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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12خراسان رضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار    تهیه کننده : 
 8از       1           تعداد صفحه : 13/12/1399  : تاریخ جلسه 

در ساختمان    13/12/1399شنبه مورخ  چهارصبح روز    8قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت    12جلسه دبیرخانه بند (ب) ماده    نهمین
 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالك  2شماره 

 دستورکار: 
موض  -1 خورشیدي)  وبررسی   ) تجدیدپذیر  هاي  انرژي  توسعه  نامه  –ع  شماره  به  انرژي  کمیسیون  دهنده  ارائه 

 )   99/ 27/11/ص مورخ 3140/99
نامه  -2 شماره  به  کارگري  صنفی  ها  انجمن  کانون  دهنده  ارائه   ) کارگري  صنفی  هاي  انجمن  کانون  مالیات  موضوع 

 )   13/11/99مورخ  99/ 15813

 موارد طرح شده 

 
 ي کارگر   یصنف  ي هاانجمن یاتیمال تیمعاف  شنهادیپ  از

 ریدپذیتجد  يها يانرژ  ینیتضم  دیخر  يدرصد20  ش یتا افزا
 

کانون  ات یو مال ریدپذ ی تجد يها يموضوع توسعه انرژ یحول دو محور بررس ياز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم  یاستان رخانهیجلسه دب نینهم
 برگزار شد.  يکارگر یصنف يانجمن ها

از   یاظهار کرد: برخ  رخانهیدباین  جلسه    نیدر نهم  ی»اکبر لباف  یعل«  ی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي؛اتاق بازرگان  روابط عمومی  گزارش  به
  ر شود و د  یمطرح م  یاتشنهادیتوسعه کشور پ    يبرنامه ها  یاحکام دائم   12ماده    »ب« بند    تهیدارد که در کم  یابهامات   یاز منظر بخش خصوص  نیقوان
در سطح استان حل و فصل    ی اسناد باالدست  ل یمسائل ممکن است به دل  ن ی. اردیگ  ی اجرا صورت م  ي ها  وهیدر خصوص ش  ي با توافق جمع بند  تینها

  خش که ب يادله ابعضا  زیاز مواقع ن یشود. البته در برخ ی و دولت در مرکز ارجاع داده م یبخش خصوص يگفت و گو ي گونه موارد به شورا نینشود که ا
 . ستیکند، قابل دفاع ن جاد یتواند ا یم یخصوص
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 شناسه  

 : حوزه موضوعه
 )  27/11/99/ص مورخ 3140/99ارائه دهنده کمیسیون انرژي به شماره نامه –ع توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر ( خورشیدي) و بررسی موض -1
   ) 13/11/99مورخ 15813/99موضوع مالیات کانون انجمن هاي صنفی کارگري ( ارائه دهنده کانون انجمن ها صنفی کارگري به شماره نامه -2

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12ضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان ر   تهیه کننده : 
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  يریگیاصالح به مرکز ارسال شده و پ   يبرا  ی شنهاداتیمخل کسب و کار صورت گرفته است و پ   نیدر جهت رفع قوان  يادیز  يکرد: تاکنون مساعدت ها  حیتصر  يو
 است. يریگیمسائل در سطح استان قابل حل و فصل و پ  نیاز ا يار یحال آنچه که مسلم است بس نی الزم صورت گرفته است با ا يها
  ي نیزکارگر  یصنف  ي کانون انجمن ها  ات یموضوع مال  رامونیدر خصوص دستور کار اول پ  ياز کسب و کار خراسان رضو  تیحما  تهیکم  ی استان  رخانهیدب  سیرئ

در    ی منفعتاست و اصوال    یرانتفاعیو غ   یصنف  ، يکارگر  ي تشکل ها  تیفعال  نکهیبا توجه به اکه  باورند    نیاستان بر ا  يکارگر  یصنف  ي خاطرنشان کرد: انجمن ها
  اتیقاضا دارند که از دادن مالتپس  کند    یو حفاظت م   تیحمااز جامعه هدفشان    يتشکل ها به نحو  نیاو همچنین از آنجایی که    ستیها نهفته ن  تیفعال  نیا

 . شوندمعاف 

 شود  یستانده نم ی اتیدر استان اصفهان مال یصنف يانجمن ها از*
ادامه تریبون را در اختیار گرفت و  کارگران    یصنف  يهاانجمن  یکل کانون عال  ریدب  ،يابو  يادامه هاد  در و    يکارگر  يها  تیفعال  نکهیا  لیعنوان کرد: به دلدر 

بگ  يتر  یحالت رسم  ییکارفرما قانون کار، تشکل ها  رد،یبه خود  قانون  ییو کارفرما  يکارگر  يدر فصل ششم  ب  یجنبه  با سهولت  تا  به   يشتر یبه خود گرفتند 
 .ردیتشکل ها صورت بگ نیبر ا زین  ینظارتشان ادامه دهند و  تیفعال

