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 خراسان رضویگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 8.45ساعت خاتمه: 7.00ساعت شروع : 01/10/1401تاریخ جلسه : 99شماره نشست :
اتاق بازرگانی، صنایع، محل نشست: 

 استانمعادن و کشاورزی 

 عناوین دستورجلسات

 پیش از دستور:  عنوان 

 

 یرضو خراسان دارایی و اقتصادی امور محترم کل مدیر توسط کار و کسب مجوزهای ملی درگاه موضوع تبیین و ارائه -

 

 

 دستور جلسه: عنوان

 اقتصادی اطالعات و اخبار طرح 

 رداریب بهره های پروانه صدور تسهیالت، و مالی تأمین زمینه در بنیان دانش های شرکت مشکالت   و موانع طرح  

ستقر  های شرکت  مالیاتی معافیت و ستان،  فناوری و علم پارک در م ستقرار  ا شنها  ارائه و شهر  سطح  در ا   داتپی

 اجرایی و اصالحی

  شنهادات  ارائه شکالت  پیرامون پی ستان  شویی  شن  کارفرمایی صنفی  انجمن م سمت  با رابطه در  ا  2 ندب ب ق

صوبات  سه  م ستان  معادن شورای  07/03/1401 جل صوص  در ا ضی  کاربری تغییر خ ستخراج  معادن ارا  و شن  ا

 کاربری تغییر عوارض پرداخت

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان غالمرضا قنبری 4

  حاضر امور اقتصادی و دارایی استانمدیر کل  رضا خواجه نائینی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابائی 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

  غایب مجلس نماینده محسن زنگنه 1
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس (امیر مرتضویغالمعلی صادقی) 1

  حاضر )یا معاون(استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس   بگلو حاجی الرضا موسی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس ابوی هادی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس هادی مخملی 3

 (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

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  غایب روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

 مجتبوی حسین 4
 رایهک و تاکسی لوازم توزیع و تهیه تعاونی شرکت مدیرعامل

 هحوم و مشهد سواری
 حاضر

 

  غایب جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  غایب رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "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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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون ابوالفضل چمندی 1

 مشهد فرماندار و استانداری معاون داوری محسن 2

 استانداری خراسان رضوی اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفترمدیرکل  محمدرضا عباس زاده 3

   رضوی خراسان استان اطالعات کل اداره اقتصادی معاون  رفیعی 4

 دانشگاه فردوسی مشهد ییسر احمد ضابط 5

    رضوی خراسان رانندگیراهنمایی و  پلیس رییس  غالمی علی اکبر 6

   رضوی خراسان استان ای جاده نقل و حمل و راهداری مدیرکل   شهامتجعفر  7

   مشهد نفتی های فرآورده پخش شرکت مدیرعامل  علیپور رضا 8

 رضوی خراسان استان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل   فنودیمحسن  9

   رضوی خراسان شویی شن انجمن رئیس   مالئکه حسین 10

   مشهد داران جرثقیل اتحادیه رئیس   زاده حسین سید حسین 11

   حیدریه تربت قند شرکت محترم مدیرعامل اژدری  احسان اله 12
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

 "یرضو خراسان دارایی و اقتصادی امور محترم کل مدیر توسط کار و کسب مجوزهای ملی درگاه موضوع تبیین و ارائه "

 نحو به اجراست،  حال در آزمایشی  صورت  به که درگاه این: رضوی  خراسان  دارایی و اقتصادی  امور مدیرکل نائینی، خواجه رضا  -

شروی  حال در مطلوبی ست  پی ستگاه  مدیران. ا ضعیت  مزبور، سامانه  طریق از اجرایی هاید ست  و  مجوزهای صدور  و هادرخوا

سب  صد  را حوزه این با مرتبط مباحث و وکارک سمی  فعالیت کامل، صورت  به درگاه این 1402 سال  ابتدای از و دننمایمی ر  ر

 .کنیم منتقل مرکز به تا نمایند اعالم ما به را ساختار این خصوص در خود نظرات استان مدیران لذا. کرد خواهد آغاز را خود

 شــرایط، از دارد حق ایرانی هر کار، و کســب مجوزهای حوزه در اجرایی هایدســتگاه تکالیف و شــهروندان حقوق خصــوص در -

شد  مطلع مجوز دریافت برای الزم زمان و هزینه و مدارک ضوری  مراجعه بدون و با ست  الکترونیک شکل  به و ح  را خود درخوا

ستعالمات  برای مکلفند صادرکننده  ادارات. کند ارائه ستعالم  و کنند ایجاد درگاه خود مجوزهای نیاز مورد ا   نمایند اخذ را الزم ا

 . …و دهند پاسخ متقاضی به و

  رودمی شمار به حوزه این در رسمی مرجع تنها و شده ایجاد 44 اصل کلی هایسیاست  اجرای قانون 7 ماده براساس  درگاه این -

 .کند مجوز الکترونیکی و فیزیکی صدور به اقدام دیگری مرجع نباید مرجع این جز و

صلی  مرجع معرفی نیز، و هاهزینه و مدارک شرایط،  سازی شفاف  - سب  هر مجوز صادرکننده  ا سهیل  وکار،ک  و مدارک شرایط،  ت

 ایجاد مزایای عنوان بهرا می توان  …و مجوز دریافت متقاضیان نام ثبت و وکارهاکسب همه مجوز صدور برای الزم هزینه و زمان

 .برد نام کشور مجوزهای ملی درگاه

سیم  محور ثبت و تاییدمحور نوت دو به مزبور، درگاه در مجوزها - ستعالم  به نیاز بدون مجوز محور، ثبت مدل در. شوند می تق  زا ا

ستگاه  ستگاه  سوی  از تایید به نیاز تاییدمحور، مجوزهای در اما گردد؛می صادر  روز سه  ظرف حداکثر و هاد  آن با مرتبط هاید

 .است حوزه

 درصد92. است محور ثبت درصد46 و تاییدمحور هاآن درصد54 که است شده درخواست استان در مجوز 6519 امسال ماهه 6 در -

  .است بوده حقوقی هایشخصت به مربوط مابقی و شده درخواست حقیقی اشخاص سوی از مجوزها

 است  العادهفوق اقدامی درگاه، طریق از و غیرحضوری  صورت  به مجوز صدور  موضوت :  رضوی  خراسان  استاندار  ؛نظری یعقوبعلی -

 .گیرد صورت الزم همراهی و شود نگریسته آن به جدی طور به بایستی هادستگاه سوی از مشترک صورت به که

 و است  مجوز گرفتن برای مردمی مراجعات در سازی  سالم  و سازی  آسان  سازی، روان کار، و کسب  مجوزهای ملی درگاه هدف -

 خصوصی بخش همکاری با تا است نیاز. باشند مردم خدمت در باید ها دستگاه دارد مجوز گرفتن برای تصمیمی و اراده کس هر

 . شود تصحیح و آید دست به کشور مجوزهای ملی درگاه به نسبت روش این ایرادات مردمی و

 به عاتمراج آن، واسطه به است قرار و شده ایجاد ظرفیتی چنین بدانند باید و هستند مردم ظرفیت، این از اصلی کنندهاستفاده -

ستگاه  سب  آغاز برای هاد سان  وکار،ک شت  به نیاز امر، این کامل تحقق البته. شود  سازی روان و سازی آ  حق مردم.دارد زمان گذ

 در باید اساسی قانون براساس اجرایی هایدستگاه و کنند اخذ کار و کسب مجوزهای ملی درگاه از را خود نیاز مورد مجوز دارند
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 اقنات مرحله در باید دارد وجود مجوزی خصـــوص در ای مالحظه به نیاز اگر و دهند انجام را الزم همکاری تمام خصـــوص این

 .دهند انجام را الزم سازی زمینه باید دولتی دستگاه و پذیرد صورت درست تحلیل و سازی

صل  - ست  این مطلب ا سب  دارند حق همه که ا ستگاه  و کنند اندازیراه را اندکرده گذاریهدف که وکاریک  در باید دولتی هاید

 بر و دگیر صورت  باید گردد، اخذ مجوز آن در است  قرار که صنعتی  وضعیت  بررسی  و تحلیل اما نمایند؛ گریتسهیل  زمینه این

 به ماا نباشد؛ انحصاری مجوز اخذ و باشند داشته برابر فرصت همگان که است این اساسی   رویکرد. شود  گیریتصمیم  اساس،  آن

