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 : پیش از دستور عنوان 
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 :دستور جلسه عنوان

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 :ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون  -

 موضوعات بخش  تعاون  در رابطه با مانع زدایی ها در حوزه کسب و کار این بخش  

  اعضا کمیته  نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعیحضور نماینده کارفرمایان در ترکیب 

  مالیات های مستقیم 182اجرای ماده نحوه 

 موانع تولید صنعتی استان و راهکارهای پیشنهادی 

 

 

 

 

 :خارج از دستورعنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)
 نام خانوادگی نمایندهنام و 

  حاضر (رئیس شورای استانی)استاندار  محمد صادق معتمدیان 3

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  جواد خزاعی 0

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان حسین امیر رحیمی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حمیدرضا پناه 0

  حاضر استان یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب مجلس نماینده محسن زنگنه 3

  غایب مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر (یا معاون)استان  دادگستری کل رئیس (امیر مرتضوی) غالمعلی صادقی 3

  غایب استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب  استان مرکز شهردار محمدرضا کالئی 3

  غایب استان اسالمی شورای رئیس محمد رضا حیدری 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 (رؤسای اتاق ها)
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام و نام 

 خانوادگی نماینده

 غالمحسین شافعی 3
 مرکاز  کشااورزی  و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 (دبیر و سخنگوی شورای استان) استان
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  غایب استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 0

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل مدیران)

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام خانوادگی نام و 

 نماینده

  غایب رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی روشنک محمد حسین 3

  حاضر سفیر سرخس مرزنشینان تعاونی شرکت محترم مدیرعامل اسماعیل آذری 2

  حاضر رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی  محمد قانعی رود معجنی 0

  حاضر انجمنهای کارفرمایی صنایع استانرئیس کانون  یزدانبخش... عبدا 4

  حاضر مدیرعامل شرکت نوین زعفران  علی شریعتی مقدم 5

  حاضر مدیرعامل شرکت بهسو صنعت   احمد اثنی عشری 0

  غایب  رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسن حسینی 7

  حاضر رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو شکورزاده محمدمهدی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  3، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره (ردیف های الف تا ها)در جداول فوق   :توضیح

نام و نام خاانوادگی  "درج شده و در ستون بعدی،  "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور"در ستون ، "وگوی دولت و بخش خصوصی جلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد "نماینده
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 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  3

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی مهدی تقوائی 2

 مدیرکل امور مالیاتی استان مدبرنیااحمدرضا  0

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  تورج همتی 0

 یمدیر شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضو مهدی امین بیدختی 4
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 مشروح  مذاکرات

 :پیش از دستور

- ------- 

 (:0)جلسه دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 

 ارشاد  مادیران  حضاور  با استان در زداییها مانع و تولید از پشتیبانی و حمایت جهت در راهبری ستاد عنوان به تیمی، سال شعار به توجه با -

 تولید،» سال شعار تحقق برای تاشده است  تشکیل اجرایی و نظارتی های دستگاه و استان نمایندگان و قضایی مسئوالن از ترکیبی و استان

در  تاا  نماوده  برگازار  ساتاد  ایان  پیرامون اعضاء حضور با جلسه چندین استانداریراستا، این در. نمایند تالش ، «ها زدایی مانع و ها پشتیبانی

 منظاور  هماین  باه . دنبرسا  اجمااع  و بنادی  جماع  باه  دارد، مشاکالت  تساهیل  برای اندیشی هم و همفکری به احتیاج که مواردیخصوص 

 و شناساایی  را دارد وجاود  واحدها این در که موانعی تانیز انجام شده   ها شهرستان و استان مرکز در کلیدی واحدهای از میدانی بازدیدهای

 .اقدام نمایند ها آن مشکالت رفع جهت در

 ایان . یاباد  افازایش  استان در منابع به مصارف سقف که انجام شده مقرر گردیده هایی بندی جمع با پیگیری استانداری و  ها بانک حوزه در -

 برای پیشنهاد عنوان به تکالیفی راستا این در و کند پیدا افزایش نیز درصد85 به تا شد مصوب حتی و رسیده درصد 70 به اکنون هم سقف

 در( گیاری  گازارش  در شفافیت عدم دلیل به) خصوصی بانک 1 برای تکالیفی که است این های استان دغدغه از یکی. شود تعیین ها بانک

 اساتان  حاوزه صانعت و معادن و کشااورزی     باه  دهی تسهیالت برای هم شود می جذب ها بانک این در که منابعی از تا شود تعیین استان

 شود استفاده

 خاوبی  بسیار دستاوردهای مهم امر این و کردند پیدا حضور استان در که آمد عمل به دعوت صمت وزیر معاون دو از تاکنونسال جاری  در -

 از دعاوت  باا و   ... و اجتمااعی  تاامین  هاا،  بانک صنعت، حوزه در مشکالت احصای با استانداری امیدوار است  .آورد ارمغان به استان برای را

 .شود فصل و حل موانع این کشوری؛ مدیران

 هاای  بازدیاد  باه  نامگاذاری نماوده و    تولیاد  از زدایی مانع و پشتیبانی های یکشنبه عنوان تحترا  روز یکاستانداری جاری   سال ابتدای از -

 و تساهیل  بارای  ،مشاکالت  ضمن شناساایی   ها، آن  فعالیت محل در کهاست   داده اختصاص مدیران همراهی با تولیدی واحدهای از میدانی

 که را مشکالتی رویکرد، این با است و  تولید از زدایی مانع و پشتیبانی ها، یکشنبه هدف از اجرای این برنامه.آنها اقدام می شود مشکالت رفع

 و هاا  درخواسات  بازدیادها  این طی در .می گردد منعکس دارد ملی دستورات به نیاز که مواردی و مرتفع را است حل قابل استان سطح در

  .است شده توجهی کم آن بهتا کنون  متاسفانه که مطرح شده زمین کمبود درباره متعددی های نگرانی ابراز

 در ویاژه  باه  خاوبی  تصمیمات و برگزار استان در جلسه چندین استان، تاکنون در صنعتی های شهرک توسعه استانداری با توجه به ضرورت -

 توساعه  برای محیطی زیست مصوبات جمله از مختلف دالیل به بنا گذشته های سال در .گردید ذاتخا مشهد 5 شماره صنعتی شهرک حوزه

 رکاود  موجاب  موضوع این که نشده هم انجام  شرق توسعه آن کنار در ولی شده ایجاد هایی محدودیت اقتصادی های فعالیت و غرب محور

 اول فااز  ، مشاهد  5 شماره صنعتی شهرک ی دربالتکلیف سال 32که بعد از  شد گرفته تصمیم لذا .است شده استان صنعت توسعه در جدی

 ،توسط استانداری اخذ شاده  وزارت صمت از که مساعدی قول به توجه با هم دوم فاز و برسد برداری بهره به مردادماه ابتدای تا  شهرک این
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 .گردد صادر الزم مجوزهای هم ها شهرک سایر توسعه برای زودی به امید است. شود عملیاتی سرعت به

 همچناین  گرفته، صورت مطالعاتی ، مشهد شرق توسعه در مدت بلند انداز چشم ترسیم ضرورت بر رضوی خراسانمحترم  ستانداربا تاکید ا -

 .است شده گرفته نظر در تمهیداتی و مدت بلند های طرح آن برای و شده شناسایی اطراف در هایی مکان

 باه اسات   بودهکشاور   شارق  و استان مطالبات جزو گذشته از آب دارد، موضوع وجود آب کسری و نیاز مکعب متر 323 رضوی خراسان در -

 باه  توجاه  باا  که  شود تامین استان و کشور شرق آب کسری بحث مدت بلند افق اساس بر عمان دریای از تا مقررگردیده بود منظور همین

 در اساتان  باود  مسااعد  مسایر  این از رضوی خراسان به آب انتقال درباره صمت وزارت نظر و اینکه کرمان استان به بندرعباس از آب انتقال

 اباال   جمهاوری  رئایس  سوی از موضوع این دستور 11 اسفند در.پیگیری شود عمان دریای از آب انتقال موضوع جبهه چند از تا شد مقرر

 آب تاامین  تاا  است شده بینی پیش موضوع این برای ساله 5 تا 0 ای برنامه شود؛ می عملیاتی مشهد به آب انتقال یک فاز زودی به و شده

 . گیرد صورت کشاورزی و معدن صنعت، های بخش برای

 (:2)دستور جلسه 

موضوعات بخش  تعاون  در رابطه با مانع زدایی ها در حووزه کسوب و کوار ایون      دبیرخانه شورا پیرامونارائه پیشنهادات "

 "بخش

 

 هاای  دستگاه خصوصی، بخش های تشکل با دبیرخانه شورا  سال شعار پیرامون ،شورا ماه فروردین جلسه در محترم استاندار تاکیدات طبق -

 شاد  مانعکس  مانع 333 از بیش. نمایند اعالم را خود کاری حوزه در مدنظر های پشتیبانی و موانع تا نمود مکاتبه دبیرخانه اعضای و متولی

 .گردیده است برگزار دبیرخانه در باره این در جلسه 7 تاکنون و آمد دست به طرح قابل مانع 73 که

