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دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

-----------

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

کارگروه بررسی تعیین تکلیف واحدهاي صنعتی محور غرب در تثبیـت کـاربري صـنعتی و دریافـت     ارائه نتایج جلسات -

سی و هشتمین جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی استانهمصوبموضوع پایان کار 

اخذ مالیات مضاعف از شرکتهاي حقوقی انبوه ساز داراي پروژه مشارکتی با شهرداريموضوع-

اجراي معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت هاي حمل و نقل بین المللی  جهت هاي الزمارائه راهکاربررسی و-

بدلیل اتمـام زمـان   (جاد پایانه عرضه پروتئین استان موضوع تامین زمین و تکالیف دستگاههاي ذیربط در این خصوص ای-

.)جلسه مطرح نشد

جمع بندي و مصوبات-
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
حاضراستانبرنامه و بودجهسازمانرئیسرضا جمشیدی2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مھدی رمضانی3
حاضرسازمان صنعت، معدن و تجارت استانرئیس راضیھ علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمود احمدی5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیدبیرکمیسیونمحمود منصوری7
حاضرمعاون امور عمرانی استانداری مقدوریمحمد8
حاضرمدیرکل امور مالیاتی یعقوب نژادیحیی9
حاضرمدیرکل راه و شھرسازی عباللھیاناخوانمحمدرضا10
حاضرمدیرکل حفاظت محیط زیست صالحیحمید11
جعفر عطارباشی مقدمنمایندهدامپزشکی مدیرکل روحانی نژادمجید 12

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایبنماینده مجلسمقصودیحسین1
غایبنماینده مجلسبنائیحمید2
غایبنماینده مجلسنگھبان سالمیمحمود3

غایبنماینده مجلسدکتر گرمابیحمید4
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قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیسعلی مظفری1
غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتو نام خانوادگینامردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غالمحسین شافعی1
کشـاورزي ومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیس
حاضراستانمرکز

غایباستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوی2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

یزدانبخش...عبدا2
انجمن مدیران صنایع خراسان عضو هیات مدیره 

حاضررضوي

واهريجمحمدرضا3
عضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی 

حاضرصنایع 

زمانیاناحمد4
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 

حاضرمعادن و کشاورزي 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن توکلی زادهمحمدرضا5
غایبو کشاورزي 

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

عضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7
غایب

8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

و نام خانوادگی نمایندهنام

محمدرضا حسین نژادنده ینمااستانمرکزشهر شهردارسید صولت مرتضوی1

محمد ھراتینماینده استاناسالمیشورايرئیسکمال سرویھا2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمعاون مروج الشریعهمحمد مهدي1

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضويجناب آقاي بوستانی2

دبیر اتاق تعاون استان خراسان رضوي توکلیان فر ناصر3

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضويرسولیانعلی4

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمیرشاهیشکوه5

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمدحسین6

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي  دیسفانیکامرانحسین7

مشھدریاست ھیات مدیره صنایع محور غرب جالل الدین محمودي8

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضويمحمود پژوم9
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتیجناب آقاي مظفري10
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

و امنیتی کشور براساس پیگیري هاي سنوات گذشته در دسـتور کـار دولـت قـرار     فعالیت اقتصادي نهادهاي نظامی، انتظامی-
خصوص در حال گردآوري است لذا شوراهاي گفـت و گـوي دولـت و بخـش     و نظرات بخش خصوصی نیز در این گرفته است 

.خصوصی استانها این موضوع را بایستی در دستور کار خود قرار دهند
در حـال حاضـر در یـک    ه بوده است که این بخشنامه هـا بخشنامه مواج46با عالم در گذشته بخش خصوصی جهت اخذ است-

.ال معتبر خواهد بودسبخشنامه تجمیع گردیده و پاسخ استعالم تا یک
با تحلیل هـاي خـاص   و نااطمینانی از ادامه این وضعیت، مسئله اي است که بعنوان فرصت مناسب وضعیت فعلی کشور قطر-

یکی از این فرصت ها خدمات .اخذ کندشناخته شده و بخش خصوصی با احتیاط کامل بایستی از این شرایط بهترین نتیجه را 
.قطر است2022تخصصی در حوزه ساخت و سازهاي مرتبط با جام جهانی 

را به رسـمیت شـناخت واز ایـن پـس     مرکز آمار ایران، مرکز آمار بخش خصوصی را که طی یکماه گذشته تاسیس شده است-
.مورد تایید مر کز آمار ایران خواهد بود،شاخص هاي اعالمی در این مرکز آمار تخصصی