 اخذ در مدیریت و هدایت مرحله بینیپیش شــده، اشــبات و اقتصــادی توجیه فاقد هایحوزه در گذاریســرمایه از پرهیز منظور

سیار  مجوزها ست  ضروری  و مهم ب سب  مجوز ملی درگاه تکمیلی مراحل در امر این. ا ستی  وکارک  واقع، در. گیرد قرار مدنظر بای

 دارد حق کسی هر اساسی، قانون 28 اصل طبق. بردارند گام مجوز اخذ مسیر در آگاهانه تا باشد همگان اختیار در باید اطالعات

 ات باشد  همگان دسترس  در الزم اطالعات و گیرد صورت  باید همه برای سازی  زمینه این. آورد دست  به را است  مایل که شغلی 

 .نمایند ورود کار یک در گذاری سرمایه برای و کنند انتخاب آگاهانه

ضوت  شدن  اجرایی برای  - سب  مجوزهای ملی درگاه مو ست    برگزاری کار، و ک ش ستگاههای  بین عملیاتی ن ستان  در اجرایی د  ا

  هم مردمی رسانی  اطالت نهایت در و شود  بندی جمع هم الزم موارد و تاکید هادستگاه  به است  الزم که نکاتی تا است  ضروری 

 .دهد رخ خوبی به

ضا  - ضوی:      حمیدی؛ ر سان ر صنایع خرا سب  مجوزهای صدور  که زمانی و این از پیش تارئیس انجمن مدیران  شوار  وکارک  بود، د

 است  این سوال  حال بود؛ اقتصادی  توجیه فاقد ها،آن واسطه  به وکارکسب  اندازیراه که بودیم مجوزهایی رویه بی صدور  شاهد 

 نتاکنو شود؟ می جلوگیری شده  اشبات  صنایع  برخی در مجوزها رویهبی صدور  از چگونه وکار،کسب  مجوز درگاه اندازیراه با که

 اما شده؛  صرف  هاآن فعالیت و اندازی راه برای زیادی سرمایه  که شده  احداث کاشان  در ماشینی  فرش تولید واحد 800 حدود

 .گردد صادر صنعت حوزه موجود موقعیت و کشور نیاز براساس بایستی وکارکسب فعالند؟مجوزهای هاآن از تعداد چه امروز

 اساسی،   قانون 28 اصل  طبق: های رضوی، شمالی و جنوبی   رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان ؛حسینی  حسن  -

 به. ایدنم دریافت را مجوز نهایت، در و کند شکایت  موضوت  این به نسبت  تواندمی نماید، اخذ کار و کسب  مجوز نتواند کسی  اگر

 و کرد خواهد بروز صنعتی  هرج و مرج یک صورت،  این غیر در گردد؛ اصالح  مذکور قانون بایستی  نخست،  وهله در رسد می نظر

ست  این راهکارها از یکی. ریزدمی برهم صنعت  بخش نظم  تا گیرد صورت  تاییدمحور مجوزهای صدور  در الزم سختگیری  که ا

 .شود جلوگیری اتفاقی چنین بروز از

سین   - شاورزی   و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق شافعی رئیس غالمح  مروزا تا شده  باعث کارآمد ریزیبرنامه و نگریآینده عدم: ک

ضی  در شبات  تولیدی، هایبخش بع سران  و بازار ا شیم  شاهد  را موجود واحدهای خ  صنعتی  واحدهای شمار  نمونه، یک در. با

سیکلت  تولید ساس  ایران در موتور صول  این تولید هایکارخانه مجموت از صمت،  وزارت اعالمی آمارهای برا شور 15 در مح  از ک

  هم والدیف و سیمانی  صنایع  یا خودرو تولید کارخانجات برای صادره  پروانه مورد در روند این. است  بیشتر  ژاپن تا گرفته ترکیه

 تیح. ندارند خودرو تولیدی بنگاه ما اندازه به هم فرانسه یا جنوبی کره نظیر خودروسازی صنعت سرآمد کشورهای. است  صادق 

 ارآم جنوبی، کره نظیر دارند، حوزه این در جهانی بازار و چندبرابری تولید که کشــورهایی هم فوالد و ســیمان نظیر بخشــی در

ست  ایران از کمتر مراتب به شان تولیدی هایبنگاه شته  سنوات  در. ا سفانه  گذ  سنجی ظرفیت جدید واحدهای ایجاد برای متا

شده  انجام ضوت  این و ن شی  مو ست  بوده آمارمحور و تکثرگرا نگاه یک از نا  اقدام یک در اخیرا تجارت و معدن صنعت،  وزارت. ا

سنجی  برای تالش در مثبت صی    بخش همکاری با صنعتی  و تولیدی واحدهای ایجاد حوزه در نیاز صو ست  خ  در تالش این. ا
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 کی در ظرفیت اشبات  از آگاهی با اقتصادی  فعال یا گذارسرمایه  یک اگر تا دهد سوق  سویی  و سمت  را موجود روند باید یتنها

 پذیرش با و نبرد ایبهره پیشران  و نوظهور صنایع  برای مرسوم  هایحمایت از نمود؛ درخواست  را بنگاهی مجوز مشخص،  حوزه

ستا  این در موضوت،  تبعات شی  اگر حتی رویکردی چنین با. نماید اقدام را  از مه باز بماند، ناکام مذکور صنعت  و بخورد رقم چال

 .است آمده عمل به جلوگیری ملی هایسرمایه هدررفت

 دچار را مردم شهرها  برخی در صنعتی  رویه بی مجوزهای صدور : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان    ؛ رییسرجبی امیررضا  -

 کرده رودو صنعتی تولیدات حوزه به متخصص غیر افراد بعضی زیرا است؛ شده تولیدات کیفی افت به منجر و است کرده مشکل

شته  هر در خالقیت مانع نباید سویی،  از. اند  دهش  خالقیت بروز مانع عمال شود،  جلوگیری مجوز صدور  از اگر. شد  فعالیتی و ر

 .گردد بینیپیش الزم راهکارهای و باشد مدنظر وکارکسب مجوزهای درگاه در باید مسائل این. ایم

 (:1دستور جلسه )

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 ضلع  سه  رموث ارتباط و تنگاتنگ پیوند در اقتصادی  توسعه : کشاورزی   و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق غالمحسین شافعی رئیس   -

ست  ضلع . شود می ممکن مثلث یک شگاه  آن، نخ شی  هایبخش و دان ست  پژوه صادی  و مولد هایبخش ضلع  دومین. ا  اقت

شد می صه  در متولی نهادهای به باید نیز را جایگاه سومین  و با ست    عر صاص  اجرایی و گذاریسیا  به این کهبا توجه داد و   اخت

شهد،      سی م شگاه فردو شور  سرآمد  علمی مراکز از یکی دان ست  ک شمندی  هایدیدگاه از را ما تواندمی که ا   هایبخش در ارز

صادی  ستان  بازرگانی اتاق میان نامهتفاهم سازد،  منتفع تولید، بر مبتنی هایفعالیت و اقت شگاه  و ا سی  دان شهد  فردو   هدف با م

ضالت  میان پیوند ایجاد ست.    مثلث، این ا شده ا شکالت  و هاگره از جوییچاره تدوین  صادی  م  گرنآینده رویکردهای تدوین و اقت

 خصوصی   بخش پارلمان رشد  به رو تعامالت سرآغاز  مذکور تفاهم. شود می محقق علمی، مراکز چنین با تعامل در حوزه این در

 است. استان این دانشگاهی مراکز با رضوی خراسان

عالوه بر اینکه بحث ارتباط صنعت و دانشگاه یا ارتباط دانشگاه با جامعه در بیانات     : مشهد  فردوسی  دانشگاه  رییس؛ضابط  احمد -

ست،   شگاهها تذکر و تاکید نموده       مقام معظم رهبری همواره مطرح بوده ا ضور دان صاد دانش بنیان نیز بر ح شان در حوزه اقت ای

ست. در بیانیه گام دوم انقالب، ایجاد تمدن نوین     شگاه با توجه به بیانات معظم له، تاثیرگذاری اجتماعی ا اند. یکی از اهداف دان

ست.      شگاهها شود که عمده این بخش به عهده دان سالمی مطرح می  شکال ا صنعت از طریق تربیت نیروی  رفع م ت موجود حوزه 

انسانی متخصص انجام می شود.دانشگاه با ایجاد ارتباط با جامعه، این زمینه را برای فارغ التحصیالن ایجاد می نماید که تمرین      

 ورود به جامعه داشته باشند.   

