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 گزارش جلسه 

 خراسان رضوی استانداریمحل نشست:  21.00ساعت خاتمه:  18.30ساعت شروع :  20/11/95تاریخ جلسه: 36شماره نشست: 

 دستــــور جلسه 
 

 پیش از دستور جلسه: 

-  --------------------------- 

 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

تبه ردفتر محترم فنی استانداری در ارتباط با عدم پذیرش و صالحیت  16/07/93مورخ  38/41/23011موضوع نامه شماره  -

 بهره وری قانون افزایش 2ماده  6بندی انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به تبصره 

 نشد( ، مطرحکشور رئیس کل سازمان امور مالیاتیامکان طرح موضوعات در جلسه با )بدلیل  بررسی موضوعات حوزه مالیات: -

o  افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس نظرات کارشناسی در رابطه با پیشبررسی 

o  ات قانون مالی 167و  191مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسری  33عدم اجرای کامل ماده

 .های مستقیم

 وزارتدر خصوص وظاای   قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 21بررسی شرایط الزم جهت تحقق ماده  -

ه و ترکیا  تعداد، رشاتدر رابطه با ساماندهی علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 

و   یتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عاالی مارتبط باا کشااورزی، مناابع طبیعایجنس

 وزارت جهاد کشاورزیانجام شده توسط دامپزشکی براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی 

     دبیرخانه شورا و 76موضوعات مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی طرح شده در کمیته استانی ماده  -

 جمع بندی و مصوبات -
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 حضور نماینده 
 

 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردی 

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شافعی 2

3 
 حضرت حجه السالم و المسلمین

 جناب آقای مظفری*
 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی و عضو شورا

 رییس محترم دبیرخانه شورا لبافیجناب آقای  4

 و عضو شورا رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی رمضانی دکتر جناب آقای 5

 و عضو شورا صنعت،معدن و تجارت خراسان رضویرئیس محترم سازمان  سرکار خانم مهندس علیرضایی 6

 و عضو شورا ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی *جناب آقای مهندس مزروعی 7

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان و عضو شورا جناب آقای منصوری 8

 و عضو شورا خراسان رضوی مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای احمدی 9

 و عضو شورا رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوی مجتبویجناب آقای  10

 و عضو شورا ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 11

 جناب آقای مهندس سیادت 12
و  یخراسان رضوعضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 عضو شورا

 و عضو شورا دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر خانی زاده 13

 و عضو شورا نائ  رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 14

 الکترواستیل و عضو شورامدیریت محترم شرکت  جناب آقای دکتر محمدزاده 15

 نائ  رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی و عضو شورا جناب آقای خنداندل 16

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران و عضو شورا جناب آقای شریعتی مقدم 17
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردی 

 جناب آقای دکترمروج الشریعه  1
 وی ومعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رض

 عضو شورا

 شهردار محترم مشهد و عضو شورا جناب آقای مرتضوی 2

 و عضو شورا دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 3

 جناب آقای مقصودی 4
و  ریاست محترم مجمع نمایندگان استان و نماینده محترم مردم سبزوار، جوین

 جغتای در مجلس شورای اسالمی 

 نماینده محترم مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی جناب آقای مهندس بنائی 5

   نماینده محترم مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسالمی       جناب آقای نگهبان سالمی 6

 نماینده محترم مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر گرمابی 7

 انائ  رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوی  و عضو شور جناب آقای رهنما 8

 شورا محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی و عضومدیرعامل  جناب آقای حلمی 9
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

زمان معاون اول محترم رییس جمهور به کلیه وزارتخانه ها، سا 9/11/95مورخ  138881/52207بخشنامه شماره  -

 اخاذ ومنهادهای انقالب اسالمی و استانداری های سراسر کشور در رابطه باا لازها،موسسات و شرکت های دولتی، 

یاران و اتاق های بازرگانی،صانایع،معادن و کشااورزی ایاران، تعااون انظرات تشکل های غیردولتی اقتصادی نظیر 