برگزاري اجالس مشترك ایران، افغانستان، عمان در مهرماه با توجه به جایگاه ویژه استان از اهمیت باالیی برخوردار است لـذا  -
.شودای توسط شوراي گفت و گوي استان احصموضوعات مرتبط با این اجالس بایست

هـزار  650در سال گذشته با توجه به هماهنگی هاي انجام شده بین بخش هاي خصوصی و دولتی و با حمایـت بانـک هـا از    -
.ایجاد شده استدر استان خراسان رضوي شغلهزار 100اشتغال ایجاد شده در کشور 

ل گردآوري بانک اطالعاتی فارغ التحصیالن بیکـار اسـت تـا بـا مشـخص شـدن       استانداري با همکاري  جهاد دانشگاهی در حا-
.ظرفیت هاي استان برنامه ریزي الزم جهت ایجاد اشتغال انجام شود

نیاز به بررسی ویـژه دارد در ایـن رابطـه یکـی از مـوارد      نسبت به سال گذشته کاهش رتبه استان در حوزه کسب و کار کشور -
.مشکالت بانکی است

و بخش طی سه هفته اخیر رفع شده است عدم تضمین بخش خصوصی توسط دولت در جذب سرمایه گذاري خارجیمشکل -
ارائه تضامین الزم و اعالم بانک، مورد تضـمین دولـت بـراي جـذب سـرمایه گـذاري       خصوصی با مراجعه به بانک هاي عامل و 

.خارجی قرار می گیرند

تکلیف واحدهاي صنعتی محـور غـرب در تثبیـت کـاربري صـنعتی و      ارائه نتایج جلسات کارگروه بررسی تعیین) ب
دریافت پایان کار موضوع مصوبه سی و هشتمین جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی استان

از برگزاري سه جلسه کارگروه بررسی تعیین تکلیف واحدهاي صنعتی محور غرب در تثبیـت کـاربري صـنعتی و دریافـت     پس-
ارائـه بـه  پایان کار موضوع مصوبه سی و هشتمین جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی استان مـوارد زیـر جهـت    

:شورا مورد توافق اعضاء کارگروه قرار گرفت
ل نظر و بیان نظرات و پیشنهادات سرکار خانم علیرضایی ریاسـت محتـرم سـازمان صـنعت، معـدن و      پس از بحث و تباد-1

تجارت، جناب آقاي دکتر محمودي ریاست محترم صنایع محور غرب مشهد، جناب آقاي مهندس هراتی عضو و نماینـده  
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د، تشـکلهاي بخـش   محترم شوراي شهر مشهد، جناب آقاي مهندس خطیب مدیر اجرایی محـور غـرب شـهرداري مشـه    
خصوصی و با عنایت به سوابق و مستندات قبلی، بدون هیچگونـه شـروطی طـرفین شـوراي شـهر، شـهرداري، سـازمان        
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، هیات مدیره محور غرب، تشکلهاي بخش خصوصی به اتفـاق آراتوافـق نمودنـد    

روانه بهره برداري، موافقـت اصـولی، جـواز تاسـیس صـنعتی،      که کلیه واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد که داراي پ
کارت شناسایی صنعتی هستند و همچنین مجوز احداث ساختمان و بنا از دفتر فنی اسـتانداري را دریافـت نمـوده انـد،     

. بدون پرداخت هرگونه هزینه اي به شهرداري و با تامین خسارت، مجوز پایان کار صنعتی را دریافت نمایند
بحث و تبادل آرا و بیان نظرات و پیشنهادات در خصوص صنایع محور غرب، همه اعضا ذیربط توافق نمودنـد کـه تغییـر    پس از -2

صـورت پـذیرد و در   5کاربري واحدهاي صنایع محور غرب از کشاورزي و باغی به صنعتی بر اسـاس مصـوبه کمیسـیون مـاده     
ضمن اینکـه عضـو   . پرداخت حق و حقوقات شهرداري حذف گردد، قید منوط نمودن تغییر کاربري به5مصوبه کمیسیون ماده 

.محترم شوراي شهر و نمایندگان محترم شهرداري فرآیند اجرا را مستلزم ابالغ از طریق کمیسیون و شوراي شهر اعالم نمودند
د در نظر گرفتـه  درص10مقرر گردید میزان پرداخت عوارض ورود به محدوده بر اساس مصوبه ستاد تسهیل عددي بین صفر تا -3