 

 (:2جلسه )دستور 

  و  برداری بهره های پروانه صککدور تسککهیالت، و مالی تأمین زمینه در بنیان دانش های شککرکت مشکککالت  و موانع طرح "

ستقر  های شرکت  مالیاتی معافیت ستان،  فناوری و علم پارک در م ستقرار  ا شنهادات  ارائه و شهر  سطح  در ا صالح  پی   و یا

 "اجرایی
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ستان  دولت و بخش خصوصی   وگویگفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس - شرکت های دانش بنیان    : ا شده و ب  مشکالت  ه احصا 

 این شرح به جلسه ارائه می گردد:

ستقرار  -1   نگرفت نظر در با همچنین و ها شرکت  و صنایع  این نوت به توجه با فناور و بنیان دانش های شرکت  ا

سانی  منابع مسائل  سیار  ان ست  مهمی بحث ب ست  سال  چندین که ا  یپیگیر بنیان دانش های شرکت  انجمن سوی  از ا

سائل  و بوده پاک صنایع  صنایع،  و ها شرکت  این اکثر. شود  می ست  م   مندنیاز تولید برای همچنین ندارند محیطی زی

صرف  ستند  آب م سانی  نیروهای.نی صلی  رکن ها شرکت  این ان ستند  بنیان دانش های شرکت  ا  و جذب بحث در که ه

شتری  توجه نیازمند حفظ شند  می بی سافت  بٌعد لذا با ستقرار  نیازمند و دارند ای ویژه اهمیت صنایع  این برای م  رد ا

 .  هستند طوس صنعتی شهرک مانند نزدیک صنعتی های شهرک یا و شهر سطح

 هک مشکالتی  فناوری و علم هایپارک در مستقر  هایشرکت  تولید، برداریبهره پروانه توسعه  یا اخذ زمینه در -2

 و ندارند مرسوم تولید خط که هاییشرکت برای پروانه صدور همچنین و دارند  زیست محیط حفاظت سازمان با عمدتاً

ضاً  شی    بع ستند،  ساز سفار شکالتی  با نیز ه ست  مواجه م ستقر  شرکتهای  که ازآنجائیه ا  اراید قانون طبق پارک، در م

 برداریبهره یپروانه توانندمی فعّال ینامهاجاره و پارک از اعتبار دارای فناور مجوّز با فقط و هستند فناوری واحد مجوز

 .پذیرد می را بنیانی دانش صرفا زیست محیط سازمان صورتیکه در باشند، داشته

ــرکت  تمامی  موجود،  مقررات و قوانین  اجرای در -3 ــتقر های شـ  مالیات   از معاف  فناوری  و علم پارک  در مسـ

 و ریزیبرنامه گذاری،سیاست   دفتر سرپرست   توسط  پارک، سرزمین  دقیق تعریف به توجه با شوند  می قلمداد عملکرد

  پارک، اصــلی ســایت و ســاختمان بجز صــالح،ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوســعه

ستقر  شهد  جاده 12 کیلومتر در م شند  مالیات از معاف باید هم پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -م  شماره  نامه) با

ستان  پارک هایساختمان  از یکی تیراژ ساختمان  در مستقر  شرکت  13  ولی(. 03/05/1401 مورخ 113957  در که ا

  پارک عضو  هایشرکت  سایر  نیز، و دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار  قرارداد بوده، فناور مجوز دارای و شده  واقع شهر 

 .کنند فادهاست مالیاتی معافیت این از اند نتوانسته هنوز نیستند، مستقر استان فناوری و علم پارک اصلی سایت در که

  ضدتورمی  هایسیاست   جهت در مرکزی بانک جاری سال  عملکرد کشور،  در موجود مشکالت  تشدید  علیرغم -4

  انکیب تسهیالت  پرداخت هایسیستم   کلی مسدودسازی   به منجر عمال بانکی شبکه  در پول خلق از جلوگیری بر مبنی

 .است شده فناور و بنیان دانش های شرکت تسهیالت و مالی تأمین مشکالت ایجاد و

شرح زیر به              - شده را به  شکالت ارائه  شورا پیرامون م شنهادات دبیرخانه  سه پی شورای گفت و گو در ادامه جل رییس دبیرخانه 

 جلسه ارائه نمود:

ستقرار  لحاظ به بنیاندانش هایبا توجه به اینکه شرکت  -1   الیتشان فع که هاییدسته اول شرکت    شوند، می تقسیم  دودسته  به ا

  دوم، دســته ، .شــوند مســتقر فناوری و علم هایپارک یا صــنعتی هایشــهرک در باید که اســت تولید و صــنعت حول بیشــتر

ست  هاییشرکت  ستقرار  به نیاز که ا سب قانون و مقررات مربوطه) قانون دانش بنیان( می    صنعتی  هایشهرک  در ا ندارندو ح

ــتقرار پیدا کنند، به  توانند در داخل ــهرها اس ــرکت مثال، طورش ــی آی حوزه در فعال هایش  زیارت، لذا در و فرهنگ و تی س

 بنیان در داخل و خارج شهرکها و فضای شهری بدین شرح پیشنهاد می گردد. دانش های شرکت استقرار خصوص

  بنیان دانش تولید جهش قانون 6 ماده الف بند شــرکتهای دانش بنیان با اســتفاده از .ظرفیت قانونی  الف:  پیرامون اســتقرار

ــوب ــهرها  نظر به اینکه   11/02/1401 مص ــوب بنیان دانش تولید جهش قانون 6 ماده الف بند به موجب  در درون ش  مص

ستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان        11/02/1401 ستای شفافیت    و در را و در را

ــوت د ــهردارموض ــرکتهای دفتر و» ها، عبارتی ر قوانین و مقررات ش ــره در «بنیاندانش ش   قانون( 55) ماده( 24) بند تبص

ــوب  اصالحی  شهرداری  لذا ضرورت دارد شهرداریهای    .شده است   اضافه  «مهندسی  دفتر» عبارت از پس ،17/5/1352 مصــ
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ستان ضمن اطالت رسانی در این خصوص طی دستورالعمل یا           سر ا ضافه شدن )و دفتر شرکتهای      سرا شیوه نامه ای مراتب ا

ــوب اصالحی شهرداری قانون( 55)ماده ( 24) بند تبصره دانش بنیان ( در مهندسی   دفتر» عبارت از پس ،17/5/1352 مصـ

 را به عوامل اجرایی ابالغ و نسبت به اجرایی نمودن قانون و صدور مجوز برای شرکتهای دانش بنیان  اقدام نماید.

ستقرار  ب (   ماده موضوت  اجرائی های دستگاه  بنیان، دانش تولید جهش قانون 6 ماده ب به موجب بند تجمیعی؛ صورت  به ا

ــوری خدمات مدیریت قانون 5 ــاختمان های و زمین امالک، مجازند کش ــتقرار برای را خود س ــرکتها اس ــات  و ش ــس   مؤس

شگاه  نوآوری سراهای  فناوری، و علم پارکهای بنیان،دانش سالمی  آزاد دان  طبق مالکیت، واگذاری بدون خالق، واحدهای و ا

ــهآیین دهند. همچنین قرار آنها اختیار در مقررات و قوانین ماه از تاریخ ابالغ این قانون  نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سـ

صادی و دارایی تهیه می    سط وزارت امور اقت صویب هیأت وزیران می   تو سد شود و به ت با توجه به اینکه پیش نویس آئین  .ر

ست جمهوری  تهیه و جهت        صاد ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریا شترک وزارت امور اقت شنهاد م نامه اجرایی آن  به پی

پیش نویس آئین نامه اجرایی: دســتگاه های   2تصــویب به هیات وزیران ارســال گردیده اســت و از آنجائیکه بر اســاس ماده 

د فهرســـت زمین ها و ســـاختمان های قابل واگذاری و ائین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شـــورای اجرایی مجازن

قانون جهش تولیدات دانش بنیان قرار دهند و آن شـــورا موظف  8راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضـــوت ماده 

نماید از طریق اســتانداری و   انی نمایند.  لذا شــورا مقرر رســ اســت مراتب را به نحو مقتضــی به واحدهای بهره بردار اطالت

 شورای مرکز به صورت استانی و ملی پیگیری گردد:

شدن آئین نامه اجرایی بند ب ماده    1-ب  صوبب و اجرایی  تا پس از  ، پیگیری گردد انون جهش تولید دانش بنیان ق 6( ت