ی اجرایای در تدوین یا اصالح بخشنامه ها و رویه ها،بصورت کتبی کارگری اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و

بارای  ارقانون بهبود مستمر محیط کسا  و کا 3و   2در اجرای مواد و ارائه پیشنهاد برای تصوی  مقررات دولتی 

 خواهد بود. اثر نشاءبخش تولید مبخش خصوصی بویژه 

د را خص شده است و بزودی فعالیت خودر دادستانی کشور مش کمیته ملی حمایت قضایی از سرمایه گذاریاعضاء  -

 آغاز می نماید.

هید شاتوساعه فرودگااه سند همکاری اقتصادی امضااء شاد کاه  4در سفر اخیر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران  -

 بوده است. برای استان در این اسناد یکی از موارد مهم مشهدهاشمی نژاد 

دهکاران بانک ها با اشاره به الیحه قانونی ممنوعیت خاروج باای به مدیران عامل رییس کل بانک مرکزی در نامه -

، علیاه باه عناوان آخارین اقادام و ناه باه عناوان اهارم فشاار در گاام اول بانکی خواستار استفاده از این الیحاه 

بندی به مواردی همچاون لازوم امضاای شاخص مادیرعامل باناک در ناماه  16نامه  در این.شده است بدهکاران

قی باا الخروجی، اطالع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقی درخواست ممنوع

 .ده استشمیلیارد ریال اشاره  5میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی  3بدهی 

میلیاون  300میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ 100اشخاص حقیقی متقاضی تسهیالت بانکی تا مبلغ  -
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 .مالیاتی ندارند تومان نیازی به دریافت گواهی

ده است در ایان اار میلیارد تومان در کشور خبر دهز 30رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از برآورد فرار مالیاتی تا  -

ر از بایستی در شناسایی آنها بیشاتر تاالش شاده و فشاا است این عدد بیشتر بوده و ش خصوصی معتقد رابطه بخ

 شناسنامه برداشته شود.بخش خصوصی دارای روی 

، انو تعاونی به جذب نیروی کار جاو موج  مصوبه مجلس، برای ترغی  کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصیب -

التحصیالن دانشاگاهی باا مادرد حاداقل کارشناسای باه نسبت به جذب فارغ چنانچه طی برنامه ششم توسعهدر 

عااف ساال از تااریش شاروع باه کاار م 2صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 

 .هستند

 هزار فرصت شغلی در دهه مبارکه فجر در استان افتتاح شده است. 3پروژه با امکان ایجاد  201 -

 شد. تی در ارتباط با وضعیت تولید لوازم خانگی در استان و لزوم حمایت از این بخش در جلسه مطرحموضوعا -

در جلساه مهمترین مصوبات تحقق یافته در دبیرخانه شورای گفت و گو جهت استحضاار اعضااء و تصاوی  شاورا  -

 قرائت گردید.

اسیتانداری در ارتبیاب  یا عیدم دفتر محترم فنی   16/07/93مورخ  38/41/23011موضوع نامه شماره ( ب

 پذیرش و صالحیت رتبه  ندی انجام شده توسط سازمان نظام مهندس  کشاورزی و منا ع طبیع   یا عناییت  یه

 قانون افزایش  هره وری 2ماده  6تبصره 

به تصوی  "افزایش  هره وری  خش کشاورزی و منا ع طبیع "مجلس شورای اسالمی قانون جامعی با عنوان  1389سال  -

به تأیید شورای نگهبان رسیده و در  89/5/6تبصره است، در تاریش   36ماده و 35رساند. این قانون که مشتمل بر 

ابالغ گردید. پس از گذشت بیش از شش سال از تصوی  این قانون ، کماکان بسایاری از ماواد و  89/5/19تاریش 
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( قانون مذکور می باشد. بر 2ماده ) (6ین موارد مهم، تبصره )بندهای آن به مورد اجرا گذاشته نشده است. یکی از ا

