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بسمه تعالی

:مقدمه

ایجاد تعامل و همکاري و هم توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور ومشکالتموانع وشناسایی
افزایی بین مدیران دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و اصناف همواره از دغدغه هاي اصلی دولت 

هاي مالی و از طرفی پاسخ دولت به کند بودن رشد اقتصادي، تخصیص کمک.به شمار می رودها 
و قوانینفقدان د در مقابل بخش خصوصی از مواردي ماننو بودهمالیاتیبعضاٌ مساعدتهاي

روندو نیز هاي الزم براي سهولت فعالیت اقتصادي، حقوق مالکیت معنويو زیرساختمقررات
دولت یا بخش خصوصی به تنهایی تجربه نشان داده که . ه اندداشتیه هاییگال،تغییرات ساختاري

تواند آنچه میلذاو تواند به شناسایی مشکالت موجود، ارائه راه حل و اجراي آنها بپردازدنمی
تعامل بین دولت و بخش خصوصی در قالب گفتگوي و توسعه شودموجب موفقیت و یکپارچگی 
حل براي شناسایی و به عنوان یک رویکرد جدید است که امروزهبین دولت و بخش خصوصی

. اران، در محافل سیاستگذاري کشورهاي مختلف مطرح استذگمشکالت تولیدکنندگان و سرمایه
کشورهاي مختلف و بخش خصوصی آغاز شده و با اقبال سیاستگذاران1990رویکرد از دهه این

.است

مجلس 16/11/1390مصوب (وکار قانون بهبود مستمر محیط کسبدر ایران نیز در اجراي 
شوراي است، که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي پیشنهاد شده) شوراي اسالمی

ل به اهداف چشم ن نهادي غیر انتفاعی در راستاي نیبخش خصوصی به عنواگفتگوي دولت و 
. انداز و به عنوان یکی از دستاوردهاي برنامه پنجم توسعه کشور در استانها و کشور تشکیل شد

این شورا به عنوان نهادي خالق و مبتکر به تقویت اعتماد بین بخش خصوصی و دولت کمک کرد 
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فی تعامالت بخش خصوصی و دولتی موجب همگرایی در خواسته و از طریق تقویت کمی و کی
هاي دولت و بخش خصوصی شده است و در نهایت زمینه هایی را براي ارائه راهکارهاي موثر و 

.کارآمد جهت رفع موانع رشد و توسعه فراهم نمود

که شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی گذشتهدر استان خراسان رضوي طی چند سال
در ذیل گزارش . تشکیل شده، جلسات متعددي را تشکیل و نتایج قابل قبولی را ارائه نموده است

1396عملکرد یکساله شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي طی سال 
.آورده شده است
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ضويراندار محترم خراسان جناب آقاي مهندس رشیدیان ریاست شورا و است

» دام ظله العالی«در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبريکهخداوند بزرگ را شاکریم
نام گذاري شده بود، استان خراسان رضوي »تولید و اشتغال: اقتصاد مقاومتی«مزین به نام 

دستاوردهاي ارزشمندي همچون رتبه برتر عملکرد شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 
استان موفق در حوزه 5درصد و یکی از 91کشور، رشد تولید، نرخ اشتغال بیش از سطحدر 

افتتاح پروژه هاي بزرگر نفتی و درصدي صادرات غی13,6رشد . را کسب نموده استاشتغالزایی
این نتایج . اقتصادي با محوریت بخش خصوصی از دیگر موفقیت هاي چشمگیر استان بوده استو 

درخشان بیانگر عزم جدي استان خراسان رضوي در حرکت پرشتاب در مسیر توسعه اقتصادي در 
.سطح ملی و بین المللی می باشد

جالله و توجهات ولی نعمتمان حضرت جل حقبی شک این موفقیتها ماحصل عنایت حضرت
و همکاري بخش خصوصی، تعاونی و دولتی است که و همدلی، مشارکت) ع(ن موسی الرضاعلی ب

تبلور عینی این تعامالت و هم افزایی سازنده، در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی به 
. منصه ظهور رسیده است
که به نام سال حمایت از تولید 1397ر سال ریزي هاي صورت گرفته دامیدواریم با برنامه 

داخلی مزین شده و ملت و دولت در کنار هم مورد خطاب قرار گرفته اند و در راستاي برنامه 
یعتر به سمت توسعه ششم توسعه با تاکید بر نقش آفرینی تمامی بخشها، زمینه حرکت سر

.»انشاءاهللا«عادالنه در استان فراهم گردد متوازن
پنجساله ششم توسعه استان، استان بر اساس هدفگذاري برنامه اساسیالزاماتاز دیگر 

درصد و سایر اهداف کمی و کیفی در 7درصد، نرخ بیکاري 8رسیدن به رشد اقتصادي بیش از 
حوزه هاي صادرات و اشتغالزایی و بخصوص بهره وري می باشد که حصول آن منوط به توجه 

و ظرفیتهاي بخش خصوصی و تعاونی در استان است که امیدوارمجدي به مزیتهاي بالقوه استان 
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همکاري بخش هاي خصوصی و تعاونی توانمند و تشکلهاي باشاهد اثرگذاري بیش از پیش
عمومی و دولتی مرتبط در تصمیم سازي و تصمیم گیریهاي استان با رویکرد ایجاد ارزش افزوده، 

جدید تولید و اشتغال در بخشهاي دانش بنیان، هايوري و ایجاد زمینه و فرصتزایش بهرهاف
.فناوري هاي نوین و تحقق اهداف  تعیین شده در سایر بخش هاي مهم اقتصادي باشیم

والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
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جناب آقاي مهندس شافعی دبیر شورا و رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزي استان

با همه فراز و نشیب هایی که در حوزه هاي مختلف 1396از اینکه توفیق پیدا کردیم سال 
اقتصادي، اجتماعی، سیاسی وجود داشت، در قالب تعامل بین بخش خصوصی، تعاونی و دولتی 
بتوانیم بستر مناسبی براي بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال با استفاده از 

.ستانی و ملی را فراهم نماییم خداوند قادر متعال را سپاسگزاریمظرفیت هاي ا

هرچند تنگناهاي موجود داخلی و خارجی در بسترهاي اقتصادي موجب گردید نتوانیم آنچه 
مورد درخواست و انتظار فعاالن اقتصادي است فراهم و محقق شود، ولی فهم موضوع و توجه به 

اهکارهاي اجرایی در سطوح مدیران استانی و کارشناسان شناسایی موانع کسب و کار  و ارائه ر
موثر در حوزه فعالیت هاي اقتصادي، اقدام قابل قبولی بود که ادامه آن می تواند تقویت تعامل و 

.همکاري میان دولت و بخش خصوصی را در بر داشته باشد

خش خصوصی هم اکنون روزنه هاي جدیدي از تعامل با مسئوالن دولتی براي حل مشکالت ب
باز شده است و امیدواریم با تعامل در شورا و گسترش مناسبات، موضوعات حل و فصل شده و 

.راهکارهاي جدید و کارآمد براي آنها اندیشیده شود

به طور قطع جهت دستیابی به حمایت از کاالي ایرانی می بایست همراهی و تعامل بین دولت 
و گسترش سرمایه گذاري و افزایش صادرات و توسعه و بخش خصوصی در زمینه رفع موانع تولید 

اقتصادي صورت پذیرد و پس از ایجاد تفاهمات و رفع موانع تولید در داخل، در مجامع جهانی نیز 
بخش خصوصی و دولتی تواماً حضور داشته باشند، ضمن اینکه ما فرصت زیادي نداریم، باید یک 
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برنامه ریزان، حاکمیت کشور و فعاالن اقتصادي این بار تصمیم بگیریم و همه با هم اعم از مردم،
.شعار را محقق کنیم

جا دارد از همه اعضاء شورا، تشکلهاي بخش خصوصی، دستگاههاي اجرایی عضو و غیر عضو و 
شورا در جهت ایجاد تعامل و استفاده از و به دبیرخانه 96بطور کلی همه افرادي که در یکساله 

کمک نمودند، بویژه جناب آقاي استاندار که ریاست شورا را نیز بر ظرفیت هاي استانی و ملی 
.عهده دارند، تشکر و قدردانی نمایم
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دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان رییسلبافیجناب آقاي
خراسان رضوي

دولتی در یک فرآیند کلی اصوالً موانع کسب و کار توسط تشکلهاي بخش خصوصی و بعضاً 
هاي موجود و حتی خل کسب و کار، بخشنامه ها و رویهکه می تواند ناشی از قوانین و مقررات م

هاي اولیه کارشناسی شورا ارسال می گردد، پس از بررسیعدم اجراي قانون باشد به دبیرخانه 
ی ذیربط و یتوسط کارشناسان دبیرخانه، موضوع در دبیرخانه شورا با حضور دستگاههاي اجرا

چنانچه نیاز به و مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد،تلیبویژه صادر کنندگان مجوز فعا
یا مشاورین و بعضاً کمیسیونهاي تخصصی یهاي کارشناس، به گروهکار کارشناسی بیشتر داشت

بین اتاق ارجاع می گردد و با حصول نظرات و پیشنهادات الزم در دبیرخانه، زمینه انجام توافقات
گردد یا قوانین مواردي که در دبیرخانه مطرح میاصوالً. گرددبخش خصوصی و دولتی فراهم می

و مقررات مخل کسب و کار یا عدم اجراي قوانین موجود و یا موازي کاري بین دستگاههاي 
گردد از طریق تفاهم و گفتگو بین بخش خصوصی در باشد که سعی میمی..... یی ذیربط و اجرا

استان حل و فصل گردد و مواردي که قابل توافق نیست به شوراي گفتگوي مرکز و یا از داخل
.شودطریق مکاتبه و مذاکره با دستگاهها و وزارتخانه هاي ملی و مجلس شوراي اسالمی پیگیري 

با همت و تالش همکاران دبیرخانه و سایر اعضاء و حضور موثر برخی از تشکلهاي 96در سال 
جلسه شوراي گفت 12جلسه دبیرخانه شورا و 45و دستگاههاي اجرایی دولتی بخش خصوصی 

.و گو و چندین جلسه کارشناسی در استان با موضوعات متنوع تشکیل گردید

در این رابطه جهت تحقق مذاکرات و مصوبات دبیرخانه و شورا نیز پیگیریهاي مضاعفی توسط 
اي از مصوبات خالصهآماري و رفت که گزارش لی صورت گاستانی و مهمکاران بصورت دستگاهی،

. آورده شده استادامهدر 
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:خالصه آماري

جلسات برگزار شده شوراي استان) الف

تعداد مصوبهتعداد دستورجلسهتاریخ برگزاريشماره جلسهردیف
1386/2/9643
23927/3/9656
3405/5/9656
44126/5/96520
54216/6/9632
64327/07/96710
74424/08/96516
84514/10/96411
94620/10/9614
10474/11/9648
11483/12/9645
124924/12/139626
4997جمع

مصوبات شورا) ب

تعداد 
مصوبات

وضعیت مصوبهنوع مصوبه
ملی و 
درصد ملی استانیفراگیر

و فراگیر
درصد 
استانی

درصد 
اجرا شده

درصد درحال 
پیگیري

اجرا درصد
نشده

97257226%74%53%40%7%
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شورابه دبیرخانه پیشنهادات)ج

مصوباتتعداد 
پیشنهادي دبیرخانه 

شورا

تعداد پیشنهادات 
تصویب شده دبیرخانه

در شورا

مصوبات درصد تصویب 
دبیرخانه در يپیشنهاد

شورا
332988%

:جلسات دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصینگاهی به 
صی و دولتی و ارائه با هدف شناسایی موانع کسب و کار و ایجاد تفاهم بین بخش خصو

جلسه 45، در1396به شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی در سال راهکارهاي موثر
تشکلهاي بخش خصوصی و تخصصی پیشنهادات جلسه کارگروه و کارشناسی8دبیرخانه و  

. مصوبه و تفاهمنامه بوده است237دولتی مطرح گردیده است که نتایج این جلسات 

دستور 97(به طور میانگین در هر جلسه دو دستور کاردر جلسات دبیرخانه 1396در سال 
.مطرح شده است) کار

ي ي گفتگودرصد دستورکارها در جلسات شورا58، دستور کار97مصوبه و 237بین از 
درصد دستور کارها قبل از ارسال به شورا در قالب توافق و 16مطرح گردیده است و حدود استان

درصد 26و حدود نداشته استتفاهم انجام شده است و یا احتیاجی به طرح در جلسه شورا 
.می باشدي استاندستورکارها آماده طرح در جلسات بعدي شوراي گفتگو
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: دهندگان موضوعاتپیشنهاداز نظر

ي دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه شوراي گفتگودر بین پیشنهاد دهندگان موضوعات
،  انجمن 12انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري ریخته گري، دبیرخانه بند ب ماده 

صنفی مهندسان مشاور و شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی، اتاق اصناف، کمیسیونهاي تخصصی 
را به خود اختصاص داده اتبیشترین تعداد پیشنهادو سایر تشکلهاانجمن مدیران صنایعاتاق، 

.اند

طرح در شورا
58%

آماده طرح در جلسه  
شورا

26%

غیر قابل طرح در  
جلسه شورا

16%

٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%
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دبیرخانه شوراي 
گفتگو

10%

انجمن صنفی 
کارفرمایی 
قالبسازي، 

تراشکاري، ریخته 
گري

انجمن صنفی مهندسان  10%
مشاور و شرکتهاي  

ساختمانی و تاسیساتی
اتاق اصناف6%

6%

کمیسیونهاي 
تخصصی اتاق

شوراي گفتگوي مرکز6%
5% انجمن مدیران 

صنایع
استانداري4%

5% مشاورین اتاق
3%

گروه صنایع محور  
غرب

3%

اتحادیه شرکتهاي تعاونی 
کشاورزي کارخانجات 
خوراك دام، طیور و 

آبزیان خراسان رضوي
3%

اتحادیه شرکتهاي  
تعاونی کشاورزي  
مرغداران استان  

خراسان
2%

انجمن ژئوتکنیک
2%

شرکت تعاونی 
کشاورزان مشهد

2%

دبیرخانه بند ب 
12ماده 

7%

سایرتشکل ها
24%

اتحادیه 
مهمانپذیران و هتل 

آپارتمانداران  
مشهد

2%

انجمن صنفی 
کارفرمائی انبوه 
سازان مسکن و 

ساختمان خراسان 
رضوي

2%
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:از نظر ارتباط موضوعات مطرح شده
بیشترین موانع موجود از نظر بخش خصوصی قابل طرح در جلسات دبیرخانه شورا و شورا در 

:مسائلحوزه
مالیاتی،

بیمه اي،
موازي کاري بین دستگاههاي اجرایی،

...) همچون مسائل بانکی، اوراق تسویه و (د مالیارمو
.می باشد...... و
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:جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصینگاهی به 
مـوده تـا بـا    دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي تالش ن

هـاي تخصصـی و مشـاورین بتوانـد     کارشناسـی اتـاق، اعـم از حـوزه    هاي استفاده از همه ظرفیت
ئه نمایـد تـا امکـان    اموضوعات کارشناسی شده همراه با پیشنهادات اصالحی و اجرایی به شورا ار

ح پیشنهادات در این ارتباط به منظور طر. فراهم گردداستانبهره مندي از ظرفیت هاي شورا در 
ي دولت و بخش خصوصـی اسـتان  لسه شوراي گفت وگوج) 12(دوازده 1396دبیرخانه در سال

درصـد از  88بـه ذکـر اسـت حـدود     مالز. داشـته اسـت  مصوبه 97برگزار گردید که در مجموع  
پیشنهادات دبیرخانه شورا، در شورا مصوب گردید که نشان می دهد  موضـوعات ارائـه شـده بـه     

و به لحاظ انطباق با قوانین و مقـررات و  ته انه مورد کارشناسی قرار گرفشورا از هر نظر در دبیرخ
.اخذ نظرات متخصصین و کارشناسان از جامعیت برخوردار بوده است

تصویب پیشنهادات 
دبیرخانه در شورا

88%

اصالح یا عدم 
تصویب پیشنهادات 
دبیرخانه در شورا

12%
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و ریاست )ریاست شورا(همواره بعنوان دغدغه و تاکید استاندار محترمیکی از موضوعاتی که
، مـی باشـد  مطـرح )دبیر شـورا (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويمحترم 