احصــاو و از طریق  گیری اســتانداری های محترم اســتان ها،اجرایی با پی های دســتگاه اماکن لیســت تصــویب آئین نامه،

ستان  فناوری و علم پارک اختیار در شورای راهبری مذکور  ضاها  این تا گیرد قرار هاا  قرار پارک به متعلق اماکن زمره در ف

شابه )  گردد ثبت علوم وزارت سامانه  در و گرفته ضای  اطالعات ثبت تایید م ستقرار  کالبدی ف   هسامان  در فناور واحدهای ا

ست    03/05/1401 مورخ 113957 شماره  نامه سدف،  ستگذاری    دفتر سرپر سعه  و ریزی برنامه سیا  نوآوری و فناوری تو

 .  نمایند استفاده قانون مزایای از بتوانند فناور و بنیان دانش شرکتهای تا(  علوم وزارت

شنهاد 2-ب ضاهای قابل        فرایند بنیان دانش شرکتهای  انجمن ( همچنین به پی ساختمان ها و ف صاو صوص اح مذکور در خ

 گیرد. قرار استان فناوری و علم پارک اختیار تا دراز سوی انجمن پیگیری  خصوصی نیزواگذاری از بخش 

موضوت واگذاریهای شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی،با توجه به اینکه در دو شهرک صنعتی توس و ماشین سازی در             -2

شهرک ها        شد در هریک از  شورای گفت وگو توافق و مقرر  سه  سب و کارهای دانش بنیان واگذار    100جل هکتار با اولویت ک

 ی اجرایی  توسط متولیان امر می گردد.  گردد لذا در این ارتباط تاکید بر تسریع در فرایندها

شهای   و موانع و فناوری و علم هایپارک در مستقر دانش بنیان   هایشرکت  برای  برداریبهره پروانه صدور پیرامون  -3   پیشچال

 به عنوان متولی   زیســت محیط حفاظت ســازمان با عمدتاً که تولید برداریبهره پروانه توســعه یا اخذ زمینه در هاشــرکت روی

شد  می ضوت  همچنین و با سوم  تولید خط که هاییشرکت  برای پروانه صدور  مو ضاً  و ندارند مر شی    بع ستند،و با    ساز سفار ه

 راعتبا دارای فناور مجوّز با فقط و هستند  فناوری واحد مجوز دارای قانون طبق ،ها پارک در مستقر  شرکتهای عنایت به اینکه 

 :شورا مقرر نماید لذا. باشند داشته برداریبهره یپروانه توانندمی فعّال ینامهاجاره و پارک از
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شفافیت موضوت    ست به هنگام   الف( با توجه به  ستقر  های شرکت  خصوص  در مجوزها، صدور اداره کل محیط زی  م

ست  ارزیابی مالک  پارک، در شتن عالوه  محیطی زی   نیز مالک  معتبر  تاریخ با فناور مجوز ،بنیانی مجوز دانش بر دا

  قرار گیرد.

اعالم  استان  صمت اداره کل  اینکه به توجه با محدود تعداد با سازسفارشی یا ساز نمونه هایشرکت  با درارتباطب( 

ــتورالعملمی دارند  ــی دس ــاعدت های الزم در این ندار زمینه این در خاص ند و لیکن اعالم آمادگی نموده اند تا مس

 خط تجهیزات بدون و محور دانش فعالیت با منطبق شورا مقرر نماید اداره کل  صمت استان، خصوص بعمل آید لذا 

 را پروانه صــدور خصــوص در الزم تعامالت ســال، شــعار به توجه با و بنیان دانش های شــرکت با همراهی در تولید،

شته  ش  دا سعه، تحقیق یپروانه عنوان تحت معادلی هایپروانه صدور  از وانندبت  بنیان دانش های شرکت   و دنبا  وتو

   .گردند مند بهره ومعدنیصنعتی پژوهش یپروانه و ومهندسیفنّی یپروانه

ضالب  آوری جمع شبکه   -4 ست ابالغی به اداره      سایت  در فا سازمان حفاظت محیط زی ساس ائین نامه اجرایی داخلی  پارک؛ بر ا

موضــوت نحوه برخورد و ضــوابط با واحدهای   24/11/1395مورخ  52387/95کل محیط زیســت خراســان رضــوی به شــماره 

نا  ب بهداشتی بوده و و یا ب صنعتی تولید کننده فاضالب انسانی، در خصوص واحدهای صنعتی و خدماتی که صرفًا دارای فاضال       

  های شرکت  درصد   90-80به لحاظ مسائل فنی فاضالب بهداشتی و صنعتی بطور جداگانه تصفیه می گردد با تاکید بر اینکه      

شوند لذا استفاده از سپتیک تانک منوط به رعایت      می محسوب  پاک صنایع  جزو بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری  دانش

سقف        کلیه موارد فنی ج شاره در آئین نامه تا  ضیحات مور ا صنعتی مذکور بر مبنای تو نفر بالمانع   150هت مراکز خدماتی و 

پارک و بنا به  ســایت در فاضــالب آوری جمع شــبکه وجود عدم به توجه با نماید مقرر شــورا  تشــخیص داده شــده اســت. لذا

ست پارک علم و فناوری  ضوی    درخوا سان ر ساعدت  ،خرا ضالب  ی شبکه  پروژه جمع آوری شدن  جراییا در جهت الزم م   فا

 .شود انجامبا پیش بینی ردیف اعتباری استانی و ملی  فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت

ستقر  هایشرکت  معافیت مالیاتی -5 سات    و ها شرکت  از حمایت قانون  اجرای در فناوری؛ و علم پارک در م س   و بنیان دانش مؤ

  مالیات از معاف فناوری و علم پارک در مستقر  هایشرکت  تمامی ،30/08/1389 مصوب  اختراعات و ها نوآوری سازی  تجاری

 یوسعه ت و ریزیبرنامه گذاری،سیاست   دفتر سرپرست   توسط  پارک، سرزمین  دقیق تعریف به رغم باشند.و لیکن   می عملکرد

صلی  سایت  و ساختمان  از غیر صالح، ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری ستقر  پارک، ا  کیلومتر در م

ــهد  جاده  12 ــایر قوچان،  -مشـ ــاختمان  سـ ــند   مالیات   از معاف  باید   هم پارک  های سـ ــماره  نامه  ) باشـ  مورخ 113957 شـ

 دارای و شده  واقع شهر  در که استان  پارک هایساختمان  از یکی تیراژه ساختمان  در مستقر  شرکت  13  ولی(. 03/05/1401

  علم پارک اصلی  سایت  در که پارک عضو  هایشرکت  سایر  نیز، و دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار  قرارداد بوده و فناور مجوز

 لذا شورا مقرر نماید:.کنند استفاده مالیاتی معافیت این از اند نتوانستهتاکنون  نیستند، مستقر استان فناوری و

 وزارت فناوری یتوسعه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست دفتر سرپرست توسط پارک، سرزمین دقیق تعریف به توجه باالف( 

صلی  سایت  و ساختمان  عالوه بر  صالح، ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، ستقر  پارک، ا  12 کیلومتر در م

اداره کل مالیاتی اســتان  لذامی باشــند  مالیات از معافمشــمول  هم پارک هایســاختمان ســایر قوچان، -مشــهد جاده

ــرزمین تعریف برای علوم وزارت نامه   تا نمایند    پیگیری ــماره  نامه  ) پارک  سـ  جهت ( 03/05/1401 مورخ 113957 شـ

 قرار پذیرش و بررسی  مورد استان  مالیاتی امور اداره کل  توسط  مربوطه ینامهآیین 9 یمادّه مالیاتی معافیت از استفاده 

 .گیرد
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 ورام اداره کل  در بنیان دانش های شرکت  مالیاتی مشکالت  و مسائل  به رسیدگی  برای ویژه رگروهب( موضوت  ایجاد کا 

یاتی   یاتی   تهیأ  در) معرفی نماینده    مال تاق        های  مالیات   قانون   244 یمادّه  3 بند  طبق مال ــازو کار ا ( با توجه به سـ

ستقر در         سیون مربوطه م ستان و کمی شاورزی ا صنایع معادن و ک شد ازآن طریق روند اجرایی دنبال   بازرگانی  اتاق مقرر 

 شود.