به    یکه در مجامع عموم  ییها   تیحق عضو  قید و تنها از طرناعضا ندار  يبرا  ی به لحاظ مال  یو گروه   یگونه نفع شخص  چیمذکور ه  يشد: تشکل ها  ادآوری  يو
  یی و کارفرما يکارگر ي ها لتشک يبرا ياعتبار انهیرا در بودجه سال ی دولت مبالغ نیشود. عالوه بر ا یتشکل ها در نظر گرفته م  نیا يبرا  یمبالغ ، رسد یم بیتصو

 و مددکار دولت عمل کنند.  اریتشکل ها بتوانند به عنوان  نیشود و ا يریمذکور جلوگ  يتشکل ها یلیتا از تعط اعمال می کند 
 

 تیدر حال فعال  یررسمیو غ   یبه وجود آمدند و به صورت رسم  بود،  1371مصوب سال  که    ينامه ا  نییتوامان با آ  یصنف  ياز انجمن ها  یادامه داد: برخ  يابو
در    یصنف  يدارد، چرا که تعداد انجمن ها  ینگران  يله جائمس  ن یمذکور صادر شد و ا  ي انجمن ها  يبرا  ات یمال  صیتشخ  ي برگه ها  99سال    ان یهستند اما در پا

 .  میاست و رتبه دوم پس از تهران را در کشور دار اریاستان بس
صورت گرفت، عنوان شد که    یتعاون و رفاه اجتماع ، که با وزارت و سازمان کار  یتا: براساس مذاکرخاطر نشان کردکارگران  یصنف  يهاانجمن ی کل کانون عال  ریدب

معتقد    زین  ی اع کار، تعاون و رفاه اجتم  اتنشده است. ادار  یاتیاظهارنامه و امور مال  ي اعطابه    يعنوان اشاره ا  چیبه ه  ییو کارفرما  يکارگر  ينامه تشکل ها  نییدر آ
 هستند.  اتیمعاف از مال يکارگر يهستند که تشکل ها

در استان خراسان    یانجمن صنف  100از    شیاست. ب  نیماب  یصرفا حل و فصل مناقشات ف   ییو کارفرما  يکارگر  يتشکل ها  جاد یا  تیخاطرنشان کرد: ماه  يو
که قانون   یسدهند. لذا ک  یانجام م   یصنف  ي ها  تیهستند و فعال  يو ... که کارگر  یبرق و دامپزشکان، پزشکان عموم  نیمهندس  یوجود دارد، انجمن صنف  يرضو

 شود.  یم   صادر ی اتیمال صیآن تشکل برگه تشخ يکرده است برا افتیدر یمند و نظام مند بوده و شناسه مل 
  ن ی ا  ی اتیسازمان امور مال  تا   میشده است، لذا تقاضا دار  ذکرنشده و تنها کلمه انجمن    یصنف  يبه انجمن ها   ياشاره ا  چیه  یاتیشد: در قانون امور مال   ادآوری  يابو

 شود.  یستانده نم ی اتیمال یصنف يمانند اصفهان از انجمن ها یی مهم را مدنظر قرار دهد. خوشبختانه در استان ها
از انجمن ها نه در اداره کار و نه در    ياریکرد: بس  حیتصر  م،یدار  يکارگر  ينوع تشکل ها   3  یال  2  نکهیا  انی با ب  ،کارگران  یصنف  يهاانجمن  ی کل کانون عال  ریدب

 رود.  ی انجمن ها نم نیا گاه به سراغ چیه  یاتیدهند اما سازمان امور مال یانجام م  ياقتصاد  تیثبت هستند اما فعال ياستاندار
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده    تهیه کننده : 
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  ، ها ندارند  رهیمد   اتیه  يبرا  ي منفعت اقتصاد  چیانجمن ها ه  عضویت درعنوان کرد:    در سخنانی  استان  انی کانون کارفرما  ریدب  ، یادامه نشست، احمد عبدالله  در
عمال    م،یپرداخت نکن  ار  اتیو مال  مینداشته باش  ییاگر استعالم دارا   و کند    ی پرداخت م  اتیرا به عنوان مال  ياریاست که انجمن ما در سال مبالغ بس  یدر حال  نیا

 دهند.  یجواب ما را نم
به انجمن ها با    میکند، خاطرنشان کرد: تقاضا دار  ی کمک نکرده و نم  یی کارفرما  یصنف  يبه انجمن ها  الیر  کی  یحت  ریاخ  يسال ها  ی دولت ط  نکهیا  انیبا ب  يو

 می شوند.   جاد یا ی به فعاالن این بخشرفع مشکل و خدمت رسان يشود و صرفا برا ینم اعضاي آن دی عا يسود چیشود که ه ستهینگر کردیرواین 