میزان تحقق و اجرایی شدن مصوبات اسـت کـه همـواره تـالش گردیـد بطـور مسـتمر مصـوبات         
در . ق مبادي استانی و ملی پیگیري گردد تا نتایج مورد نظر حاصـل شـود  یطراز دبیرخانه و شورا

، دبیرخانـه شـورا مجـدداً   1396در نیمه اول سـال  این ارتباط ضمن تهیه مجموعه عملکرد شورا
همه مصوبات دبیرخانه و شورا به لحاظ ارتباط موضوعی با دستگاههاي ذیربط را استخراج و طـی  
مکاتباتی درخواست نمود تا چگونگی اجرا، یا عدم اجرا و یا موانعی که براي اجراي مصوبه وجـود  

.داردرادارد را اعالم نمایند، ضمن اینکه تعدادي از مصوبات ماهیت پیگیري از طریق مرکز 
:نتایج حاصل از پاسخ دستگاههاي اجرایی بخش خصوصی نشان می دهد، در مجموع

اعم از توافقات دبیرخانـه، مـنعکس شـده در    ( اجرایی گردیده استدرصد مصوبات53حدود 
،)شورا و یا اجرا شده بعد از مصوبه

.دقت بیشتري نیاز دارپیگیري مستمر و فرآیند اجرا به وداراي ماهیتدرصد مصوبات 40
.درصد مصوبات اجرایی نگردیده است7همچنین 

اجرایی شده
53%

ماهیت  
پیگیري  

…مستمر

اجرا نشده
7% ٠% ٠%٠%٠%٠%
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درصـد مصـوبات   26از نظر ماهیت مصوبات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان، 
.مصوبات ماهیت استانی داشته استددرص74ماهیت ملی و فراگیر و 

ملی و فراگیر
26%

استانی
74%

٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%٠%



ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

19

:96در سال برخی از مهمترین دستاوردهاي شورا
 حسب ارزیابی هاي صورت گرفته توسط وزارت کشور، در شش ماهه اول سال جاري

استان خراسان رضوي از نظر مصوبات در چارچوب شرح وظایف شورا، مصوبات اقدام شده و نظم 
.در برگزاري جلسات، جزء سه استان برتر کشور معرفی شد

 قانون برنامه راي معادن استان درشوتشکیلاعمال پیشنهادات استان در ارتباط با
پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

 بعنوان محل استقرار واحدهاي تولیدي محل  تعییناعمال پیشنهاد استان در رابطه با
97سال قانون بودجه6تبصره » ه«م بندقسمت دودرأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده 

 واحد صنعتی و تولیدي محور غرب 1800تعیین تکلیف حدود امکان فراهم نمودن
مشهد از طریق تفاهم و گفتگو بین شهرداري، شوراي شهر و بنگاههاي اقتصادي محور غرب و 

مورخ 241045/96/29با ماهیت پیگیري مستمر نامه شماره (سایر دستگاهاي موثر استانی
)شهرداري مشهد20/12/1396

ر ارتباط با معافیت هاي مالیاتی بنگاههاي اقتصادي در اعمال پیشنهادات استان د
مناطق محروم و توسعه نیافته 

 توافقات در حوزه مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتل داران و انجمن دفاتر
خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان، 

میویه خزانه و اسناد خزانه اسالپیشنهادات حوزه اوراق تس
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در قراردادهاي پیمانکاري دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي پیشنهادات
خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل

 ابالغ بخشنامه هاي مرتبط با رعایت دستورالعملها و بخشنامه هاي سازمان مدیریت و
توسط استانداري و (فی ما بین بخش خصوصی با دستگاههاي اجراییبرنامه ریزي و قراردادهاي

)سازمان مدیریت و برنامه ریزي

 انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و دامپزشکی براي جلوگیري از موازي
ص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتیکاري دستگاههاي اجرایی استان در خصو

گذاري کوچک به عنوان حدها و پذیرش صندوق ضمانت سرمایهآزادسازي وثایق مازاد وا
ه بانکی جهت استفاده از تسهیالتضمانت نام

 پیگیري ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوي شرق کشور در مشهد

 همایش مشترك شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و کارگروه
سیاستگذاري و رفع موانع سرمایه گذاري استان با رویکرد همسویی و همراهی بیشتر و ایجاد 
حساسیت براي تعامل پویا بین کارشناسان دستگاههاي اجرایی مرتبط با بخشهاي مختلف با 

در محل سالن 20/10/1396ذاري خصوصی در تاریخ فعاالن اقتصادي و متقاضیان سرمایه گ
همایش استانداري با حضور استاندار محترم، مدیران و کارشناسان دستگاههاي دولتی، 

.شهرداري و سازمانهاي بازرسی استان برگزار گردیددادگستري،

 نشست روساء و اعضاي کمیسیون کشاورزي، آب و منابع1396همچنین در تابستان-

طبیعی و صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی با استاندار و رییس شوراي گفتگوي دولت و 
بخش خصوصی استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و خراسان رضوي و 
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اتاق"معدن و صنایع معدنی"و "صنعت"، "کشاورزي و آب"هاي کمیسیونرییس و اعضاي 
خراسان رضوي، فرصت مغتنمی را فراهم نمود تا امکان عادن و کشاورزيبازرگانی، صنایع، م

بررسی مسائل و مشکالت حوزه صنعت، معدن و کشاورزي استان مستقیماً توسط بخش خصوصی 
و قوه مجریه و مقننه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با توجه به ویژگیهاي استان خراسان رضوي 

در . احتمالی و اصالح و اجراي قوانین و مقررات موثر فراهم گرددتدابیر الزم براي پیگیري موانع
، نینهایت تفاهم نامه هایی فی ما بین نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی و اتاق بازرگا

صنایع، معادن و کشاورزي استان و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي 
.منعقد گردید
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:شوراي گفت و گوروي چالش هاي پیش
لسات دبیرخانه و جاجراي توافقات انجام گرفته در دستگاههاي اجرایی در برخی مقاومت -1

.هستندکسب و کارمخل مطرح شدهموضوعاتاین که دركشورا علی رغم 
تا حصول استاندستگاههاي اجراییبرخی توسط مصوبات ملی پیگیري غیر قابل قبول -2

نتیجه
کارشناسی  و مدیریتی در انتقال موضوعات کارشناسی شده به بین سطوح فاصله -3

مدیران
فاصله بین تشخیص و ارائه راهکار تا اجرا و تحقق توافقات و یا مصوبات -4
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1396در سال اعضاي شوراي گفت  و گوي دولت و بخش خصوصی استاناسامی 
سمتنام و نام خانوادگیبخش

ف
ال

-
ت

دول

)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان
استانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي 

مدیر کل امور اقتصادي و دارایی استانسید مهدي رمضانی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمزروعیمجتبی 

استانيهابانکهماهنگیدبیرشورايمحمود منصوري

-ب
س شوراي اسالمی

مجل

نماینده مجلس حمید بنائی 

نماینده مجلسحسین مقصودي

نماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی

نماینده مجلسحمید گرمابی

-ج
قضائیهقوه 

)یا معاون(استان دادگستريکلرئیسعلی مظفري 

استاندادستان مرکزغالمعلی صادقی
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-د
تعاونی و خصوصی

روساي اتاقها

غالمحسین شافعی
کشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیس
استانمرکز

استانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي

استانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استانحسن حسینی 

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

رضوي

محمدرضا جواهري
عضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی 

صنایع
مدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده 

احمد زمانیان 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، عضو هیئت 

معادن و کشاورزي

محمدرضا توکلی زاده 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي
عضو هیئت مدیره اتاق تعاونهادي ابوي طرقبه 
عضو هیئت مدیره اتاق تعاونمرتضی خوشخو 

شهردار-هـ
ي

شوراهاو 

مرکز استانشهرشهردار تقی زاده خامسیقاسم 

استاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري 
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:شورا درآینه مطبوعات
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:شورا درآینه مطبوعات
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:شورا در قاب تصویر

حضور روسا و نمایندگان کمیسیون هاي مجلس شوراي اسالمی
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:شورا در قاب تصویر

حضور روسا و نمایندگان کمیسیون هاي مجلس شوراي اسالمی
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جلسات دبیرخانه شورا
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جلسات دبیرخانه شورا
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خصوصی استانشوراي گفتگوي دولت و بخش48جلسه 
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خصوصی استانشوراي گفتگوي دولت و بخش48جلسه 
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در دستگاههاي اجرایی استانجلسات دبیرخانه شورا
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در دستگاههاي اجرایی استانجلسات دبیرخانه شورا
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:اهم  مصوبات شورا
یند صدور اوراق تسویه خزانه که توسط کمیسون سرمایه گذاري و تامین مالی اتاق در فرآ-1

پیشنهاد گردیده بود بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي استان به دبیرخانه شوراي گفت و گو 
، با توجه به قطعی بودن مالیات ابرازي توسط 1396قانون بودجه سال 5باستناد بند و تبصره 

پیمانکاران در اظهارنامه مالیاتی، توافق و مقرر گردید که مبالغ خود اظهاري مالیاتی توسط 
ي اجرایی لحاظ پیمانکاران جزو بدهی هاي قطعی به سازمان مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها

.گردیده و امکان تهاتر بدهی فراهم گردد

پذیرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است به -2
عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و شوراي گفت وگوي 

توسط اداره کل امور مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال کشور پیگیري شود و عیناً پیشنهادات 
.گردد

رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی هاي مالیاتی از طریق پرداخت نقدي مالیات و -3
از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه بصورت یکسان باشد و در استفاده از اوراق تسویه و تسویه 

قابل بخشش که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور بدهی مالیاتی، جرایم مالیاتی
مالیاتی استان می باشد، بخشودگی کل این جرایم از طریق شوراي گفت و گو مورد پیگیري قرار 

.این موضوع در راستاي افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق است. گیرد

زوده فعاالن شاغل در صنف هتل داران، در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش اف-4
صرفاً عملکرد مالك عمل قرار نگیرد بلکه موارد همچون نرخنامه، درصد اشغال، ظرفیت اشغال، 

.دوران پیک و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد
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:استان خراسان رضويدر خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی-5

دفاتري که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار براي شرکت هاي هواپیمایی و )الف
اقدام می نمایند از ماخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بوده و ..... 

.مالیات و عوارض متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد

به آژانس هاي دیگر جهت تکمیل تورهاي مسافرتی با ارائه قرارداد در خصوص خدمات) ب
.فی مابین، مالیات و عوارض متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه گردد

شامل خدمات ویزا، اجراي ( دفاتري که اقدام به ارائه خدمات گردشگري به مشتریان خود)ج
ورهاي داخلی و خارجی نمایند، از طریق برگزاري ت) تورهاي خارجی، هتل، غذا و گشت

با رعایت (ماخذ مورد محاسبه مالیات و عوارض از مبلغ کل صورتحساب هاي ارائه شده
که توسط آژانس براي مشتریان به صورت جداگانه صادر گردیده ) موارد معاف و مشمول

.است، محاسبه گردد

به مودي ابالغ برگ هاي تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و )د
.د باشد/1506/260نشده، مبناي تصمیم گیري تفاهمنامه شماره 

توسط LEDدر خصوص مطالب مطرح شده در حوزه اصناف و مشکالت ضوابط نصب تابلوهاي -6
،مقرر گردید کالبد تابلو معرف کاربري براي واحدهاي تجاري به عرض سازمان میادین شهرداري

میزان دهانه واحد تجاري و همچنین براي واحدهایی که ارتفاع آن متر و طول آن به 1,4حداکثر 
متر به طوري که حد باالي تابلو از سطح 2متر باشد، عرض تابلو شناسایی حداکثر 3بیشتر از 

.معبر از شش متر تجاوز ننماید



ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

35

LEDمقرر گردید مسئولیت تایید و استانداردسازي رنگ هاي مورد استفاده در تابلوهاي -7

فی و کیفیت تابلوهاي مذکور توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیردصن

در ارتباط با موضوع جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی استان در خصوص ترخیص -8
نهاده هاي دامی وارداتی، مقرر گردید تفاهم نامه پیشنهادي دبیرخانه شوراي گفت و گو بصورت 

ستاندارد و اداره کل دامپزشکی منعقد شده به نحوي که بتواند نارسایی دو جانبه بین اداره کل ا
این صورتجلسه راهکارهاي پیشنهادي به منظور ) ب(هاي موجود در  مشروح مذاکرات بند 

جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی در خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی از 
به استانداردهاي اداره کل استاندارد، شیوه نمونه برداري، کاهش تعداد نمونه ها با توجه : جمله 

امکان نمونه برداري مجدد، نحوه نمونه برداري، منوط نمودن نتایج آزمایش به ارائه مدارك و 
مستندات، کاهش هزینه هاي نمونه برداري موثر واقع شود و در اجراي این فرآیند اگر دو دستگاه 

یري از طریق مرکز داشتند مراتب را به استانداري محترم خراسان متولی نیازي به استعالم یا پیگ
.رضوي جهت پیگیري بعدي به فوریت اعالم نمایند

دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي در خصوص دستور کار بررسی قراردادهاي پیمانکاري -9
طالب مطرح شده و به منظور تراضی در این قراردادها و با توجه به مبخشهاي خصوصی و تعاونی

در جلسه بطور جمعی توافق و ضمن تاکید بر لحاظ شدن اجراي آن در کلیه قراردادها مقرر 
:گردید

از آن جا که یکی از مشکالت بخش خصوصی عدم تفویض اختیار استانی در خصوص ) الف
تنظیم قراردادها و متعاقب آن هزینه هایی است که متحمل بخش خصوصی می شود، لذا 

ي محترم طی مکاتباتی لزوم تفویض اختیار تنظیم قراردادهاي پیمانکاري به ادارات استاندار
.کل و شرکتهاي دولتی استانی را از طریق وزارتخانه هاي ذیربط پیگیري نمایند
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استانداري محترم طی نامه اي به کلیه دستگاههاي عمرانی کار استان و شرکتهاي ) ب
قانون 11انین و مقررات در چارچوب بند چ ماده دولتی ابالغ نمایند تا ضمن رعایت قو

بهبود مستمر محیط کسب و کار قراردادهاي مربوطه را به نحوي تنظیم نمایند تا حقوق 
.طرفین رعایت گردد

کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظف ) ج
خصوصاً موارد ( نحوه جبران افزایش قیمت هاکه در مناقصات و عقد قراردادها الزاماًشدند

نسبت به زمان برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد ...) شاخص مانند ارز، قلز، دستمزد و 
.منظور نمایند

34دستگاهاي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده ) د
م فنی واجرایی موضوع تصویب نامه شماره قانون احکام دائمی توسعه مکلف به اجراي نظا

.هیأت  محترم وزیران شدند1385/04/20هـ مورخ 33497ت/2339

توافق و مقرر شد بطور کلی فرآیند اجراي تعیین صالحیت پیمانکاران در چارچوب نظام ) ه
.فنی و اجرایی یکپارچه و صرفاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي انجام شود

امی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جبرانی و حمایتی از پیمانکاران در تماجراي ) و
مورد توافق ..... قراردادهاي عمرانی همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و 

.قرار گرفت

بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از واگذاري کار به ) ز
از طرف پیمان منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شودقیمت صرفاً پایین که

.شوداجرادهنده 
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بخشنامه هاي تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهاي دولتی و پرداخت به موقع مطالبات )ح
عیین و به موقع ابالغ  و اجرا گرددتپیمانکاران در حین اجراي کار

شخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی در انجام نظام فنی و اجرایی موضوع ت10-5بند ) ط
.قراردادهاي عمرانی اجرا شود

خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از برانتوافق و تاکید شد تا ج) ي
ابالغ معاون اول محترم ریاست ( طریق اجرایی شدن آیین نامه تنظیم معامالت دولتی

.انجام شود)22/9/1394جمهوري 

توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي استان  در خصوص با -10
پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی ، این پیشنهادات به شرح زیر و 
به عنوان مصوبات ملی شورا که قابلیت پیگیري از مرکز را دارند جهت طرح در شوراي گفت و 

پیگیري توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان از گوي دولت و بخش خصوصی کشور و
:طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب قرار گرفت

قانون 34تدوین سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه موضوع ماده پیگیري تسریع در ) الف
احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور

دولت، با توجه به اشرافی که به موضوعات به عنوان نماینده برنامه و بودجهسازمان )ب
پیمانکاران دارند، در این خصوص با بخش خصوصی و دولتی همکاري و تبادل نظر نموده و 

نهایتاً داور مرضی الطرفین پیمان دهنده و پیمان گیرنده باشد

.بر ابالغ آن بوده استبنابر1394پیگیري ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال )ج



ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

38

روش حل و فصل دعاوي و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده هاي قضائی اصالح )د
در محاکم

:پیشنهادات در خصوص اصالح برخی از بندهاي شرایط عمومی پیمان ) ه

هرگاه پیش ازاتمام کارهاي موضوع پیمان،کارفرمابدون آنکه تقصیري : 48حذف ماده 
دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه متوجه پیمانکارباشد،بنابه مصلحت خودیاعلل 

روزباشدبه 15پیمان راباتعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل که نبایدبیشتراز
پیمانکارابالغ می کندکارفرماکارهایی راکه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطریا زیان مسلم 

هد تاپیمانکار بتواند درآن است دراین ابالغ تعیین می کندومهلت بیشتري به پیمانکارمی د
.مهلت این گونه کارهاراتکمیل کندو کارگاه راآماده تحویل نماید

تبصره -گانه فسخ پیمان از سوي کارفرما 13موارد : 46اضافه نمودن تبصره به ماده 
یا فسخ 46چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوري مشخص شود اعمال ماده : پیشنهادي 

.ررات بوده است، سازمان دولتی باید مکلف به جبران خسارت شودپیمان بر خالف مق

پیرامون نحوه شرایط داوري که تماماً یکطرفه می باشد: 53اصالح ماده 

%10به % 25پیرامون افزایش نرخ و تغییر آن از : 29اصالح ماده 

ر،مبلغی به داردکه به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکاکارفرماموافقت“ جمله : 36اصالح ماده 
اصالح “... کارفرکا مکلف است ” به جمله “ .عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند

شود
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شرکت شهرك هاي صنعتی قبل از واگذاري ،به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي موجود -11
زمین  و سازمان صنعت، معدن وتجارت و سازمان جهاد کشاورزي قبل از صدور مجوز براي ایجاد 
واحدهاي جدید ابتدا واحدهاي در تملک بانک ها را به سرمایه گذاران معرفی و پیشنهاد نمایند تا 

.در صورت وجود تقاضا این واحدها در اولویت واگذاري قرار گیرند

کارگروهی متشکل از نمایندگان محترم استانداري، دستگاه قضایی، سازمان صنعت، معدن و -12
اي هماهنگی بانکها و یکی از تشکلهاي بخش خصوصی حسب تجارت، جهاد کشاورزي، شور

ارتباط موضوع در محل استانداري یا سازمان صنعت معدن و تجارت  تشکیل گردد و با برگزاري 
نشست هاي داخلی با هریک از مدیران و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعال 

مساعدت هاي بانکها و بررسی دالیل مشکالت سازي مجدد این واحدها و استفاده از ظرفیت ها و
موجود براي هریک از این واحدها بصورت اختصاصی، راهکارهایی با محوریت موارد زیر احصاء 

.نمایند

واگذاري مجدد به هیات مدیره سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي واحدها-الف

بانک واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت-ب

قانون بهبود مستمر محیط کسب و 16مادهدر خصوص دستور کار بررسی چگونگی اجراي -13
مکانهاي مناسبی براي کار در استان در خصوص وظایف و ماموریت هاي شهرداریها در اختصاص

و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه بطور جمعی توافق و مقرر عرضه کاالهاي تولید داخل
:گردید

ه منظور ایجاد مکانهاي مناسب شهرداري محترم مشهد و سایر شهرداریهاي تابعه استان، ب
از محلهاي در اختیار مناسب و در چارچوب وظایف و ماموریتهاي تعیین شده و خط مشی 
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در کلیه شهرستان 16هاي ترسیمی از سوي ریاست محترم کارگروه موضوع ایین نامه ماده 
بدیهی است در . تامین زمین و راه اندازي مکانهاي مورد نظر نمایدو سایر اعضا، اقدام بهها 

صورتیکه شهرداري مشهد و سایر شهرداریهاي تابعه استان به هردلیلی امکان تامین زمین از 
زمینهاي متعلق به خودشان را نداشتند نسبت به شناسایی زمین هاي متعلق به اداره کل 

را به اداره کل راه و مورد نظرنموده و زمینهاي راه و شهرسازي در سطح شهرستان اقدام
مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازيبا توجه به اعالم آمادگیشهرسازي پیشنهاد نمایند و 

. نمایددر این خصوص در چارچوب ضوابط تعیین شده عمل این اداره کل 

ن  در خصوص با توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي استا-14
پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی در خصوص دستور کار 
چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده 
از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي ، این پیشنهادات به شرح زیر و به عنوان مصوبات 

که قابلیت پیگیري از مرکز را دارند جهت طرح در شوراي گفت و گوي دولت و ملی شورا 
بخش خصوصی کشور و پیگیري شوراي هماهنگی بانکها استان از طریق شوراي هماهنگی 

:بانکهاي کشور مورد تصویب قرار گرفت

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک 
ا قرار دارند، توافق و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، جهت واگذاري واحدهاي ه

سنوات کمتر از (تحت تملک بانک ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود 
درصد10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10سنوات به%) 20ده سال و پیش پرداخت 

تغییر نماید و در این خصوص ) نه بر مبناي قیمت تمام شده( قیمت کارشناسی روز به 
موضوع از طریق استانداري محترم و بانک مرکزي و مدیران عامل بانکها در مرکز پیگیري 

همچنین مقرر شد دبیرخانه شورا ي هماهنگی بانکهاي استان نیز ضمن طرح موضوع . گردد
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بانکهاي متملک را جهت واگذاري در جلسات شوراي هماهنگی مجوز الزم از هیات مدیره 
.واحدهاي تحت تملک اخذ نمایند

نظر به اینکه علی رغم استقرار شرکت ایران خودرو خراسان در استان خراسان رضوي و -15
دریافت خدماتی که این واحد صنعتی براي فعالیت به لحاظ استفاده از زیر ساخت ها و مسائل 

ن این شرکت در پرداخت مالیات در استان زیست محیطی به خود اختصاص می دهد،لیک
سهمی نداشته و پرداخت مالیات مربوطه در تهران صورت می پذیرد که این موضوع مورد 
اعتراض فعاالن اقتصادي و دستگاههاي ذیربط استانی است، ضمن اینکه اعضاء بر این نکته 

ی از محل فعالیت درآمدهاي مالیاتی و عوارض و حقوق دولتتاکید دارند که  ضرورت دارد 
همان استان توسط سیستم مالیاتی وصول و جزء هر استان در در واحدهاي اقتصادي فعال 

درآمدهاي همان استان محسوب گردد لذا پس از بحث و تبادل نظر، اعضاء شورا به اتفاق آراء 
:مصوب و مقرر نمودند

توسط استانداري موضوع پرداخت مالیات شرکت ایران خودرو خراسان طی نامه اي )الف
محترم خراسان رضوي، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و شوراي گفت وگوي 
استان از طریق مبادي ذیربط قانونی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حصول نتیجه 

.پیگیري شود

تی در ارتباط با پرداخت مالیات ایران خودرو خراسان مقرر گردید تا اداره کل مالیا) ب
استان موضوع را به دقت بررسی و پیگیریهاي مجدانه در خصوص اصالح روند موجود مبنی 
بر پرداخت مالیات شرکت ایران خودرو در استان خراسان رضوي را  انجام دهد و نتیجه 

.اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا منعکس نمایند
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قانون ثبت اختراعات طرح هاي 59اده پس از بحث و تبادل نظر پیرامون روند اجراي م-16
با توجه به پراکندگی بنگاههاي اقتصادي و کارآفرینان و 1386صنعتی و عالئم تجاري مصوب 

صاحبان ایده و خالقیت در سطح استانها و شهرستانهاي کشور و از آنجاییکه روند موجود 
لذا با هدف بهبود . آوردفرایند رسیدگی را طوالنی و هزینه هاي زیادي براي افراد بوجود می

محیط کسب و کار، ایجاد شعب رسیدگی به صورت استانی و یا حداقل چهار منطقه کشور 
امري ضروري و اجتناب ناپذیر است و شورا به اتفاق آرا و با توجه به اعالم آمادگی معاون 

تا زمان محترم قضایی دادگستري استان  در جهت پیگیري اخذ مجوز هاي الزم مقرر می دارد؛ 
اصالح قوانین و مقررات مرتبط با این ماده ،با انجام مکاتبات توسط دادگستري کل محترم 
استان با ریاست محترم قوه قضائیه، مجوز الزم اخذ و با اختیارات قوه محترم قضائیه به نحوي 

تحت عنوان نمایندگی، شعبه اي ایجاد تا امکان رسیدگی به ) مشهد(در منطقه شرق کشور
.ي در استان فراهم گردددعاو

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاء در خصوص لزوم استقالل مجري قرار در -17
هیات هاي حل اختالف مالیاتی نظر به اینکه ضرورت دارد در تمامی موارد رسیدگی به اختالف، 

با عنایت به در فرض صدور قرار کارشناسی، کارشناس مستقل از حوزه اختالف و طرفین باشد و
اینکه در لوایح ارسالی به هیاتهاي حل اختالف بعضاً درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی 

و 24/11/1395دادگستري شده است و با توجه به مکاتبه معاونت محترم قوه قضائیه کشور مورخ 
ه و نام04/11/1395مورخ 7970دستورالعمل 9ریاست محترم دادگستري استان در بند 

توافق و مقرر گردید با درخواست 25/3/1396دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد مورخ 
مودي و با هزینه مودي، حسب تشخیص هیات حل اختالف مالیاتی مجري قرار بتواند کارشناس 

.رسمی دادگستري در امور حسابرسی مالیاتی باشد



ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

43

مالیاتی استان در خصوص روند با عنایت به توضیحات معاونین محترم اداره کل امور-18
قانون مالیات هاي مستقیم و موضوع اختالف بین تشکل هاي بخش 147اجراي تبصره ماده 

خصوصی و اداره کل امور مالیاتی پیرامون پذیرش هزینه هاي قابل قبول مالیاتی مرتبط با 
ر گرفتن نظریه میلیون ریال از طریق سیستم بانکی و با درنظ50پرداخت هاي با مبلغ بیش از 

جامعه حسابرسان در خصوص تعریف سیستم بانکی و عرف تجاري و با توجه به اعالم آمادگی 
اتفاق آراء توافق و مقرر می نمایندگان محترم اداره کل امور مالیاتی استان ، اعضاء شورا به 

:دارد

دریافتنی مودیان پذیرش هزینه هاي قابل قبول مالیاتی در صورت استفاده از چکها و اسناد 
خرید هاي باالتر از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که چکها و مالیاتی براي تسویه

و این توافق مبناي رسیدگی ها قرار اسناد دریافتنی در دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشد
.می گیرد

از فعالیت هاي جهت تحقق درآمدهاي استانی هر استان منطبق با حقوق و عوارض دولتی -19
اقتصادي انجام شده در همان استان، اعضاء شورا به اتفاق آراء مقرر و توافق نمودند که  
دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان از طریق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي ایران و 

ید در همین ارتباط تاک. شوراي گفت و گوي مرکز  موضوع را تا حصول نتیجه پیگیري نماید
گردید اداره کل امور مالیاتی استان ضمن ارائه گزارشی دراین خصوص، مستندات الزم رانیز به 

.دبیرخانه شورا ارسال نماید

قانون ثبت اختراعات 59شورا به اتفاق آرا مقرر می دارد در خصوص موضوع اصالح ماده -20
امه اجرایی این قانون آیین ن179و نیز ماده 1386طرح هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب 

دبیرخانه شورا اقدامات الزم جهت پیگیري اصالح این قانون با هدف ایجاد شعب رسیدگی به 
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کمیسیون قضایی صورت استانی و یا حداقل چهار منطقه کشور از طریق قوه محترم قضائیه،
.را انجام دهدشوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی مرکز  ، مجلس شوراي اسالمی

خصوص لزوم استقالل مجري قرار در هیات هاي حل اختالف مالیاتی مقرر گردید در -21
مصوبات استانی براي شوراي گفت و گوي دولت و بخش 3تصویر توافق مندرج در بند 

.خصوصی کشور ارسال شود

قانون مالیات هاي مستقیم مقرر گردید 147در خصوص روند اجراي تبصره ماده -22
:و گو از طریق شوراي گفت و گوي مرکز موضوع زیر را پیگیري نماینددبیرخانه شوراي گفت 

.اضافه گردد.م.م.ق147ماده ) 3(جمله زیر به تبصره 

خرید هاي باالتر از پنجاه تسویهاستفاده از چکها و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی براي "
قانونی خریدار ثبت میلیون ریال منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در دفاتر

".شده باشد

صرفنظر از اینکه دبیر محترم هماهنگی بانکهاي استان در جلسه اعالم می دارند حسب -23
قانون اصالح چک و راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري، مدت زمان سه سال 21ماده 

، لیکن از قانون اصالح چک در استان توسط بانک هاي استان اجرا می گردد21موضوع ماده 
آنجائیکه حسب گزارش مشاورین محترم بانکی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي خراسان 
رضوي تا هنگامی که مدت زمان هفت سال به سه سال در سامانه بانک مرکزي اصالح نگردد 

قانون اصالح21ماده امکان اجرا توسط بانک ها وجود ندارد لذا شورا به اتفاق آراء در اجراي
59912/91بخشنامه شماره 5چک و راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري و ابطال بند 

استان دادستان محترم 25/4/96مورخ دم/11908بانک مرکزي و نامه شماره 8/3/91مورخ
مقرر می دارد تا دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استان پیرامون اجراي راي دیوان
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اي از طریق سیستم بانکی کشور و بانک مرکزي براي اصالح موضوع را طی انجام مکاتبه
.سامانه پیگیري نموده و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه شورا منعکس نماید

قانون برنامه ششم ) بخش بودجه و مالیه عمومی( 6بند ب ماده 1با توجه به ردیف -24
ارزش افزوده در سنوات گذشته به مالیات بر% 3توسعه کشور و با عنایت به وجود  امکان تهاتر 

عنوان بدهی هاي قطعی شده پیمانکاران با مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت که با تکرار 
تبصره ) و(آیین نامه اجرایی بند ) چ(در بند 1395مشابه سال “ مطالبات قطعی دولت”تعریف 

درصد مالیات بر 9فی مجموع مورد تایید قرار گرفته است و از طر96قانون بودجه سال ) 5(
ارزش افزوده صرفنظر از میزان و نوع تسهیم آن بین دستگاههاي اجرایی و بعضاً خدمات رسان 

لذا  شورا پس از بحث و . به حساب تعیین شده توسط سازمان مالیاتی کشور واریز می گردد
یق شوراي گفت و گوي تبادل نظر امکان تهاتر را میسر می داند و مقرر می دارد تا مراتب از طر

مرکز، استانداري محترم، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، اداره کل امور مالیاتی استان 
.فراهم گردد% 9پیگیري گردد بنحوي که امکان نهاتر 

هیات 736قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شماره 198با عنایت به اینکه مطابق ماده -25
مدیران و اعضاي هیات مدیره اي در شرکت 29/10/1387داري مورخ عمومی دیوان عدالت ا

ها مسئول پرداخت مالیات هستند که بدهی مالیاتی در زمان حضور آنها در شرکت و هیات 
مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی که بدهی مالیاتی در دوران آنها قطعی نشده باشد، برابر 

اق آرا اداره کل مالیاتی استان را مکلف می دارد تا در لذا شورا به اتف. قانون مسئولیتی ندارند
اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم استعالمات الزم جهت موارد زیر را از 198رابطه با ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده و پاسخ الزم به شورا ارائه گردد تا درصورت مغایرت با دو 
قوانین موجود از طریق شوراي گفت وگوي مرکز انجام مورد زیر پیگیري الزم جهت اصالح 

:پذیرد
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مدیران و اعضاي هیات مدیره اي در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات هستند که ) الف
بدهی مالیاتی در زمان حضور آنها در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی که 

قانون بدهی مالیاتی در دوران آنها قطعی نشده باشد، برابر 

.مسئولیتی ندارند

تفسیر از کلمه مدیران در این ماده قانونی فقط  مدیران صاحب امضا است و مدیران ) ب
.فاقد امضا مشمول اقدامات اجرایی نمی باشند