  ضدتورمی  هایدر جهت سیاست   مرکزی سال جاری بانک  موجود در کشور، عملکرد  مشکالت  تشدید  با توجه به اینکه علیرغم -6

سازی    که عمال منجر به بانکی شبکه  در پول خلق از جلوگیری بر مبنی سدود ستم    کلی م سهیالت  پرداخت هایسی نکی و  با ت

 تحمایضرورت   و سال  شعار  به عنایت بافناور شده است و    و بنیان دانش های شرکت  تسهیالت  و مالی تأمین ایجاد مشکالت 

شنامه  به توجه با و بنیان دانش صنایع  از سهیالت  ارائه اولویت جهت در ملی بانک داخلی بخ   شدان صنایع  و ها شرکت  به ت

 شورا مقرر نماید : بنیان

ــرورت  فراهم نمودن ارائهالف( با توجه به  ــهیالت ض ــرایط موجود به   تس ــرکتهای دانش بنیان و عبور از ش بانکی برای ش

شعبه          صوص تعیین  شنهادات در خ شرکت های دانش بنیان، پی ست انجمن  صی    درخوا ص صوص  در تخ سیدگی  خ  به ر

سهیالت  سط انجمن   دانش بانکی ت صورت مکتوب تو شورای  دانش های شرکت  بنیان به   ارائه ها بانک هماهنگی بنیان به  

تا  گرفته، قرار مربوطه نمایندگان حضــور با بانک های اســتان هماهنگی شــورای جلســه دســتورکار موضــوت در  تا گردد 

ستانی  پذیرش پیرامون قابلیت در جهت انتخاب شعبه تخصصی بانکی برای پیگیری امور شرکت های        تصمیمات اجرایی   ا

 ل صندوق نوآوری جهت ارائه تسهیالت دانش بنیان  اتخاذ گردددانش بنیان و دریافت منابع از مح

شورای  صی    شعبه  عنوان به را بانکی شعب  از یکی ها بانک هماهنگی ب(  ص صوص  در تخ سیدگی  خ سهیالت  به ر   یبانک ت

 نماید. تعیین بنیان دانش

 بنیان دانش بانکی تسهیالت  ارائه جهت شکوفایی  و نوآوری صندوق  از منابع دریافت تخصصی انتخابی موضوت     شعبه   ج( 

 با جدیت پیگیری نمایند

ستانی  مدنی مهدی سید  - ستان  :بنیان دانش هایشرکت  انجمن رئیس ؛بج ست  سال  4 حدود ا ستقرار  پیگیر که ا  شرکتهای  ا

ستیم؛  شهر  سطح  در بنیان دانش سال جاری   ه شکالت در  ضوت  این م   شفافی  سازوکار  هنوز اما شده؛  مرتفع قانونی نظر از مو

 .گیرد صورت شهر شورای و شهرداری با زمینه این در الزم همکاری است ضروری لذا. است نشده تعریف آن اجرای برای

شتی  فرزاد - ستان  معاون ؛تندری به ستان  مرکز داد  یکاربر یابد، می مجرمانه عنوان تغییر، صورت  در که شهر  در کاربری تنها :ا

ست  تجاری سکونی  کاربری تبدیل مثال، طور به و ا ستقرار  بحث. گرددمی تلقی جرم تجاری به م  رد شهرها  داخل در شرکتها  ا

 یتجار کاربری عنوان به گرفت، قرار هرجایی در بنیان دانش شــرکتهای دفتر شــده عنوان و اســت نشــده بینی پیش حوزه این

 .نشود گرفته درنظر

ستان  مالیاتی امور کل اداره معاون؛ علیزاده منوچهر - صوص  در :ا ضوت  خ ستقر  بنیان دانش هایشرکت  مالیاتی معافیت مو  در م

 در تقرمس شرکتهای به مربوط فقط مزبور معافیت شدیم متوجه دادیم ترتیب مرکز از که استعالمی با ، فناوری و علم هایپارک

 .شودنمی موقتی و استیجاری هایمحل سایر شامل و هاستپارک اصلی محل

ستاندار  ؛نظری یعقوبعلی - سان  ا ضوی  خرا ست  مهم شرکت  کارکرد و ماهیت مالیاتی، معافیت بحث در : ر  مالز لذا. آن مکان نه ا

 .نماید لحاظ فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت مالیاتی معافیت بحث در را مسئله این دهیم پیشنهاد مرکز به است
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ضا  - صادی  امور مدیرکل نائینی؛ خواجه ر ستان  دارایی و اقت سال  :ا سهیالت  محل از ام صره  ت  تومان میلیارد 500 پرداخت ،18 تب

سهیالت  صوب  بنیان دانش شرکتهای  برای ت سیاری  اما شد؛  م سهیال  دریافت به موفق مدرک نقص دلیل به شرکتها  از ب  تت

 سهیالت ت اند نتوانسته  ثبتی، سرمایه  و مالی صورت  حوزه در بانکها درخواستی  مدارک ارائه عدم دلیل به شرکتها  برخی نشدند، 

سال : افزود وی.کنند دریافت را مدنظر سهیالت  همت 62٫5 ام ستان  برای جدید ت  100 ماه، آبان پایان تا و شد  بینی پیش ما ا

سهیالت  همت ستان  در ت صد 50 که شده  پرداخت ا سهیالت  مقدار، این از در  …و امهال مباحث به مربوط مابقی و بوده جدید ت

 .است بوده

 جهش قانون اجرای جهت در ،کرده تکلیف دولت امسال  :رضوی  خراسان  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان  رئیس ؛جمشیدی  رضا  -

 در رقم این که کند؛ لحاظ بنیان دانش تسهیالت  پرداخت منظور به را خود دولتی اعتبارات درصد 10 استان  ،بنیان دانش تولید

سان  ضوی  خرا ست  تومان میلیارد 107 معادل ر ساختهای  ایجاد زمینه در را رقم این میتوانیم ما. ا  فناوری و علم پارکهای زیر

 رائها برای را اعتبارات این میتوان همچنین. نماییم پرداخت نوآوری و پژوهش صندوق  از حمایت در اینکه یا کنیم هزینه استان 

سهیالت   تیصنع  شده  اداره وجوه شرکتها،  این به بالعوض کمک قالب در کرد؛ مصرف  قالب سه  در بنیان دانش شرکتهای  به ت

 بر میمتص  استان،  فناوری و علم پارک درخواست  به توجه با. بنیان دانش شرکتهای  تسهیالت  سود  یارانه به کمک یا تسهیالت 

ساختهای  ایجاد صرف  تومان میلیارد 107 رقم تمامی که شد  آن ستانهای    پارکهای زیر شهد،  شهر شابور،  م  حیدریه، تربت نی

 پرداخت برای ها پروژه تعیین قانون، طبق اینکه به توجه با و موجود موضـــوعات ضـــرورت به توجه با. گردد نیشـــابور و گناباد

 است  الزم زیرساختها،  جز به شود  می احساس  مشهد  در که صورتی  در شهرستانهاست،    ریزی برنامه کمیته برعهده تسهیالت 

 تتسهیال  پرداخت موضوت  شهرستان،   فرماندار هماهنگی با میتوان گردد، ارائه نوآوری و پژوهش صندوق  به کمکی یا تسهیالت 

 .نمود لحاظ فناوری و علم هایپارک زیرساختهای ایجاد جای به را بنیان دانش شرکتهای به

سیون  ؛نیکو صفایی  حمید - ستان  یهابانک هماهنگی دبیرکمی سهیالت  اخذ برای شرکتها : ا  و هندد ارائه را اعالمی مدارک باید ت

 رکتهاش  همه برای بانکی سیستم   که استانداردهایی . ندارند را نظر مورد وثایق و مدارک تمامی بودن نوپا دلیل به شرکتها  برخی

سهیالت  ارائه در سد  می نظر به که گردد رعایت باید هم بنیان دانش شرکتهای  برای کند، می رعایت ت سهیل  منظور به ر  وام ت

ــوت این دهی،  بت ث اینکه  جای  به . کنند  می گذاری  قیمت خالقیت   بابت   را آن و دارد بهایی  افراد تفکر. گردد تعدیل   باید   موضـ

سمیت  به و کنند سند   ر شنا ضرند  ها دهنده شتاب  برخی. دهند نمی انجام را اینکار مالیات، اخذ دلیل به ب  میزان هر ازای به حا

 .شود ثبت باید موضوت این. کنند گذاری سرمایه فکر، ارزش

ستاندار  ؛نظری یعقوبعلی - سان  ا ضوی  خرا . نیمک ایجاد را اتامکان باید کلمه، حقیقی معنای به بنیان دانش شرکتهای  برای ما : ر

 توانند مین دارند، نیاز و بنیانند دانش اینکه فرض با. است  پارک عهده به بنیانند دانش شرکتهایی  چه که موضوت  این تشخیص 