( قانون مذکور آمده است: به منظور: ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای 2اساس آنچه که در ماده )

ر هاا دهای مصارف عوامال تولیاد و نهادهبهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصوالت، اصاالح و بهباود شایوه

های افازایش ارزش محصوالت و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ انجام فعالیت هاای مهندسای و تاأمین زمیناه

هاای گیااهی و دامای؛ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ تشخیص و درمان آفات و بیماریافزوده و ارتقای بهره

جمهوری اسالمی ایران موظفند حس  مورد های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی سازمان

و متناس  با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قال  سیاستها و ضاوابط حااکمیتی 

اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسایس درمانگاههاا )کلینیاک هاا(، 

ها، بیمارستان هاای دامای، مراکاز تلقاین مصانوعی و ، آزمایشگاه ها، داروخانه(لینیک هاهای درمانی )پلی کمجتمع

کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایای، مادیریتی، ماالی و بیماه، اقتصاادی، بازرگاانی و مایه

است؛ در انعقاد قارارداد و  ( این ماده آمده6کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نکته مورد نظر این که در تبصره )

بندی سازمان های نظام مهندسی و دامپزشاکی ماالد عمال ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه

 باشد. می

خر ماورد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به عنوان قانون مؤ 2ماده  6بر اساس تبصره  -

استناد می باشد، تعیین صالحیت و صدور گواهی رتبه بندی شارکت هاای خادمات مشااوره و پیمانکااری بخاش 

ابع مناکشاورزی و سایر مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به طور خاص، به سازمان نظاام مهندسای کشااورزی و 

تااریش  طبیعی واگذار شده است. بر این اساس، آیین نامه اجرایی نحوه رتباه بنادی مراکاز موضاوع ایان مااده، در

 .به تصوی  هیأت محترم وزیران رسیده است 28/9/1391

( قاانون برناماه و بودجاه 22، سازمان برنامه وبودجه کشور بر اسااس مااده )مطرح شدهعلیرغم مستندات قانونی  -
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قانون برنامه پنجم توسعه، که به صورت عام صالحیت و رتبه بنادی را  (224و  215( و حکم مواد )1351)مصوب 

 .داناد به سازمان مذکور واگذار نموده است، خاود را تنهاا مرجاع صاالحیت دار رتباه بنادی در هماه اماور مای

قانون افزایش بهره وری و استعالم صورت گرفته از حاوزه معاونات اماور  2ماده  6با عنایت به صراحت تبصره  -

استانداری خراساان  سازمان برنامه بودجه استان و اداره کل دفتر فنیپیشنهاد شد حقوقی ریاست محترم جمهوری، 

در اساتان  2مااده  6ریایس جمهاور و تبصاره  ترتیبی اتخاذ نمایند تا هرچه سریعتر مفاد نامه دفتر حقوقی رضوی

 اجرایی گردد.

ماورخ  38/41/23011نامه شاماره طی مکاتبه انجام شده توسط سازمان برنامه بودجه استان، در جلسه اعالم شد  -

ازمان دفتر محترم فنی استانداری در ارتباط با عدم پذیرش و صالحیت رتبه بندی انجام شده توساط سا 16/7/93

 است. نتفیمکشاورزی و منابع طبیعی  نظام مهندسی

 در قانون افزایش  هره وری  خش کشاورزی و منا ع طبیع  21 ررس  شرایط الزم جهت تحقق ماده  ررس  ( ج

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه هیا و مسسسیات ومیوزش عیال  ویردولتی  خصوص وظایف 

تعداد، رشته و ترکیی  جنسییت  دانشیجویان رشیته هیای تحصییل  دانشیگاه هیا، مراکیز و را طه  ا سامانده  

مسسسات وموزش عال  مرتبط  ا کشاورزی، منا ع طبیع  و  دامپزشیی   راسیان نیازسینج  و میدیریت منیا ع 