مطابق راي دیوان محترم عدالت اداري و ابطال بند قانون اصالح چک و 21به ماده توجهبا -26
بانک مرکزي که نهایتا منجر به تعیین مدت زمان 8/3/91ورخ م59912/91بخشنامه شماره 5
سال براي انقضا رفع سو اثر چکهاي بانکی گردیده است لذا شورا به اتفاق آرا مقرر می دارد با 3

آن سامانهسال کماکان در7توجه به اینکه مانع موجود مربوط به سامانه بانک مرکزي است و 
براي اطمینان لذابانک مرکزي هستند مندرجات سامانهتبعیت از وجود دارد و بانک ها ملزم به 

اصالح این موضوع بر روي سامانه بانکشوراي هماهنگی بانکهاي استان از رعایت مدت سه سال 
قرار دهدپیگیري را مورد مرکزي
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تفاهم نامه ها
تفاهم نامه2

تفاهم نامه اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی-1
هاي کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی و کمیسیون صنایع و تفاهم نامه-2

معادن مجلس شوراي اسالمی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و 
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي 

با هدف بهبود محیط کسب و کار بویژه در حوزه صنعت، معدن و کشاورزي، 
و پیشنهادات اجرایی تفاهم نامه هاي منعقده بین کمیسیون کشاورزي، راهکارها 

آب و منابع طبیعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی با اتاق 
"صنعت"، "کشاورزي و آب"هاي کمیسیون(بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 

ستان و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی ا) "معدن و صنایع معدنی "و 
در محل اتاق بازرگانی منعقد 1396خراسان رضوي  که در شهریور ماه سال 

نفر ساعت کارشناسی توسط دبیرخانه شوراي 300گردیده بود با صرف بیش از 
، "کشاورزي و آب"هاي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون

دن و کشاورزي اتاق بازرگانی،صنایع، معا"معدن و صنایع معدنی"و "صنعت"
.احصاء گردید12خراسان رضوي، دبیرخانه استانی بند ب ماده 
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همایش هاي برگزار شده
همایش مشترك شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و کارگروه 
سیاستگذاري و رفع موانع سرمایه گذاري استان با رویکرد همسویی و همراهی بیشتر و ایجاد 

بین کارشناسان دستگاههاي اجرایی مرتبط با بخشهاي مختلف با حساسیت براي تعامل پویا
در محل سالن همایش 20/10/96فعاالن اقتصادي و متقاضیان سرمایه گذاري خصوصی در تاریخ 

استانداري با حضور استاندار محترم، مدیران و کارشناسان دستگاههاي دولتی، 
.گردیددادگستري،شهرداري و سازمانهاي بازرسی استان برگزار

:اهم موارد مطرح شده در این همایش  
هدف از این نشست که تلفیقی از شوراي گفـت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی و      -

ستاد سرمایه گذاري استان می باشد کمک به سرمایه گذاري، ایجاد اشتغال و در نهایت 
.رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادي براي استان خراسان رضوي است 

ه اینکه براساس برنامه هاي استان باید در طول برنامه ششم نرخ بیکاري بـه  با توجه ب-
میلیـون دالر  300میلیـارد و  3کاهش یافته، صادرات بـه  ) هزار شغل430ایجاد %  ( 7

620افزایش یاید که این موضـوع نیازمنـد   % 8ساالنه افزایش و رشد اقتصادي استان تا 
مال این میزان سرمایه ار محل منابع دولتـی غیـر   هزار میلیارد ریال سرمایه می باشد وع

ممکن است لذا باید از مشارکت،سرمایه گذاري و محوریت بخش خصوصی استان بهـره  
.برد
و برنامه ریزي » تولید و اشتغال: اقتصاد مقاومتی«با توجه به نامگذاري سال جاري به -

شـاخص هـاي اقتصـادي    که در این راستا در استان انجام شده و علی رغم رشد مناسب 
.استان نیاز به تعامل بیشتر در استان احساس می شود
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ساختار مجوز دهی استان نیازمند بازنگري در جهت شفاف سازي، تسهیل و مقـررات  -
زدایی است لذا اگر ضرورت جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی بـراي اسـتان محـرز    

.دگردیده است بایستی محیط کسب کسب و کار بهبود یاب
،نیروي انتظـامی بـا   %27مجوز صادر می شود که قوه قضائیه با 1600در کشور حدود -

و وزارت بهداشـت ،  % 9، وزارت کشـور بـا   % 11،وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـا   18%
بیشترین استعالمات مربوط به مجوزهاي کشـور را ارائـه   % 5درمان و آموزش پزشکی با 
، وزرات جهـاد  %7وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـا  ،%58می دهند و اتاق اصناف با 

بیشـترین  % 3و بانک مرکزي بـا  % 4، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با % 6کشاورزي با 
.استعالمات را براي صدور مجوز خود دریافت می کنند

با مصوبه ابالغی سـتاد اقتصـاد   1396/مرداد /1مرکز ملی پایش فضاي کسب و کار از -
:اجزاي این مرکز شامل موارد زیر است. تی شروع بکار نمودمقاوم

سام(سامانه اطالع رسانی مجوزهاي کشور(
      سامانه الکترونیکی دریافت شـکایات، انعکـاس و پیگیـري رسـیدگی بـه

)دادور( شکایات متقاضیان صدور مجوزهاي کسب و کار
مرکز تماس فوریت هاي محیط کسب وکار
 استعالمات کشورپایگاه اطالعات مجوزها و

در اسـتان خراسـان   از عوامل محیطی موثر بر موفقیت در ایجاد کسـب و کـار جدیـد   -
80) اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي (رضوي تاکنون با همکاري بخش خصوصی

مورد از قوانین مخل کسب و کار شناسایی و به مراجع ذیصالح ارسـال شـده همچنـین    
مـورد آن غیـر ضـرور تشـخیص     56اسایی شده که تعداد مجوز سرمایه گذاري شن269
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مـورد آن  79فرایند صدور مجوز سرمایه گذاري شناسایی شده که تعـداد  298داده شده،
.غیر ضرور تشخیص داده است

انتظارات ازدستگاههاي صادر کننده مجوزهـاي کسـب و کـار از دیـد اداره کـل امـور       -
:در جلسه مطرح شداقتصادي و دارایی خراسان رضوي  به شرح زیر

      تغییر در نگاه و باور بـه موضـوع سـرمایه گـذاري در درون دسـتگاههاي
اجرایی 

  شناسایی و ارسال قوانین و مقررات زائد و مزاحم فعالیتهاي اقتصادي بـه
صورت مستمر به مرکز خدمات سرمایه گذاري

 شناسایی و اعالم  موارد نیازمند به تفویض اختیار جهت صدور مجوزهاي
رمایه گذاريس

     تفویض  اختیار موضوعات سرمایه گذاري توسـط مـدیران اسـتانی بـه
واحدهاي تابعه و شهرستانها

 حداکثر بهره مندي از ظرفیت قوانین و مقررات و افزایش ریسک پذیري
در تصمیم گیري ها

کمک به افزایش ریسک پذیري مدیران استان از طریق مراجع نظارتی
   اقتصـادي خـارجی و اعـزام هیئـت هـاي      هرگونه پـذیرش هیئـت هـاي

اقتصادي استان به خارج که با هدف جذب سرمایه گذاري مـی باشـد بـا    
.هماهنگی مرکز خدمات سرمایه گذاري استان صورت گیرد
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     استفاده از فرصت بوجود آمده و توافقات حاصـل شـده در جهـت جـذب
فاینانس خارجی و معرفی طرح ها و پروژه هـاي بخـش دولتـی و بخـش     

خصوصی
  حذف کمیته ها، کمیسیونها وکارگروه هاي زائد استانی در دسـتگاههاي

اجرایی صادر کننده مجوز
   شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري جدید در حوزه فعالیتهـا و همچنـین

بروز رسانی اطالعات فرصتهاي سرمایه گذاري
سـی سـازمان   در استان طبق برر%  8توجه به اینکه براي رسیدن به رشد اقتصادي با-

هزار میلیـارد ریـال سـرمایه و در سـال     45به 1397صنعت،معدن و تجارت براي سال 
هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است لـذا بایـد در اسـرع وقـت نسـبت بـه       60به 1398

.شناسایی محدودیت هاي صدور مجوز اقدام شده و چالش هاي موجود رفع شود
توسـط سـازمان صـنعت، معـدن و     دنی استاناولویت هاي سرمایه گذاري صنعتی مع-

:تجارت استان به شرح زیر در جلسه مطرح شد
   انواع ورق هاي سرد و گرم و آلیاژ هاي جدید در تکمیل زنجیـره آهـن و

فوالد استان
ورق ها و لوله هاي استنلس استیل
خودروهاي هیبریدي و برقی
تجهیزات بهینه سازي مصرف انرژي و پربازده
 برداشت محصوالت کشاورزي-اصالح خاك-مدرن کشاورزيتجهیزات
مصالح مدرن ساختمانی با هدف کاهش مصرف انرژي
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    کوچـک، متوسـط،   (ماشین آالت صنعت برق، تجهیـزات خطـوط تولیـد
)بزرگ

         توسعه کسـب و کارهـاي اینترنتـی بـین المللـی بـا هـدف بازارسـازي و
بازاریابی محصوالت ایران

زيماشین آالت معدنی و راه سا
خطوط تولید انواع دارو
تجهیزات پزشکی
تجهیزات الکترونیک و ماهواره اي
استفاده از ظرفیت واحد هاي تعطیل و مشکل دار موجود
استفاده از ظرفیت خالی واحد هاي صنعتی موجود
اکتشافات تکمیلی علمی و سیستماتیک در پهنه هاي قابل واگذاري
 به مسـاحت  3مساحت پهنه هاي قابل واگذاري از طریق فراخوان، پهنه

بـه  6کیلومتر مربع ، پهنه 4281به مساحت 5کیلومتر مربع، پهنه 4950
کیلـومتر مربـع   11874، جمعا به مساحت کیلومتر مربع 2643مساحت 
می باشد 

پروانـه بهـره   مجوزهاي تاسیس صـنعتی،  ... و کلیه فرایندهاي صدور ،تمدید ، انتقال-
روانـه  ، و مرکـز پژوهشـهاي صـنعتی ومعـدنی    ،طراحی ومونتاژ اسانسور صنعتی، برداري 

از طریق سامانه بهـین یـاب  صدور مجوز مراکز ذخیره سازي و انبار و نیزتولید نرم افزار
مجوزاکتشـاف  ... کلیه فراینـدهاي صـدور ،تمدیـد ، انتقـال ،    صورت می پذیرد همچنین 
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صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق سامانه کاداستر و طریق سامانه ازواستخراج معادن 
.انجام می شودصدور مجوز قالیشویی از طریق سامانه فرشو مشاغل خانگی

سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی در راستاي سرمایه گـذاري در بخـش کشـاورزي و    -
هـاي نهـاده وتمحصـوال تولیـد منـابع وعوامـل وريبهـره منابع طبیعی شامل ارتقاء

تولیـد فرآیندساماندهیومؤثرآبیاري، حمایتراندمانوآبوريبهرهکشاورزي،ارتقاء
نقـش افـزایش وهـا تشـکل توسعهازمحصوالت کشاورزي، حمایتبازارنظاماصالحو

ازبـرداري بهرهوحفاظتوتوزیع و آبخیزداريتاتولیدازارزشزنجیرهدرآنهاآفرینی
هايپروژهاجرايدرکنندگانتولیدبوده که مشارکتزاییبیابانبامقابلهوپایهمنابع

.باشدمیکشاورزيبخشکلیسیاستهايواهدافبهالزمه رسیدنمقاومتیاقتصادي
اولویتهـاي بخـش  محترمدولتوجهاد کشاورزيوزارتاخیرهايابالغیهبهتوجهبا-

توسـعه -1شـامل  ) فراگیـر اشتغال( 18تبصرهمحلازگذاريسرمایهجهتکشاورزي
وتبـدیلی صـنایع -4پروري،آبزيتوسعه-3داروئی،گیاهانتوسعه-2اي، گلخانهکشت

شـیر، (دامپـروري توسـعه -6کشـاورزي، سـازي مـدرن خـدمات -5کشـاورزي، تکمیلی
وکسـب خـدمات -8کشـاورزي، تعـاونی کارهـاي وکسـب توسـعه خـدمات -7،)گوشت
خـدمات -10اي،مشـاوره وفنـی خـدمات شرکتهايساماندهی-9دامپزشکی،کارهاي

تومـان میلیارد1849استانعهدهبهابالغیعشایري و از محل اعتبارکارهايوکسب
اسـتان اشتغالکارگروهدرتومانمیلیارد37مبلغباطرح19تعدادباشد و تاکنونمی
همچنـان واسـت شـده ارسالپرداختبرايعامل بانکهايبهواسترسیدهتصویببه

.داردادامهمعرفی
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برابر رسیده اسـت  2تا کنون ظرفیت تولید به بیش از 1380با توجه به اینکه از سال -
و مصرف ثابت مانده است تولید کنندگان مجبور به تولید پایین تر از ظرفیت و یا خروج 

. از حوزه تولید شده اند
درخواست بخش خصوصی صدور مجوز کاال براي برنـدهاي معتبـر   یکی از موارد مورد -

.خارجی در ظرفیت خالی واحدهاي تولیدي استان  است
علم اقتصاد داراي اصول و مولفه هاي دقیقی است که در تمام دنیا از آن استفاده مـی  -

شود در ایران نیز در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصـادي کشـور بایسـتی بـه ایـن      
در این علم اصل بر حفظ دارایی بوده و جهت ضمانت رشد . توجه بیشتري شودموضوع

.سرمایه و سرمایه گذاري امنیت اصل کلیدي بوده و شفافیت  نیاز اصلی است
در ارتباط با تعرفه ها پیشنهاد می شود تعرفه و درآمد حاصل از مبارزه با قاچاق کـاال  -

.به نفع تولید صادرات محور هزینه شود
توجه به حوزه تولید در خصوص ارائه خدمات زیـر بنـایی و ایجـاد زیـر سـاخت هـاي       -

.مناسب بصورت جدي مورد درخواست بخش خصوصی است
براي جلوگیري از محرومیت هاي اجتماعی می توان به سرمایه گذاران پیشنهاد نمود -

.در طرح هاي سرمایه اي بسته اجتماعی مشارکت مردمی را نیز لحاظ نمایند
علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، دستگاههاي اجرایی و فعاالن بخش خصوصی به -

درك و فهم مشترك در خصوص شیوه هاي حمایت از سرمایه گذاري، توجه به شـرایط  
ویژه اقتصاد بخصوص تولید و اشتغال بصورت کامل نرسیده اند و لذا باید در حمایـت از  

.مشارکتی انجام پذیردسرمایه گذاري مشروع اقدامات جمعی و
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فهرست موضوعات طرح شده در جلسات دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش 
96خصوصی استان خراسان رضوي در سال 

طرح مشکالت  اتحادیه محترم صادر کنندگان زعفران در خصوص مسائل مالیاتی-١
آرد از بررسی مشکالت مرتبط با صادرات) الف: موضوعات مرتبط با صنعت آرد به شرح-٢

) مسائل مرتبط با عرضه گندم از طریق بورس  ج)  محل تولیدات مازاد داخلی ب
تاثیرات ثبات دستمزد آسیابانی طی سنوات گذشته و افزایش هزینه هاي پرسنلی و 

در خصوص تحویل معادل 21/6/96درخواست اجراي مصوبه کارگروه تنظیم بازار مورخ 
ریال به کارخانجات آرد 9000ه نرخ هر کیلو گرم دستمزد آسیابانی  گندم ب% 9افزایش 

با مدیریت و نظارت انجمن هاي صنایع آرد ایران و مشتقات با اولویت صادرات
بررسی مشکالت انجمن ژئوتکنیک استان در خصوص عدم بکار گیري مشاورین این -٣

انجمن در مطالعات ژئوتکنیک کارهاي شهري استان
91/400/5574کاري ایجاد شده بواسطه بخشنامه شماره ارائه راهکار جهت رفع موازي -٤

وزارت راه و شهرسازي در خصوص صدور گواهینامه صالحیت شرکت 11/9/91مورخ 
مورخ 28437ت /40637شماره هاي عضو انجمن ژئوتکنیک استان با آیین نامه