 .دارد سازی روان و سازی آسان به نیاز موضوت این و بگیرند تسهیالت

ستانی  مدنی مهدی سید  - سیاری  :بنیان دانش هایشرکت  انجمن رئیس ؛بج  زا برخورداری علیرغم بنیان دانش شرکتهای  از ب

 .است نشده خصوصی بخش به 18 تبصره خصوص در کافی رسانی اطالت و بگیرند تسهیالت اند نتوانسته الزم، مدارک

شافعی رئیس    - سین  شاورزی   و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق غالمح سعه  :ک  رایب ضرورت  یک عنوان به بنیان دانش صنایع  تو

ــکاف جبران ــاد در تکنولوژی ش ــور مولد اقتص  هب توجه با که دارد وجود نگرانی این امروز اهمیت دارد، تکثرگرایی جای به کش

صالت  گرفته، صورت  صنایع  این از حمایت در که تاکیدی سهیالت  اخذ برای هاشرکت  هجوم از متاثر بنیان، دانش کار ا  رارق ت

صیص  اعتبارات و بگیرد ستند  «بنیان دانش» خود، عملکردی ماهیت در که شود  افرادی سهم  یافته تخ  نوانع این از تنها و نی



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نهمیننود و فرم صورتجلسه و مصوبات 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  13

 

ــته بهره ــعه از حمایت روند در اگر. اندجس ــنعت بخش در تکنولوژی توس ــئوالن افتخار بنیان،دانش هایفعالیت و ص ــرفا مس  ص

شد؛  رشد  به رو آمارهای  نخواهد رخ واقعی صورت  به بنیان دانش صنایع  رشد  و خورد خواهد رقم آینده در بزرگ ضایعه  یک با

ــاعدی، هایبیالن و آمارها که نکنیم فراموش. داد ــیص روند در. کنند نمی محقق را وریبهره الزاما تص ــهیالت تخص   بانکی، تس

 . است نگرفته قرار توجه مورد نوین هایخالقیت و اندیشه و فکر به مالی هایحمایت ارائه ظرفیت

 

 (:3دستور جلسه )

 جلسه  مصوبات  2 بند ب قسمت  با رابطه در  استان  شویی  شن  کارفرمایی صنفی  انجمن مشکالت  پیرامون پیشنهادات  ارائه "

 تغییر عوارض پرداخت و شککن اسککتخراج معادن اراضککی کاربری تغییر خصککوص در اسککتان معادن شککورای 07/03/1401

 "کاربری

صی   گفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس - صو ستان  وگوی دولت و بخش خ ستان  معادن شورای :  ا سه  نوزدهمین در ا  به خود جل

ــن معادن بردارانبهره 1401/ 3/ 7 تاریخ ــه و ش ــازمان به مراجعه به ملزم را ماس ــاورزی س  کاربری تغییر مجوز اخذ و جهادکش

  هیادشد  سازمان  به تغییرکاربری مجوز اخذ جهت نیز قبلی شده  برداشت  های عرصه  بردارانبهره کرده مقرر بعالوه. است  نموده

ضی  کاربری تغییر مجوز صدور . گردند معرفی شاورزی  ارا ستلزم  ک شریفات  طی م صره  در مقرر ت  ظحف قانون یک ماده یک تب

 وجوه پرداخت به بردارانبهره الزام تنها نه که حالی در اســت، نظر مورد اراضــی روز بهای درصــد 80 معادل پرداخت و کاربری

ضوت  دولتی حقوق بر مازاد ضوعه  مقررات برخالف معادن، قانون مو ست؛  مو سا   بلکه ا سا سیون  به مراجعه ا صره  کمی   ماده یک تب

 .است قانونی الزام هرگونه فاقد  ماسه و شن معادن از برداریبهره برای باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون یک

ضوت  اینکه به توجه با - شد، ب می محرز شده،  تمام قیمت در آن اعمال و تولید نهایی هزینه بر کاربری تغییر هزینه اثرگذاری مو   ا

  معادن عالی شورای  به رضوی  خراسان  استان  معادن شورای   در طرح و صمت  کل اداره پیگیری با مراتب که پیشنهاد می شود  

صمیم  قانونی نهاد یک عنوان به   شده  مامت قیمت بر کاربری تغییر های هزینه تاثیر تایید صورت  در تا گردد منعکس گیرنده ت

 .گردد اجرایی معادن قانون 29 ماده و سازی شفاف موضوت تولید،

 سال  تا واحدها این فعالند، استان  در ماسه  و شن  واحد 220 :استان  شویی  شن  کارفرمایی صنفی  انجمن رئیس ؛مالئکه حسن  -

ستانداری  زیرنظر را برداشت  مجوز 1390  1390 سال  از اما کردند؛ می دریافت صمت  سازمان  از را تولید مجوز و فرمانداری و ا

 از 90 سال  از قبل حتی که کسانی  همه که شده  مطرح مسئله  این حال، و شود  می صادر  صنعت  سازمان  طریق از مجوز دو هر

  بینی پیش باید آنها برای کاربری تغییر موضوت و بپردازند را دولتی حقوق باید اند، داشته ماسه و شن  برداشت  مذکور هایمحل

ستانداری  با هماهنگی در و مختلف هایقالب در واحدها برخی سوی  از دولتی حقوق سالها  آن در. شود   …و صمت  سازمان  و ا

 .دارد دولتی حقوق پرداخت و کاربری تغییر به اصرار کشاورزی جهاد امروز اما است؛ شده پرداخت

 نظر از که را ای شده  بندی دانه خاک ما. است  اصالح  قابل دیگر بار زمین سطح،  اختالف ایجاد و ماسه  و شن  برداشت  از پس  -

سه  و شن  های ویژگی ست،  کاربری فاقد ما شت  قابل و پهن دیگر زمینی در ا ست . کنیم می ک ست  این ما درخوا ضوت  که ا  مو

 .گردد مطرح مرکز شورای در نیست آن حل امکان اگر و شود لغو استان معادن عالی شورای در کاربری تغییر
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 استان،  در موجود اراضی  دهم یک از کمتر :رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد سازمان  اراضی  امور مدیر ؛مقدم قوسیان  محمدرضا  -

 در هماس و شن معادن که است این بر ما تاکید. است یافته تخصیص غذایی امنیت به و دارند کشت امکان آب، تامین صورت در

 .نگردد احداث کشاورزی دو و یک درجه هایزمین

  یمر افق نظر انجمن مربوطه هستیم و بنظ به لحاظ بخشی ما مو  :سازمان صنعت، معدن و تجارت استان    ؛ رییسرجبی امیررضا  -

 رسد باید موضوت در شورای معادن استان مطرح گردد.

لذا سازمان صنت    و شود  مجددا طرح استان  معادن شورای  در موضوت  این است  الزم: رضوی  خراسان  استاندار  ؛نظری یعقوبعلی -

 طرح در شورای معادن استان    کارشناسی   نظر نهایت دربا معاون عمرانی استانداری جلسات کارشناسی الزم را برگزار نموده و     

 .گردد
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

ــکالت  و موانع طرح  مشـ

 بنیان دانش های شـــرکت

نه  در   و مالی  تأمین  زمی

ــهیالت، ــدور تس  پروانه ص

ــهــره هــای ــرداری ب   و  ب

ــرکت  مالیاتی   معافیت    شـ

  علم پارک در مســتقر های

 اسـتقرار  اسـتان،  فناوری و

ــطح در ــهر سـ ئه  و شـ  ارا

  و اصـــالحی پیشـــنهادات

 اجرایی

  

شی از   شکالت   و موانع گزار سهیالت،  و مالی تأمین زمینه در بنیان دانش های شرکت  م  صدور  ت

 طتوس  استان  فناوری و علم پارک در مستقر  های شرکت  مالیاتی معافیت و  برداری بهره های پروانه

 از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود: و پس گردید مطرح دبیرخانه شورا رییس 

دسته    ،شوند می تقسیم  دودسته  به استقرار  لحاظ به بنیاندانش هایاینکه شرکت با توجه به  -1

شرکت  شان  که هاییاول  شتر  فعالیت ست  تولید و صنعت  حول بی  هایشهرک  در باید که ا

ستقر  فناوری و علم هایپارک یا صنعتی  سته  ، .شوند  م ست  هاییشرکت  دوم، د  هب نیاز که ا

