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 مشروح  مذاکرات

با حضور 30/17راس ساعت  16/4/1398رخموشنبه یکروز  استان جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  هفدهمین

آقای احتشام رئیس اتاق بازرگانی  تشکیل گردید. خراسان جنوبی در محل استانداری محترم به ریاست استاندارو اعضاء شورا 

، معظم رهبری و شرایط اقتصادی کشوربا اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام بیرجند و دبیر شورا 

 دیتول طیبهبود شرا یاگر قانون در راستاو  قانون است یکسب و کار و اجرا یخواستار بهبود فضا یبخش خصوصبیان داشت  

 رشد تولیدکنندگان، مشکالت رفع برای درمانی هاینسخه تجویز است مسلم . آنچهبود مینشود، شاهد رونق نخواه ییرااج

بخش خصوصی  هاستاندار محترم ب توجه ویژه ضمن تشکر از   وی همچنین .داشت خواهد دنبال به را بیکاری نرخ کاهش و اقتصادی

تحقق خواستار ادامه این روند در راستای ، آشنایی ایشان با مشکالت واحدهای تولیدیصنعتی و های  و بازدیدهای مداوم از شهرک

آقای عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز بر  .فصل مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی گردید حل و و شعار سال

 واحدهای وضعیت رسانی روز به و پایش خواستار اندیشی در رفع مشکالت تاکید و  و چاره استان تولیدی واحدهای مشکالت احصاء

 از بسیاری گشای راه تواندمی اجرایی هایدستگاه و بازرگانی اتاق ذیل هایکمیسیون ارتباط: افزود و گردید استان تولیدی

در  63و انجام کار کارشناسی  در خصوص ماده با عنایت به طرح موضوع   .است توجه نیازمند که باشد اقتصادی فعاالن مشکالت

 الحاق قانون 63 ماده اجرای نحوه از مبسوطی توضیحات مشاور رئیس نظام صنفی کشور ،کمیته کارشناسی شورا، آقای محمدی

 نظام شمول تحت کشاورزی کارگاههای کشاورزان و کارفرمایان ـ 63ماده)  دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی

 مصوب دارند، کارگر نفر پنج حداکثر که کارفرمایی بیمه سهم پرداخت از معافیت قانون مشمول زمین، متراژ هر با کشاورزان صنفی

 160132 درآمدی ردیف( %20) درصدبیست محل از حکم این اجرای بابت الزم اعتبار. باشندمی آن بعدی اصالحات و 16/12/1361

 تأمین سازمان به و تأمین «سبزیجات و میوه واردات از عوارض اخذ از حاصل درآمد» عنوان با سنواتی بودجه قوانین در مندرج

 بیمه سهم پرداخت از کشاورزی، بخش کارفرمایان معافیت ویژه به آن مفاد کامل اجرای برلزوم و ارائه( شودمی پرداخت اجتماعی

 91،90 سالهای سنواتی بودجه قانون در کشاورزان و کارفرمایان سهم بیمه معافیت موضوع داشت بیان ایشان .نمود تاکید کارفرمایی

. گردند می معافیت شامل باشند، شاغل کار محل در کارفرمایان چنانچه آن، اجرایی نامه آئین طبق که بود شده مصوب نیز 92و

 کردن مستثنی و گردیده معافیت شامل کشاورزان و کارفرمایان اسالمی، شورای مجلس حقوقی معاون مشورتی نظر طبق همچنین

 ماده آقای درویشی مدیر کل تامین اجتماعی در این زمینه توضیحاتی در خصوص  نحوه اجرای باشد در ادامه  می قانون مغایر آنان

که از نظر ایشان با توجه به اینکه کارفرمایان، مشمول قانون خاص خود) حرف کارفرمایی( می گردند از معافیت های  نمود ارائه  63

شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای شریف این قانون  بهره مند نخواهند گردید. آقای افضلی نماینده مردم 

اسالمی، بر اجرای قانون تاکید نمود. در ادامه به  شورای مجلس حقوقی عاونم از  اسالمی با استناد به نظر مشورتی اخذ شده

پیشنهاد آقای عابدی  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری رای گیری توسط اعضای اصلی )با حق رای( انجام و  اجرای کامل 

مکاتبه با سازمان تامین  قانون مذکور از طریق قانون مربوطه با  رای اکثریت قاطع به تصویب رسیده و مقررشد روند اجرای کامل 

و محیط کسب وکار اتاق  44آقای امینی رئیس کمیسیون صنعت، اصل همچنین شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد.اجتماعی و 

آقای معتمدیان  بازرگانی به بیان گزارشی در خصوص اهداف، برنامه ها و عملکرد کمیسیون در سه ماهه اول سال جاری پرداخت. 