یت سازمان برنامه و بودجه کشور که وظیفه تایید  و اعطاي گواهینامه صالح23/4/83
.را بر عهده این سازمان می داند

ارائه پیشنهاد به منظور ارزیابی قطعات شهرك صنعتی جهت ترهین در بانک ها-٥
بررسی پیشنهاد الزام سیستم  بانکی براي ارائه تحویل نسخه اي از قراردادها به -٦

مشتریان
افزایش مدت زمان بازپرداخت ) الف: موضوعات و پیشنهادات ارائه شده در حوزه بانکی-٧

پیشنهاد تغییر مصارف ) تسهیالت سرمایه در گردش و استفاده از سایر عقود بانکی ب
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امکان دریافت سرمایه در ) سرمایه در گردش در قالب طرح رونق تولید و سایر عقود ج
گردش براي طرح هاي ایجادي

بهسازي و ایمن سازي محور : عات و مشکالت حوزه شهرك صنعتی توس به شرحموضو-٨
جاده حسن آباد، بررسی زمینه هاي توسعه عملیات گمرکی

تعیین ضرایب مالیاتی و کاهش هزینه هاي سربار-٩
بررسی تفاهم نامه پیشنهادي انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوي موضوع -١٠

بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گو مصوبه جلسه کارگروه ویژه مصوبه
مبنی بر انعقاد تفاهم نامه مشترك فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان، بخش 

خصوصی ذینغع، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان
پیگیري اجراي مصوبات سی و دومین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گو مورخ -١١

بررسی موانع ترهین قطعات شهرك صنعتی بعنوان در خصوص دستور کار 20/9/96
وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها

پاسخگویی ،  نحوه اصالح اشتباهات محاسبات ممیزان مالیاتی: طرح مسائل مالیاتی-١٢
و تاکید بر اجراي کامل بخشنامه ها،  اداره کل امور مالیاتی در زمینه برگ هاي متمم

.........
59912/91مغایرت بخشنامه شماره : شامل12ب ماده طرح موضوعات کمیته بند -١٣

در خصوص تعیین مدت هفت سال براي رفع سوء اثر از (بانک مرکزي 8/3/91مورخ 
قانون اصالح چک، بررسی چگونگی تقویت تولید و عرضه 21با ماده ) چک برگشتی

زش سوغات زیارت  و ساماندهی بازار سوغات استان از طریق استرداد مالیات بر ار
افزوده مسافران هنگام خروج از کشور و ایجاد بازارهاي تخصصی خرید سوغات، ارائه 
پیشنهاد جهت گنجاندن واحدهاي بخش کشاورزي در دستورالعمل بازسازي و نوسازي 

واحدهاي تولیدي صنعتی و معدن
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طرح موضوع چگونگی تعیین شرایط اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی موضوع -١٤
قانون مالیات هاي مستقیم259ه ماد

، عوارض رودپاس ) یورو 120( بررسی موضوع پیگیري تسري حذف عوارض متقابل -١٥
ناوگان  افغانی حامل محموالت صادرات کارخانجات سیمان استان سیستان و 
بلوچستان به کارخانجات سیمان استان خراسان رضوي و فراهم نمودن رقابت پذیري و 

ر با بررسی تبعات درآمدي و اشتغالامکان صادرات بیشت
پیگیري تسري ضوابط و شرایط حاکم بر گمرك و بازارچه هاي مرزي استان خراسان -١٦

کاالهاي ) ترانزیت ( 116درصدي نرخ نامه عوارض ماده 100جنوبی پیرامون معافیت 
تولید استان خراسان جنوبی به استان خراسان رضوي با هدف افزایش صادرات و کاهش 

نه هاهزی
چگونگی فعالسازي پروژه هاي عمرانی شهرو شهرداري مشهد با هدف ایجاد اشتغال و -١٧

با مشارکت تشکلهاي بخش خصوصیتوسعه پایدار
چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها وادامه تولید و استفاده از -١٨

ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي
قراردادهاي شرکت هاي مهندسین مشاور با دستگاههاي مشکالت موجود در حوزه -١٩

)سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی(اجرایی 
قانون ثبت اختراعات طرح هاي 59بررسی لزوم ارائه پیشنهاد در فرآیند اجراي ماده -٢٠

بویژه در رسیدگی به دعاوي مالکیت فکري صرفاً 1386صنعتی و عالئم تجاري مصوب 
اههاي تهران و مشکالت ایجاد شده براي فعاالن اقتصاديدر دادگ

دستگاههاي اجرائی جمعبندي پیشنهادات ارائه شده در خصوص قراردادهاي پیمانکاري -٢١
با فعاالن اقتصادي بخشهاي خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل 

یف و اختیارات شوراي باستناد وظا(شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها
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قانون بهبود مستمر 11گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مصرح در بند چ ماده 
)محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در 16مادهبررسی چگونگی اجراي -٢٢
مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید خصوص وظایف شهرداریها در اختصاص

ري اداره کل راه و شهرسازيبا همکاداخل 
طرح مباحث مرتبط با گندم وارداتی جهت صادرات مجدد-٢٣
و اخذ نظرات اعضا و تشکل هاي بخش خصوصی پیرامون  97طرح مباحث بودجه -٢٤

با عنایت به  مصوبه چهل و سومین جلسه شوراي 97تنظیم بودجه و ضوابط اجرایی 
گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

کمیسیون هاي معدن و صنایع معدنی، کشاورزي و آب  و صنعت اتاق ارائه گزارش-٢٥
پیرامون موضوعات طرح شده در تفاهمنامه هاي منعقد شده بین کمیسیون هاي 

تخصصی مجلس شوراي اسالمی و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي
جمع بندي مسائل و مشکالت طرح شده توسط شرکت تعاونی کشاورزان مشهد -٢٦

مون مشکالت کشاورزانپیرا
ارائه گزارش مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی در خصوص پیگیري اجراي -٢٧

مصوبه چهلمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با 
ایجاد پایانه عرضه پروتئین

ارائه گزارش توسط مدیریت محترم بزرگراه آزادي شهرداري مشهد در خصوص پیگیري-٢٨
اجراي مصوبه سی و نهمین جلسه شوراي گفت و گو در رابطه با رفع مشکل واحدهاي 

تولیدي در محور غرب مشهد
بررسی چگونگی پیگیري تسري حذف جرائم پلکانی تسهیالت صنعت به قراردادهاي -٢٩

7/7/96مورخ 184847/94همانند بخشنامه شماره 7/7/94تسهیالتی قبل از 
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خصوص رسیدگی به تراکنش هاي بانکی و بررسی اطالعات بررسی و دریافت نظرات در -٣٠
حسابهاي بانکی مودیان مالیاتی توسط سازمان امورمالیاتی با توجه به پیگیري موضوع 

توسط اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي ایران
ارائه گزارش رسیدگی به دفاتر قانونی این اتحادیه صرفاً از طریق ایمیل و مشکالت -٣١

بدلیل عدم اعتراض در مهلت قانونی و صدور برگ قطعیحادث شده
-1: شرکت تعاونی کشاورزي کشاورزان شهرستان مشهد در خصوصمشکالتطرح -٣٢

تولید کنندگان و تامین کنندگان بذر و کود بخش کشاورزي زیر نظر وزارت جهاد 
الهاي کشاورزي نهاده هاي مورد نیاز را بصورت تهاتري عمل کرده و نسبت به تحویل کا

بدهی هاي معوق صندوق بیمه محصوالت کشاورزي به -2. مورد نیاز اقدام نمایند
کشاورزان طی دو سال گذشته طبق مصوبه مجلس هرچه سریعتر توسط بانک 

ارائه طرح پیشنهادي شرکت تعاونی تولیدي -3. کشاورزي تامین و پرداخت گردد
اي کشاورزي به منظور صنایع کشاورزي خراسان در خصوص اصالح ساختار چاه ه

کاهش مصرف انرژي و ایجاد اشتغال
بررسی ظرفیت هاي بخش خصوصی و تعاونی استان در خصوص موارد قابل واگذاري -٣٣

تصدي گري هاي دولت به بخش خصوصی
فراهم نمودن چارچوب چگونگی اجرا نمودن تفاهم نامه منعقد شده در چهل و دومین -٣٤

صی استان بین کمیسیون صنایع، معادن جلسه شوراي گفت گوي دولت و بخش خصو
مجلس شوراي اسالمی و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي

مسائل و مشکالت حذف ارز مبادله اي براي واردات انواع نهاده هاي دامی مانند انواع -٣٥
کنجاله ها

هـ مورخ 53079ت /23110بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تصویب نامه شماره -٣٦
یئت محترم وزیران در خصوص تکالیف دستگاههاي اجرایی و مراجع ذیربط ه1/3/96

جهت ارتقاي شاخص هاي عملکرد بهبود محیط کسب وکار
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ارائه گزارشی از واحدهاي تولیدي در تملک بانک ها جهت  بررسی و ارائه راهکار در -٣٧
خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد

نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههاي بررسی چگونگی اجراي آئین -٣٨
اجرایی به واحدهاي تولیدي

گردآوري نظرات فعاالن اقتصادي درخصوص موضوعات تخصصی حوزه صنعت و معدن -٣٩
جهت طرح در جلسه مشترك با اعضاء محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

شوراي اسالمی
وعات تخصصی حوزه کشاورزي جهت گردآوري نظرات فعاالن اقتصادي درخصوص موض-٤٠

کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی طرح در جلسه مشترك با اعضاء محترم 
مجلس شوراي اسالمی

ي حمایتی و انقالب اسالمی براي جذب نیروي بررسی مشوق ها و مزیت هاي نهادها-٤١
...انسانی اعم از بیمه اي ، مالیاتی ، سهم پرداخت حقوق و مزایا و

بررسی قوانین و مقررات و دستورالعمل هاي مخل کسب وکار و جذب جویندگان کار -٤٢
مورد حمایت نهادهاي حمایتی از نظر بخش خصوصی و دولتی و نهاد هاي انقالب 

اسالمی
و ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي بررسی -٤٣

صنعتی و معدنی
ارائه گزارشی از توافقات صورت گرفته در کارگروههاي تخصصی دبیرخانه شوراي گفت -٤٤

مالیات ارزش افزوده حوزه "و "صدور اوراق تسویه خزانه اسالمی"و گو در خصوص 
دفاتر خدمات مسافرتی

وضیحاتی در خصوص برگزاري دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و ارائه ت-٤٥
فرصت هاي سرمایه گذاري توسط سرکار خانم مهندس میرشاهی معاون محترم دفتر 

جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضوي
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انجمن محترم مدیران صنایع استان در 8/5/96مورخ 96617طرح نامه شماره -٤٦
صوص نحوه محاسبه حق بیمه کارگرانخ

ارائه طرح راهکارهاي توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاریهاي اقتصادي در استان -٤٧
خراسان رضوي با کشورهاي آسیاي میانه ارائه دهنده دفتر محترم هماهنگی امور 

اقتصادي استانداري خراسان رضوي
خصوصی و تعاونی استان در دریافت نظرات اعضاء در خصوص ارائه پتانسیل هاي بخش -٤٨

اجالس مشترك ایران،افغانستان،عمان در مهرماه با توجه به جایگاه ویژه استان
بررسی ظرفیت هاي بخش خصوصی و تعاونی استان در خصوص موارد قابل واگذاري -٤٩

تصدي گري هاي دولت به بخش خصوصی
مور مالیاتی، طرح مسائل و مشکالت اتاق اصناف در حوزه هاي شهرداري، اداره کل ا-٥٠

بهداشت محیط
طرح مسائل و مشکالت اتاق اصناف در حوزه هاي شهرداري-٥١
طرح مباحث مرتبط با حوزه تامین اجتماعی-٥٢
بررسی درخواست اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد در خصوص مالیات بر ارزش -٥٣

افزوده
ورزي استان بررسی پروژه پیشنهادي دفتر کشاورزي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشا-٥٤

با موضوع حفاظت از منابع آب
گزارش کمیسیون (بررسی مسائل حوزه معدن در ارتباط با خام فروشی مواد معدنی -٥٥

)معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان
بررسی تعیین تکلیف واحدهاي صنعتی محور غرب در تثبیت کاربري صنعتی و دریافت -٥٦

تعیین شاخص مطالبات شهرداري در این رابطهپایان کار و
ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با استقرار پایانه پروتئین در مشهد-٥٧
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قرارداد ثبت سفارش واردات مواد اولیه شرکت تعاونی صنایع آلومینیوم کاران خراسان -٥٨
رضوي با بانک صادرات

از که پروژه مشارکتی با شهرداري دارنداخذ مالیات از شرکتهاي حقوقی انبوه س-٥٩
بررسی و ارائه راهکار در رابطه با نظارت گمرك محترم در ورودي کاالهاي وارداتی -٦٠

CKD وSKD

پیگیري ساماندهی فرآیند مدیریت آهن قراضه بنا به درخواست مجتمع فوالد خراسان-٦١
طرح و بررسی مشکالت فعالین اقتصادي در حوزه مباحث مالیاتی-٦٢
1015/60قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل شماره 46بررسی اجراي حکم ماده -٦٣

در رسیدگی به ایفاي تعهدات ارزي گذشته واردکنندگان کاال و مواد 16/9/92مورخ 
اولیه

بررسی راهکارهاي تقویت تولید و عرضه سوغات زیارت و ساماندهی بازارسوغات استان-٦٤
در و گوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضويبرنامه کاري شوراي گفت ارائه -٦٥

)اشتغال-تولید :اقتصاد مقاومتی(-1396سال 
بررسی مجموعه قوانین و مقررات مهم حوزه اقتصادي و مصوب  ماههاي پایانی سال -٦٦

قانون احکام دائمی : و بررسی ائرات اجرایی شدن آنها در سطح استان شامل1395
کل کشور96امه پنجساله ششم توسعه، قانون بودجه سال برنامه هاي توسعه، قانون برن

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی 7بررسی اجراي حکم ماده -٦٧
در شورا ي گفت و گوي استان6/5/95ه مورخ 51721ت/53567آن به شماره 

اي قانون مالیات ه147ماده 3روند اجراي تبصره :طرح مباحث مالیاتی شامل-٦٨
درصد 9درصد از 3قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش 50اجراي ماده مستقیم، 

درصد 3ایجاد امکان تهاتر ، .مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداري ها اختصاص دارد
سهم شهرداري ها از مالیات بر ارزش افزوده

ی وارداتیموازي کاري دستگاههاي اجرایی استان پیرامون ترخیص نهاده هاي دام-٦٩
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اخذ نظرات و پیشنهادات پیرامون مسائل و مشکالت حذف ارز مبادله اي براي واردات -٧٠
انواع نهاده هاي دامی

درصد سهم شهرداري ها از مالیات بر ارزش افزوده3ایجاد امکان تهاتر -٧١
29/10/1387مورخ 736اصالحی قانون مالیتهاي مستقیم و راي شماره 198ماده -٧٢

ن عدالت اداريهیات عمومی دیوا
قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب 59فرآیند اجراي ماده -٧٣

1386
طرح مسائل و مشکالت حوزه صندوق ضمانت سرمایه گذاري و ارائه راهکارهاي -٧٤

پیشنهادي اصالحی و آزادسازي وثایق مازاد واحدها و پذیرش ضمانت نامه این صندوق 
نکی جهت استفاده از تسهیالت مقرر در دستورالعمل بازسازي و به عنوان ضمانت نامه با

نوسازي واحدهاي تولیدي صنعتی و معدنی
ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوي شرق کشور-٧٥
جمع بندي مباحث در خصوص اخذ مالیات از شرکتهاي حقوقی انبوه ساز که پروژه -٧٦

مشارکتی با شهرداري دارند
آژانس هاي مسافرتی در حوزه مالیات عملکرد ومالیات بر طرح موضوعات مرتبط با-٧٧

ارزش افزوده
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فهرست موضوعات آماده طرح در جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی 
97استان خراسان رضوي در سال 

طرح و تصمیم گیري در خصوص مشکالت انجمن ژئوتکنیک استان -١
حوزه بهسازي و ایمن سازي محور موضوعات و مشکالت حوزه شهرك صنعتی توس در -٢

جاده حسن آباد
تعیین ضرایب مالیاتی و کاهش هزینه هاي سربار کشتارگاههاي طیور و انعقاد تفاهم -٣