ستقرار  سب قانون و مقررات مربوطه) قانون دانش بنیان(   صنعتی  هایشهرک  در ا ندارندو ح

 آی حوزه در فعال هایشــرکت مثال، طورمی توانند در داخل شــهرها اســتقرار پیدا کنند، به

بنیان در داخل و  دانش های شــرکت اســتقرار خصــوص زیارت، لذا در و فرهنگ و تی ســی

 گردید:مقرر خارج شهرکها و فضای شهری 

  6 هماد الف بند به موجب  شــرکتهای دانش بنیان نظر به اینکه   الف:  پیرامون اســتقرار

صوب  بنیان دانش تولید جهش قانون ستای حمایت از پارک های     11/02/1401 م در را

 «انبنیدانش شرکتهای دفتر و» عبارت علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

ــوب  اصالحی  شهرداری  قانون( 55) ماده( 24) بند تبصره  در  از پس ،17/5/1352 مصــ

سی  دفتر» عبارت ضافه  «مهند ست   ا شرکت های دانش بنیان  لذا  .شده ا سامی   انجمن   ا

سخت گیرانه ای       ضوت این ماده قانونی رویه های  شهرداری که در اعطا مجوز مو مناطق 

ــرکاتخاذ نموده و یا مجوزهای الزم را  ــتقرار دفاتر ش ــادر ی دانش بنیان ها تبرای اس ص

ستندات الزم ارائه      ستانداری به همراه م صادی ا نمی نمایند به معاونت هماهنگی امور اقت

 نموده تا این معاونت در اسرت وقت نسبت به رفع مشکل وفق قوانین موجود اقدام نماید.

ستقرار در رابطه با ب (   تولید جهش قانون 6 ماده ب به موجب بند تجمیعی؛ صورت  به ا

  مجازند کشوری  خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوت  اجرائی های دستگاه  بنیان، دانش

ستقرار  برای را خود ساختمان های  و زمین امالک، سات    و شرکتها  ا س   بنیان،دانش مؤ

شگاه  نوآوری سراهای  فناوری، و علم پارکهای سالمی  آزاد دان   بدون خالق، واحدهای و ا

گذاری  یار  در مقررات و قوانین طبق مالکیت،   وا ها  اخت مه    آیین دهند. همچنین  قرار آن نا

ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی   اجرائی این بند حداکثر ظرف سه 

صویب هیأت وزیران می   و دارایی تهیه می سد شود و به ت با توجه به اینکه پیش نویس  .ر

شترک وزارت ام   شنهاد م صاد ودارایی و معاونت علمی و  آئین نامه اجرایی آن  به پی ور اقت

فناوری ریاست جمهوری  تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است و از     

ــاس ماده  ــتگاه های اجرایی مجازند   2آنجائیکه بر اس پیش نویس آئین نامه اجرایی: دس
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وده و در فهرست زمین ها و ساختمان های قابل واگذاری و ائین نامه واگذاری را تهیه نم  

قانون جهش  8اختیار شــورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضــوت ماده  

تولیدات دانش بنیان قرار دهند و آن شــورا موظف اســت مراتب را به نحو مقتضــی به    

 انجمن نماید به پیشــنهاد میرســانی نمایند.  لذا شــورا مقرر  واحدهای بهره بردار اطالت

ضاهای قابل          یندآفر بنیان دانش شرکتهای  ساختمان ها و ف صاو صوص اح مذکور در خ

 فناوری و علم پارک اختیار تا دراز سوی انجمن پیگیری   خصوصی نیز  واگذاری از بخش 

 گیرد. قرار استان

ستقر دانش بنیان   هایشرکت  برای  برداریبهره پروانه صدور پیرامون  -2  و علم هایپارک در م

شهای   و موانع و فناوری سعه  یا اخذ زمینه در هاشرکت  روی پیشچال  برداریبهره پروانه تو

 همچنین و باشــد می به عنوان متولی  زیســت محیط حفاظت ســازمان با عمدتاً که تولید

ضوت  سوم  تولید خط که هاییشرکت  برای پروانه صدور  مو ضاً  و ندارند مر شی    بع   ساز سفار

ــتند،و با عنایت به اینکه  ــرکتهایهس ــتقر ش  واحد مجوز دارای قانون طبق ،ها پارک در مس

ــتند  فناوری    توانند می فعّال  ینامه  اجاره  و پارک  از اعتبار  دارای فناور  مجوّز با  فقط و هسـ

 :نماید می شورا مقرر لذا. باشند داشته برداریبهره یپروانه

ضوت     شفافیت مو ست به هنگام   الف( با توجه به   در مجوزها، صدور اداره کل محیط زی

صوص  ستقر  های شرکت  خ ست  ارزیابی مالک  پارک، در م شتن عالوه  محیطی زی  بر دا

  نیز مالک قرار گیرد.  معتبر  تاریخ با فناور مجوز ،بنیانی مجوز دانش

شی   یا ساز  نمونه هایشرکت   با درارتباطب(   اینکه به توجه با محدود تعداد با ساز سفار

ند و لیکن ندار زمینه این در خاصی  دستورالعمل اعالم می دارند  استان   صمت  اداره کل 

صوص بعمل آید لذا     ساعدت های الزم در این خ شورا مقرر   اعالم آمادگی نموده اند تا م

ــتان،  می دارد ــمت اس  خط تجهیزات بدون و محور دانش فعالیت با منطبق اداره کل  ص

 در الزم تعامالت سال،  شعار  به توجه با و بنیان دانش های شرکت  با همراهی در تولید،

 صــدور از وانندبت  بنیان دانش های شــرکت  و دنباشــ داشــته را پروانه صــدور خصــوص

 یهپروان و ومهندسیفنّی یپروانه وتوسعه،تحقیق یپروانه عنوان تحت معادلی هایپروانه

   .گردند مند بهره ومعدنیصنعتی پژوهش

ئین نامه اجرایی داخلی ســازمان پارک؛ بر اســاس آ ســایت در فاضــالب آوری جمع شــبکه  -3

حفاظت محیط زیســـت ابالغی به اداره کل محیط زیســـت خراســـان رضـــوی به شـــماره  

صنعتی تولید       24/11/1395مورخ  52387/95 ضوابط با واحدهای  ضوت نحوه برخورد و  مو

ضالب             صرفًا دارای فا صنعتی و خدماتی که  صوص واحدهای  سانی، در خ ضالب ان کننده فا

و و یا بنا به لحاظ مســائل فنی فاضــالب بهداشــتی و صــنعتی بطور جداگانه بهداشــتی بوده 

صفیه می گردد با تاکید بر اینکه   صد   90-80ت ستقر در پارک    دانش های شرکت  در بنیان م

سوب  پاک صنایع  جزو علم و فن آوری سپتیک تانک منوط به       می مح ستفاده از  شوند لذا ا
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شاره      رعایت کلیه موارد فنی جهت مراکز خدماتی صنعتی مذکور بر مبنای توضیحات مور ا و 

ست. لذا     150در آئین نامه تا سقف     با نمایدمی  مقرر شورا   نفر بالمانع تشخیص داده شده ا

و بنا به درخواســت  مشــهد پارک ســایت در فاضــالب آوری جمع شــبکه وجود عدم به توجه

 پروژه جمع آوری شدن  اجرایی در جهت الزم مساعدت  ،خراسان رضوی   پارک علم و فناوری

با پیش بینی ردیف اعتباری  فناوری و علم پارک در مسـتقر  هایشـرکت  فاضـالب  ی شـبکه 

 اجرایی گردد. استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حسب گزارش  استانی و ملی

 زیمرک سال جاری بانک  موجود در کشور، عملکرد  مشکالت  تشدید  با توجه به اینکه علیرغم -4

که عمال  بانکی شـبکه  در پول خلق از جلوگیری بر مبنی ضـدتورمی  هایسـیاسـت  در جهت 

سازی    منجر به سدود ستم    کلی م سهیالت  پرداخت هایسی شکالت  ت   نتأمی بانکی و ایجاد م

 و سـال  شـعار  به عنایت بافناور شـده اسـت و    و بنیان دانش های شـرکت  تسـهیالت  و مالی

 جهت در ملی بانک داخلی بخشــنامه به توجه با و بنیان دانش صــنایع از حمایتضــرورت 

سهیالت  ارائه اولویت ه از آنجاییکشورا مقرر می نماید   بنیان دانش صنایع  و ها شرکت  به ت

کمیســیون هماهنگی  دبیر محترم و  اســتان صــاد و داراییتاق مدیر کل محترمحســب اعالم 

 اناستش بنیان در به شرکت های دان تسهیالت  الزم جهت اختصاص  منابع ی استان، بانک ها

ستندات  شبکه با  وجود دارد ولیکن بدلیل عدم ارائه مدارک و م شرک ینکمورد نیاز    ت های، 

  روز  10الت مورد نظر استفاده نمایند لذا مقرر شد ظرف مدت تسهینتوانستند از  یاندانش بن

ستان،    امور  اداره کل صاد و دارایی ا سون اقت شرکت های   نکهابا همانگی کمی دانش و انجمن 

ــتان ــهیال بنیان اس ــرکت های دانش بنیان  تموانع موجود برای اعطاو تس برای عبور از به ش

شرایط موجود را شناسایی و به همراه راهکارهای پیشنهادی به دبیرخانه شورا جهت اقدامات       

 بعدی منعکس نماید.