 عماده . دارد قارار  دساتورکار  در کاه  است موضوعی اولین بخش، این کار و کسب حوزه در ها زدایی مانع با رابطه در تعاون بخش موضوعات -

 اماالک  واگاذاری  های اولویت اینکه جمله از است؛ بخش این قانونی های مزیت از بسیاری نشدن اجرایی به مربوط تعاون بخش موانع ترین

 اجارای  تعاون بخش های درخواست از یکی و شود نمی اجرا است 44 اصل های سیاست اجرایی تکالیف به مربوط که تعاون بخش به مازاد

 نیاز  و هاا  سالیقه  اخاتالف  از جلوگیری برای سازی شفاف و ابهام تعاون، بخش قانونی مواد برخی برای اجرا ضمانت نبود، هاست مزیت این

 .است تعاون حوزه موانع دیگراز  بخش این ظرفیت به توجه با تعاون بخش تخصصی بانک سوی از مورد نیاز خدمات ارائه عدم

 بخاش  بیماه  حاق  دربااره  44 اصال  کلی های سیاست قانون 1 ماده به توان می تعاون بخش قوانین اجرای عدم و قانونی های مزیت درباره -

 ایان  در پرداخات  بینای  پایش  چون که دارد تاکید اجتماعی تامین. کرد اشاره سهم کارفرما بیمه حق پرداخت از ها تعاونی معافیت و تعاون

 و خریاد  قراردادهاای  بحاث  در دوم نکتاه . نماود  اجرایی را مسئله این توان نمی است، نگرفته صورت بودجه قانون در دولت سوی از زمینه

 . قراردادهاست این از بسیاری در اجتماعی تامین سوی از بیمه حق اخذ و ها تعاونی توسط اجناس فروش

مای   تعااون  بخش و مقررات قوانین ارتباط با در که است دیگری موضوع کشاورزی واحدهای برای کشاورزی اجتماعی بیمه از استفاده بحث -

برای امکان انتقال سوابق بیمه ای از تایمن اجتماعی به بیمه روستایی و عشایری و تحات پوشاش قارار گارفتن       درخواست همچنین باشد

 .مطرح استنیز  تعاونی های روستایی از طریق بیمه عشایری

 تعاونی تعداد با متناسب رقم این که داشت منابع تومان میلیارد 3833 ،11 سال در تعاون توسعه بانک نیز، بانکی اعتبارات و منابع حوزه در -

 .شود صرف و منتقل حوزه این به ها استان و ها بانک دیگر مازاد منابع که است اینفعاالن این بخش  درخواست و نیست استان های
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 آموزشای  و کارمنادی  کاارگری،  عشاایری،  روستایی، های تعاونی درآمد درصد333 که است آمده مستقیم های مالیات قانون 300 ماده در -

 پرداخات  حال در که مرزنشینان های تعاونی مثل بودند، نشده ایجاد تعاونی های تشکل از برخی ماده این از قبل اما هستند مالیات از معاف

 قارار  هاا  معافیات  ایان  در هام  است عشایری و روستایی مردم به مربوط که مرزنشینان های تعاونی نام که است این تقاضا و هستند مالیات

 تاا  صاادرات  از حاصل ارز پرداخت برای دولت و دارد واردات فرصت سال یک مدت به صادرات، زمان از مرزنشین هر مالیات، حوزه در. گیرد

 معافیات  طرفی از و اند گرفته درنظر صادرات از حاصل ارز بازگشت برای سنگینی های مالیات ،مالیاتی ادارات اما است؛ داده فرصت سال دو

 .کنند نمی اعمال را سال دو سقف تا مالیاتی

وجاود داشاته    گمرکای  کاالی برای ای تعرفه درخواست اگر به عنوان مثال است نشده اختیار تفویض استانی گمرکات به مسائل از بسیاری -

 بایاد  و هساتند  فاسدشادنی  کاالهاا  از برخی که ستا  درحالی این و کند بررسی را آن تهران از کارمند یک تا زمان می برد روز 8 تا 7 باشد

 و شاده  پیگیاری  قابال  صاادراتی  کاالهاای  گاذاری  ارزش بارای  اساتانی  گمرکاات  باه  اختیاار  تفویض موضوع .شوند گذاری ارزش تر سریع

لاذا  . شاود  مای  انجاام  تهاران  در موضاوع  هاا،  اساتان  تمامی در کاالها گذاری ارزش در رویه وحدت دلیل به کردند اعالم کشور محترموزیر

 ناوعی  باه  و بوده بیشتر خطه آن در محصول آن تولید که شود واگذار هایی استان به کاال گذاری ارزش روند می تواند این باشد کهپیشنهاد

 .شود می محسوب آن خاستگاه

 امار  ایان  اجارای  اماا  نمایناد  می استقبال ها تعاونی برای ای بیمه های معافیت ازدر جلسه اعالم نمود که  استان اجتماعی تامین کل اداره -

 طباق  و اجراسات  قابال  شاده  مشخص ارقام حدود در فقط شده تکلیف تعهدات. است زمینه این در دولت سوی از اعتبار اختصاص مستلزم

 .نمود ایجاد دولت برای جدیدی بدهی توان نمی  قانون

 333 مساتقیم،  هاای  مالیاات  قاانون  300 ماده راستای در ؛استان در جلسه اعالم نمود مالیاتی امور ،اداره کلمالیاتیوعات در پاسخ به موض -

 گاردد؛  اعالم موردی طور به باید شود، نمی اعمال مرزنشینان های تعاونی برای معافیت این اگر و معافند مالیات پرداخت از ها تعاونی درصد

. شاود  مای  اعماال  معافیات  تعااونی،  کشااورزی  فعالیت صرف باشد، نیامده قانون در اسمش و باشد داشته کشاورزی فعالیت تعاونی اگر زیرا

 از مالیاات  اساترداد  دربااره  و.وجاود نخواهاد داشات    مشکلی شود، اصالح( مرزنشینان موضوع)مستقیم، یامالیاته قانون در اگر اینکه ضمن

 دهاد  مای  انجام را مالیات استرداد امور مالیاتی کند، می اعالم ارزی تعهد اجرای برای مرکزی بانک آنچه طبق ، مرزی های تعاونی صادرات

 .چنانچه مواردی وجود دارد اعالم گردد تا سریعا رسیدگی و اصالح شود اما

 پرداخات  در در جلسه اظهار نمود که  تعاون بخش به بانک این دهی تسهیالت موضوع به پاسخ در استان تعاون توسعه بانک شعب یتمدیر -

 ساال  ؛انجاام شاده   تسهیالت پرداخت در خوبی اقدامات که دهد می نشان ارقام و اعداد و وجود ندارد رضوی خراسان در مشکلی تسهیالت

 تساهیالت  توماان  میلیارد 0033 نیز ملی توسعه صندوق عاملیت به توجه با وپرداخت  ها تعاونی به تسهیالت تومان میلیارد 3833 گذشته

 طریقای  باه  تعااون  بخاش  زیرمجموعاه  های دستگاه اگر البته. پرداخت گردیده است تعاونی و خصوصی بخش به و شده جذب استان برای

 باا  داخلای،  مناابع  بحاث  در. پرداخت نمود نیز بیشتری تسهیالت توان می دهند، قرار تعاون توسعه بانک در را خود منابع که شوند تشویق

 و کناد  اضاافه  را باناک  این منابع بعد های سال در بوده قرار دولت و شده تاسیس تومان میلیارد هزار5 با تعاون توسعه بانک اینکه به توجه

 .باشد موضوع این جوابگوی تواند نمی تعاون توسعه بانک سرمایه است، نیفتاده اتفاق این

 گردش در سرمایه برای اعتباردهی قالب در ها تعاونی از حمایت ،(تعاون توسعه صندوق عنوان به) تعاون توسعه بانک فعالیت و ایجاد فلسفه -

 میلیاارد  هازار 04 درخواسات  گذشته سال در دهد می نشان بانک این مدیرعامل با استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،اداره کل  مکاتبات بود؛

 درصاد 38 تساهیالت  ایان  ساود  اماا  نیست مشکلی اعتبار تامین بحث در. بود شده اعالم استان های تعاونی سوی از گردش در سرمایه ریال

 .کنند می مطرح را آن کاهش تقاضای و دارند مشکل سود این با ها تعاونی و است
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 کاار  تعااون، اداره کل  تقاضای و شود نمی محقق موضوع این اجرا، ضمانت نبود دلیل به نیز تعاون بخش اولویت با امالک واگذاری بحث در  -

 .است قانونی ماده این به توجه دولتی های دستگاه از استان اجتماعی رفاه و

 با مرزنشینان که است ضروری و اساسی کاالهای واردات درباره وزیران هیات مصوبه اجرای پیگیری دارد، ضرورت مرزنشینان حوزه در آنچه -

 معطال  فعال مصوبه این اشتباه، رای به تفسیر با اما نمایند اقدام زمینه این در توانند می 11 تا 17 های سال صادرات از حاصل ارز از استفاده

 وضاعیت  بهباود  در را موضوع این و است مرزنشینان های تعاونی مالیاتی معافیت پیگیری همچنین بخش تعاونی ذینفع خواستار.است مانده