 معاف هستند اتیمختلف از مال  لیبه دال یصنف يها انجمن*
کرد: در حال    حیتصر  ي به ایراد سخن پرداخت وخراسان رضو  یروابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع   ریفر، مد  نینشست عطا متاین  از    يگریبخش د   در

  ، ییکارفرما  یانجمن صنف  204  ، يکارگر  یانجمن صنف  94  انیم  نیکه از ا  م یاعتبار در سطح استان دار  يدارا  یی و کارفرما  يتشکل کارگر  406هزار و    کیحاضر  
 فعال هستند در سطح استان  ییکارفرما یکانون انجمن صنف 10و   يکارگر یانجمن صنف کانون 6
و به اتفاق    م یو وزارت کار داشته ا  ی اتیبا سازمان امور مال  یمکاتبات  93مطرح بوده است و از سال    ربازیاز د  ی صنف  ياز انجمن ها  ات یکرد: بحث اخذ مال  حیتصر  يو

استعالمات  ی تمام و  ها  طر  ی پاسخ  از  اذعان    قیکه  ارسال شده،  ما  به  ها  کهوازتخانه  ماده    دارد  مال  139براساس  هایم،  مستق  ي ها  اتیقانون    و  ينقد  يکمک 
که به موجب    یو وجوه  شندربط با  يمجوز از مراجع ذ  ايکه دار  یردولتیغ   ياحزاب و انجمن ها و تشکل ها  ي،مجامع حرفه ا  ياعضا  تیو حق عضو  يرنقدیغ 

 معاف است. اتیشود، از پرداخت مال یم زیآن کسر و به حساب مجمع وار يقانون و مقررات مربوطه از درآمد و حق الزحمه اعضا
شوند که در آن صورت مجوزشان   يو اقتصاد يمعاف هستند مگر آن که وارد مباحث تجار اتیمختلف از مال ل یبه دال یصنف يفر خاطرنشان کرد: انجمن ها نیمت

 ابطال خواهد شد. 
نسبت به    ا ی  کنند و  ی م  افتیز اعضا درا  تیکه حق عضو  ییانجمن ها  نیشد: بنابرا  ادآور ی  يخراسان رضو  ی روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع   ریمد

بدهکار کرده است.    اتیمال  داخترا بابت پر  یصنف  يظاهرا انجمن ها  ی اتیهستند اما سازمان امور مال  اتیکنند، معاف از مال  یاقدام م  یآموزش  يکالس ها  يبرگزار
 است. يادار یمسائل نشانگر بوروکراس نیا و  کنند لیبرگه اظهارنامه را تکم دی باشند با اتی معاف از مال  یصنف ياگر انجمن ها یعنوان شده حت نیهمچن

 منوط به ارائه اظهارنامه است   یات یمال  تیمعاف ياعطا*
  2خاطرنشان کرد: مطابق ماده    ي در سخنانیخراسان رضو   ی اتی اداره کل امور مال  یامور حسابرس  سیمقدم، رئ  انیمحمود  نینشست، افشاین  از    يگری بخش د  در

براساس    اتی معاف از مال  نیمشمول  ی ارگان ها تمام  نی. به جز اموضوع این قانون نیستند  اتیمال  مشمول پرداختاز ارگان ها    يکسری  ، میمستق  ي ها  اتیقانون مال
منوط به ارائه اظهارنامه، اسناد و مدارك    یات یمال  تیبه بعد معاف  1395اظهارنامه را ارائه کنند. از سال    دیبا  1395ها در    اتیقانون برنامه توسعه پنجم و قانون مال

 ند.  شده ا
  د ی با  اتیاز مال  نیکرد. معاف  یتلق  یبه عنوان کار زائد و بروکراس  دیله را نبائمس  نیا  وکشور است    ياقتصاد  ي ها  تیشناسنامه فعال  ی اتیشد: اظهارنامه مال  ادآوری  يو

له را  ئمس ن یا زیقانون گذار ن  و  در دسترس باشد   یل ما ي ها و تراکنش ها  تیآمار فعال بیترت نی تا بد شوند معاف  ات یمال  يبا ارائه اظهارنامه به صورت شفاف از اعطا
 کرده است.  ی نیب شیپ 

  ت ی معاف  ي اعطا  ياشراف داشته باشند. لذا  ی به ضوابط قانون  یصنف  ي نجمن هاا  د یخاطرنشان کرد: با  يخراسان رضو  ی اتیاداره کل امور مال  یامور حسابرس  سیرئ
 مهم اشاره دارد.  نیبه ا ز ین یباالدست نیخطاست و قوان يکنند، امر  یم يکه از ارائه اظهارنامه خوددار ی به کسان یات یمال يها
  ي ارائه نشده برا  یصنف  يشود، البته چون دفاتر انجمن ها  شانیها  نهیدرآمدشان صرف هز  یشوند که تمام   یم   یاتی مال  تیمشمول معاف  يکرد: افراد  حیتصر  يو