2 

 پیرامون پیشـــنهادات ارائه

ــکالت ــنفی انجمن مش  ص

ــن کارفرمایی   ــویی شـ   شـ

ستان   قسمت  با رابطه در  ا

 جلســه مصــوبات 2 بند ب

 شــــورای  07/03/1401

ستان  معادن صوص  در ا  خ

غییر      ــی کــاربری  ت  اراضـ

  و شـــن اســـتخراج معادن

یر      عوارض  پرداخــت  ی غ  ت

 کاربری

 با ابطهر در  استان شویی شن کارفرمایی صنفی انجمن مشکالت رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با

 اراضی کاربری تغییر خصوص در استان معادن شورای 07/03/1401 جلسه مصوبات 2 بند ب قسمت

 اب به جلسه ارائه نمود و مقرر گردیدگزارشی  کاربری تغییر عوارض پرداخت و شن استخراج معادن

 تمام متقی در آن اعمال و تولید نهایی هزینه بر کاربری تغییر هزینه اثرگذاری موضوت اینکه به توجه

 مطرح استان خراسان رضوی معادن شورای  در صمت سازمان پیگیری با مراتب باشد، می محرز شده،

 یقانون نهاد یک عنوان به معادن عالی شورای بهو در صورت عدم حل و فصل موضوت بصورت استانی، 

 قیمت بر کاربری تغییر های هزینه تاثیر تایید صورت در تا گردد منعکسظرف یک ماه  گیرنده تصمیم

 .گردد اجرایی معادن قانون 29 ماده سازی شفاف موضوت تولید، شده تمام
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

 شرکت مشکالت  و موانع طرح

یان  دانش های  نه  در بن  زمی

 رصدو  تسهیالت،  و مالی تأمین

  و  برداری بهره هــای پروانــه

ــرکت مالیاتی معافیت   های شـ

ستقر    فناوری و علم پارک در م

ستان،  ستقرار  ا  شهر  سطح  در ا

شنهادات  ارائه و صالحی  پی   و ا

 اجرایی

 

  دورص  تسهیالت،  و مالی تأمین زمینه در بنیان دانش های شرکت  مشکالت   و موانع گزارشی از  

 اســتان فناوری و علم پارک در مســتقر های شــرکت مالیاتی معافیت و  برداری بهره های پروانه

 و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود: گردید مطرح دبیرخانه شورا رییس  توسط

ستقرار    -1 صوص  ا   تولید جهش قانون 6 ماده ب به موجب بند تجمیعی؛ صورت  به در خ

 کشــوری  خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضــوت  اجرائی های دســتگاه  بنیان، دانش

ــاختمان های و زمین امالک، مجازند ــتقرار برای را خود س ــرکتها اس ــات و ش ــس  مؤس

شگاه  نوآوری سراهای  فناوری، و علم پارکهای بنیان،دانش سالمی  آزاد دان   واحدهای و ا

گذاری  بدون  خالق، یت،    وا یار  در مقررات و قوانین طبق مالک ها  اخت ند.    قرار آن ده

ط قانون توس ماه از تاریخ ابالغ این نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه آیین همچنین

با   .رســدشــود و به تصــویب هیأت وزیران میوزارت امور اقتصــادی و دارایی تهیه می

ــترک وزارت امور          ــنهاد مشـ توجه به اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی آن  به پیشـ

صویب به        ست جمهوری  تهیه و جهت ت صاد ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریا اقت

پیش نویس آئین نامه   2ت و از آنجائیکه بر اساس ماده  هیات وزیران ارسال گردیده اس  

ست زمین    ستگاه های اجرایی مجازند فهر ساختمان های قابل واگذاری  اجرایی: د ها و 

ــورای راهبری فناوری ها و تولیدات   و آ ئین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شـ

ــوت ماده  ــورا قانون جهش تولیدات دانش بنیان  8دانش بنیان موض قرار دهند و آن ش

ــانی نمایند.    ــی به واحدهای بهره بردار اطالت رس ــت مراتب را به نحو مقتض موظف اس

ــتانی و ملی    میشــورا مقرر  ــتانداری و شــورای مرکز به صــورت اس نماید از طریق اس

قانون جهش تولید دانش بنیان    6تصوبب و اجرایی شدن آئین نامه اجرایی بند ب ماده 

  اجرایی با های دســـتگاه اماکن لیســـت ا پس از تصـــویب آئین نامه،پیگیری گردد،  ت

  در احصاو و از طریق شورای راهبری مذکور   پیگیری استانداری های محترم استان ها،  

  به متعلق اماکن زمره در فضــاها این تا گیرد قرار اســتانها فناوری و علم پارک اختیار

ــامانه   در و گرفته  قرار پارک  ــابه )  گردد ثبت  علوم وزارت سـ   اطالعات  ثبت  تایید   مشـ

ضای  ستقرار  کالبدی ف  مورخ 113957 شماره  نامه سدف،  سامانه  در فناور واحدهای ا

ست    03/05/1401 ستگذاری    دفتر سرپر سعه  و ریزی برنامه سیا  نوآوری و فناوری تو

 .  ایندنم استفاده قانون مزایای از بتوانند فناور و بنیان دانش شرکتهای تا(  علوم وزارت

ستقر  هایشرکت  معافیت مالیاتیدر رابطه با  -2 ستان  فناوری و علمهای  پارک در م  ؛ا

ــرکت از حمایت قانون  اجرای در ــات  و ها ش ــس ــازی تجاری و بنیان دانش مؤس  س

  پارک در مســتقر هایشــرکت تمامی ،30/08/1389 مصــوب اختراعات و ها نوآوری
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ــند.و لیکن به رغم  عملکرد مالیات از معاف فناوری و علمهای   دقیق تعریف می باش

 اوریفن یتوسعه  و ریزیبرنامه گذاری،سیاست   دفتر سرپرست   توسط  پارک، سرزمین 

 سایت  و ساختمان  از غیر صالح، ذی مرجع عنوان به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

  پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشهد  جاده 12 کیلومتر در مستقر  پارک، اصلی 

شند  مالیات از معاف باید هم ها     ولی(. 03/05/1401 مورخ 113957 شماره  نامه) با

ستقر  شرکت  13 ستان  پارک هایساختمان  از یکی تیراژه ساختمان  در م  در که ا

 دارد علوم وزارت تأییدیه و استقرار قرارداد بوده و فناور مجوز دارای و شده  واقع شهر 

ضو  هایشرکت  سایر  نیز، و صلی  سایت  در که پارک ع ستان  فناوری و علم پارک ا  ا

ستقر  ستند،  م سته  نی ستفاده  مالیاتی معافیت این از اند تاکنون نتوان شورا  .دکنن ا لذا 

ــرزمین دقیق تعریف به توجه نماید با می مقرر ــط پارک، س ــت  توس ــرپرس  دفتر س

 به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری یتوســعه و ریزیبرنامه گذاری،ســیاســت

 کیلومتر در مستقر  پارک، اصلی  سایت  و ساختمان  عالوه بر  صالح، ذی مرجع عنوان

می   مالیات از مشمول معاف  هم پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشهد  جاده 12

اداره کل مالیاتی اســتان  از طریق شــورای گفت و گوی کشــور، اســتانداری وباشــند 

 113957 شماره  نامه) پارک سرزمین  تعریف برای علوم وزارت نامه تا گرددپیگیری 

ستفاده  جهت( 03/05/1401 مورخ  مربوطه ینامهآیین 9 یمادّه مالیاتی معافیت از ا

 .گیرد قرار پذیرش و بررسی مورد ها استان مالیاتی امور اداره کل  توسط

 