:لذا میزان پرداخت این عوارض بر اساس مدت زمان فعالیت واحد به صورت ذیل محاسبه گردد. شود
براي واحدهاي مستقر که یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جـواز تاسـیس صـنعتی بعـد از     

براي واحدهاي مستقر کـه یکـی از مـدارك پروانـه بهـره بـرداري،       .گردددرصد محاسبه 10دریافت نموده اند، معادل 95سال 
درصـد محاسـبه   9دریافت نمـوده انـد، معـادل    95-90موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی بین سال هاي 

ز تاسیس صنعتی بین براي واحدهاي مستقر که یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جوا.گردد
براي واحـدهاي مسـتقر کـه یکـی از مـدارك پروانـه بهـره        .درصد محاسبه گردد8دریافت نموده اند، معادل 90-85سال هاي 

درصـد  7دریافـت نمـوده انـد، معـادل     85-80برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی بین سال هاي 
که یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسـایی یـا جـواز تاسـیس     براي واحدهاي مستقر.محاسبه گردد

بـراي واحـدهاي مسـتقر کـه یکـی از مـدارك       .درصد محاسبه گردد6دریافت نموده اند، معادل 80-75صنعتی بین سال هاي 
5دریافت نموده اند، معادل 75-70اي پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی بین سال ه

براي واحدهاي مستقر که یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصـولی، کـارت شناسـایی یـا جـواز      .درصد محاسبه گردد
بـراي واحـدهاي مسـتقر کـه یکـی از      .درصد محاسبه گردد4دریافت نموده اند، معادل 70-65تاسیس صنعتی بین سال هاي 

دریافت نمـوده انـد،   65-60بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی بین سال هاي مدارك پروانه
براي واحدهاي مستقر که یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسـایی یـا   .درصد محاسبه گردد3معادل 

براي واحدهاي مستقر که یکی از .درصد محاسبه گردد2ند، معادل دریافت نموده ا60-55جواز تاسیس صنعتی بین سال هاي 
دریافت نمـوده انـد،   55-50مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی بین سال هاي 

لی، کارت شناسـایی یـا   براي واحدهاي مستقر که یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصو.درصد محاسبه گردد1معادل 
.دریافت نموده اند، معادل  صفردرصد محاسبه گردد50جواز تاسیس صنعتی زیر سال 

بـه  با توجه به اظهار نظر کارشناس محترم اداره کل محیط زیست استان در جلسه و اظهار نظر برخـی از اعضـا، مقـرر گردیـد    -4
محیط زیسـت اسـتان بـراي آن تعـداد از بنگاههـاي اقتصـادي       اداره کل حفاظت لحاظ تعامل بیشتر و تحقق اهداف مورد نظر

.دقیقی ابالغ نمایندمستقر در محور غرب که از نظر آن اداره کل بیش از حد استاندارد آالیندگی دارند راهکارهاي 
یع محور همچنین نمایندگان محترم شهرداري پیشنهاد زیر را در جلسه مطرح نمودند که مورد موافقت نمایندگان محترم صنا-5
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شایی مسیر و اجراي پروژه هاي سـاماندهی بزرگـراه   تسریع در بازگبه جهت حل مشکل صنایع محور غرب و :غرب قرار نگرفت 
. آزادي پیشنهاد می گردد میزان در مسیر طرح مصوب توسط مالکین آزاد سازي و در گواهی صادره توسط شهرداري قید گردد

فراز و تفکیک و یا استفاده از طرح مصوب، می بایست حقوقات شهرداري از بابـت عرصـه   در زمان ارائه درخواست مالک اعم از ا
بر اساس ضوابط روز مالك عمل محاسبه و متراژ آزاده شده توسط مالک به عنوان بخشی از حقوقات شهرداري از بابت عرصـه،  

.کسر و الباقی توسط مالک پرداخت گردد
.تایید و تاکید کلیه اعضا قرار گرفترعایت استانداردهاي زیست محیطی مورد-
بـا خـدمات ارائـه    این خدمات و تفاوت زیادبه واحدهاي صنعتی توسط شهرداري با توجه به خدمات ارائه شده در محور غرب-

دهاي صـنعتی  و بـراي واحـ  بودهود به محدوده متفاوت میزان دریافت عوارض وربایستی شده به واحدهاي تجاري و مسکونی 
.کمتر محاسبه شودبسیار 

تصمیم گیري  جهت جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف از شرکتهاي حقوقی انبوه سـاز داراي پـروژه مشـارکتی بـا     ) ج
شهرداري