انجام  میدانی بازدیدهای در تولیدکنندگاناصلی  مشکالت از یکی ازاریابیاستاندار محترم خراسان جنوبی در ادامه  بیان داشت ب

 بازاریابی بر ما تاکید. باشیم داشته استان محصوالت فروش برای را جدید هایبازاریابی باید که است تولیدی واحدهای ازشده 

 شاهد زودی به شده انجام افغانستان در مسئوالن و صمت وزیر توسط که دیداری در و است افغانستان در استان لیدیتو محصوالت

 برپایی مزارشریف، در نمایشگاه برپایی از بعد .بود خواهیم مزارشریف در جنوبی خراسان تولیدی کاالهای از نمایشگاهی برپایی

 ( وکردستان اقلیم) عراقکشورهای  در جدیدی بازارهای شود می تالش همچنین است، نظر مد افغانستان مناطق سایر در نمایشگاه

 در: افزود شود استفاده خصوصی بخش ظرفیت از باید محصوالت بازاریابی زمینه در اینکه بر تاکید با ایشان .باشیم داشته پاکستان
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 کشورهای در خصوصی بخش با خصوصی بخش دادن ارتباط ما نقش بلکه کنیم ورود خواهیم نمی مستقیم صورت به زمینه این

 .است هدف

 تا شد خواهد برگزار استان در خصوصی بخش و دولت گوی و گفت جلسات شورای ماهیانه صورت به: گفت جنوبی خراسان استاندار

 و گفت شورای اصلی اهداف از یکی .کنیم حل و بررسی را بخش این مشکالت کارشناسی راهکارهای ارائه با اتجلس این در بتوانیم

 ها، بخشنامه بتوانیم که است این شده، وضع اسالمی شورای مجلس در قانون عنوان به که خصوصی بخش و دولت گوی

 باعث تا کنیم رفع جدید مقررات وضع یا حذف اصالح، با را است کار و کسب مانع نوعی به که هایی نامه شیوه و هادستورالعمل

 های خروجی شاهد اتاق این در تا شود فعال بیرجند بازرگانی اتاق در باید مختلف های کمیسیون .شود کار و کسب فضای بهبود

 ایم کرده آغاز استان در پیش چندی از که جدیدی کارهای از یکی: افزود جنوبی خراسان استاندار .باشیم تولید عرصه در مثبت

 مشکالت تولیدی واحدهای از بازدید و میدانی حضور با و است بیرجند صنعتی شهرک در تولیدی واحدهای از میدانی بازدیدهای

 هایدستگاه حضور با عملیاتی تصمیمات و کنیم می بررسی محل در تولید موانع رفع و تسهیل ستاد برگزاری با را تولیدکنندگان

 شهرک از خارج تولیدی واحدهای مشکالت حل اینکه به اشاره با همچنین ایشان  .شود می اتخاذ واحدها مشکالت حل برای متولی

 در حضور با تخصصی صورت به شهرستانی سفرهای دوم دور آغاز با: افزود دارد قرار کار دستور در نیز ها شهرستان در و صنعتی

 مجمع از که دعوتی با تولید موانع رفع و تسهیل ستاد در .بود خواهیم آنان مشکالت رفع و بررسی پیگیر تولیدیهای  واحد

 سریعتر ،نمایندگان مجمع ظرفیت از استفاده با تا بود خواهیم مشکالت رفع پیگیر تر اجرایی صورت به داشت خواهیم نمایندگان

 .شود مرتفع شده نامگذاری تولید رونق نام به که سالی در استان تولیدی واحدهای مشکالت

در پایان با عنایت به پیشنهاد استاندار محترم مقرر گردید در خصوص انتخاب نمایندگان بخش خصوصی جهت عضویت در شورای 

  انجام و نتایج در جلسه آتی شورا اعالم گردد.گفت و گو،  بررسی مجدد توسط دبیرخانه شورا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 خراسان جنوبی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

 

 

 

 و پیشنهادات مصوبات

 استانی

 

 مسئول پیگیری شرح مصوبه ردیف

1 

 

و  رای  استان یکشاورز یدرخواست نظام صنف با عنایت به

قانون الحاق  63قاطع اعضای شورا  به اجرای کامل ماده 

 دولت  یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یبرخ

.برخورداری کارگاه های 2. مشمولیت کارگر و کارفرما   1)

دارای مجوز رسمی از نظام صنفی کشاورزی از مزایای 

مربوطه( مقرر گردید موضوع از طریق هیات مقررات زدایی 

 پیگیری گردد.

 

 

 اداره کل اقتصاد و امور دارایی

ارتباط مداوم و موثر دبیرخانه شورای استان با سایر  2

ه های کشور  در جهت تبادل تجربیات و انعکاس دبیرخان

 مشکالت بخش خصوصی به مراجع ذیربط

 اتاق بازرگانی

 )دبیرخانه شورا(

گزارش عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در  3

 جلسات شورا 

 اتاق بازرگانی

 )دبیرخانه شورا(

فعالیت موثر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در  4

 و قوانین مخل تولید و سرمایه گذاریرفع موانع  راستای 

 یاتاق بازرگان

 شورا( رخانهی)دب

مقرر گردید جلسات شورا به صورت منظم و ماهانه بر  5

اساس تقویم پیشنهادی)آخرین پنجشنبه هر ماه( برگزار 

 گردد

 اتاق بازرگانی

 ) دبیرخانه شورا(

بخش مقرر گردید در خصوص انتخاب اعضای پیشنهادی  6

خصوصی جهت عضویت در شورای گفت و گو،  بررسی 

مجدد انجام و رأی گیری در جلسه آتی شورا صورت 

 پذیرد.

 شورا( رخانهیدب)یاتاق بازرگان

 اتاق اصناف

 اتاق تعاون

 ملی و فراگیر

 

قانون الحاق برخی مواد به قانون  63اجرای کامل ماده  7

( توسط سازمان 2)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

تأمین اجتماعی کشور )مشمولیت کارفرما از معافیت 

 تعیین شده در قانون(

 اتاق بازرگانی

 )دبیرخانه شورای گفتگو(

 اداره کل تأمین اجتماعی

 


