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شرح جلسه:

در اولین نشست شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی ،وظایف شوراتشریح و مسایل و
مشکالت واحدهای تولیدی،صنفی و بازرگانی استان مورد بررسی قرارگرفت .
آقای احتشام رئیس اتاق بازرگانی استان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درابتدا ضمن آرزوی توفیق
جهت حل مشکالت اقتصادی اظهار داشت :با توجه به تاكیدی كه در ماده  75قانون برنامه پنجم توسعه كشور در زمینه
تعامل دولت و بخش خصوصی آمده و به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها ،شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی تشکیل شده است  .بررسی درخواست ها و مسائل فعاالن اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود
فضای كسب و كار استان از مسائلی است كه در این شورا مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
سپس استاندار محترم خراسان جنوبی و ریاست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ،ضمن خیر مقدم به
اعضاء شورا گفت :قطعاً حضور بخش خصوصی در اقتصاد می تواند بسیاری از مشکالت در این حوزه را به حداقل
كاهش دهد و به رونق و توسعه اقتصادی استان كمك شایان توجهی نماید .وی تصریح كرد :یکی دیگر از نکات مثبت
برگزاری این شورا تقویت ارتباط بین دولت با بخش خصوصی و شناسایی ظرفیت های این بخش است كه می تواند
موجب ایجاد نشاط و امید در كارآفرینان  ،ایجاد اشتغال جدید و نیز تالش در راستای تثبیت اشتغال های موجود باشد.

وی ادامه داد :اعضای اصلی این شورا می بایست به صورت منظم و جدی با ارائه پیشنهادات كارشناسی شده در جلسات
حضور داشته باشند تا بتوان به اهداف مورد نظر و پیش بینی شده در آیین نامه این شورا دست یافت.
در ادامه آقای رضایی معاون محترم برنامه ریزی واشتغال استانداری نیز با اعالم اینکه باید مشکالت بخش خصوصی
دراستان حل شود ودستگاه های اجرایی طبق قانون وظیفه دارند دراین شورا راه كارهای عملی برای رفع مشکالت
تولید ارائه نمایند ،ضمن اعالم اهتمام حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری به تشکیل جلسات رفع مشکالت سرمایه
گذاران وبخش خصوصی  ،ازنمایندگان بخش خصوصی خواست تا با جدیت پیگیر مسائل ومشکالت بخشهای مختلف
اقتصادی باشند وبا ارائه رهنمود به شورا  ،مدیران استان را دراتخاذ تصمیم های الزم یاری نمایند.
مدیركل محترم امورمالیاتی استان نیز در این نشست اظهار داشت :در قانون مالیاتهای مستقیم ظرفیتهای بسیار
مناسبی برای حمایت از تولیدات ،سرمایهگذاری و اشتغال گذاشته شده است.
وی افزود :از جمله این قوانین ماده  132و  138مالیاتهای مستقیم كه به واحدهای تولیدی معافیت چهار ساله به
میزان  80درصد و معافیت  10ساله به میزان  100درصد ارائه میدهد.در استان خراسان جنوبی  9شهرستان استان
جزو مناطق كمتر توسعه یافته هستند كه از معافیت  10ساله به میزان  100درصد قانون مالیاتهای مستقیم بهرهمند
هستند.یعقوبنژاد بیان كرد :به تمامی كسانی كه در خواست پروانه بهرهبرداری مربوط به بخش تولیدی ،معدن بودند در
خراسان جنوبی بر اساس این قانون در بخش خصوصی معافیت داده شده است.
وی افزود :تاكنون بیش از یك هزار و 160میلیارد ریال معافیت مالیاتی در خراسان جنوبی صادر شده و واحدهای
تولیدی و سرمایهگذاری در استان از این امتیاز مالیاتهای مستقیم بهرهمند شدهاند.
مدیر كل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت :قانون پنجم توسعه در ماده  159معافیت  10ساله را به میزان  100درصد
برای كسانی كه از ابتدای قانون پنجم در منطقه كمتر توسعه یافته پروانه بهره برداری در بخش تولیدی و معدنی
میگیرند تا سقف معافیت مناطق آزاد تجاری افزایش داده است یعنی معافیت  10ساله به  20سال ارتقا پیدا كرده است.
رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز گفت:شناسایی مقررات مزاحم یا مخل تولید و سرمایه
گذاری یکی از وظایفی كه در راستای وظایف این شورا است و اخیرا به استناد قانون اصالح سیاست های اصل 44
هیئتی در وزارت اقتصاد تحت عنوان مقررات زدایی و تسهیل شرایط كسب و كار تشکیل شده است.
وی تصریح كرد :این طرح به این شکل است كه اطالعات همه مجوزهایی كه در كل كشور صادر می شود جمع آوری
و موانع قانونی آن پاالیش می شود و در انتها از طریق پایگاه اطالع رسانی همه مجوزها در اختیار عموم مردم قرار
می گیرد .درپایان نیز آقای احتشام به شرایط حساس و دشوار در اداره واحدهای صنعتی اشاره كرده وكمبود نقدینگی ،
قیمت تمام شده باالی محصوالت تولیدی ،پایین بودن حاشیه سود تولید كنندگان ،ضعف در فروش و بازاریابی
محصوالت و نرخ باالی سود تسهیالت بانکی را از جمله مشکالت فراروی واحدهای صنعتی و تولیدی استان عنوان