  داده شده است. اتیمال صیراس تشخال ی به صورت عل 94و  93 ي سال ها
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 شناسه  

 : حوزه موضوعه
 )  27/11/99/ص مورخ 3140/99ارائه دهنده کمیسیون انرژي به شماره نامه –ع توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر ( خورشیدي) و بررسی موض -1
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12ضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان ر   تهیه کننده : 
 8از        4           تعداد صفحه : 13/12/1399   : تاریخ جلسه 

پ   انیمحمود ادامه داد:  برا  یم   شنهادیمقدم  برگه مال  ییپرونده ها  يشود  عل  اتیکه در حال حاضر  حل   در مراجع مختلف  ،راس صادر شده استال  یبه صورت 
 ی پیگیري صورت بگیرد.ات یمال اختالف

  وزارت  يبرا  یات یسازمان امور مال يبا همکار ينامه ا د یکرد: با  عنوان ي نیز در همین رابطهکارگران خراسان رضو ی صنف يکانون انجمن ها  سیمهران قاسم پور، رئ
حل و فصل شود. متاسفانه در حال    يا  شهیرله به طور  ئمنظور استفاده شود تا مس  ن یمختلف بد  ياستان ها  ي ها  ندهینما  تیارسال شود و از ظرف  یی اقتصاد و دارا

 اگر این ظرفیت نباشد، این ساختارها نیز تدوام نخواهند داشت. شود و  ی م نهیاعضا هز بیاز ج یصنف يانجمن ها يادامه بقا يحاضر برا
حل و   موضوع اصالح و  یاسالم  يمجلس شورا  قیبه وزارتخانه ارسال شود تا در صورت لزوم از طر  یاهکار قانوندوستان ر  يبا همکار  دی کرد: حال با  حیتصر  يو

 شود.فصل 

 قانون است  بیتصو ازمند ین يکارگر یصنف يانجمن ها ی اتی مال تیمعاف*
از    ی الیشده است و ر  لیتشک  مشکالت فعاالن اقتصاديپیگیري  و    ی به منظور اطالع رسان  یصنف  ي دستور جلسه اول عنوان کرد: انجمن ها  يدر جمع بند  ی لباف

انتفاع  نیا نم  یاقدامات  کارفرما  ی حاصل  م   نیا  زین  ییشود. در حوزه  فعال  یامر صدق  با  نیا  تیکند.  لذا  است  و دولت  کارفرما  کارگر،  نفع  به    دی تشکل ها هم 
 .   ردیگبالزم صورت  ي شود و مساعدت ها دهیشیعمل اند  در یاتیسازمان امور مال  ياز سو یداتیتمه

  ی تلق   اتیتوان معاف از مال  یصورت نم  نیا  ریدر غ   واظهارنامه خود را ارائه دهند    د یبا  اتیاز مال  نینکته اشاره دارد که معاف  نیادامه داد: قانون به صراحت به ا  يو 
 نه یخود هز  بی جلسات از ج  يبرگزار  يندارند و برا  یچ گونه انتفاع یانجمن ها ه  نینکته توجه داشته باشند که ا  نیبه ا  یات یسازمان امور مال  محترم  نیشد. مسئول

 کنند.  یم
  ی ات یشود تا دو وزارتخانه کار و امور مال  يریگیو دولت در مرکز پ   یبخش خصوص  يوگفت و گ  يشورا  قیاز طر  د یبا  مسئله معافیت این ساختارها شد:    ادآوری  ی لباف

 موضوع توافق کنند و آن را به صورت مکتوب به استان ها ابالغ کنند.   نیبر سر ا
چرا که    ابد،ی  شیافزا  دیبا  يدیخورش  يها  روگاهیبرق ن  ینیتضم  يدهایخر  متیکرد: ق  حیتصر  ر یدپذیتجد  يها  يانرژ   رامونیدر خصوص دستور جلسه دوم پ   یلباف

توسعه دهند.    اپاك ر  يها  يانرژ  کهرا ملزم کند    ییاجرا  ي دستگاه ها  تا   دارد  ف ی. دولت تکلرشد چشمگیري داشته است  يدیخورش  يها  روگاه ین  زاتیتجه  متیق
  ی بوم   يبه شرکت ها  د یبا  يدیرشخو  يها  روگاهین  ياجرا  يها  تیو تعامل الزم را داشته باشند. اولو  يهمکار  ریمس  نیدر ا  دیبا  زیشهر ن  يها و شورا  يشهردار 

 واگذار شود.
آ  حیتصر  يو پاک  يشهردار   يبرا  ایکرد:  دغدغه  ن  ستیز  طیمح  یزگیکه  احداث  امکان  دارد  ا  يدیخورش  يها  روگاهی را  و  دارد؟  تواند    یم  يشهردار  نکهیوجود 
 مجاب کند.  يدیخورش يها روگاه یخود را به احداث ن يها رمجموعهیز