نامه
ارائه پیشنهاد جهت گنجاندن واحدهاي بخش کشاورزي در دستورالعمل بازسازي و -٤

نوسازي واحدهاي تولیدي صنعتی و معدن
رخانجات آردطرح مباحث مرتبط با گندم و کا-٥
بررسی چگونگی پیگیري تسري حذف جرائم پلکانی تسهیالت صنعت به قراردادهاي -٦

7/7/94مورخ 184847/94همانند بخشنامه شماره 7/7/94تسهیالتی قبل از 
طرح موضوعات شرکت تعاونی کشاورزي کشاورزان شهرستان مشهد -٧
ي صنفی و ارائه پیشنهاد در خصوص پیش نویس دستورالعمل سردرب واحدها-٨

)12طرح موضوعات کمیته بند ماده (فروشگاهی 
طرح موضوعات کمیته بند (افزایش سقف زمانی ورود موقت گندم وارداتی و صادارت آرد-٩

)12ماده 
طرح (ارائه راهکار جهت استفاده از گندم عبور موقت در تولید محصوالت صادراتی-١٠

)12موضوعات کمیته بند ماده 
)12طرح موضوعات کمیته بند ماده (ورت بین المللیانتقال سوابق بیمه اي بص-١١
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ارائه راهکار جهت استفاده از ظرفیت هاي تعاونی ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، تجار -١٢
عالوه بر (در خصوص تامین سرمایه براي خرید ورود موقت گندم  سایر متقاضیان

)12طرح موضوعات کمیته بند ماده (با عاملیت کارخانجات) کارخانجات
گزینی بیمه نامه تضمینی از سوي شرکتهاي بیمه یا اسناد اعتباري دیگري همچون جای-١٣

سفته یا برات به جاي ضمانت نامه بانکی و ارائه آن به گمرکات کشور توسط صادر 
طرح (کنندگان گندم، آرد و مشتقات آرد با توجه به افزایش هزینه هاي مربوطه

)12موضوعات کمیته بند ماده 
طرح موضوعات کمیته (ي  وفعال شدن صندوق استانی محیط زیستپیگیري شکل گیر-١٤

)12بند ماده 
بررسی چگونگی عدم حذف ارز مبادله اي براي واردات انواع نهاده هاي دامی مانند انواع -١٥

طرح موضوعات کمیته بند ماده (کنجاله ها بدلیل مشکالت پیش آمده در این حوزه
12(

، عوارض رودپاس ) یورو 120( متقابل بررسی موضوع پیگیري تسري حذف عوارض -١٦
ناوگان  افغانی حامل محموالت صادرات کارخانجات سیمان استان سیستان و 
بلوچستان به کارخانجات سیمان استان خراسان رضوي و فراهم نمودن رقابت پذیري و 

امکان صادرات بیشتر با بررسی تبعات درآمدي و اشتغال
پیگیري تسري ضوابط و شرایط حاکم بر گمرك و بازارچه هاي مرزي استان خراسان -١٧

کاالهاي ) ترانزیت ( 116درصدي نرخ نامه عوارض ماده 100جنوبی پیرامون معافیت 
تولید استان خراسان جنوبی به استان خراسان رضوي با هدف افزایش صادرات و کاهش 

هزینه ها
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پیوست ها
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:1پیوست 

فهرست و 

پیشنهاد دهندگان موضوعات
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شوراي دبیرخانه فهرست موضوعات طرح شده به همراه پیشنهاد دهندگان در جلسات 
:گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان 

شماره 
جلسه

تصمیمات پیشنهاد دهندهدستور جلسهتاریخ
اتخاذ شده

تقدیر از اعضادبیرخانه شوراقدردانی از اعضاي دبیرخانه شوراتقدیر و 4527/12/1396

44
اتحادیـه  11/11/96الـف مـورخ   /638/96طرح نامه شماره 21/12/1396

محترم صادر کنندگان زعفران در خصوص مسائل مالیاتی
ــادر   ــه ص اتحادی

کنندگان زعفران
آماده طرح در 

جلسه شورا

43

:صنعت آرد به شرح زیرموضوعات مرتبط با 14/12/1396
بررسی مشـکالت مـرتبط بـا صـادرات آرد از محـل      ) الف

تولیدات مازاد داخلی
مسائل مرتبط با عرضه گندم از طریق بورس)  ب
تاثیرات ثبات دستمزد آسیابانی طی سنوات گذشته و ) ج

افزایش هزینه هاي پرسنلی و و درخواست اجراي مصوبه 
در خصوص تحویل 21/6/96کارگروه تنظیم بازار مورخ 

دستمزد آسیابانی  گندم به نرخ هر کیلو % 9معادل افزایش 
ریال به کارخانجات آرد با مدیریت و نظارت 9000گرم 

انجمن هاي صنایع آرد ایران و مشتقات با اولویت صادرات

اتحادیــــــــــه 
کارخانجــات آرد 
اســــــــتانهاي 
خراسان شـمالی،  
جنوبی و رضوي

آماده طرح در 
جلسه شورا

42

بررسی مشکالت انجمن ژئوتکنیک استان در خصوص -07/12/13961
عدم بکار گیري مشاورین این انجمن در مطالعات 

ژئوتکنیک کارهاي شهري استان
ارائه راهکار جهت رفع موازي کاري ایجاد شده بواسطه -2

وزارت راه 11/9/91مورخ 91/400/5574بخشنامه شماره 
و شهرسازي در خصوص صدور گواهینامه صالحیت 
شرکت هاي عضو انجمن ژئوتکنیک استان با آیین نامه 

سازمان برنامه و 23/4/83مورخ 28437ت /40637شماره 
تایید  و اعطاي گواهینامه صالحیت بودجه کشور که وظیفه 

انجمــــــــن -1
ژئوتکنیک استان 

خراسان رضوي
ــن -2 انجمـــــ

ژئوتکنیک استان 
خراسان رضوي

آماده طرح در 
جلسه شورا
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.را بر عهده این سازمان می داند

41

ادامه بررسی موضوعات و پیشنهادات ارائه شده در -30/11/13961
حوزه بانکی 

بررسی پیشنهاد به  سیستم بانکی استان جهت تحویل -2
نسخه اي از قراردادها به مشتریان 

ارائه پیشنهاد به منظور ارزیابی قطعات شهرك صنعتی -3
جهت ترهین در بانک ها

انجمــــن -1,2,3
صنفی کارفرمایی 
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي

آماده طرح در -1
جلسه شورا

طرح در آماده -2
جلسه شورا

در جلسه -3
شورا طرح 

گردید

40

ادامه بررسی موضوعات و پیشنهادات در حوزه بانکی -23/11/13961
بررسی پیشنهاد الزام سیستم  بانکی براي ارائه تحویل -2

نسخه اي از قراردادها به مشتریان

انجمــــــن -1,2
صنفی کارفرمایی 
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي

آماده طرح در 
جلسه شورا

39

: موضوعات و پیشنهادات ارائه شده در حوزه بانکی-16/11/13961
افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه در ) الف

گردش و استفاده از سایر عقود بانکی
پیشنهاد تغییر مصارف سرمایه در گردش در قالب ) ب

طرح رونق تولید و سایر عقود
دریافت سرمایه در گردش براي طرح هاي امکان ) ج

ایجادي

انجمن صنفی -1
ــایی  کارفرمـــــ
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي

آماده طرح در 
جلسه شورا

38

موضوعات و مشکالت حوزه شهرك صنعتی توس به -14/11/13961
:شرح

بهسازي و ایمن سازي محور جاده حسن آباد
عملیات گمرکیبررسی زمینه هاي توسعه 

شـــــــهرك -1
صنعتی توس

توافق و تفاهم 
در دبیرخانه 

آماده -شورا
طرح در جلسه 

شورا
توافق و تفاهم انجمن صنفی -1ادامه بررسی تفاهم نامه پیشنهادي انجمن صنفی -3707/11/13961
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مهندسان مشاور خراسان رضوي موضوع مصوبه جلسه 
کارگروه ویژه مصوبه بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه 

بر انعقاد تفاهم نامه مشترك فی شوراي گفت و گو مبنی 
مابین اداره کل امور مالیاتی استان، بخش خصوصی ذینغع، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان

مهندسان مشـاور  
خراسان رضوي

انجمن صنفی -2
ــایی  کارفرمـــــ
ــرکتهاي  شــــــ
ــاختمانی و  ســـ
تاسیســــــــاتی 

خراسان رضوي

در دبیرخانه 
آماده-شورا

طرح در جلسه 
شورا

36

مرتبط تعیین ضرایب مالیاتی و کاهش هزینه هاي سربار-02/11/13961
کشتارگاههاي طیور با فعالیت 

بررسی تفاهم نامه پیشنهادي انجمن صنفی مهندسان -2
مشاور خراسان رضوي موضوع مصوبه جلسه کارگروه 
ویژه مصوبه بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شوراي 

مبنی بر انعقاد تفاهم نامه مشترك فی مابین گفت و گو
اداره کل امور مالیاتی استان، بخش خصوصی ذینغع، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان

انجمن صنفی -1
ــتارگاههاي  کشــ
طیـــور شـــرق  

کشور
دبیرخانه بنـد  -1

12ب ماده 
انجمن صنفی -2

مهندسان مشـاور  
خراسان رضوي

انجمن صنفی -2
ــایی  کارفرمـــــ
ــرکتهاي  شــــــ
ــاختمانی و  ســـ
تاسیســــــــاتی 

خراسان رضوي

آماده طرح در -1
جلسه شورا

توافق و -2
تفاهم در 

-دبیرخانه شورا
آماده طرح در 

جلسه شورا

35

پیگیري اجراي مصوبات سی و دومین جلسه دبیرخانه -25/10/13961
در خصوص دستور 20/9/96شوراي گفت و گو مورخ 

صنعتی بعنوان کار بررسی موانع ترهین قطعات شهرك 
وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها

ــه -1 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو

در جلسه شورا 
طرح گردید
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34

طرح مسائل مالیاتی -18/10/13961
:شامل12طرح موضوعات کمیته بند ب ماده -2
بانک 8/3/91مورخ 59912/91مغایرت بخشنامه شماره -2

در خصوص تعیین مدت هفت سال براي رفع (مرکزي 
قانون اصالح چک21با ماده ) سوء اثر از چک برگشتی

بررسی چگونگی تقویت تولید و عرضه سوغات زیارت  -3
و ساماندهی بازار سوغات استان از طریق استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده مسافران هنگام خروج از کشور و ایجاد 

بازارهاي تخصصی خرید سوغات 
هاي بخش کشاورزي ارائه پیشنهاد جهت گنجاندن واحد-4

در دستورالعمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي 
صنعتی و معدنی

انجمن صنفی -1
ــایی  کارفرمـــــ
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي
کمیته بنـد ب  -2

12ماده 

در جلسه -1
شورا طرح 

گردید
در جلسه -2

شورا طرح 
گردید

آماده طرح در -3
جلسه شورا

آماده طرح در -4
سه شوراجل

33
هیات -2اشتباهات ممیزان مالیاتی : طرح مسائل مالیاتی-11/10/13961

هاي حل اختالف مالیاتی 
انجمن صنفی -1

ــایی  کارفرمـــــ
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي

در جلسه شورا 
طرح شد

32

بررسی موانع ترهین قطعات شهرك صنعتی بعنوان وثیقه -20/09/13961
تسهیالت دریافتی بانک ها 

طرح موضوع چگونگی تعیین شرایط اعتبار ضامن مورد -2
قانون مالیات 259قبول اداره امور مالیاتی موضوع ماده 

هاي مستقیم

ــدیریت -1 مــــ
ــک   ــعب بانـ شـ

تجارت
ــاورین -2 مشـــ

مالیاتی اتاق

در جلسه -1
شورا طرح شد

توافق و تفاهم -2
در جلسه 

دبیرخانه

31

( بررسی موضوع پیگیري تسري حذف عوارض متقابل -14/09/13961
، عوارض رودپاس ناوگان  افغانی حامل ) یورو 120

محموالت صادرات کارخانجات سیمان استان سیستان و 
بلوچستان به کارخانجات سیمان استان خراسان رضوي و 

شرکت سیمان -1
شرق

دبیرخانه بنـد  -1
12ب ماده 

در جلسه شورا 
طرح 95در سال 

شد و آماده طرح 
مجدد
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و امکان صادرات بیشتر با فراهم نمودن رقابت پذیري 
بررسی تبعات درآمدي و اشتغال

پیگیري تسري ضوابط و شرایط حاکم بر گمرك و -2
بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبی پیرامون معافیت 

) ترانزیت ( 116درصدي نرخ نامه عوارض ماده 100
کاالهاي تولید استان خراسان جنوبی به استان خراسان 

زایش صادرات و کاهش هزینه هارضوي با هدف اف

30
چگونگی فعالسازي پروژه هاي عمرانی شهرو شهرداري -08/09/13961

با مشارکت مشهد با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار
تشکلهاي بخش خصوصی

ــه -1 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو

آماده طرح در 
جلسه شورا

29

قانون بهبود 16مادهادامه بررسی چگونگی اجراي -07/09/13961
مستمر محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف 

مکانهاي مناسبی براي عرضه شهرداریها در اختصاص
.کاالهاي تولید داخل

لک چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تم-2
بانک ها وادامه تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد این 

واحدهاي تولیدي

ــه -1,2 دبیرخانــ
شوراي گفتگو

در جلسه شورا 
طرح شد

28

مشکالت موجود در حوزه قراردادهاي شرکت هاي -04/09/13961
سازمان تامین (مهندسین مشاور با دستگاههاي اجرایی 

)اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی
59بررسی لزوم ارائه پیشنهاد در فرآیند اجراي ماده -2

قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري 
بویژه در رسیدگی به دعاوي مالکیت فکري 1386مصوب 

صرفاً در دادگاههاي تهران و مشکالت ایجاد شده براي 
فعاالن اقتصادي

انجمن صنفی -1
مهندسان مشـاور  

خراسان رضوي
نفی انجمن ص-1

ــایی  کارفرمـــــ
ــرکتهاي  شــــــ
ــاختمانی و  ســـ
تاسیســــــــاتی 

خراسان رضوي
ــوراي -2 شــــ

در جلسه شورا 
طرح شد
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گفتگوي مرکز

27

اجراي مصوبه بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شوراي -22/08/13961
گفت و گو مبنی بر ارائه پیشنهاد در خصوص قراردادهاي 

حوزهدستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي پیمانکاري 
ساختمانی و تاسیساتی

انجمن صنفی -1
مهندسان مشـاور  

خراسان رضوي
انجمن صنفی -1

ــایی  کارفرمـــــ
ــرکتهاي  شــــــ
ــاختمانی و  ســـ
تاسیســــــــاتی 

خراسان رضوي

در جلسه شورا 
طرح شد

26

جمعبندي پیشنهادات ارائه شده در خصوص قراردادهاي -15/08/13961
بخشهاي دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي پیمانکاري 

خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل 
باستناد (شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

وظایف و اختیارات شوراي گفت و گوي دولت و بخش 
قانون بهبود مستمر 11خصوصی مصرح در بند چ ماده 

) محیط کسب و کار
مستمر قانون بهبود16مادهبررسی چگونگی اجراي -2

محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف 
مکانهاي مناسبی براي عرضه شهرداریها در اختصاص

با همکاري اداره کل راه و شهرسازيکاالهاي تولید داخل 
طرح مباحث مرتبط با گندم وارداتی جهت صادرات -3

مجدد

انجمن صنفی -1
مهندسان مشـاور  

خراسان رضوي
انجمن صنفی -1

ــایی  کارفرمـــــ
ــرکتهاي  شــــــ
ــاختمانی و  ســـ
تاسیســــــــاتی 

خراسان رضوي
ــه -2 دبیرخانــــ

شوراي گفتگو
انجمن صنفی -3

کارخانجــات آرد 
اســــــــتانهاي 
خراسان رضوي، 

شمالی، جنوبی
دبیرخانه بنـد  -3

در جلسه -1
شورا طرح شد

در جلسه -2
شورا طرح شد

آماده طرح در -3
جلسه شورا
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12ب ماده 

25

محترم  کمیسیون هاي معدن و ارائه گزارش دبیران -08/08/13961
صنایع معدنی، کشاورزي و آب  و صنعت اتاق پیرامون 
آخرین اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون ها، در 
ارتباط با تفاهمنامه هاي منعقد شده بین کمیسیون هاي 
تخصصی مجلس شوراي اسالمی و اتاق بازرگانی،صنایع، 