كرد .آقای احتشام با بیان این كه برخی واحدهای تولیدی توان باز پرداخت تسهیالت بانکی و مالیات بر درآمد را ندارند،
تصریح كرد:این مهم از اراده واحدهای تولیدی خارج است و باید با درک شرایط موجود و نگاه واقع بینانه و كارشناسی و
علمی بتوانیم به مشکالت آنان رسیدگی كنیم.
در این جلسه دو نفر از بخش كشاورزی ،یك نفر از بخش صنایع تبدیلی كشاورزی ،یك نفر از بخش صنعت ،یك نفر از
بخش معدن و از بخش حمل و نقل ،بازرگانی و گردشگری هر كدام یك نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی
وهمچنین بانك كشاورزی به عنوان نماینده بانك های استان (باحق رای) وبه شرح ذیل:
 -1آقای نجفی -مدیرمحترم شعب بانك كشاورزی استان
 -2آقای منصف -رئیس محترم انجمن ارگانیك استان
 -3آقای زینلی -مدیرعامل محترم كویر تایر
 -4آقای محبیان -رئیس محترم سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان
 -5آقای كریمدادی -دبیر محترم اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان
 -6آقای كریتی ثانی -مدیرعامل محترم شركت زغال سنگ طبس
 -7آقای اسعد زاده -مدیرعامل محترم اتحادیه شركت های تعاونی مرزنشینان استان
 -8آقای امیرحسنخانی(نماینده بخش گردشگری)
 -9رئیس محترم كانون انجمن های صنفی حرف كارفرمایی استان

به عنوان اعضاء شورا  ،جهت شركت درجلسات شورا انتخاب گردیدند وبانك ملی به عنوان دبیرشورای هماهنگی
بانك های استان (به عنوان مدعو) نیز درجلسات آتی حضورخواهند داشت .

تصمیمات:
دستگاه مجری

مهلت اقدام

متن مصوبات
صدوروابالغ احکام نمایندگان بخش خصوصی و بانک های استان

معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری

یک هفته

برگزاری جلسه جهت بررسی ورفع مشکل شرکت نمایشگاه بین المللی استان

معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری

یک ماه

/شرکت نمایشگاههای بین المللی استان/
شهرداری/سازمان نظام مهندسی
ساختمان/اتاق بازرگانی بیرجند

تشکیل کمیته های تخصصی (اموربانکی -امورمالیاتی) جهت رفع مشکل
واحدهای تولیدی استان

معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری/اتاق

یک ماه

بازرگانی /دستگاههای مرتبط با موضوع
کمیته

کلیه دستگاه های صادرکننده مجوز استان فرایند صدورمجوز،استعالم ،اجازه

کلیه دستگاه های اجرایی/فرمانداران و

نامه ،موافقت نامه  ،جواز ،پروانه ،تاییدیه ویا مصوبه ای که جنبه استانی دارد  ،به

شهرداران استان جهت اجرا

همراه پیشنهادات حذف و اصالح مجوزهای کسب وکار ملی واستانی مطابق با
فرم ارسال شده به هرکدام از دستگاه ها  ،را به اداره کل اموراقتصادی ودارایی
ارسال  ،تا نسبت به ثبت آن در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب وکار
اقدام گردد

یک هفته پس از ابالغ به دستگاه
های اجرایی استان

معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری
جهت ابالغ وتاکید مجدد به کلیه دستگاه ها