 است  ياقتصاد هیفاقد توج زاتیتجه نهیهز شیبا افزا يدیخورش يها روگاهین احداث*
از سال    در سخنانی بیان کرد: مشهد    ی اتاق بازرگان  يانرژ  ونیسیکم  ل یذ  دپراکنده یو تول  ر یدپذی تجد  يهایانرژ  تهیکم  س یرئ  ،ينصرآباد   یل یاسماع   دیادامه حم  در

  شیبرابر افزا  4  ی ال  3  ،يدی و خورش  ریدپذیتجد  يها  يانرژ  نهیدر زم  يگذار  هیسرما  نهیهز  بایدر حال اجرا است از آن زمان تاکنون تقر  ینیتضم  دینرخ خر  ،1398
حوزه جاذبه    نیدر ا  يگذار  هیسرما  گریلذا د  و   مقوله مخالفت شد   نیرا ارائه کردند اما متاسفانه با ا  متیق  شیافزا  شنهاد یپ   روین  ری چند که معاون وز  هر  است.  افتهی

   . میافتیدست ن يا جهیرغم مکاتبات صورت گرفته متاسفانه به نت یالزم را ندارد. عل 
بر    دیتاک  زیها حرکت شده است. دولت ن  روگاهیگونه ن  نیبه سمت احداث ا  ایدن  يکشورها  یاست که در تمام  اسیکوچک مق  يها   روگاهی: منظور ما نادامه داد  يو

 دارد. اسیکوچک مق يها روگاهیاحداث ن
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 )  27/11/99/ص مورخ 3140/99ارائه دهنده کمیسیون انرژي به شماره نامه –ع توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر ( خورشیدي) و بررسی موض -1
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده    تهیه کننده : 
 8از      5           تعداد صفحه : 13/12/1399   : تاریخ جلسه 

گرفت اما در حال حاضر احداث   ی صورت م  هیبرگشت سرما  يبردار  هره سال پس از ب  4  ی ال  3داشت و    نهیهز  ونیلیم  25،  95در سال    ی لوواتیک  5  روگاه یاحداث ن
 . خواهد بود ریسال امکان پذ 8 ی در بازه زمان هیو بازگشت سرماباید براي آن هزینه صرف شود تومان  ونیلیم 100دارد و معادل  نهیبرابر هز 4کوچک  روگاه ین کی

پ   ينصرآباد  یلیاسماع  ا  ینیتضم  دیدرصد به نرخ خر  20شود حدود    یم  شنهادی ادامه داد:  اما تاکنون ه  نیافزوده شود و  ابالغ شود    ی اتفاق  چیرقم به استان ها 
 کند.  دای پ  شیدرصد افزا 20 د یبا هیاست. نرخ پا فتادهین
سازمان ها ابالغ کرد   ی به تمام رانیوز اتیه  1395مشهد افزود: از سال   یاتاق بازرگان  ي)انرژ ونیسیکم ل یذ( دپراکنده یو تول ریدپذیتجد ي هاي انرژ تهیکم سیرئ 

  یتعرفه برق مصرف  تا  است  مکلف  رویسال صورت نگرفت، وزارت ن  2اقدام ظرف    نیشود، اگر ا  دی ارگان ها توسط خودشان تول  یدرصد مصرف برق تمام  20  دیکه با
 حاصل نشده است.   مهم نیمتاسفانه ا اما  محقق کند ری دپذیتجد  يها  روگاهین برق از ینی تضم دیموجود را براساس نرخ خر

  3  ي به درختان باال  ؛ کنند  ي اریداشته است که براساس آن اگر شهروندان درختان را آب  يشهر مشهد چند سال گذشته مصوبه ااسالمی    يشد: شورا  ادآور ی  يو
از  10متر،   از آنجا که    فیهزار تومان در عوارض تخف  6متر    3هزار تومان و کمتر  انرژ  لویک  یک اعمال خواهند کرد. حال    80معادل    يدیخورش  روگاه ین  يوات 

ند در ه اکرد  ایجاد  يدیورشخ  روگاهیکه ن  یکسان  براي  ،ستی ز  طیحفاظت از مح  يدر راستاتا    میلذا تقاضا دار  ياز شهردار  ،کند  یهوا کمک م  یزگیدرخت به پاک
 قائل شود.  فیعوارض تخفبحث 
کرد: در حال    حیاقدام کنند، تصر  يدیخورش  ي ها  روگاه ینسبت به احداث ن  ، یمصرف عموم  زانیبه م  د یارگان ها با  نیهمچن  نکه یا  انیبا ب  ي نصرآباد  یلیاسماع 

  يها  روگاهیاحداث ن  تشده است، حال در صور  لیتعط  مانکارانیپ   نیا  ياز پروژه ها  یکه متاسفانه برخ  فعال هستندبزرگ در استان    مانکاریپ   35  یال  30حاضر  
 باشد.  یبوم مانکارانیبا پ  تیاولو دی با ،يدیخورش 

