور جلسه:3
بررسی علل عدم اجرای تبصره ذیل ماده  32آیین نامه
اجرایی قانون مقررات و صادرات در خصوص مشوقهای پیشنهاد می شود که تبصره ذیل ماده  32آیین نامه
اقتصادی حمل کاالهای صادراتی
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که سالها مغفول

بازارهای هدف را با مشکل جدی مواجه ساخته است لذا

9

مانده  ،اجرایی شود و وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی
هماهنگی ترابری کشور)با استفاده از روش های اقتصادی،
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مشوق هایی برای حمل کاالهای صادراتی با وسایل نقلیه
ایرانی پیش بینی نماید.
 .2همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان
راهداری،عوارضی معادل  30درصد هزینه حمل کاالهای
وارداتی (با ناوگان خارجی ) دریافت می نماید ،لذا این
موضوع می تواند یک منبع مالی الزم را برای اجرای تبصره
مذکور فراهم وبه منظور ایجاد مشوقهای حمل کاالهای
صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی ،مورد استفاده قرار گرفته تا
باعث کاهش هزینه حمل ونقل کاالهای صادراتی شود
علیرغم اینکه بر اساس صورتجلسه ابالغی شماره
 11/331231مورخ  3311/32/21وزارت صنعت معدن و
تجارت (موضوع اجرایی شدن بند یک ماده  33آیین نامه

7

دستور جلسه :4
بررسی مشکالت و ابهامات اجرای دستورالعمل ابالغی اجرای قانون مقررات صادرات و واردات ) مبنی بر اینکه "
شماره  11/331231مورخ  3311/32/21وزارت صنعت
طبق مواد  3و  3قانون مقررات صادرات و واردات و مواد 2
معدن و تجارت موضوع بند  3ماده  33آیین نامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
و  30آیین نامه اجرایی آن ،تشخیص نمونه های تجاری ،
تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش به تشخیص گمرک
،بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با پرداخت حقوق و
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ورودی و با صدور مجوز گمرک قابل ترخیص است ؛ لیکن
این مصوبه به طور کامل اجرا نمی شود؛ لذا پیشنهاد می
شود مجددا" مصوبه مذکور مورد بازنگری و درصورت نیاز
رفع ابهام و بر اجرای آن( بدون توجه به اینکه نمونه
وارداتی دارای چه اولویتی است ) تاکید شود تا در دنیای
رقابتی امروز،تولید کنندگان داخلی در کمترین زمان
ممکن شرایط تولید محصوالت جدید و دستیابی به
بازارهای جهانی را برای خود فراهم نمایند
ارزش کاالهای صادراتی براساس مفاد ماده  30قانون
امورگمرکی و ماده  22آیین نامه اجرایی آن تعیین و به
عنوان ارزش پایه در پرتال گمرک ایران بارگذاری و توسط
صادرکنندگان مورد استفاده قرار می گیرد .از طرفی بر

0

دستور جلسه :2
بررسی امکان تفویض اختیار ارزش گذاری کاالهای اساس شرایط تجاری و اقتصادی و تغییرات نرخ ارز ،
صادراتی واحد های تولیدی در گمرکات اجرایی (بر
تعدیالت دوره ای ارزش های پایه صادراتی ضروری است
اساس مفاد ماده  30قانون امور گمرکی )
اما پایش ارزش به صورت متمرکز توسط دفتر ارزش
گمرک ایران به علت تنوع زیاد کاالهای صادراتی زمان بر و
باعث تحمیل هزینه می گردد لذا پیشنهاد می شود پایش

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری3311-00-33 :
31

تاریخ:

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد

شماره:

صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست:

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

و اصالح ارزش پایه کاالهای صادراتی بر اساس درخواست
واحدهای تولیدی (صادراتی) درکمیته ای استانی (متناظر
با اعضای موضوع تبصره ذیل ماده  22آیین نامه اجرایی
قانون امور گمرکی ) مورد بررسی وپس از ارجاع به دفتر
ارزش گمرک در پرتال مربوطه بارگذاری و ابالغ گردد .
ارزش کاالی صادراتی براساس مفاد ماده  30قانون
امورگمرکی و ماده  22آیین نامه اجرایی آن تعیین و در
پرتال گمرک ایران بارگذاری و صاحب کاال نیز بر اساس
همین ارزشها ،کاالی خود را به گمرک اظهار می نماید که
لزوما با ارزش مندرج در فاکتور صادره توسط صادرکننده
دستور جلسه :0
بررسی ایجاد وحدت رویه در بررسی ارزش کاالهای
بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های صادراتی ایجاد می
صادراتی واحد های تولیدی توسط سازمان امور مالیاتی
کند به طوریکه در مواردی سازمان مالیاتی ارزش فاکتور
کاال یکسان نبوده که این تفاوت ارزش مشکالتی را در

1

صادره و در مواردی ارزش پایه صادراتی را مبنای رسیدگی
قرار می دهد .لذا ضرورت دارد این دو مقوله از همدیگر
تفکیک و رویه یکسانی بر اساس ارزش های پایه صادراتی
گمرکی در پرونده مالیاتی واحدهای صادراتی اعمال گردد
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و موضوع به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابالغ شود. .
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