 .می داند موثر ها تعاونی کار و کسب

 از قبال  و امید است تا. هستند دولت و کارگران کارفرمایان، سازمان؛ این ارکان پذیرفته بلکه نیست اجتماعی تامین صاحب تنهایی به دولت -

 اگر،هاا  تعااونی  بارای  اجتماعی تامین بیمه حق تخفیف و معافیت اعمال درباره. بازگردد خود اصلی صاحبان به سازمان این دولت این پایان

 عادم  عینای  مصاداق  نشاود،  حال  مسائله  این اگر و کند اعتبار تامین آن برای باید دولت شود، اعمال ای بیمه تخفیف درصد 23 است قرار

 .است قانون اجرای

 :در خصوص موضوعات این بخش در جلسه مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفتبه شرح زیر پیشنهادات دبیرخانه شورا  -

  اولویات  هاا  واگذاری در هم که است نموده مکلف را ها دولت دارد که وجود 44 اصل های سیاست اجرای در که در خصوص تکالیفی -3

  اینکاه  ضامن .گاردد  فراهم اقتصاد بخش در%25 حدود به تعاون بخش ارتقا و رشد برای بستر و زمینه هم و شوند قائل تعاون بخش  برای

 72، 73، 05، 31، 38 ، 37 ، 4 مواد در قانونگذار سوی از حمایتی نگاه با که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه های مشوق اجرای عدم

 :پیشنهاد می گردد گردد، نمی عملیاتی اجرایی های دستگاه توسط است شده تدوین تعاون بخش قانون

 اهتماام  بناد  این اجرای به نسبت تا شود تکلیف اجرایی دستگاههای همه به رضوی خراسان  محترم استانداری سوی از ای نامه طی( الف

 .ورزند

 .گردد منعکس کشور کل بازرسی  سازمان جمله از نظارتی های دستگاه به مراتب شورای مرکز از طریق( ب

 38 ، 37 ، 4 ماوارد  در قانونگاذار  ساوی  از حمایتی نگاه با که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه مشوقهای اجرای عدم با ارتباط در (ج

 اجرا ضمانت پیشبینی تا منعکس موضوع استان نمایندگان  محترم مجمع ،به است گردیده مصوب تعاون بخش قانون 72 ، 73 ، 05 ، 31

 .پذیرد صورت

 معافیات  اعمال عدم و( 44 اصل کلی های سیاست اجرای قانون 1 ماده) ای بیمه تصمیمات و ها حمایت از برخورداری عدم پیرامون  -2

 تاکیاد  اجتماعی تامین کل و نظر به اینکه اداره مستقیم های مالیات قانون 300 و 302  مواد طبق بر ها اتحادیه و ها تعاونی مالیات های

 تعااونی  نظار  مد مناسب پوشش با ای بیمه های حمایت امکان ساالنه سنواتی بودجه در دولت توسط الزم منابع تامین عدم دلیل به دارد

 دولات  باه  پیشانهاد  برای  اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت و مرکز گوی و گفت شورای طریق از پیشنهاد می شود مراتب وجود ندارد ها

 .گردد پیگیری ساالنه بودجه ضوابط در بودجه پیش بینی جهت

 مالیاتهاای  قاانون  300 مااده  در اینکاه  باه  توجاه  با مالیاتی های معافیت از نشینان مرز های تعاونی اتحادیه برخورداری عدم پیرامون -0

 مراجاع  به استان اعالم تا  نمایندگان مجمع به پیشنهاد می شود موضوع لذا ندارد وجود نشینان مرز های تعاونی اتحادیه از نامی مستقیم

 .گردد پیشنهاد دولت و قانونگذاری

 جملاه  از اساتانها  از برخای  در قباول  قابل کارشناسی سطح به توجه با تهران در بویژه گمرکات متمرکزدر و طوالنی گردشکار موضوع -4
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 می مرزی تبادالت بعضا و صادرت و واردات شدن طوالنی موجب مواقع از بسیاری در گمرکات اختیار تفویض عدم اینکه و رضوی خراسان

 کاارگروه  جملاه  از اختیاارات  کلیه گردد پیشنهاد ایران گمرک به گوی مرکز و استانداری و گفت شورای طریق از پیشنهاد می گردد شود

 نگااه  باا  که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه های مشوق اجرای عدم درباره: افزود وی.گردد تفویض رضوی خراسان استان به 30 ماده

 اساتان  نمایندگان مجمع به موضوع است، شده ذکر تعاون بخش قانون 72 و 73 ،05 ،31 ،38 ،37 ،4 موارد در قانونگذار سوی از حمایتی

 .گردد فراهم مقننه قوه سوی از اجرا ضمانت بینی پیش تا شود منعکس

 (:0)دستور جلسه 

حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضا کمیته  نظارت بر درمان سازمان تامین  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون"

 "اجتماعی

 

 مطالباه  عناوان  باه  کاه  اسات  مهمی مبحث اجتماعی تامین سازمان درمان بر نظارت کارگروه ترکیب در کارفرمایان نماینده حضور موضوع -

 حضاور  از خاالی  هساتند،  فعاال  درماان  حاوزه  در که هایی کارگروه ترکیب. شود گیری تصمیم آن پیرامون و بررسی باید خصوصی، بخش

 .شود واقع آفرین نقش بسیار حوزه، این در تواند می بخش این که حالی در است کارفرمایان نماینده

 کارفرمایاان  نمایناده  هاا  کاارگروه  این ترکیب در که است این خصوصی بخش های تشکل از دیگر شماری و صنایع مدیران انجمن پیشنهاد -

 شورای طریق از این، بر عالوه و شود دعوت کارفرما نماینده عنوان به بازرگانی اتاق از توان می اعضا ترکیب در نمونه، برای. کند پیدا حضور

 .کند پیدا حضور کارفرمایان نماینده هم استانی کمیته ترکیب در تا شود پیگیری نیز گفتگو

 از ای عماده  ساهم  اینکاه  باه  توجاه  باا  اماا  دارند حضور کمیته این در کارگری و بازنشستگی های کانون و کار شوراهای نماینده اکنون هم -

 .شود دیده نظارتی کمیته این در گروه این نقش که است اینبخش خصوصی  درخواست شود، می تامین کارفرمایان سوی از صندوق

در ارتباط با عضویت نمایندگان کارفرمایان در کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی باا توجاه باه اهمیات موضاوع و میازان اثار گاذاری          -

کارفرمایان در تامین منابع صندوق و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی های الزم و استقبال مدیر محترم تامین اجتماعی ؛ دبیرخانه شاورای  

 :مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفتاد زیر را جهت تصویب گفت و گو پیشنه

جلسات کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی  به طور مستمر ماهانه تشکیل شود تا ارائه پیشنهاد  انجام اصالحات باه ساازمان تاامین     -3

رضوی به عنوان نماینده کار فرمایاان بارای حضاور در    اجتماعی  در ترکیب اعضا، از اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان 

 .جلسات دعوت بعمل آید تا حسب موضوعات مورد نظر در خصوص معرفی نمایندگان کارفرمایان اقدام شود

 .یندگان کار فرمایان نیز لحاظ گردداز طریق شورای مرکز پیگیری گردد تا  در ترکیب کمیته های استانی تامین اجتماعی، نما -2

 

 (:0)تور جلسه دس

 "مالیات های مستقیم 182نحوه اجرای ماده  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون"

 و حقیقای  اشاخاص  مالیااتی  عملکارد  بررسای  برای بانکی های تراکنش از استفاده که شده تاکید مستقیم های مالیات قانون 283 ماده در -

 اجارای  لازوم  دربااره  اعتراضاتی نفعان ذی و اقتصادی فعاالن از بسیاری مختلف های استان در. شود اجرایی 15 سال ابتدای از باید حقوقی
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 ماوارد  مالیااتی  اماور  کل اداره اما است این مذکور، موضوع پیرامون 15 سال ابتدای از گذار قانون تاکید. داشتند معین زمان همان از قانون

 .گیرد می درنظر هم را 15 از قبل به مربوط

 اشااره  بحاث  ایان  باه  مستقیم های مالیات قانون 283 ماده اصالح در که در جلسه مطرح شد این است که استان مالیاتی امورنظراداره کل  -

 دارد ایان  بار  تاکید... و افزوده ارزش بر مالیات قانون 03 ماده ،303 ماده تبصره. نشود بررسی 15 سال از قبل بانکی های تراکنش که نشده

 فقاط  کاه  اسات  مادارکی  و اسناد جزو تراکنش. ندهند قرار مالیات مشمول را تراکنش دهد، می ارائه مالیاتی مودی که اسنادی براساس که

 تاراکنش  البتاه . شود نمی رسیدگی تومان میلیارد 5 زیر تراکنش ،سال جاری ابالغیه به توجه با. دارند را ها آن بررسی اجازهادارات مالیاتی 

 کاه  است این بر تاکید شده، ابال  که ای بخشنامه در اینکه ضمن. است بررسی قابل اسناد جزو مالی تراکنش و نیست مالیات مشمول پولی

 در. گیارد  قارار  مادنظر  ها بررسی در باید است، بوده بخشی چه به مربوط داده، انجام که تراکنشی که نماید اعالم مکتوب طور به مودی اگر