دارد، لذ  اگر    يشده ا  فیتعر  فیسبز وظا  ينسبت به توسعه فضا  يکرد: شهردار  حیتصرنیز در سخنانی  مشهد    يشهردار  ياقتصاد  نیمع  ندهیمحمد رنجبر، نما
نشده و   فیتعر  يشهردار   فیوظا  وجز  يدیخورش  يها  روگاهی عوارض برخوردار باشد اما احداث ن  فیتواند از تخف  یکرد، م  ياریرا   يحوزه شهردار  نیدر ا  يشهروند

 کند.  نیرا تام يد یخورش ي ها روگاه یاز ن ی تواند درصد کم یمرکز م يصرفا شهردار

 شده اند  زیتجه يدیخورش يبه سلول ها  ای يمناطق شهردار یتمام*
شود    یابیارز  دیکرد: در وهله نخست با  حیتصرتریبون را در اختیار گرفت و  مشهد    يشهردار  داریو توسعه پا  ستیز  طیسرپرست ستاد مح  ،یفاتح  دیادامه وح  در

 10  یال  7خانوار    کی  يبرا  يد یخورش  روگاهی حاصل از احداث ن  هیداشته باشد. بازگشت سرما  ياقتصاد  هیتوج  یهر ارگان  يبرا  يدیخورش  يها  روگاهیکه احداث ن
 نخواهد داشت.  ياقتصاد هیتوجاین بحث ها، قطعا  روگاه ین زاتیتجه نهیبرابر شدن هز 4برد. حال با توجه به  یم  مانسال ز

 يرا برا  یی ها  نی زم  يخواهند شد، ادامه داد: شهردار  زیتجه  ندهیسال آ  2تا    ا یشده و    زیتجه  يد یخورش  يبه سلول ها  ای  يمناطق شهردار  یتمام  نکهیا  انیبا ب  يو
گذاران قرار    ه یسرما  اریو بهشت رضوان در اخت  (ع)در مجموعه بهشت رضا  ن یکه زم  يمشخص کرده است، به طور  يدیخورش  يها   يدر بحث انرژ  يگذار  هیسرما

رشد  تورم و    شیافزا  لیکند. اما متاسفانه به دل  ی م  ی اعالم آمادگ  يشهردار  ،کند   يدر حد مگاوات راه انداز  ی گاهرویبخواهد ن  يگذار  هیگرفته است، حال اگر سرما
 نشان نداده است. یحوزه رغبت نی ورود به ا يبرا یتاکنون بخش خصوص ، ها  روگاهین زاتیتجه نهیهز
 هستند  ی لیدر آستانه تعط ریدپذیتجد يفعال در حوزه انرژ شرکت*
شرکت فعال در حوزه   50به   بی: قرتریبون را در اختیار گرفت و گفتو آب  يانرژ ییخانه هم افزا ره یمد  اتیه  سیرئ ، یسالم  دیسع این جلسهاز  يگریبخش د در

شده   لیتعط زین يدیپنل خورش  دیکارخانه تول 2 هستند.  یلیشرکت ها ورشکسته و در آستانه تعط نیوجود دارند که عموما ا يدر استان خراسان رضو  ریدپذیتجد
 . اند
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 شناسه  

 : حوزه موضوعه
 )  27/11/99/ص مورخ 3140/99ارائه دهنده کمیسیون انرژي به شماره نامه –ع توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر ( خورشیدي) و بررسی موض -1
 )  13/11/99مورخ 15813/99موضوع مالیات کانون انجمن هاي صنفی کارگري ( ارائه دهنده کانون انجمن ها صنفی کارگري به شماره نامه -2

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده    تهیه کننده : 
 8از        6           تعداد صفحه : 13/12/1399   : تاریخ جلسه 

  ي ها  يدر انرژ  يگذار  هیله سرمائمس  نیا  و   دهد  ی م  ارائه  برق به مردم  متیدر ق  را  يدیارزان است، در واقع دولت سوبس  ی فروش برق واقع  متیقادامه داد:    ي و  -
  روگاه ین  يدیبرق تول  دیبا  زین  لتپاك حرکت کند، دو  يانرژ  دیگذار به سمت تول   هیشود تا سرما  یبرق واقع  متیق  دیکرده است. با  ياقتصاد  هیپاك را فاقد توج

 بخرد.  ی واقع بهايرا به  يدیخورش يها

 است  بیشتر يدی خورش يها روگاهیاحداث ن نهیهوا به مراتب از هز یآلودگ نهیهز*
 يدیخورش  يها  روگاهیکرد: اگر بحث اجبار در احداث ن  حیتصردر سخنانی    يخراسان رضو  عیصنا  رانیانجمن مد  رهیمد   اتیعضو ه  زدانبخش،یادامه عبداهللا    در