قراردادهـاي مشـارکتی انبـوه سـازان بـا      مشـارکتی بـودن   با توجه به اینکه حسب ضوابط و مقررات جاري در صـورت احـراز   -
قراردادهـاي فـی مـابین    ایـن  از معافیت مالیاتی برخوردار هستند ولـی علـی رغـم مشـارکتی بـودن      ، این قراردادهاشهرداري

:شهرداري و انبوه سازان به صورت پیمانکاري لحاظ شده است لذا پیشنهادات زیر مطرح می گردد
o   کارفرمـائی انبـوه   نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده محترم اداره کل مالیاتی استان و مسئولین محتـرم انجمـن صـنفی

بـه منظـور حـل و فصـل اختالفـات فـی مـابین قـبالً         در جلسات دبیرخانه شورا سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوي 
صورتجلسه اي تنظیم گردیده و در این صورتجلسه بر ارائه نظر مشارکتی بودن قراردادهـاي فـی مـابین شـهرداري و انبـوه      

ه کل امور مالیاتی نیز بر این موضوع تصریح دارد، و به جهت اخـذ مجـوز نهـایی از    سازان تاکید گردیده و دفتر حقوقی ادار
مرکز، مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی به سازمان مالیاتی کشور منعکس گردیـده اسـت و از آن جـایی کـه تـا کنـون       

.مراتب جهت طرح در جلسات شورا ارائه می گرددپاسخی واصل نشده است لذا 
oو تعمیق رکود در صنعت ساختمان، در خصوص پذیرش این قراردادها کـه  تحمیل هزینه هاي باال ري از عدم جهت جلوگی

ثبت نشده است امضاء شهردار مشهد می بایست همانند سـایر دسـتگاههاي اجرایـی مـالك صـحت      در دفاتر اسناد رسمی
.قرارداد قرار گیرد

ت مالیات بر ارزش افزوده شرکت هاي حمل و نقل بین المللی  بررسی و ارائه راهکارهاي الزم جهت اجراي معافی)د

قانون مالیات بر ارزش افـزوده و نیـز   13اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت هاي حمل و نقل بین المللی وفق ماده -
سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن ذکر شده که خدمات حمـل  29/2/92ص مورخ /15332/200بموجب بخشنامه شماره 

محسوب و معاف از مالیات بر ارزش افزوده اسـت مـورد درخواسـت شـرکت     و نقل دریائی از مصادیق حمل و نقل بین المللی 
و بدلیل افزایش هزینـه هـاي صـادراتی بایسـتی     هاي حمل و نقل بین المللی است لذا با عنایت به طرح آن در دبیرخانه شورا 

.مورد تصمیم گیري قرار گیرد
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مصوبات

استانی

اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و بخش نحوه دستور العمل اصالحی موراد اصالحی -1
که بموجب  نامه )16/11/1390قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13تبصره ماده موضوع (خصوصی 

ابالغ گردیده بود، در معادن و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع،16/3/96ص مورخ /1977/27شماره 
.نکات و موارد اصالحی تاکید گردیدرعایت ضرورت جلسه مطرح و بر

نحوه اداره جلسات شوراهاي اصالحیدستورالعمل1بند د ماده 4موضوع قسمت جدید عضویت اعضاء -2
قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13تبصره ماده (استانی گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

.رد تصویب قرار گرفتموشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در ) 16/11/1390
تورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و دس4ماده اجراي ضرورت بر -3

این ماده در خصوص اعزام نماینده در موارد 1و تبصره بر حضور اعضاء اصلی شورا مبنی بخش خصوصی
شورا موضوع حضور نمایندگان محترم تاکید شد و مقرر گردید دبیرخانه جلسه،  3خاص و حداکثر تا 

.در جلسات دارند بصورت مکتوب پیگیري کندکمرنگمجلس شوراي اسالمی و اعضایی که حضور
با توجه به شرایط اقتصادي و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال در ارتباط با صنایع محور غرب مشهد -4

د براي کلیه واحدهاي مستقر در محور مقرر گردیاستان، ضمن تاکید بر رعایت مالحظات زیست محیطی 
غرب مشهد که داراي یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس 

وفق مصوبه صنعتی فعالیت مجاز با عنوانپایان کار،جهت ادامه فعالیت تولیدي موجودصنعتی می باشند 
مستقر در یصنعتيواحدهايهاتیتداوم فعالتیمنوعمبنی بر رفع م91در سال هیات محترم وزیران