 باوده  دیگری شخص به مربوط و نبوده او به مربوط گرفته صورت که تراکنشی کند اعالم حقیقی شخص اگر که است آمده ابالغی بخشنامه

 .است موضوع این بررسی به موظف مالیاتی امور کل اداره است،

 ممکن و اند نداشته نگه را خود مستندات افراد از بسیاری زیرا شود اجرایی قانون این بعد به 15 سال از که است این بخش خصوصی انتظار -

 .ندارند را خود های تراکنش ریز اکنون و اند شده نمی افزوده ارزش بر مالیات مشمول قبال افراد از بسیاری. دهند ارائه نتوانند است

 ساوی  از مالیااتی  فرارهاای  از وسایعی  حجام  زیارا  کنناد  استقبال مالی های تراکنش قضیه از باید کنند می کار شفاف که اقتصادی فعاالن -

 اساتان  باه تنهاا   البتاه  کاه  است الزم موضوع چند ذکر ارتباط این در. دارند ای زیرپله اصطالح در های فعالیت که گیرد می صورت افرادی

 فعالیات  به مربوط بانکی تراکنش بحث که کند اثبات باید مالیاتی امور سازمان گوید می قانون اینکه، نخست ندارد؛ ارتباطی رضوی خراسان

 پاول  ناوعی  به باید و بگیرند چک دسته توانند نمی برگشتی، چک داشتن دلیل به اقتصادی فعاالن از برخی اینکه، دوم. است بوده اقتصادی

 حاق  یاک  شااید  اینکاه  دیگار  نکته. اند رفته کارت به کارت شکل به مالی بدل و رد سرا  به ها کارخانه از برخی بنابراین،. کنند جا جابه را

 که شود برداشت و واریز او حساب در تومان میلیارد 33 ماه یک در است ممکن و دهد انجام را صادرات و واردات کار نفر 03 برای کار العمل

 هاای  تاراکنش  بررسای  از نیاز  اقتصادی فعاالن گیرد، قرار مدنظر قانون اجرای در موضوعات این اگر. نیست فرد آن به متعلق ارقام آن همه

 .نگیرد صورت مالیاتی فرار تا کنند می کامل حمایت بانکی

 پیااده  موضاوع  ایان  االن اماا  رفت می پیش سختی به جامعه در نقد پول حذف و فروشگاهی صندوق مثل موضوعاتی اخیر سال دو یکی در -

 آن باه  بایاد  باانکی  هاای  تراکنش بحث در که ای نکته. گردد اجرایی سال جاری از است قرار هم هوشمند مالیات بحث و است شده سازی

 .نماید استفاده مسئله این پیگیری برای قانونی ظرفیت از شود، می ضایع او از حقی کرد احساس کسی اگر که است این داشت اشاره

 :پیشنهادات دبیرخانه به شرح زیر در جلسه مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت -

اولین بخشنامه مربوط باه بحاث تراکنشاهای     15ی در اردیبهشت ماه سال با عنایت به موارد مطرح شده از جمله اینکه، سازمان امور  مالیات

کاه آخارین بخشانامه    . بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک را صادر کرد و پس از آن بخشانامه هاای اصاالحی ارائاه داد    

ما نکته ای که مودیان و تشکلها در ایان خصاوص    صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی بود؛ ا 11فروردین  03مربوط به این حوزه 

است و اثر قانون هم نسبت به آتیه است مگر اینکاه اشااره    15اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال  283دارند این است که قانون در ماده 

مع گاردش از ساوی بانکهاا ارائاه شاود،      صرفا به اینکه ج 301از طرفی، در جزء دو بند ب ماده . شده باشد که گذشته هم مدنظر قرار گیرد

نکتاه  . اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشها و جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد

نی، اشخاص حقیقی هستند؛ درصد جامعه هدف این ماده قانو 13دیگر اینکه بسیاری از تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و 

معااون محتارم حسابرسای اداره کال     .درحالیکه اشخاص حقیقی تکلیفی برای نگهداری از دفاتر برای محاسبه مالیات نداشته اند و از طرفی 
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ند اثباات  مالیاتی استان معتقدند  تراکنشهای بانکی به خودی خود مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتوا

واز طرفی قبل از اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  ایان موضاوع   . کننده درآمد باشد

دارد و برای ایان موضاوع    را قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی 203جدیدی نیست و طبق تبصره ماده 

برای محاسبه مالیات امور مالیاتی بوده و اجرایی نیز شده است؛ البته  15و این ماده مربوط به قبل از سال . سامانه ای نیز طراحی شده است

اجارای رسایدگی باه     بررسی  می نماید لذا پیگیری شود تاا   فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطالعات دیگری باشد را نیز

ماور    233/11/30بخشانامه    38و  33به منظور رفع ابهام و شفاف سازی مواد همچنین .انجام شود 3/3/15تراکنش های بانکی  از تاریخ 

ه درمواردی که  مودی اعالم نماید تراکنش های بانکی مصادیق در آمدی ندارد ارایه  ادلا »بدین مضمون که   38ماده  مقرر گردد، 11/3/03

 .شودو رفع ابهام مجددا از سوی اداره کل مالیاتی استان به زیر مجموعه ها تاکید « جهت اثبات ادعا با اداره کل مالیاتی است

 (:5)دستور جلسه 

 "موانع تولید صنعتی استان و راهکارهای پیشنهادی ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون"

 

 زماین  گذاری، سرمایه برای تقاضا وجود با که است چناران و مشهد صنعتی های شهرک در زمین نبود استان، در تولید حوزه موانع از یکی -

 توساعه  آن، موجاب  باه  کاه  اسات  شاده  مطارح  زیربناایی  اماور  کارگروه در ای مصوبه خصوص این در. ندارد وجود واگذاری برای مناسبی

 .است نشده اجرایی هنوز مصوبه این اما گردد محقق افزار ماشین و توس صنعتی های شهرک بنیان دانش واحدهای

 را هاا  آن از بخشای  توافاق،  باا  توان می و هستند بالتکلیف که هاست سال و بوده تمام نیمه ها شهرک در واحدها از بسیاری دیگر، سوی از -

 هاای  زمین دارای که بوده تعطیل نیز واحدها از شماری این، بر عالوه. نماییم برطرف روش این به را زمین به نیاز از قسمتی تا کرده واگذار

 مقاررات  هیات زمینه این در اخیرا و باشند می صنعتی پروانه یک و ششدانگ سند دارای ها زمین از برخی اینکه ضمن. هستند انتقال قابل

 نظاارت  چاون  گوید می و کرده مخالفت رابطه این در زیست محیط اما کرد؛ صادر سند یک برای پروانه چند توان می که کرده ابال  زدایی

 مای  و اسات  شده صادر مجوزهایی هم ارتفاع در ساخت موضوع در. نمود موافقت موضوع این با توان نمی شود، می مشکل دچار بعدی های

 .کرد استفاده زمین کمبود مشکل حل برای هم ظرفیت این از توان

 کاه  مشاهد  5 شاماره  شاهرک  خصوص به جدید های شهرک با ارتباط در ه کهشدمطرح  تقاضا این گوو  گفت شورای دبیرخانه جلسات در -

 شاهرک  در. کنناد  فاراهم  هاا  آن به را گاز و برق آب، انتقال زمینه رسان خدمات های شرکت نیست، فراهم کامل طور به آن های زیرساخت

 .گردد مرتفع زمینه این در اختالفات تا است الزم و نیست استفاده قابل اراضی درصد 43 هم چناران صنعتی

 بارای  تقاضا میزان روند، این و شود می پروانه اخذ به منجر میزان این درصد 23 که شود می صادر صنعتی جواز فقره 2533 حدود هرساله -

 عناوان باه   جادی  چاالش  گذشته سال در ویژه به مشهد شهرستان در متاسفانه اما رساند می هکتار 233 حدود تا ساالنه را استان در زمین

 باه  توجاه  باا  امساال  مشاهد  5 شماره شهرک اراضی که است این سازمان صمت برداشت .وجود دارد صنعتی های شهرک در زمین کمبود

 .نماند باقی زمینی و برسد اتمام به تقاضاها

 موضاوع  پیگیاری  حاال  در زیسات  محایط  ساازمان  هماهنگی با افزار، ماشین شهرک و توس شهرک توسعه خصوص درشرکت شهرک ها  -

 باوده  انجام حال در موضوع این ها شهرک شرکت در اراضی، به مربوط اطالعات روزرسانی به موضوع در. است بنیان دانش واحدهای توسعه

 است داشته پیشرفت درصد 83 اقدام این و

 کاه  نماوده  اعاالم نیز  استان زیست محیط حفاظت اداره کل و شده مطرح بار چندین توس و افزار ماشین صنعتی های شهرک توسعه بحث -
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این ادراه کل در جلسه اعاالم نماود    نیز دولت زدایی مقررات هیات مصوبات درباره. ندارد وجود ها بنیان دانش توسعه برای محدودیتی هیچ

 محایط  از بایاد  بارداری  بهاره  زماان  در فقاط  دارد، بندی زون طرح که صنعتی شهرک. نیست زیست محیط از استعالم به نیازی گونه هیچ

 از اساتعالم  باه  نیاازی  صامت  سازمان و ها شهرک شرکت همچنین. نماید اجرا را زدایی مقررات هیات مصوبات باید و نماید استعالم زیست