  د یبا  زین  يشهرداروي ادامه داد:    ارائه شود.  ی دولت  ي توسط دستگاه ها  دی . دستور موکد باسازدو امکانات را فراهم    التیکمک کند و تشک  د ی مطرح است دولت با
ن  سبتن احداث  غ   يدیخورش  يها  روگاهی به  در  عملکرد شهردار   نیا  ریاقدام کند  به  ا  يصورت  در  است.  وارد  با  نیانتقاد  قانون    يتوسط دستگاه ها  دیخصوص 

در    دی با  نیدارد. بنابرا يدیخورش يها روگاه یبه مراتب باالتر از احداث ن  يا نهیشود هز یم  جادی مانند مشهد ا یی که در کالنشهرها  ی آلودگو   شود بیتصو ی باالدست
 اقدام شود.  یبه صورت مل يدیخورش يها  روگاهین سیتاس
با افزا  عیشرکت توز  نکهیا  انی با ب  يبرق خراسان رضو  يروین  عیازار برق شرکت توزسرپرست دفتر ب   ی، مرزبان   يمهد  يانرژ  ینیتضم  دیخر  يدرصد  20  شیبرق 

 يا  ستهیامداد بوده که اقدامات شا  تهیبر عهده کم  يدیخورش   يها  روگاه ین  س یبعد تاس  کی  ریاخ  يسال ها  ی کرد: ط  حیموافق است، تصر  يدیخورش  يها  روگاهین
  ي ارگان تا حدود   نیا  تیبود حما  دواریام  يدیخورش  يها  روگاهیتوان به احداث ن  یارگان م  نی ا  تیصورت گرفته حال باز هم با حما  حمایتی  ارگان  نیتوسط ا  زین

 کند.  یم ياقتصاد هیتوج  يرا دارا يدیخورش يها روگاهیاحداث ن
رضو  تیحما  تهیکم  یاستان  رخانهیدب  سیرئ  ، یلباف خراسان  کار  و  بند  ياز کسب  دوم  يدر جمع  کار  جلسه  دستور  تخص  حیتصر  این  عمران  صیکرد:    ی بودجه 

بس ها  اگرچهاست    نییپا  اریدستگاه  تکل  روگاه ین  سیتاس  و  باشد  ی قانون  فیها  ا  می  بودجه چالش  کمبود  ا  جاد یاما  با  است.  پ   ن یکرده    20  شیافزا  شنهادیحال 
 ابالغ خواهد شد.  به دستگاه هاي متولی  ینیتضم دیخر يدرصد

دارد که مساعدت الزم را   یآمادگ   يشهرداربر ضرورت بهره گیري از توان شهرداري در حوزه تولید و مصرف انرژي هاي تجدید پذیر تاکید کرد و یادآور شد:    وي
کار    انیکه در حال حاضر پا   یی مجموعه ها  ياگذار قرار دهد.  بر  هیسرما  اریدر اخت  يدیخورش   روگاه یاحداث ن  يبرا  ازیمورد ن  يها   نیدر خصوص فراهم کردن زم

 شهر ارسال شود.  يبه شورا  حهیبه عنوان ال يدیخورش يها روگاه ین زیتجه ، باید شود ی صادر م
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 شناسه  

   : حوزه موضوعه
 )  27/11/99/ص مورخ 3140/99ارائه دهنده کمیسیون انرژي به شماره نامه –ع توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر ( خورشیدي) و بررسی موض -1
مورخ 15813/99موضوع مالیات کانون انجمن هاي صنفی کارگري ( ارائه دهنده کانون انجمن ها صنفی کارگري به شماره نامه -2

13/11/99  ( 
 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا) 12خراسان رضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار    تهیه کننده : 
 8از     7    تعداد صفحه : 13/12/1399     : تاریخ جلسه 

 مهلت پیگیري  مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف 

شماره   الف  نامه  هاي    13/11/99مورخ    15813/99مندرجات  انجمن  کانون  دبیرمحترم 
صنفی کارگري استان پیرامون ارائه برگ تشخیص مالیات به کانون انجمن هاي صنفی و  
اجرایی   هاي  دستگاه  محترم  نمایندگان  و  اعضا  حضور  با  ها  انجمن  از  دیگر  تعدادي 

از بحث ، پس  و بخش خصوصی مطرح گردید  اینکه    ذیربط  به  با عنایت  نظر  تبادل  و 
می   تامین  از طریق حق عضویت  و  بوده  غیرانتقاعی  کارگري  تشکل هاي  فعالیت هاي 
شود  ، و این حق عضویت ها فقط بخشی جزئی از هزینه هاي جاري را پوشش می دهد 
و چنانچه کمک هاي دولتی و دستگاهی صورت نپذیرد به همین میزان نیز امکان ادامه  

