چهارمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راًس ساعت  01صبح روز شنبه مورخ
 99/00/9در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور :
جناب آقای دارابی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری

جناب آقای دکتر حقیقی ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت
جناب آقای دکتر شهبازی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه
جناب آقای ناصر مرادی ریاست محترم شورای ملی نخود ایران
جناب آقای سجاد سنجابی ریاست محترم انجمن ارگانیک کرمانشاه
جناب آقای سیفی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
جناب آقای صفری مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کرمانشاه
جناب آقای شهاب قاضی ریاست محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
جناب آقای دکتر اعلمی ریاست محترم دانشگاه رازی کرمانشاه
جناب آقای دکتر قنبری ریاست محترم دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه
سرکار خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی
سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی

برگزار گردید.
در خصوص دستور جلسه اول پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا مقرر شد جهت دستیابی به اطلاعات کامل،
پیگیریهای لازم بصورت ارسال نامهی مکتوب ،توسط سازمان نظام مهندسی به مرجع ذیربط خصوصا " اداره کل
مالیات بر ارزش افزوده  -دفتر فنی مالیاتی" انجام شود.
در خصوص بررسی موانع ارجاع مناقصات دستگاههای دولتی به سازمان نظام مهندسی ،بعد از ارسال در خواست
مورد نظر به شورای گفتگو جهت طرح و بررسی ،سازمان نظام مهندسی اقدام به ارتباط و درخواست از دیوان
محاسبات عدالت اداری نمودهاند و علی الظاهر مساعدتهای مثبتی در حال انجام میباشد ،مقرر گردید که نتیجه
نهایی رایزنی با ارگان مربوطه به این دبیرخانه ارسال گردد.
در ارتباط با موانع ارجاع مناقصات دستگاه های دولتی با توجه به اینکه واگذاری پروژهای کلان به دو صورت  .0قابل
تفکیک  .2غیر قابل تفکیک ،میباشند ،پس از تبادل نظر بین اعضا مشخص شد واگذاری پروژههای غیرقابل تفکیک
واگذاری با شرایط موجود امکان پذیر نمیباشد ،درخصوص پروژههای قابل تفکیک ،پیشنهاد شد سازمان مربوطه
جهت اخذ پروژههای کلان ،در مرحله اول کلیهی شرایط ،زیرساختهای لازم و استاندارهای مربوطه را اخذ نماید و
سپس اقدام به برون سپاری و تفکیک بنا به توانایی و تخصص کارشناسان خود نماید و استفاده از کارشناسان سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اولویت قرار گیرد.

پس از بحث و بررسی در خصوص واگذاری اراضی منطقه گرمسیری استان کرمانشاه مقرر شد:

 .0در خصوص واگذاری اراضی به مراجعه کنندگان اولویت با فارغ التحصیلان بیکار مهندسی کشاورزی بومی
استان کرمانشاه مد نظر باشد.
 .2در خصوص واگذاری اراضی در سامانه گرمسیری به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از سازمان نظام مهندسی
اولویت با بکارگیری نیرویهای متخصص پیشنهادی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی میباشد.
 .3دبیرخانه شورای گفتگو با همکاری سازمان نظام مهندسی بندی را تدوین و بصورت پیشنهاد به سازمان
جهاد کشاورزی جهت درج در قراررداد به سازمان جهادکشاورزی ارسال کند.
در خصوص اجرای نظام تعرفه کارشناسان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی پیشنهاد گردید در جهت رشد و توسعه
نیروهای متخصص بخش کشاورزی استان نظام تعرفه پرداخت حق مشاوره مجددا بازنگری و با قاطعیت بیشتری
عملیاتی گردد .همچنین برای توسعه و رشد صنایع استان ،خصوصأ حوزه کشاورزی نیازمند تغییر در فرهنگ حقوق و
دستمزد میباشد و این امر با تغییر در دیدگاه بصورت برنامه بلند میسر میباشد.
درارتباط با مشکلات صادرات اقلام کشاورزی برای صادرات مشکلات ذیل عنوان شد
 عدم آگاهی از خصوصیات و مزایا و معایب محصولات
 نبود دستورالعمل ابلاغ استاندارهای صادرات
 حرفه ای نبودن صادرات کالا و خدمات
 نداشتن نیروی متخصص صادر کننده

 عدم رقابت پذیر بودن محصولات صادراتی در بازار هدف

 عدم وجود بسته بندی متناسب با شرایط و خصوصیات هر محصول
 عدم بررسی علل برگشت محصولات از گمرک و ارائه راهکار و مرتفع نمودن آن

 نداشتن برنامه جهت نیاز سنجی ،بازارشناسی ،و بازارسازی محصولات در بازار هدف
 عقد تفاهم نامه بین کشورهای مبدأ و مبأدی وکاهش زمان معطلی اقلام فاسد شدنی صادراتی در گمرک
 عدم وجود کتابچه راهنمای صادرات به زبان فارسی و در دسترس نبودن صادر کنندگان کالا و خدمات

ردیف

مصوبات

دستگاه مربوطه جهت اجرا

«جهت بررسی امکان معافیت مالیاتی شرکتهای فنی مهندسی کشاورزی عضو سازمان
0

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ،مقرر شد پیگیریهای لازم بصورت ارسال
نامهی مکتوب جهت تفسیر ماده مربوطه توسط سازمان نظام مهندسی به مرجع ذیربط
(اداره کل مالیات بر ارزش افزوده  -دفتر فنی مالیاتی) انجام گردد».

سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی

«در خصوص موانع ارجاع مناقصات دستگاههای دولتی ذیربط به اعضای حقیقی و حقوقی
دارای رتبه نظام مهندسی ،مقرر شد پیگیری های لازم توسط سازمان نظام مهندسی صورت
پذیرفته و نتیجه نهایی رایزنی با ارگانهای مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال گردد تا
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درجلسه آتی با حضور دستگاههای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی،
دبیرخانه شورای گفتوی
دولت و بخش خصوصی

«در خصوص نحوه واگذاری طرحها و پروژههای استانی به اعضای سازمان نظام مهندسی
کشاورزی مقرر گردید بندی در ارتباط با الزام استفاده از نیروهای نظام مهندسی و منابع
طبیعی به قراردادها اضافه شده و رایزنیها در این خصوص در جلسه بعدی دبیرخانه شورا با
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حضور کارشناسان سازمان مدیریت و سازمان جهاد کشاورزی صورت پذیرد».
مقرر شد بند مذکور توسط سازمان نظام مهندسی تهیه شده و به دبیرخانه شورای گفتگو

سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی،
دبیرخانه شورای گفتوی
دولت و بخش خصوصی

جهت بررسی نهایی ارسال گردد.
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در ارتباط با امکان و نحوه واگذاری زمین های سامانه گرمسیری به کارشناسان نظام

دبیرخانه شورای گفتوی

مهندسی مقرر شد در جلسه بعدی دبیرخانه ،موضوع با حضور کارشناسان سازمان امور

دولت و بخش خصوصی

اراضی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