 نیز نیااز  ششدانگ، سند یک در واحد چند برای پروانه صدور درباره این بر عالوه. ندارند شده، تایید قبال که هایی شهرک برای این اداره کل

 شاوند  ایجاد ادغامی صورت به فضاها این در واحدهایی باید غرب، محور مثل اراضی برخی در البته. نیست صنعتی شهرکهای در استعالم به

 .نشود ایجاد اختالفی و باشند همتراز نوعی به که

 دربااره  هاا  شاهرک  شارکت  با مشترکی اقدام استان در دادگستری شد مرتفع دادگستری ورود با استان در صنعتی واحد چند اسناد مشکل -

 ایان  و شاود  اخاذ  ای ناماه  تعهد یکساله، مهلتی قالب در تا نمود مقرر شده، مشکل دچار کرونا خاطر به سازشان و ساخت که واحدی 453

 کسانی میان این در.یابد انتقال بعدی گذار سرمایه به روز قیمت به صورت این غیر در کنند ایجاد را واحد یکسال ظرف شوند مکلف واحدها

 باه  ساسس  و دارناد  می نگه مدتی و کرده خریداری را صنعتی های شهرک اراضی و کنند می استفاده سوء موجود شرایط از که هستند هم

 صاورت،  ایان  غیر در و باشند اولویت در بنیان دانش های شرکت مزایده، برگزاری جای به تا شد مصوب اساس همین بر رسانند، می فروش

 کمباود  مشاکل  دربااره  .اجراسات  حال در نیز ملی سطح در موضوع این. برساند برداری بهره به را آن حتما باید گیرد می را زمین که کسی

 از بسیاری شود، منتقل دوم طبقه به کف از واحدها از برخی انبار نظر دادگستری این است که اگر نیز ارتفاع در واحد ساخت مسئله و زمین

 شود می مرتفع واحدها توسعه خصوص در مشکالت

 خود خاص بندی سهم صادرات و بازرگانی خدمات کشاورزی، معدن، و صنعت از اعم اقتصادی مختلف های بخش اینکه بر عالوه گذشته در -

 بنادی  ساهم  این، بر عالوه. گرفت می را ها خواهی زیاده از برخی جلوی موضوع این. داشتند نیز را خود مجزای سود نر  یک هر داشت، را

 و شاده  درصاد  38 ساود  نر  دارای همه اما است مشخص ها بندی سهم که است سالی چند اکنون هم. شد می مشخص نیز ها بانک برای

 .شود می داده هایی یارانه خاص مباحث در فقط و ندارد وجود ترجیحی نر  گونه هیچ

 میلیاارد  هازار 083 حدود معادل آن درصد48 که شده پرداخت گذشته سال در استان های بانک سوی از تسهیالتریال  میلیارد هزار 833 -

 و اسات باناک هاای اساتان      همااهنگی  کمیسایون  عضو های بانک به مربوط آمار این است بوده صنعت کشاورزی و  بخش به مربوطریال 

 .دهند ارائه را خود های پرداختی آمار ها بانک تمامی که این کمیسیون این است که درخواست

 :دبیرخانه شورا به شرح زیر در خصوص موضوعات این بخش در جلسه مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت پیشنهادات -

 صنعتی شهرکهای بویژه رضوی خراسان صنعتی شهرکهای در گذاری سرمایه برای جدید گذاران سرمایه مکرر تقاضاهای به توجه با  -3

 با شهرکها شرکتپیشنهاد می شود  ،جدید شهرکهای ایجاد طریق از شده اعالم نیازهای تامین  امکان عدم و چناران شهرستان و مشهد

 صنعتی شهرکهای در که اراضی کلیه ،صنایع مدیران انجمن ، تجارت و معدن صنعت خانه خصوص به خصوصی بخش های تشکل کمک

 و است نگرفته صورت خاصی فعالیت و اجرایی عملیات ، کنون تا شده داده تذکر علیرغم اما و است گردیده واگذار گذشته سنوات در استان

 گونه این ید خلع موضوع اجرایی و قضایی دستگاههای طریق از ، است گردیده فعال غیر سسس و پیگیری اجرایی اقدامات از بخشی یا

 جدید گذاران سرمایه به شده ید خلع اراضی و انجام ماهه دو زمانبندی برنامه یک قالب در ممکن زمان  کوتاهترین در اراضی مالکین

 .نتایج اقدامات صورت گرفته به شورای گفت و گو منعکس گردد گردد واگذار

 اطالعات داشتن ضرورت به عنایت باو  استان تولید وضعیت و تولید واحدهای از هنگام به و روز به اطالعاتی جامع بانک فقداننظر به  -2

 هماهنگی لزوم و شده رها ، متوقف ، خالی ظرفیت با ، ای توسعه ، تمام نیمه ، فعال واحدهای جمله از موجود اقتصادی بنگاههای از کاملی
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 و همراهی با و صنعتی شهرکهای شرکت و استان صمت سازمان محوریت با پیشنهاد می شود  خصوصی بخش های تشکل همراهی و

 نسبت مرتبط های تشکل سایر و صنایع مدیران انجمن ، تجارت و معدن ، صنعت خانه جمله از خصوصی بخش های تشکل سایر مساعدت

 .و نتایج حاصله به شورای گفت و گو منعکس گردداقدام  ماه 2حداکثر ظرف  اطالعاتی بانک گیری شکل به

 به توجه با تضامنی بصورت گذاری سرمایه متقاضی چند توسط ثبتی پالک یک در برداری بهره و فعالیت پروانه صدور موضوعدر خصوص  -0

 های ظرفیت از استفاده ضرورت و سرمایه صاحبان نظر مورد مکانهای سایر و چناران و مشهد صنعتی شهرکهای در مناسب زمین نبودن

 مقررات هیات مصوبات به عنایت با موجود ثبتی های پالک در استفاده بال اراضی وجود طرفی از و تولید و صنعت بخش توسعه برای موجود

 متقاضی و فعالیتچند  برای زمین قطعه یک در برداری بهره و فعالیت پروانه صدور شدن اجرایی امکان سریعتر چه هر [گردید مقرر  زدایی

 حکم این اجرای جهت الزم های هماهنگی زیست محیط کل اداره و پذیرد صورت ثبتی پالک و مجوز صاحبان بین تضامنی توافق به شروطم

 استفاده بال اراضی و نظر مورد ملک محل در جدید گذاران سرمایه توافق با  بتواند ثبتی پالک صاحبان که نحوی به نماید فراهم را قانونی

 .نمایند ایجاد را جدیدی فعالیت

 :گردد تا  مقرر موجود شرایط به توجه با بانکی تسهیالت  از اقتصادی بنگاههای مندی بهره امکان برای موجود موانع پیرامون -4

 طریق از بنگاهها  در گذاری سرمایه افزایش و موجود تورم به توجه با استان بانکهای شعب امور اعتباری اختیارات افزایشموضوع ( الف 

 .شود پیگیریروز 33توسط معاون محترم استانداری و انعکاس مراتب به شورای گفت و گوی مرکز ظرف مدت   بانکی ارکان

 بانکهای کلیه به بانکها هماهنگی کمیسیون، اقتصادیهای   بخشتسهیالت  مناسب توزیع برای استان بانکی شبکه بر نظارت جهت ( ب

را رعایت نموده و گزارش آن را  اقتصادی های بخش از یک هر در ها پرداخت نسبت تا نمایند اعالم استان در مستقر خصوصی و دولتی

 .دنهر شش ماه یکبار به شورای گفت و گو ارایه نمای

نر  ها  ، پیشنهادات قبلی شورا مبنی بر لحاظ نمودن اقتصادی بخش سه اساس برتسهیالت   سود نر  موضوعبا توجه به طرح مجدد (ج

 .مرکز پیگیری شود گو و گفت شورایاز   84بر اساس سه بخش و قبل از سال 

 و مشهد شهرستانهای در ویزه به گذاری سرمایه متقاضیان برای استان صنعتی شهرکهای در زمین  تامین عدم های محدودیتپیرامون   -5

 :مقرر گردد چناران

 در بنیان دانش واحدهای استقرار و برتر های آوری فن و سازی ماشین و توس صنعتی شهرکهای توسعه اهمیت  و ضرورت به نظر ( الف

 موافقت اعضا کلیه که(  23/7/11) 3011 سال در خانه دبیر جلسه سومین و بیست در شده انجام توافقات به توجه با و شهرکها این

 شورای زیست محیط و سرزمین مایشآ و شهری ، عشایری ، روستایی توسعه بنایی زیر امور تخصصی گروه کار صورتجلسه بودند نموده

 کل اداره توسط مجددا بود نگردیده اجرایی که  03/3/18 مور / 008/32 نامه دعوت موضوع 3/2/18 مور  استان توسعه و ریزی برنامه

 استقرار هدف با و توافقات قبلی یظرف مدت یک هفته پیگیر استان صنعتی شهرکهای شرکت همکاری با استان سازی شهر و راه

 .اجرایی گردد بنیان دانش واحدهای

 شرکت از زیست محیط تعهد اخذ  موضوع  لیکن و است آماده توسعه برای  کالت صنعتی شهرک های ساخت زیر اینکه به توجه با( ب