و  فعالیت   وظایف  قوانین  حسب  استان  مالیاتی  کل  اداره  طرفی  از  و  ندارد  وجود 
  1393دستورالعمل موجود تاکید بر پرداخت مالیات از طریق ارسال اظهار نامه از سال  

و   اصلی  متولی  عنوان  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  اینکه  ضمن   ، دارد 
که این تشکل ها کامال غیر انتفاعی بوده   صادرکننده مجوز فعالیت نیز تاکید بر این دارد

و فعالیت صنفی داشته و اصوال طبق ضوابط موجود نمی توانند فعالیت اقتصادي نمایند  
است  ممکن  اینکه  . ضمن  شوند.  می  منحل  اقتصادي  هاي  فعالیت  انجام  در صورت  و 
عدم حل و فصل موارد موجود به حفظ و نگهداشت تشکل هاي کارگري و کارفرمایی  
با بررسی   موجود و شکل گیري تشکلهاي جدید می تواند اثرات منفی داشته باشد لذا 

 جمیع جهات توافق گردید:  
تاکید    -1 و  آنها  بودن  انتفاعی  غیر  و  کارفرمایی  و  کارگري  هاي  تشکل  وضعیت  و  شرایط  دلیل  به 

اداره کل مالیاتی  دستگاه صادرکننده مجوز بر عدم هر گونه فعالیت اقتصادي مساعدت هاي الزم توسط 
 تا این تاریخ صورت پذیرد. 

ادارات کل   ،   ضمن طرح موضوع در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و مرکز  -2
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان   ر و رفاه اجتماعی پیگیري نمایند ،مالیاتی و تعاون ، کا

ابهامات مطرح شده و آثار آن بر ادامه فعالیت اینگونه مالیاتی کشور به لحاظ حساسیت موضوع و وجود  
 .  شودتشکلها موضوع را در مرکز با نشستهایی که می توانند داشته باشند  مطرح و حل و فصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره کل امور 
 مالیاتی استان 

 

اداره کل تعاون ، کار 
 و رفاه اجتماعی 
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 شناسه  

   : حوزه موضوعه
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 ج.ا.ا)قانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي (کمیته استانی بند (ب ) ماده    تهیه کننده : 
 8از     7    تعداد صفحه : 13/12/1399     : تاریخ جلسه 

 مهلت پیگیري  مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف 

شماره   ب نامه  مورخ  99/ 3140مندرجات  اتاق    27/11/99/ص  انرژي  کمیسیون  محترم  رئیس 
موجود در خصوص بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزي خراسان رضوي پیرامون موانع و مشکالت  

 ث و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ گردید:  ژي هاي تجدیدپذیر مطرح و پس از بحانر
با توجه به روند افزایش قیمت ها و افزایش قراردادهاي ریالی پیمانکاران و غیر اقتصادي شدن   -1

دم رغبت به سرمایه هاي تضمینی و ع  هاي کوچک تجدیدپذیر با خرید هزینه هاي ایجاد نیروگاه  
درصد ضمن   20قل به میزان  گذاریهاي جدید مقررشد موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی حدا

، طرح در شوراي گفت حترم خراسان رضوي شوراي گفت و گو از طریق استانداري  طرح در جلسه
 .وگوي و برق استان پیگیري شود  

هاي تماناستفاده از انرژي خورشیدي در ساخنماینده محترم شهرداري مشهد گزارشی از روند    -2
 50حدود    حسب گزارش ارائه شده .  دند  ومربوط به شهرداري مشهد و واحدهاي وابسته ارائه نم

می شود   انرژي تجدیدپذیراستفاده  از  وابسته شهرداري مشهد  مراکز  و  ساختمانها  از    % 50درصد 
 اجرایی خواهد شد  1400باقی مانده  طی سال 

ایه  دفتر جذب سرم
گذاري استانداري  

 و
دبیرخانه شوراي  

 گفت و گو 
 و

 شهرداري مشهد 

 روز 10
 ) 1400(سال  

عامل کاهش آالیندگی است و تولید انرژي از محل   خودبا توجه به اینکه انرژي هاي تجدیدپذیر ج
و با عنایت به نقش و اثرگذاري   می شودانرژي هاي تجدیدپذیر باعث کاهش گازهاي گلخانه اي  

شهرداري در شکل گیري شهري با محیط زیست پاك و فاقد آلودگی مقرر شد شهرداري مشهد  
ع استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر در در الیحه اي به شوراي شهر مشهد پیشنهاد نمایند تا موضو 

زمینه  و  گرفته  قرار  مدنظر  ساختمانی  پروانه  صدور  هنگام  به  سازمانها  یا  و  مرتفع  ساختمانهاي 
 استفاده از انرژي تجدیدپذیر فراهم گردد.  

 شهرداري مشهد 
 و 

 شوراي شهر 

 یکماه 

 