.معادن و کشاورزي و شوراي گفتگو
و اخذ نظرات اعضا و تشکل 97ث بودجه طرح مباح-2

هاي بخش خصوصی پیرامون  تنظیم بودجه و ضوابط 
با عنایت به  مصوبه چهل و سومین جلسه 97اجرایی 

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

ــیون -1 کمیســـ
کشـــــــاورزي، 
کمیسیون صنعت 
ــیون  و کمیســــ

معدن اتاق
ــه -2 دبیرخانـــ

شوراي گفتگو

برنامه -1
بندهاي عملیاتی 

تفاهمنامه هاي 
منعقد شده تهیه 

شد
انعکاس به -2

اتاق ایران و 
مبادي ذیربط

24

ارائه گزارش کمیسیون هاي معدن و صنایع معدنی، -03/08/13961
کشاورزي و آب  و صنعت اتاق پیرامون موضوعات طرح 
شده در تفاهمنامه هاي منعقد شده بین کمیسیون هاي 

اتاق بازرگانی،صنایع، تخصصی مجلس شوراي اسالمی و 
معادن و کشاورزي

جمع بندي مسائل و مشکالت طرح شده توسط شرکت -2
تعاونی کشاورزان مشهد پیرامون مشکالت کشاورزان 

ارائه گزارش مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی -3
در خصوص پیگیري اجراي مصوبه چهلمین جلسه شوراي 

در رابطه با گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
ایجاد پایانه عرضه پروتئین

ــیون -1 کمیســـ
کشـــــــاورزي، 
صنعت و معـدن  

اتاق
ــرکت -2 شـــــ

ــاونی  تعــــــــ
کشاورزان مشهد

ــه -3 اتحادیـــــ
شرکتهاي تعاونی 
ــاورزي  کشـــــ
مرغداران اسـتان  

خراسان

برنامه -1
عملیاتی بندهاي 
تفاهمنامه هاي 
منعقد شده تهیه 

شد
آماده طرح در -2

جلسه شورا
در جلسه -3

شد و شورا طرح
در حال پیگیري 

موضوع

23

ارائه گزارش توسط کمیسیون هاي معدن و صنایع -24/07/13961
معدنی، کشاورزي و آب  و صنعت اتاق پیرامون 
موضوعات طرح شده در تفاهمنامه هاي منعقد شده بین 
کمیسیون هاي تخصصی مجلس شوراي اسالمی و اتاق 

کمیســــیون  -1
کشـــــــاورزي، 
صنعت و معـدن  

اتاق

برنامه -1
عملیاتی بندهاي 

ي تفاهمنامه ها
منعقد شده تهیه 
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بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي
گزارش توسط مدیریت محترم بزرگراه آزادي ارائه -2

شهرداري مشهد در خصوص پیگیري اجراي مصوبه سی و 
نهمین جلسه شوراي گفت و گو در رابطه با رفع مشکل 

واحدهاي تولیدي در محور غرب مشهد
بررسی چگونگی پیگیري تسري حذف جرائم پلکانی -3

7/7/94تسهیالت صنعت به قراردادهاي تسهیالتی قبل از 
7/7/96مورخ 184847/94همانند بخشنامه شماره 

12طرح موضوعات کمیته بند ب ماده -4

گــروه صــنایع -2
محور غرب

انجمن مدیران -3
صنایع

انجمــــــــن -4
ــی  تخصصــــــ
تولیـــــدکننگان 

عایق رطوبتی
دبیرخانه بنـد  -4

12ب ماده 

شد
آماده طرح در -2

جلسه شورا
آماده طرح در -3

جلسه شورا
در جلسه -4

شورا طرح شد

22

ارائه گزارش توسط کمیسیون هاي معدن و صنایع -17/07/13961
معدنی، کشاورزي و آب  و صنعت اتاق پیرامون 
موضوعات طرح شده در تفاهمنامه هاي منعقد شده بین 

مجلس شوراي اسالمی و اتاق کمیسیون هاي تخصصی
بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي

بررسی و دریافت نظرات در خصوص رسیدگی به -2
تراکنش هاي بانکی و بررسی اطالعات حسابهاي بانکی 
مودیان مالیاتی توسط سازمان امورمالیاتی با توجه به 
پیگیري موضوع توسط اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و 

کشاورزي ایران 

کمیســــیون  -1
کشـــــــاورزي، 
صنعت و معـدن  

اتاق
اتاق ایران-2

برنامه -1
عملیاتی بندهاي 
تفاهمنامه هاي 
منعقد شده تهیه 

شد
موضوع -2

مرتفع گردید

21

ارائه گزارش رسیدگی به دفاتر قانونی این اتحادیه -03/07/13961
صرفاً از طریق ایمیل و مشکالت حادث شده بدلیل عدم 

قانونی و صدور برگ قطعیاعتراض در مهلت 
28/6/96مورخ 456نامه شماره 4و 3طرح بندهاي -2

شرکت تعاونی کشاورزي کشاورزان شهرستان مشهد در 
:خصوص مشکالت این شرکت تعاونی به شرح زیر

تولید کنندگان و تامین کنندگان بذر و کود بخش کشاورزي 

ــه -1 اتحادیـــــ
ــاونی  تعــــــــ
ــاورزي  کشـــــ

دامداران استان
ــرکت -2 شـــــ

ــاونی  تعــــــــ
ــاورزي  کشـــــ

توافق و تفاهم -1
در دبیرخانه 

شورا
آماده طرح در -2

جلسه شورا
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زیر نظر وزارت جهاد کشاورزي نهاده هاي مورد نیاز را
بصورت تهاتري عمل کرده و نسبت به تحویل کاالهاي 

.مورد نیاز اقدام نمایند
بدهی هاي معوق صندوق بیمه محصوالت کشاورزي به 
کشاورزان طی دو سال گذشته طبق مصوبه مجلس هرچه 

.سریعتر توسط بانک کشاورزي تامین و پرداخت گردد
ارائه طرح پیشنهادي شرکت تعاونی تولیدي صنایع 

ي خراسان در خصوص اصالح ساختار چاه هاي کشاورز
کشاورزي به منظور کاهش مصرف انرژي و ایجاد اشتغال

ــاورزان  کشـــــ
شهرستان مشهد

20

بررسی ظرفیت هاي بخش خصوصی و تعاونی استان در -27/06/13961
خصوص موارد قابل واگذاري تصدي گري هاي دولت به 

بخش خصوصی 
فراهم نمودن چارچوب چگونگی اجرا نمودن تفاهم -2

نامه منعقد شده در چهل و دومین جلسه شوراي گفت 
گوي دولت و بخش خصوصی استان بین کمیسیون صنایع، 

سالمی و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن مجلس شوراي ا
معادن و کشاورزي

مسائل و مشکالت حذف ارز مبادله اي براي واردات -3
انواع نهاده هاي دامی مانند انواع کنجاله ها

ــه -1,2 دبیرخانــ
شوراي گفتگو

ــه -3 اتحادیـــــ
شرکتهاي تعاونی 
ــاورزي  کشـــــ
کارخانجـــــات 
ــووراك دام،  خــ
ــان  ــور و آبزی طی

خراسان رضوي

آماده طرح در -1
جلسه شورا

برنامه -2
عملیاتی تهیه 

.شد
توافق و تفاهم -3

در دبیرخانه 
شورا

19

بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تصویب نامه شماره -20/06/13961
هیئت محترم وزیران 1/3/96هـ مورخ 53079ت /23110

در خصوص تکالیف دستگاههاي اجرایی و مراجع ذیربط 
جهت ارتقاي شاخص هاي عملکرد بهبود محیط کسب 

وکار 
ارائه گزارشی از واحدهاي تولیدي در تملک بانک ها -2

ه راهکار در خصوص ادامه تولید و جهت  بررسی و ارائ
استفاده از ظرفیت هاي راکد

اســــتانداري -1
خراسان رضوي

ــه -2 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو

ــوراي -3 شـــــ
گفتگوي مرکز

آماده طرح در -1
جلسه شورا

جلسه در -2
شورا طرح شد

درجلسه شورا -3
طرح شد
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بررسی چگونگی اجراي آئین نامه اجرایی بازدید و -3
مراجعه نمایندگان دستگاههاي اجرایی به واحدهاي تولیدي 

18

برنامه ریزي جهت تنظیم گزارش تخصصی حوزه -13/06/13961
صنعت و معدن به منظور طرح در چهل و یکمین جلسه 
شوراي گفت و گو با حضور اعضاء محترم کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی

ــه -1 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو

تفاهم نامه منعقد 
دیدگر

17

گردآوري نظرات فعاالن اقتصادي درخصوص -06/06/13961
موضوعات تخصصی حوزه صنعت و معدن جهت طرح در 
جلسه مشترك با اعضاء محترم کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شوراي اسالمی 
گردآوري نظرات فعاالن اقتصادي درخصوص -2

موضوعات تخصصی حوزه کشاورزي جهت طرح در 
کمیسیون کشاورزي، آب و جلسه مشترك با اعضاء محترم 

اي اسالمیمنابع طبیعی مجلس شور

ــه -1,2 دبیرخانــ
شوراي گفتگو

2

نشست -1
برگزار شد و 
تفاهم نامه منعقد 

گردید
نشست -2

برگزار شد و 
تفاهم نامه منعقد 

گردید

16

بررسی مشوق ها و مزیت هاي نهادهاي حمایتی و -31/05/13961
براي جذب نیروي انسانی اعم از بیمه اي ، انقالب اسالمی

...حقوق و مزایا ومالیاتی ، سهم پرداخت 
بررسی قوانین و مقررات و دستورالعمل هاي مخل -2

کسب وکار و جذب جویندگان کار مورد حمایت نهادهاي 
حمایتی از نظر بخش خصوصی و دولتی و نهاد هاي 

انقالب اسالمی

ــه -1,2 دبیرخانـ
شوراي گفتگو

آماده طرح در -1
جلسه شورا

آماده طرح -2
در جلسه شورا

15
بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل -23/05/13961

بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي صنعتی و معدنی 
اســــتانداري -1

خراسان رضوي
آماده طرح -1

در جلسه شورا

14
ارائه گزارشی از توافقات صورت گرفته در کارگروههاي -16/05/13961

"تخصصی دبیرخانه شوراي گفت و گو در خصوص 

مالیات ارزش "و "صدور اوراق تسویه خزانه اسالمی

ــه -1 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو

اســــتانداري -2

توافق و تفاهم -1
-در دبیرخانه

موضوع در 
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"افزوده حوزه دفاتر خدمات مسافرتی

ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاري دومین نمایشگاه -2
بین المللی بورس، بانک، بیمه و فرصت هاي سرمایه 
گذاري توسط سرکار خانم مهندس میرشاهی معاون محترم 

استانداري خراسان دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري 
رضوي

انجمن محترم 8/5/96مورخ 96617طرح نامه شماره -3
مدیران صنایع استان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه 

کارگران 

خراسان رضوي
انجمن مدیران -3

صنایع

جلسه شورا 
طرح شد

برگزاري -2
نمایشگاه

آماده طرح در -3
جلسه شورا

13

ارائه طرح راهکارهاي توسعه صادرات و گسترش زمینه -02/05/13961
همکاریهاي اقتصادي در استان خراسان رضوي با 
کشورهاي آسیاي میانه ارائه دهنده دفتر محترم هماهنگی 

امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي
دریافت نظرات اعضاء در خصوص ارائه پتانسیل هاي -2

بخش خصوصی و تعاونی استان در اجالس مشترك 
ایران،افغانستان،عمان در مهرماه با توجه به جایگاه ویژه 

استان 
بررسی ظرفیت هاي بخش خصوصی و تعاونی استان در -3

خصوص موارد قابل واگذاري تصدي گري هاي دولت به 
بخش خصوصی

نداري اســــتا-1
خراسان رضوي

ــه -2,3 دبیرخانــ
شوراي گفتگو

پیشنهادات به -1
مجري طرح 

منعکس گردید
پیشنهادات به -2

مبادي ذیربط 
منعکس گردید

آماده طرح در -3
جلسه شورا

12

طرح مسائل و مشکالت اتاق اصناف در حوزه هاي -26/04/13961
شهرداري، اداره کل امور مالیاتی، بهداشت محیط

اصنافاتاق -1
دبیرخانه بنـد  -1

12ب ماده 

توافق و تفاهم 
-در دبیرخانه

موضوع در 
جلسه شورا 

.طرح شد
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11

طرح مسائل و مشکالت اتاق اصناف در حوزه هاي -19/04/13961
شهرداري

اتاق اصناف-1
دبیرخانه بنـد  -1

12ب ماده 

توافق و تفاهم 
-در دبیرخانه

موضوع در 
جلسه شورا 

طرح شد

10

سازمان نظـام  -1طرح مباحث مرتبط با حوزه تامین اجتماعی-14/04/13961
صنفی کشاورزي 

خراسان رضوي
ــاورین -2 مشـــ

تـامین اجتمــاعی  
اتاق

انجمن مدیران -3
صنایع

انجمن توسعه -4
و سرمایه گذاري 

ساختمان
اتحادیــه حــق -5

العملکـــــــاران 
گمرکی

اتاق اصناف-6
7-...........

موضوع در 
جلسه شورا 

.طرح شد

9

بررسی درخواست اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد در -29/03/13961
خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

بررسی پروژه پیشنهادي دفتر کشاورزي اتاق بازرگانی، -2
صنایع، معادن و کشاورزي استان با موضوع حفاظت از 

منابع آب

اتحادیه هتـل  -1
ــان داران  آپارتمـ

مشهد
ــر -2 دفتــــــــ

کشاورزي اتاق

توافق و تفاهم -1
در دبیرخانه 

شورا
جلسات -2

کارشناسی در 
حال انجام می 
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.باشد

8

بررسی و ارائه راهکار در خصوص واحدهاي تولیدي -22/03/13961
تحت تملک بانک ها و واحدهاي نیازمند سرمایه گذاري 
جهت ایجاد پایگاه اطالع رسانی با مشارکت دستگاههاي 

اجرایی استان
حوزه معدن در ارتباط با خام فروشی بررسی مسائل -2

گزارش کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق (مواد معدنی 
)بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان

ــه -1 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو

ــیون -2 کمیســـ
معــدن و صــنایع 

معدنی اتاق

موضوعات در 
جلسه شورا 

طرح شد

7

محور غرب در بررسی تعیین تکلیف واحدهاي صنعتی -08/3/13961
تثبیت کاربري صنعتی و دریافت پایان کار و تعیین شاخص 

سومین جلسه گارگروه (مطالبات شهرداري در این رابطه 
موضوع مصوبات سی و هشتمین جلسه شوراي گفت 

)وگوي دولت و بخش خصوصی استان

گــروه صــنایع -1
محور غرب

موضوع در 
جلسه شورا 

طرح شد

6

بررسی تعیین تکلیف واحدهاي صنعتی محور غرب در -1
تثبیت کاربري صنعتی و دریافت پایان کار و تعیین شاخص 

مطالبات شهرداري در این رابطه 
ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با -2

استقرار پایانه پروتئین در مشهد

گــروه صــنایع -1
محور غرب

ــه -2 اتحادیــــ
ونی شرکتهاي تعا

ــاورزي  کشـــــ
مرغداران اسـتان  

خراسان

موضوعات در 
جلسه شورا 

طرح شد

5

قرارداد ثبت سفارش واردات مواد اولیه شرکت تعاونی -18/02/13961
صنایع آلومینیوم کاران خراسان رضوي با بانک صادرات

اخذ مالیات از شرکتهاي حقوقی انبوه ساز که پروژه -2
مشارکتی با شهرداري دارند

اتاق تعاون-1
انجمن صنفی -2

کارفرمائی انبـوه  
سازان مسـکن و  
ــاختمان  ســــــ

موضوع به -1
استانداري محترم 
منعکس گردید و 
جلسات آن 

برگزار شد
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موضوع در -2خراسان رضوي
جلسه شورا 

طرح شد

4

بررسی و ارائه راهکار در رابطه با نظارت گمرك محترم -11/02/13961
SKDو CKDدر ورودي کاالهاي وارداتی 

پیگیري ساماندهی فرآیند مدیریت آهن قراضه بنا به -2
درخواست مجتمع فوالد خراسان

شرکت الکترو -1
استیل

مجتمع فـوالد  -2
خراسان

آماده طرح در 
جلسه شورا

3

طرح و بررسی مشکالت فعالین اقتصادي در حوزه -04/02/13961
مباحث مالیاتی

اتاق اصناف-1
ــه -2 دبیرخانــــ

گفتگوشوراي 
انجمن مدیران -3

صنایع
انجمن صنفی -4

شرکتهاي حمـل  
و نقل 

مشاورین اتاق-5
انجمن صنفی -6

کارفرمائی انبـوه  
سازان مسـکن و  
ــاختمان  ســــــ

خراسان رضوي
7-........