 شکل برای شهرداری ظرفیت از توان می طرفی از و است شده ها واگذاری اصلی مانع ، آالینده صنفی واحدهای استقرار برای شهرکها

مراتب توسط حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری ظرف مدت ده روز از طریق  دوش مقرر لذا.   نمود استفاده صنفی شهرکهای گیری

 .یست محیطی برطرف گرددمانع مطرح شده در قالب توافقات ز و شهرداری پیگیری گردیده و زیستاداره کل محیط 

 برق  تامینو  آب انتقال برای معارضین وجود  مشکل دو  با زمین واگذاری برای مشهد 5 شماره صنعتی شهرکبا عنایت به اینکه ( ج

 اجرایی دستگاههای و ذینفعان از دعوت با ظرف یک هفته  مشهد شهرستان محترم فرمانداریمقرر گردد لذا  است اجهمو نیاز مورد

 برق تامین خصوص درنیز  مشهد برق توزیع شرکت و گردد فراهمبه شهرک  آب انتقال امکان تا ودهنم برطرف رااختالفات موجود  موضوع
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 .دهد صورت الزم های مساعدت ، برق مگاوات 7 حداقل میزان به شهرک نیاز مورد

از این  اما می باشد شهرکها شرکت نام به هکتار 3307 از بیش وسعت به اراضی سند دارای چناران صنعتی شهرک با عنایت به اینکه ( د

 متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در این شهرک وجود دارداست و از طرفی  ها شهرک شرکت اختیار در هکتار 585 حدودمیزان 

نهادها و و سایر   چناران شهرداری  ، قضایی محترم دستگاه از شهرستان محترم فرمانداریظرف مدت ده روز با دعوت  دگرد مقرر علیهذا

 .اختالف مورد نظر برای واگذاری باقی مانده اراضی شرکت شهرک ها در چناران برطرف گردد ارگان های ذیربط

 شماره مصوبه موضوع شهرکها شرکت به آب تخصیص  جهشی های هزینه افزایش موضوعدر رابطه با  درخواست شرکت شهرک ها (ه

 مقرر نماید می  اقتصادی غیر را شهرکها های زمین از استفاده بعضا که وزیران محترم هیات 2/32/11 مور  ها 57071  و ت/ 301101

خراسان رضوی و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری شود تا موضوع افزایش ابال  شده بصورت پلکانی  از طریق استانداری محترم  دوش

 .سال لحاظ گردد 5ظرف مدت 

 سازی فعال تاکنون واگذاری از است سال چندیندر شهرک صنعتی با گذشت  شده ساخته های سوله زیادی تعداد اینکه به توجه با( و 

 توسط بیشتری جدیت با قراردادها فسخ موضوع دگرد مقرر ندارد وجود جدید متقاضیان به واگذاری برای زمین طرفی از و است نگردیده

 .شود دنبال شهرکها شرکت

 زمانی فرصت در متقاضی که شود حاصل اطمینان اینکه و دارند را الزم شایستگی جهت هر از که افرادی به زمین واگذاری هدف با  -0

 کننده صادر بعنوان کشاورزی جهاد و صمت سازمانهای دگرد مقرر.  نمود خواهد اقدام صنعتی واحد اندازی راه و ایجاد به نسبت مناسبی

 به نسبت و داشته را الزم اهلیت متقاضی که نمایند حاصل اطمینان و نموده سنجی اهلیت نظر هر از مجوز صدور هنگام در ، فعالیت مجوز

 .کرد خواهد اقدام مشخص زمان در واحد اندازی راه و ایجاد

 3433 بودجه اجرایی ضوابط در که نهایی کاالی صادرات تشویق منظور به خام مواد صادرات مالیاتی معافیت اخذ موضوعمقرر گردد  -7

ه ب تا به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد گردداز طریق شورای گفت و گوی مرکز و استانداری محترم خراسان رضوی   است گردیده لحاظ

 .گردد لحاظ توسط مجلس و دولت مستمر دایمی و  قانون عنوان
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات/ تصمیم جلسه عنــوان دستــور ردیف

0 

 پیرامااون شااورا دبیرخانااه پیشاانهادات ارائااه

 زدایی مانع با رابطه در  تعاون  بخش موضوعات

  بخش این کار و کسب حوزه در ها

 

در جلسه پیرامون موضوعات  دبیرخانه شورای گفت و گوبا توجه به گزارش رییس 

  :مقرر گردید بخش تعاون

 ها دولت دارد که وجود 44 اصل های سیاست اجرای در که تکالیفیدر خصوص  -3

 و شاوند  قائل تعاون بخش  برای  اولویت ها واگذاری در هم که است نموده مکلف را

 اقتصااد  بخاش  در%25 حادود  باه  تعااون  بخاش  ارتقا و رشد برای بستر و زمینه هم

 بخاش  توساعه  و گاذاری  سارمایه  هاای  مشوق اجرای عدم  اینکه ضمن.گردد فراهم

 72، 73، 05، 31، 38 ، 37 ، 4 ماواد  در قانونگاذار  سوی از حمایتی نگاه با که تعاون

 گردد، نمی عملیاتی اجرایی های دستگاه توسط است شده تدوین تعاون بخش قانون

 :ظرف مدت یک هفته مقرر گردید

 دساتگاههای  هماه  باه  رضوی خراسان  محترم استانداری سوی از ای نامه طی( الف

 .ورزند اهتمام بند این اجرای به نسبت تا شود تکلیف اجرایی

 باا  کاه  تعااون  بخاش  توسعه و گذاری سرمایه مشوقهای اجرای عدم با ارتباط در (ب

 قاانون  72 ، 73 ، 05 ، 31 38 ، 37 ، 4 ماوارد  در قانونگاذار  ساوی  از حماایتی  نگاه

 موضاوع  اساتان  نماینادگان   محتارم  مجماع  باه ، اسات  گردیده مصوب تعاون بخش

 .پذیرد صورت اجرا ضمانت بینی پیش تا منعکس

2 

 حضاور  پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

  کمیتااه اعضااا ترکیااب در کارفرمایااان نماینااده

 اجتماعی تامین سازمان درمان بر نظارت

 

در ارتباط با عضاویت نماینادگان کارفرمایاان در کمیتاه نظاارت بار درماان تاامین         

اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثر گذاری کارفرمایاان در تاامین مناابع    

 کاه شاورا مقارر مای دارد    صندوق و ضرورت انجاام نظاارت و همااهنگی هاای الزم     

 طور مستمر ماهانه تشکیل شاود جلسات کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی  به 

، از اتااق  (موضوع مصوبات ملی این جلسه) در ترکیب اعضاانجام اصالحات و تا زمان 

بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی باه عناوان نمایناده کاار     

اتاق بازرگانی صانایع و معاادن و   فرمایان برای حضور در جلسات دعوت بعمل آید تا 

حسب موضاوعات ماورد نظار در خصاوص معرفای      کشاورزی استان خراسان رضوی 

 .نمایدنمایندگان کارفرمایان اقدام 

0 
 نحاوه  پیراماون  شاورا  دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 مستقیم های مالیات 283 ماده اجرای

از جملاه  توسط رییس دبیرخانه شورای گفات و گاو   با عنایت به موارد مطرح شده 

اولین بخشنامه مرباوط باه    15اینکه، سازمان امور  مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 

بحث تراکنشهای بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشاکوک را صاادر   

که آخرین بخشنامه مرباوط باه   . کرد و پس از آن بخشنامه های اصالحی ارائه داد

صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی باود؛ اماا    11فروردین  03ین حوزه ا
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نکته ای که مودیان و تشکلها در این خصوص  دارند این است کاه قاانون در مااده    

است و اثر قانون هم نسبت به آتیاه   15اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال  283

از طرفای، در  . م مادنظر قارار گیارد   است مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته ه

صرفا به اینکه جمع گردش از ساوی بانکهاا ارائاه شاود،      301جزء دو بند ب ماده 

اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشاها و  

نکتاه دیگار اینکاه بسایاری از     . جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد

درصد جامعاه هادف ایان     13های بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و تراکنش

ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالیکاه اشاخاص حقیقای تکلیفای بارای      

معااون محتارم   .نگهداری از دفاتر برای محاسابه مالیاات نداشاته اناد و از طرفای      

ی خاود  حسابرسی اداره کل مالیاتی استان معتقدند  تراکنشاهای باانکی باه خاود    

مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثباات  

واز طرفی قبل از اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسایدگی  . کننده درآمد باشد

به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  این موضاوع جدیادی نیسات و طباق     

مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای  قانون ارزش افزوده، سازمان 203تبصره ماده 

و ایان مااده   . دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحای شاده اسات    را بانکی

بارای  اماور مالیااتی   بوده و اجرایی نیز شده است؛ البتاه   15مربوط به قبل از سال 

فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطالعات دیگاری  محاسبه مالیات 

به منظور رفع ابهام و شافاف ساازی   مقرر گردید بررسی  می نماید لذا  نیز باشد را

بدین مضمون که   38، ماده 11/3/03مور   233/11/30بخشنامه   38و  33مواد 

درمواردی که  مودی اعالم نماید تراکنش های باانکی مصاادیق در آمادی نادارد     »