بدون توسط شهرداري،یطیمحستیزياستانداردها و شاخص هاتیمحور غرب مشهد، در صورت رعا
فعالیت تغییربر در خواست واحد صنعتی مبنیبدیهی است در صورت شود؛ صادر هیچ الزام دیگري 

عوارض تغییر کاربري و انجام هرگونه فعالیت غیرصنعتی دیگر و جدیدمجوز برايو اخذ صنعتی موجود 
ورود به محدوده براساس سرانه هاي طرح تفصیلی در زمان تغییر کاربري از صنعتی به هریک از کاربریهاي 

کمیسیون طرح تفصیلی شهر 21/5/1394مورخ ضمن اینکه مصوبهخواهد شد دیگر به نرخ روز پرداخت 
استانداردها و شاخص تیدر صورت رعامبنی بر تثبیت کاربري صنعتی صرفاً ) 5ماده کمیسیون(مشهد

همچنین مقرر گردیدضمناً .مقرر گردید مورد اقدام قرار گیردی  و بدون هیچ قید دیگري طیمحستیزيها
جهت تسریع در بازگشایی مسیر و اجراي پروژه هاي ساماندهی بزرگراه واحدهاي مستقر در محور غرب نیز 
را سهم ورود به محدوده و میزان متراژ آزاد شده از نمودهآزاد سازيراآزادي میزان در مسیر طرح مصوب 

درکسر و در صورت بیشتر بودن متراژ آزاد شده از سهم ورود به محدودهبا توجه به فعالیت موجود صنعتی
ارائه درخواست زمان درمی شود وبعنوان طلب مالکین منظور صادره توسط شهرداري فعالیت پایان کار

، می بایست حقوقات شهرداري از بابت عرصه بر از صنعتی به تجاري یا مسکونیجهت تغییر کاربريمالک 
ز حقوقات اساس ضوابط روز مالك عمل محاسبه و متراژ آزاده شده توسط مالک به عنوان بخشی ا

.شهرداري از بابت عرصه، کسر و الباقی توسط مالک پرداخت گردد
مقرر گردید استانداريجهت جلوگیري از عدم  تحمیل هزینه هاي باال و تعمیق رکود در صنعت ساختمان-5

وداراییواقتصادياموروزیرمحترممعاوننژادتقويآقايجنابطی مکاتبه اي با محترم خراسان رضوي
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اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و بخش نحوه دستور العمل اصالحی موراد اصالحی -1
که بموجب  نامه )16/11/1390قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13تبصره ماده موضوع (خصوصی 

ابالغ گردیده بود، در معادن و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع،16/3/96ص مورخ /1977/27شماره 
.نکات و موارد اصالحی تاکید گردیدرعایت ضرورت جلسه مطرح و بر

نحوه اداره جلسات شوراهاي اصالحیدستورالعمل1بند د ماده 4موضوع قسمت جدید عضویت اعضاء -2
قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13تبصره ماده (استانی گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

.رد تصویب قرار گرفتموشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در ) 16/11/1390
تورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و دس4ماده اجراي ضرورت بر -3

این ماده در خصوص اعزام نماینده در موارد 1و تبصره بر حضور اعضاء اصلی شورا مبنی بخش خصوصی
شورا موضوع حضور نمایندگان محترم تاکید شد و مقرر گردید دبیرخانه جلسه،  3خاص و حداکثر تا 

.در جلسات دارند بصورت مکتوب پیگیري کندکمرنگمجلس شوراي اسالمی و اعضایی که حضور
با توجه به شرایط اقتصادي و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال در ارتباط با صنایع محور غرب مشهد -4

د براي کلیه واحدهاي مستقر در محور مقرر گردیاستان، ضمن تاکید بر رعایت مالحظات زیست محیطی 
غرب مشهد که داراي یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس 

وفق مصوبه صنعتی فعالیت مجاز با عنوانپایان کار،جهت ادامه فعالیت تولیدي موجودصنعتی می باشند 
مستقر در یصنعتيواحدهايهاتیتداوم فعالتیمنوعمبنی بر رفع م91در سال هیات محترم وزیران

بدون توسط شهرداري،یطیمحستیزياستانداردها و شاخص هاتیمحور غرب مشهد، در صورت رعا
فعالیت تغییربر در خواست واحد صنعتی مبنیبدیهی است در صورت شود؛ صادر هیچ الزام دیگري 