 وزارت جهاد کشاورزیانجام شده توسط انسان  

وزارت علاوم، تحقیقاات و فنااوری و کلیاه  ،بع طبیعیقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منا 21طبق ماده  -

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیا  جنسایتی دانشاجویان رشاته هاای 

تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشکی خود را قبل از 

زی انجاام مای شاود، راساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهااد کشااوراعالم و پذیرش، ب



 

 

 دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی ورای گفتگویــش
 

8 

 

ا ترکی  مصرح در ب استانی راهبردی شورایباید  ،ماده اینآیین نامه اجرایی ساماندهی نمایند در این رابطه باستناد 

 تا نتایج موضوع این ماده محقق گردد.آن تشکیل شود 

  و د یرخانه شورا    76موضوعات مرتبط  ا حوزه معدن و صنایع معدن  طرح شده در کمیته استان  ماده  (د

ه کمیتاه پیشنهادات ارائه شده به همراه اصالحات مربوطه که از طریق کمیسیون معدن و صنایع معدنی در دبیرخان -

 جمعبندی شده بود در جلسه مطرح شد.شورای گفتگو دبیرخانه و  76ماده 

اساان یکی از موارد مطرح شده در جلسه تعداد استعالم های مورد نیاز جهت دریافت پروانه اکتشااف است.کارشن -

 زمین شناسی حاضر در جلسه معتقدند اکتشاف کمترین آسی  به محیط زیسات را وارد مای نمایاد و بایساتی باه

 سرمایه گذاری در این حوزه توجه ویژه شود.

 گروه زیر در جلسه مطرح شد:پیشنهادت حوزه معدن در دو  -

د ه پنجره واحال ( آن تعداد از مواد قانونی و آیین نامه اجرایی ذیربط که تا کنون اجرایی نشده است از جمل

آن  هر چه سریعتر زمینه اجرای که بایستیدستگاههای متولی با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 .گردددر استان فراهم 

 ی دولت و بخاشگوو  شورای گفت به  که بایستی  به اصالح قوانین و مقررات استب(مواردی که مربوط 

زارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون مربوطه در مجلس شاواری اساالمی مانعکس و خصوصی کشور،

ورا ارائاه شاتا حصول نتیجه مرات  را پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه  نیزگردد و دستگاههای استانی ذیربط 

  .دننمای
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 مصـــوبات

 در سطح استان : 

  از طریاقکاه دستگاههای اجرایی و تشاکلهای بخاش  بینمصوبات دبیرخانه شورای گفت و گو در قال  تفاهم  -

 انه شورا در حال پیگیری است به شرح زیر مورد تصوی  قرار گرفت: و دبیرخ 76دبیرخانه کمیته ماده 

o ای رفع مشکل حریم واحدهای گلخانه  

o  جهااد وزارت  توساط تادوین شادهدستورالعمل  وقانون نظام جامع دامپروری  16اجرای ماده پیگیری

  در این رابطه کشاورزی

o یر تغییر اساسنامه شرکتهای حمل و نقل بین المللی در خصوص تعداد وسیله نقلیاه ملکای باه ناام ماد

 و مدیر عامل.نی برای هیات مدیره درصدی سهام شرکتهای تعاو 10عامل و تعیین سق  

o  انجمن مدیران صانایع در خصاوص نحاوه حسابرسای هاا و توسط آموزشی الزم  های دوره برگزاری

 آشنایی فعالین اقتصادی و تشکل ها با بهاره گیاری از اسااتید موسساه حسابرسای و ساازمان تاامین

امکان استفاده از ظرفیت های موجود بخشانامه هاا و رویاه هاای تاامین فراهم آمدن  جهت اجتماعی

 اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی 

o نشست مشترکی بین مشاورین اتاق بازرگانی، صنایع، معاادن و کشااورزی خراساان رضاوی،  برگزاری

  برساینمایندگان اتاق در هیات های تامین اجتماعی، مسئولین محترم تاامین اجتمااعی و موسساه حسا