مجاددا از ساوی اداره کال     «ارایه  ادله جهت اثبات ادعا با اداره کل مالیاتی اسات 

 .شودو رفع ابهام مالیاتی استان به زیر مجموعه ها تاکید 

0 
 مواناع ن پیراماو  شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 پیشنهادی راهکارهای و استان صنعتی تولید

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شاورا باه   

 :مقرر گردیدجلسه ارائه نمود و 

 در گاذاری  سارمایه  بارای  جدیاد  گاذاران  سارمایه  مکارر  تقاضااهای  باه  توجه با -3

 شهرساتان  و مشاهد  صانعتی  شاهرکهای  باویژه  رضاوی  خراساان  صنعتی شهرکهای

 جدیاد  شاهرکهای  ایجااد  طریاق  از شاده  اعالم نیازهای تامین  امکان عدم و چناران

 خصوص به خصوصی بخش های تشکل کمک با و شهرکها شرکت ،پیشنهاد می شود

 شاهرکهای  در کاه  اراضای  کلیه صنایع مدیران انجمن ، تجارت و معدن صنعت خانه

 تا شده داده تذکر علیرغم اما و است گردیده واگذار گذشته سنوات در استان صنعتی

 اقادامات  از بخشای  یا و است نگرفته صورت خاصی فعالیت و اجرایی عملیات ، کنون
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 دساتگاههای  طریق ازمقرر گردید  ، است گردیده فعال غیر سسس و پیگیری اجرایی

 ممکن زمان  کوتاهترین در اراضی مالکین گونه این ید خلع موضوع اجرایی و قضایی

 گذاران سرمایه به شده ید خلع اراضی و انجام ماهه دو زمانبندی برنامه یک قالب در

 .نتایج اقدامات صورت گرفته به شورای گفت و گو منعکس گردد گردد واگذار جدید

 واحادهای  از هنگاام  باه  و روز باه  اطالعااتی  جامع بانک نظر به ضرورت وجود -2

 اقتصاادی  بنگاههاای  از کااملی  اطالعاات  و وجاود  اساتان  تولیاد  وضعیت و تولید

 متوقف، خالی، ظرفیت با ، ای توسعه ، تمام نیمه ، فعال واحدهای جمله از موجود

 باا  مقرر گردید  خصوصی بخش های تشکل همراهی و هماهنگی لزوم و شده رها

 و همراهای  باا  و صانعتی  شاهرکهای  شارکت  و اساتان  صامت  ساازمان  محوریت

 تجارت و معدن ، صنعت خانه جمله از خصوصی بخش های تشکل سایر مساعدت

 باناک  گیاری  شاکل  باه  نسبت مرتبط های تشکل سایر و صنایع مدیران انجمن ،

اقدام و نتایج حاصله به شورای گفت و گو مانعکس   ماه 2حداکثر ظرف  اطالعاتی

 .گردد

 توسط ثبتی پالک یک در برداری بهره و فعالیت پروانه صدور موضوعدر خصوص  -0

 در مناساب  زماین  نباودن  باه  توجه با تضامنی بصورت گذاری سرمایه متقاضی چند

 و سارمایه  صااحبان  نظار  ماورد  مکانهاای  سایر و چناران و مشهد صنعتی شهرکهای

 از و ،تولیاد  و صانعت  بخاش  توساعه  بارای  موجاود  های ظرفیت از استفاده ضرورت

 مصاوبات  باه  عنایات  باا  و موجود ثبتی های پالک در بالاستفاده اراضی وجود طرفی

با توجه به نظر مساعد اداره کال حفاظات محایط     گردید مقرر  زدایی مقررات هیات

 صادور  شادن  اجرایای  امکاان شرکت شهرک ها  استان مبنی بر اجرای قانون،زیست 

 متقاضای  و فعالیات چناد   بارای  زماین  قطعاه  یاک  در برداری بهره و فعالیت پروانه

 جدید گذاران سرمایه توافق با  بتواند ثبتی پالک صاحبان که نحوی به نماید فراهمرا

 .نمایند ایجاد را جدیدی فعالیت استفاده بال اراضی و نظر مورد ملک محل در

 تساهیالت   از اقتصاادی  بنگاههاای  مندی بهره امکان برای موجود موانع پیرامون -4

 اساتان  بانکی شبکه بر نظارت جهت  گردید تا  مقرر موجود شرایط به توجه با بانکی

 باه  بانکهاا  همااهنگی  کمیسیون، اقتصادیهای   بخشتسهیالت  مناسب توزیع برای

 هاا  پرداخات  نسبت تا نمایند اعالم استان در مستقر خصوصی و دولتی بانکهای کلیه

ار را رعایت نموده و گزارش آن را هر شش ماه یکب اقتصادی های بخش از یک هر در

 .به شورای گفت و گو ارایه نمایند

 بارای  اساتان  صانعتی  شهرکهای در زمین  تامین عدم های محدودیتپیرامون   -5

 :گردیدمصوب  چناران و مشهد شهرستانهای در ویزه به گذاری سرمایه متقاضیان

 و ساازی  ماشاین  و تاوس  صنعتی شهرکهای توسعه اهمیت  و ضرورت به نظر ( الف
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 باه  توجاه  باا  و شاهرکها  این در بنیان دانش واحدهای استقرار و برتر های آوری فن

(  23/7/11) 3011 سال در خانه دبیر جلسه سومین و بیست در شده انجام توافقات

 بناایی  زیار  اماور  تخصصای  گاروه  کار صورتجلسه بودند نموده موافقت اعضا کلیه که

 برناماه  شورای زیست محیط و سرزمین مایشآ و شهری ، عشایری ، روستایی توسعه

  03/3/18 ماور  / 008/32 ناماه  دعاوت  موضوع 3/2/18 مور  استان توسعه و ریزی

 همکااری  باا  اساتان  سازی شهر و راه کل اداره توسط مجددا بود نگردیده اجرایی که

 ، شاد  مقرر لذا ، گردد اجرایی و برسد اعضا امضا به استان صنعتی شهرکهای شرکت

 اساتان  صنعتی شهرکهای شرکت همکاری با استان سازی شهر و راه کل اداره توسط

 بنیان دانش واحدهای استقرار هدف با ظرف مدت یک هفته پیگیری و توافقات قبلی

 .اجرایی گردد

 است آماده توسعه برای  کالت صنعتی شهرک های ساخت زیر اینکه به توجه با( ب

 واحدهای استقرار برای شهرکها شرکت از زیست محیط تعهد اخذ  موضوع  لیکن و

 ظرفیات  از تاوان  مای  طرفای  از و است شده ها واگذاری اصلی مانع ، آالینده صنفی

مراتب  گردید مقرر لذا.   نمود استفاده صنفی شهرکهای گیری شکل برای شهرداری

توسط حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری ظرف مادت ده روز از طریاق اداره   

مانع مطرح شده در قالب توافقاات   شهرداری پیگیری گردیده و و کل محیط زیست

 .یست محیطی برطرف گرددز

 دو  باا  زماین  واگاذاری  بارای  مشاهد  5 شماره صنعتی شهرکبا عنایت به اینکه ( ج

لذا مقرر  است اجهمو نیاز مورد برق  تامینو  آب انتقال برای معارضین وجود  مشکل

 و ذینفعاان  از دعوت با یک هفته  مدت ظرف مشهد شهرستان محترم فرمانداریشد 

به  آب انتقال امکان تا ودهنم برطرف رااختالفات موجود  موضوع اجرایی دستگاههای

 نیااز  مورد برق تامین خصوص درنیز  مشهد برق توزیع شرکت و گردد فراهمشهرک 

 .دهد صورت الزم های مساعدت ، برق مگاوات 7 حداقل میزان به شهرک

 از بایش  وساعت  باه  اراضی سند دارای چناران صنعتی شهرک با عنایت به اینکه ( د

 در هکتاار  585 حادود از این میزان  اما می باشد شهرکها شرکت نام به هکتار 3307

است و از طرفی متقاضیان زیادی برای سارمایه گاذاری در    ها شهرک شرکت اختیار

 فرماناداری ظرف مادت ده روز باا دعاوت     گردید مقرر علیهذا این شهرک وجود دارد

و ساایر نهادهاا و     چنااران  شاهرداری   ، قضاایی  محترم دستگاه از شهرستان محترم

ارگان های ذیربط اختالف مورد نظر برای واگذاری باقی مانده اراضی شرکت شاهرک  

 .ها در چناران برطرف گردد

در شهرک صنعتی با گذشت  شده ساخته های سوله زیادی تعداد اینکه به توجه با( ه

 زماین  طرفای  از و اسات  نگردیاده  سازی فعال تاکنون واگذاری از است سال چندین

 باا  قراردادها فسخ موضوع دگردی مقرر ندارد وجود جدید متقاضیان به واگذاری برای

 .شود دنبال شهرکها شرکت توسط بیشتری جدیت
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 اینکه و دارند را الزم شایستگی جهت هر از که افرادی به زمین واگذاری هدف با  -0