عوارض تغییر کاربري و انجام هرگونه فعالیت غیرصنعتی دیگر و جدیدمجوز برايو اخذ صنعتی موجود 
ورود به محدوده براساس سرانه هاي طرح تفصیلی در زمان تغییر کاربري از صنعتی به هریک از کاربریهاي 

کمیسیون طرح تفصیلی شهر 21/5/1394مورخ ضمن اینکه مصوبهخواهد شد دیگر به نرخ روز پرداخت 
استانداردها و شاخص تیدر صورت رعامبنی بر تثبیت کاربري صنعتی صرفاً ) 5ماده کمیسیون(مشهد

همچنین مقرر گردیدضمناً .مقرر گردید مورد اقدام قرار گیردی  و بدون هیچ قید دیگري طیمحستیزيها
جهت تسریع در بازگشایی مسیر و اجراي پروژه هاي ساماندهی بزرگراه واحدهاي مستقر در محور غرب نیز 
را سهم ورود به محدوده و میزان متراژ آزاد شده از نمودهآزاد سازيراآزادي میزان در مسیر طرح مصوب 

درکسر و در صورت بیشتر بودن متراژ آزاد شده از سهم ورود به محدودهبا توجه به فعالیت موجود صنعتی
ارائه درخواست زمان درمی شود وبعنوان طلب مالکین منظور صادره توسط شهرداري فعالیت پایان کار

، می بایست حقوقات شهرداري از بابت عرصه بر از صنعتی به تجاري یا مسکونیجهت تغییر کاربريمالک 
ز حقوقات اساس ضوابط روز مالك عمل محاسبه و متراژ آزاده شده توسط مالک به عنوان بخشی ا

.شهرداري از بابت عرصه، کسر و الباقی توسط مالک پرداخت گردد
مقرر گردید استانداريجهت جلوگیري از عدم  تحمیل هزینه هاي باال و تعمیق رکود در صنعت ساختمان-5

وداراییواقتصادياموروزیرمحترممعاوننژادتقويآقايجنابطی مکاتبه اي با محترم خراسان رضوي
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اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و بخش نحوه دستور العمل اصالحی موراد اصالحی -1
که بموجب  نامه )16/11/1390قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13تبصره ماده موضوع (خصوصی 
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موضـوع لحـاظ نمـودن    ضمن استعالم رویه انجـام در سـایر اسـتانها،   کشورمالیاتیامورسازمانکلرئیس
پـذیرش آنهـا بـا    و)نـه پیمانکـاري  (مشارکتیقرارداد شهرداري با انبوه سازان بعنوان مشارکتی قراردادهاي 

بـا تاکیـد بـر مـورد     بدون الزام به ثبت رسـمی  توسط امور مالیاتی اظهار رسمی شهرداري و یا شوراي شهر 
پیگیــري راویب قــرار گــرفتن موضــوع در شــوراي گفــت و گــوي دولــت و بخــش خصوصــی اســتان  صــت

تنـاقض  ضـمن پیگیـري مسـتمر   مقرر گردید اداره کل امور مالیـاتی اسـتان   در این ارتباط همچنین .دننمای
اجرائیـات  فسـخ اسـتعالم از مرکـز دسـتور توقـ     دریافـت پا تـا  موجود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور 
.واحدهاي موضوع این مصوبه را صادر نماید

داراي کاالهـاي  حمل براي معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت هاي حمل و نقل بین المللیمقرر گردید -6
وفـق  ،راهنامه بین المللی و یا اظهارنامه و یا پروانه گمرکی و یا سایر اسناد مثبته مبین خروج کاال از کشور 

و نیـز  قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مصادیق صدور خدمات به خارج از کشور تلقی می گردد13ماده 
مـورخ  200-95-67و شـمار  29/8/92مـورخ  15322، شـماره  14/1/87مورخ 656بخشنامه هاي شماره 

و چنانچـه در اینخصـوص بـا ابهـامی مواجـه مـی       شده اعمالتوسط اداره کل امور مالیاتی استان4/10/95
باشند یک نسخه از مصوبه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان را به سـازمان امـور مالیـاتی    

ط استانداري محترم طی انجام مکاتبه اي با توسمراتب ،نمایند و در صورت عدم حصول نتیجهکشور ارسال 
و ریاست سـتاد فرمانـدهی اقتصـاد مقـاومتی    رییس جمهورمحترم معاون اول جناب آقاي دکتر جهانگیري 

.پیگیري گردد

ملی و فراگیر
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