  3/11مشکالت و ابهامات ایجادشده در زمینه مفاد بخشنامه جهت رفع 

د با عنایت به طرح موضوع وضعیت تولید لوازم خانگی در استان و لازوم حمایات از ایان بخاش، مقارر گردیا -

صانایع فلازی و لاوازم خاانگی وزارت صانعت،معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مدیر کال محتارم 

 دعوت نماید.جهت حضور در استان و برگزاری جلسه در این رابطه تجارت 

 در اجرای پذیرش و صالحیت رتبه بندی انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  موضوع -

رت گرفته حسا  گازارش و موافقات رئایس محتارم و استعالمات صو  قانون افزایش بهره وری 2ماده  6تبصره 

 38/41/23011ناماه شاماره  ضمن منتفی شادن سازمان برنامه بودجه استان مورد تایید و موافقت قرار گرفت و 

دفتر محترم فنی استانداری در ارتباط با عدم پذیرش و صالحیت رتبه بندی انجاام شاده توساط  16/7/93مورخ 

در استان در چاارچوب قاوانین و مقاررات موجاود  ، مقرر گردید و منابع طبیعی  سازمان نظام مهندسی کشاورزی
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تعیین صالحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های خدمات مشااوره و پیمانکااری بخاش کشااورزی و ساایر 

 انجام شود. استانسازمان نظام مهندسی کشاورزی  توسط مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به طور خاص،

خش بقانون افزایش بهره وری  21ماده آیین نامه اجرایی شورای راهبردی استانی موضوع  فعال شدن ضرورت -

باه  سازمان محتارم جهااد کشااورزی اساتان مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد در استان کشاورزی و منابع طبیعی

 مفکاریباا ه و مدت زمان انجاام ایان وظاای  را ای  دستگاههاوظ ،راهکارها ،در اولین جلسهعنوان رئیس این شورا 

ی جهات پیگیریهااضمن اطالع رسانی از طریق صدا و سیما مشخص نموده و اعضاء خصوصی و دولتی عضو این شورا 

 منعکس نماید.نیز به شورای گفت و گو بعدی 

عادن و مو اکتشاف  ظرفیت ها،مزیت ها و ... حوزه معدن شناسایی شده و برنامه یکساله بهره وریمقرر گردید  -

 اساتان و توسعه ذیل شورای برنامه ریزیکارگروه اقتصادی امور تولید  در کمیسیون صنعت و معدنِنقش هر دستگاه 

 گردد.به شورای گفت و گو جهت پیگیریهای بعدی منعکس آن تدوین و ابالغ  و نتایج 

 گرفت: مورد تصوی  قراربصورت زیر  حوزه معدنمطرح شده در جلسه در موضوعات  -

o   طای  شدهنکه تا کنون در استان  اجرایی در حوزه معدن مواد قانونی و آیین نامه های  اجرایی ذیربط

 ساازمانها و دساتگاههایمکاتبه ای از طریق دبیرخانه شورا به دستگاههای ذیاربط مانعکس گاردد و 

 مایند.اجرایی موظفند در کوتاهترین زمان ممکن زمینه اجرایی آن را در استان فراهم ن

o  تارم اتااق محکمیسیون معدن و صنایع معادنی طریق از مواد قانونی دارای ابهام و برداشتهای متفاوت

 در قال  نشست های تخصصی رفع ابهام گردد.بازرگانی استان 

 

 در سطح مل  و فراگیر: 

گاوی  شاورای گفات وبه به اصالح قوانین و مقررات است مقرر گردید موارد قانونی در حوزه معدن که نیازمند  -

و  وی باه وزارت صانعت، معادن و تجاارتاساتانداری محتارم خراساان رضااز طریق و  دولت و بخش خصوصی کشور

یجه تا حصول نت نیزمجلس شواری اسالمی منعکس گردد و دستگاههای استانی ذیربط کمیسیون های مربوطه در دولت و 

 د.ننمای مرات  را پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورا ارائه

 

 