 راه و ایجااد  باه  نسابت  مناسابی  زماانی  فرصت در متقاضی که شود حاصل اطمینان

 جهااد  و صامت  ساازمانهای  یاد گرد مقارر .  نماود  خواهد اقدام صنعتی واحد اندازی

 اهلیت نظر هر از مجوز صدور هنگام در ، فعالیت مجوز کننده صادر بعنوان کشاورزی

 باه  نسبت و داشته را الزم اهلیت متقاضی که نمایند حاصل اطمینان و نموده سنجی

 .کرد خواهد اقدام مشخص زمان در واحد اندازی راه و ایجاد

 

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهادات/ پیشنهاد جلسه عنــوان دستــور ردیف

0 

 پیرامااون شااورا دبیرخانااه پیشاانهادات ارائااه

 زدایی مانع با رابطه در  تعاون  بخش موضوعات

  بخش این کار و کسب حوزه در ها

 

در جلسه پیرامون موضوعات  گودبیرخانه شورای گفت و با توجه به گزارش رییس 

  :مقرر گردید بخش تعاون

 هاا  دولات  دارد که وجود 44 اصل های سیاست اجرای در که تکالیفیدر خصوص  -3

 و شاوند  قائال  تعااون  بخش  برای  اولویت ها واگذاری در هم که است نموده مکلف را

 فاراهم  اقتصاد بخش در%25 حدود به تعاون بخش ارتقا و رشد برای بستر و زمینه هم

 باا  که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه های مشوق اجرای عدم  اینکه ضمن.گردد

 بخاش  قاانون  72، 73، 05، 31، 38 ، 37 ، 4 ماواد  در قانونگذار سوی از حمایتی نگاه

مقارر گردیاد    گردد، نمی عملیاتی اجرایی های دستگاه توسط است شده تدوین تعاون

 کال  بازرسای   ساازمان  جملاه  از نظارتی های دستگاه به مراتب از طریق شورای مرکز

 .گردد منعکس کشور

 مالیاتی های معافیت از نشینان مرز های تعاونی اتحادیه برخورداری عدم پیرامون  -2

 مارز  هاای  تعااونی  اتحادیاه  از مستقیم مالیاتهای قانون 300 ماده در اینکه به توجه با

موضاوع از طریاق شاورای گفات و گاوی      مقرر گردید  لذا نام برده نشده است نشینان

تعاونی مرزنشینان تا نام پیگیری گردد  استان نمایندگان مجمعمرکز و اعالم مراتب به 

 .در سرفصل تعاونی ها درج گردد

 اجرای قانون 1 ماده) ای بیمه تصمیمات و ها حمایت از برخورداری عدم پیرامون  -0

 اتحادیاه  و هاا  تعااونی  مالیاات  های معافیت اعمال عدم و( 44 اصل کلی های سیاست

 کال  ادارهو نظار باه اینکاه     مساتقیم  های مالیات قانون 300 و 302  مواد طبق  هابر

 بودجاه  در دولات  توساط  الزم مناابع  تاامین  عدم دلیل به دارد تاکید اجتماعی تامین

وجاود   ها تعاونی نظر مد مناسب پوشش با ای بیمه های حمایت امکان ساالنه سنواتی
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 رفاه و کار تعاون وزارت و مرکز گوی و گفت شورای طریق از مراتب مقرر گردید ندارد

 سااالنه  بودجاه  ضاوابط  در بودجاه  بینی پیش جهت دولت به پیشنهاد برای  اجتماعی

 .گردد پیگیری

 ساطح  به توجه با تهران در بویژه گمرکات متمرکزدر و طوالنی گردشکار موضوع -4

 عادم  اینکاه  و رضاوی  خراساان  جملاه  از استانها از برخی در قبول قابل کارشناسی

 صاادرت  و واردات شدن طوالنی موجب مواقع از بسیاری در گمرکات اختیار تفویض

ی مرکاز و  گاو  و گفات  شورای طریق از مقرر گردید شود می مرزی تبادالت بعضا و

 30 مااده  کاارگروه  جمله از اختیارات کلیه گردد پیشنهاد ایران گمرک به استانداری

 .گردد تفویض رضوی خراسان استان به

2 

 حضاور  پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

  کمیتااه اعضااا ترکیااب در کارفرمایااان نماینااده

 اجتماعی تامین سازمان درمان بر نظارت

 

در ارتباط با عضویت نمایندگان کارفرمایاان در کمیتاه نظاارت بار درماان تاامین       

اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثر گذاری کارفرمایان در تامین مناابع  

از  شاورا مقارر مای دارد تاا    صندوق و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی های الزم 

در ترکیب کمیتاه  کار فرمایان  نمایندگانموضوع لحاظ نمودن طریق شورای مرکز 

 .پیگیری گردد، تامین اجتماعی های استانی

0 
 نحاوه  پیراماون  شاورا  دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 مستقیم های مالیات 283 ماده اجرای

از جملاه  توسط رییس دبیرخانه شورای گفات و گاو   با عنایت به موارد مطرح شده 

اولین بخشنامه مرباوط باه    15اینکه، سازمان امور  مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 

بحث تراکنشهای بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشاکوک را صاادر   

که آخرین بخشنامه مرباوط باه   . کرد و پس از آن بخشنامه های اصالحی ارائه داد

عتدل تر از بخشنامه های قبلی باود؛ اماا   صادر شد که م 11فروردین  03این حوزه 

نکته ای که مودیان و تشکلها در این خصوص  دارند این است کاه قاانون در مااده    

است و اثر قانون هم نسبت به آتیاه   15اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال  283

از طرفای، در  . است مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته هم مادنظر قارار گیارد   

صرفا به اینکه جمع گردش از ساوی بانکهاا ارائاه شاود،      301دو بند ب ماده  جزء

اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشاها و  

نکتاه دیگار اینکاه بسایاری از     . جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد

درصد جامعاه هادف ایان     13و  تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است

ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالیکاه اشاخاص حقیقای تکلیفای بارای      

معااون محتارم   .نگهداری از دفاتر برای محاسابه مالیاات نداشاته اناد و از طرفای      

حسابرسی اداره کل مالیاتی استان معتقدند  تراکنشاهای باانکی باه خاودی خاود      

یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثباات   مشمول مالیات نیستند بلکه این

واز طرفی قبل از اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسایدگی  . کننده درآمد باشد
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به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  این موضاوع جدیادی نیسات و طباق     

قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای  203تبصره ماده 

و ایان مااده   . دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحای شاده اسات    را نکیبا

بارای  اماور مالیااتی   بوده و اجرایی نیز شده است؛ البتاه   15مربوط به قبل از سال 

فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطالعات دیگاری  محاسبه مالیات 

شاورا بار تااریخ     د از آنجاییکاه نظار   مقرر گردیا بررسی  می نماید لذا  باشد را نیز

مراتاب جهات   مای باشاد    3/3/15اجرای رسیدگی به تراکنش های مالی از تااریخ  

 .طرح در شورای گفت و گوی مرکز به تهران منعکس شود

0 
 مواناع ن پیراماو  شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 پیشنهادی راهکارهای و استان صنعتی تولید

گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخاناه شاورا باه    رییس دبیرخانه شورا 

 :جلسه ارائه نمود و مقرر گردید

 تساهیالت   از اقتصاادی  بنگاههاای  منادی  بهاره  امکان برای موجود موانع پیرامون -3

 : گردید تا مقرر موجود شرایط به توجه با بانکی

 باه  توجاه  باا  اساتان  بانکهای شعب امور اعتباری اختیارات افزایشموضوع ( الف 

توساط    باانکی  ارکان طریق از بنگاهها  در گذاری سرمایه افزایش و موجود تورم

معاون محترم استانداری و انعکاس مراتب به شورای گفات و گاوی مرکاز ظارف     

 .شود پیگیریروز 33مدت 

 بخاش  ساه  اسااس  بار تساهیالت    ساود  نر  موضوعبا توجه به طرح مجدد ( ب

نر  هاا بار اسااس ساه      ، پیشنهادات قبلی شورا مبنی بر لحاظ نمودن اقتصادی

 .پیگیری شودمرکز  گو و گفت شورایاز   84بخش و قبل از سال 

  جهشای  هاای  هزیناه  افازایش  موضاوع درخواست شرکت شهرک ها در رابطه باا   -2

 هاا  57071  و ت/ 301101 شاماره  مصاوبه  موضوع شهرکها شرکت به آب تخصیص

 غیار  را شاهرکها  هاای  زمین از استفاده بعضا که وزیران محترم هیات 2/32/11 مور 

خراسان رضاوی و شاورای    از طریق استانداری محترم  دوش مقرر نماید می  اقتصادی

گفت و گوی مرکز پیگیری شود تا موضوع افزایش ابال  شاده بصاورت پلکاانی ظارف     

 .سال لحاظ گردد 5مدت 

 تشاویق  منظاور  باه  خام مواد صادرات مالیاتی معافیت حذف  موضوعمقرر گردید  -0

از   اسات  گردیاده  لحااظ  3433 بودجاه  اجرایای  ضاوابط  در که نهایی کاالی صادرات

طریق شورای گفت و گوی مرکز و استانداری محترم خراسان رضوی به وزارت اقتصاد 

 لات توساط مجلاس و دو   مساتمر  دایمی و  قانون عنوانه ب تا و دارایی پیشنهاد گردد

 .گردد لحاظ

 