آماده طرح در 
جلسه شورا

2

قانون رفع موانع تولید و 46بررسی اجراي حکم ماده -28/01/13961
در رسیدگی 16/9/92مورخ 1015/60دستورالعمل شماره 

به ایفاي تعهدات ارزي گذشته واردکنندگان کاال و مواد 
اولیه 

ــوراي -1 شـــــ
گفتگوي مرکز

ــیون ک-2 میســـ
گردشگري اتاق

توافق و تفاهم -1
در دبیرخانه 

شورا
آماده طرح در -2
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بررسی راهکارهاي تقویت تولید و عرضه سوغات -2
زیارت و ساماندهی بازارسوغات استان

جلسه شورا

1

برنامه کاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش ارائه -21/01/13961
اقتصاد (-1396در سال خصوصی استان خراسان رضوي

)اشتغال-تولید :مقاومتی
بررسی مجموعه قوانین و مقررات مهم حوزه اقتصادي -2

و بررسی ائرات 1395و مصوب  ماههاي پایانی سال 
:اجرایی شدن آنها در سطح استان شامل
قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
کل کشور96قانون بودجه سال 

قانون بهبود مستمر محیط 7بررسی اجراي حکم ماده -3
شماره کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن به 

در شورا ي گفت و 6/5/95ه مورخ 51721ت/53567
گوي استان

ــه -1,2 دبیرخانـ
شوراي گفتگو

ــوراي -23 شــــ
گفتگو مرکز

در جلسه 
دبیرخانه مطرح 

شد 

فوق العاده 
کارگروه 
تخصصی 

شورا

ــه گزارشــی از چگــونگی فعــال ســازي واحــدهاي  -02/10/13961 ارائ
در خصـوص  تولیدي تحت تملک بانک ها و ارائه راهکـار  

ادامه تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد ایـن واحـدهاي   
تولیدي

قـانون بهبـود مسـتمر    16بررسی چگونگی اجراي مـاده -2
ــایف     ــوص وظ ــتان در خص ــار در اس ــب و ک ــیط کس مح
شهرداریها در اختصـاص مکانهـاي مناسـب بـراي عرضـه      

کاالهاي تولید داخل 
:طرح مباحث مالیاتی شامل-3
قانون مالیـات هـاي   147ماده 3اي تبصره روند اجر-3-1

مستقیم
قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده و     50اجراي مـاده  -3-2

ــه -1,2 دبیرخانــ
گفتگوشوراي 

ــه -3 دبیرخانــــ
شوراي گفتگو و 

اتاق اصناف

موضوعات در 
جلسه شورا 

طرح شد
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درصد مالیات بر ارزش افزوده که بـه  9درصد از 3کاهش 
.شهرداري ها اختصاص دارد

درصد سهم شهرداري ها از 3ایجاد امکان تهاتر -3-3
مالیات بر ارزش افزوده

کارشناسی 
بیستمین 
جلسه 
دبیرخانه

موازي کاري دستگاههاي اجرایی استان پیرامون ترخیص -06/07/13961
نهاده هاي دامی وارداتی

مسـائل و مشـکالت   اخذ نظرات و پیشنهادات پیرامـون  -2
واردات انواع نهاده هاي دامیحذف ارز مبادله اي براي

ــه -1 اتحادیـــــ
شرکتهاي تعاونی 
ــاورزي  کشـــــ
کارخانجـــــات 
ــووراك دام،  خــ
ــان  ــور و آبزی طی

خراسان رضوي
ــه -2 اتحادیــــ

شرکتهاي تعاونی 
ــاورزي  کشـــــ
کارخانجـــــات 
ــووراك دام،  خــ
ــان  ــور و آبزی طی

خراسان رضوي

موضوع در -1
جلسه شورا 

طرح شد
توافق و تفاهم -2

در جلسه 
دبیرخانه

فوق العاده 
کارگروه 
تخصصی 

شورا

درصد سهم شهرداري ها از مالیـات  3ایجاد امکان تهاتر -30/10/13961
بر ارزش افزوده

تعیـین  قانون مالیات بر ارزش افـزوده و 50اجراي ماده -2
درصد مالیات بر ارزش افـزوده کـه   9درصد از 3تکلیف 

و سـایر عـوارض موضـوع    به شهرداري ها اختصاص دارد
.مصوبات شوراي شهر  از جمله خدمات  پسماند

اصالحی قانون مالیتهاي مستقیم و راي شـماره  198ماده -3
هیــات عمــومی دیــوان عــدالت 29/10/1387مــورخ 736

اداري

ــه -1 دبیرخانــــ
اي گفتگوشور

اتاق اصناف-2
انجمن صنفی -3

ــایی  کارفرمـــــ
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي

موضوعات در 
جلسه شورا 

طرح شد
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قانون ثبت اختراعات طـرح هـاي   59فرآیند اجراي ماده -4
1386صنعتی و عالیم تجاري مصوب 

ــوراي -4 شـــــ
گفتگوي مرکز

فوق العاده 
دبیرخانه

جمع بندي مباحث مطرح شده در رابطه با استقرار پایانه -06/03/13961
پروتئین در مشهد

ــه -1 اتحادیــــ
تعاونی شرکتهاي 

ــاورزي  کشـــــ
مرغداران اسـتان  

خراسان

موضوع در 
جلسه شورا 

طرح شد

فوق العاده 
کارگروه 
تخصصی 

شورا

طرح مسائل و مشکالت حوزه صندوق ضمانت سـرمایه  -20/07/13961
گذاري و ارائه راهکارهاي پیشنهادي اصالحی و آزادسازي 
وثایق مازاد واحدها و پذیرش ضمانت نامه این صندوق به 
عنوان ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیالت مقـرر  
در دستورالعمل بازسـازي و نوسـازي واحـدهاي تولیـدي     

ی صنعتی و معدن
آخرین وضـعیت اجـراي آئـین نامـه اجرایـی بازدیـد و       -2

مراجعه نمایندگان دستگاههاي اجرایی به واحدهاي تولیدي 
هیات محترم وزیران6/5/95مورخ 51721ت/53567

ایجاد نمایندگی ثبت عالیـم و مالکیـت معنـوي شـرق     -3
کشور

بررسی راهکارهاي فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت -4
نکی استانتملک سیستم با

انجمن صنفی -1
ــایی  کارفرمـــــ
ــازي،  قالبســـــ
ــکاري،  تراشــــ
ــري   ــه گـ ریختـ

خراسان رضوي
استانداري-2
ــه -3 دبیرخانــــ

شوراي گفتگو
ــه -4 دبیرخانــــ

شوراي گفتگو

موضوعات در 
جلسه شورا 

طرح شد

کارگروه 
مالیاتی انبوه 

سازان

ــات از    -06/03/13961 ــذ مالی ــوص اخ ــث در خص ــدي مباح ــع بن جم
انبوه ساز که پروژه مشارکتی با شهرداري شرکتهاي حقوقی 

دارند

انجمن صنفی -1
کارفرمائی انبـوه  
سازان مسـکن و  
ــاختمان  ســــــ

خراسان رضوي

موضوع در 
جلسه شورا 

طرح شد

فوق العاده 
دبیرخانه

طرح موضوعات مـرتبط بـا آژانـس هـاي مسـافرتی در      -11/05/13961
حوزه مالیات عملکرد ومالیات بر ارزش افزوده

ــه -1 اتحادیـــــ
مهمانپــــذیران و 

توافق و تفاهم 
در دبیرخانه 



ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

85

هتـــــــــــــل 
آپارتمانـــــداران 

مشهد

شورا

کارگروه 
ویژه جلسه 

28
دبیرخانه

مسائل و مشکالت بررسی هاي کارشناسی در خصوص-26/09/13961
موجود در حوزه قراردادهاي شرکت هاي مهندسین مشـاور  

با اداره کل امور مالیاتی

انجمن صنفی -1
ان مشـاور  مهندس

خراسان رضوي
انجمن صنفی -2

ــایی  کارفرمـــــ
ــرکتهاي  شــــــ
ــاختمانی و  ســـ
تاسیســــــــاتی 

خراسان رضوي

موضوع در 
جلسه شورا 

طرح شد
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:2پیوست 

جدول مصوبات شورا

از منظر ملی و استانی و وضعیت اجرا
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از منظر ملی و استانی و وضعیت اجراجدول مصوبات شورا

یف
شماره رد

مصوباتجلسه
وضعیت مصوبهنوع مصوبه

ملی و 
استانیفراگیر

اجرا 
شده

درحال
پیگیري

اجرا 
نشده

1

٣٨

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور در رابطه با تغییر 12مقرر گردید ماده 
در ترکیب اعضاء شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی و نحوه طرح مصوبات 

.دولت براي اعضاء شورا ارسال شوددر هیات 


2

عضویت آقایان عبداهللا یزدانبخش، حسن حسینی، محمدرضا جواهري در شوراي 
بند د ماده 4گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان موضوع قسمت 

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و بخش 1
) 16/11/1390قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13تبصره ماده (خصوصی 

.مورد تصویب قرار گرفت



3

نظر به ضرورت تعیین تکلیف صنایع مستقر در محور غرب مشهد و اختالف فی 
قانون 55و شهرداري با صنایع این محور و با عنایت به ماده 5مابین کمیسون ماده 

محترم دولت در سفر اردیبهشت ماه سال رفع موانع تولید و مصوبه ابالغی هیات 
به مشهد و سایر مستندات موجود در فرآیند شکل گیري پرونده، مقرر 1391

گردید حسب دستور و تاکید استاندار محترم با رویکرد حل و فصل اختالفات 
موجود جلسه اي با حضور مسئولین محترم ذیربط و یا نمایندگان تام االختیار 

ونین محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع  و امور ایشان، از جمله معا
، راه و شهرسازي، 5عمرانی استانداري، دستگاه قضایی، شهرداري، کمیسون ماده 

فرمانداري مشهد، شوراي شهر، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد 
نعت و کشاورزي، محیط زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، خانه ص

معدن، انجمن مدیران صنایع، گروه صنایع محور غرب در محل دبیرخانه شورا 
واحد و 35تشکیل شود و در خصوص موضوعات مطرح شده بویژه تعیین تکلیف 

کلیه واحدهاي صنعتی محور غرب و و جوه مورد درخواست شهرداري از جمله 
رسی و زمینه سهم ورود به محدوده و شاخص هاي تعیین شده در اینخصوص بر

حل و فصل موضوع را فراهم نموده و نتایج صورت گرفته به شوراي گفت وگو ارائه 
.گردد



4

٣٩

موراد اصالحی دستور العمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و 
قانون بهبود محیط کسب و 13موضوع تبصره ماده (گوي دولت و بخش خصوصی 

16/3/96ص مورخ /1977/27که بموجب  نامه شماره ) 16/11/1390کار مصوب 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران ابالغ گردیده بود، در جلسه مطرح و 

.بر ضرورت رعایت نکات و موارد اصالحی تاکید گردید



5

دستورالعمل اصالحی نحوه1بند د ماده 4عضویت اعضاء جدید موضوع قسمت 
تبصره ماده (اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

در شوراي گفت و گوي ) 16/11/1390قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 13
.دولت و بخش خصوصی استان مورد تصویب قرار گرفت
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6

استانی دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهاي 4بر ضرورت اجراي ماده 
1گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مبنی  بر حضور اعضاء اصلی شورا و تبصره 

جلسه،  تاکید شد 3این ماده در خصوص اعزام نماینده در موارد خاص و حداکثر تا 
و مقرر گردید دبیرخانه شورا موضوع حضور نمایندگان محترم مجلس شوراي 

.د بصورت مکتوب پیگیري کندکمرنگ در جلسات دارناسالمی و اعضایی که حضور



7

در ارتباط با صنایع محور غرب مشهد با توجه به شرایط اقتصادي و ضرورت حمایت 
از تولید و اشتغال استان، ضمن تاکید بر رعایت مالحظات زیست محیطی مقرر 
گردید براي کلیه واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد که داراي یکی از مدارك 

بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی می پروانه 
باشند جهت ادامه فعالیت تولیدي موجود، پایان کار با عنوان فعالیت مجاز صنعتی 

تیتداوم فعالتیمنوعمبنی بر رفع م91وفق مصوبه هیات محترم وزیران در سال 
استانداردها و تیمستقر در محور غرب مشهد، در صورت رعایصنعتيواحدهايها

ی، توسط شهرداري بدون هیچ الزام دیگري صادر شود؛ طیمحستیزيشاخص ها
بدیهی است در صورت در خواست واحد صنعتی مبنی بر تغییر فعالیت صنعتی 
موجود و اخذ مجوز براي تغییر کاربري و انجام هرگونه فعالیت غیرصنعتی دیگر و 
جدید عوارض ورود به محدوده براساس سرانه هاي طرح تفصیلی در زمان تغییر 
کاربري از صنعتی به هریک از کاربریهاي دیگر به نرخ روز پرداخت خواهد شد 

کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد 21/5/1394ضمن اینکه مصوبه مورخ 
تیادر صورت رعمبنی بر تثبیت کاربري صنعتی صرفاً ) 5کمیسیون ماده (

ی  و بدون هیچ قید دیگري مقرر گردید طیمحستیزياستانداردها و شاخص ها
ضمناً همچنین مقرر گردید واحدهاي مستقر در محور غرب .مورد اقدام قرار گیرد

نیز جهت تسریع در بازگشایی مسیر و اجراي پروژه هاي ساماندهی بزرگراه آزادي 
و میزان متراژ آزاد شده از سهم میزان در مسیر طرح مصوب را آزاد سازي نموده 

ورود به محدوده را با توجه به فعالیت موجود صنعتی کسر و در صورت بیشتر بودن 
متراژ آزاد شده از سهم ورود به محدوده در  پایان کار فعالیت صادره توسط 
شهرداري بعنوان طلب مالکین منظور می شود و در زمان ارائه درخواست مالک 

از صنعتی به تجاري یا مسکونی، می بایست حقوقات شهرداري جهت تغییر کاربري
از بابت عرصه بر اساس ضوابط روز مالك عمل محاسبه و متراژ آزاده شده توسط 
مالک به عنوان بخشی از حقوقات شهرداري از بابت عرصه، کسر و الباقی توسط 

.مالک پرداخت گردد 



8

هاي باال و تعمیق رکود در صنعت ساختمان جهت جلوگیري از عدم  تحمیل هزینه 
تقويآقايمقرر گردید استانداري محترم خراسان رضوي طی مکاتبه اي با جناب

مالیاتیامورسازمانکلرئیسوداراییواقتصادياموروزیرمحترممعاوننژاد
کشور ضمن استعالم رویه انجام در سایر استانها، موضوع لحاظ نمودن قراردادهاي 

و ) نه پیمانکاري(شارکتی شهرداري با انبوه سازان بعنوان قرارداد مشارکتی م
پذیرش آنها با اظهار رسمی شهرداري و یا شوراي شهر توسط امور مالیاتی بدون 
الزام به ثبت رسمی با تاکید بر مورد تصویب قرار گرفتن موضوع در شوراي گفت و 

همچنین در این ارتباط مقرر .دگوي دولت و بخش خصوصی استان را پیگیري نماین
گردید اداره کل امور مالیاتی استان ضمن پیگیري مستمر تناقض موجود از طریق 





ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

89

سازمان امور مالیاتی کشور تا دریافت پاسخ استعالم از مرکز دستور توقف اجرائیات 
.واحدهاي موضوع این مصوبه را صادر نماید

9

مقرر گردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت هاي حمل و نقل بین المللی 
براي حمل کاالهاي داراي راهنامه بین المللی و یا اظهارنامه و یا پروانه گمرکی و یا 

قانون مالیات بر ارزش 13سایر اسناد مثبته مبین خروج کاال از کشور ، وفق ماده 
به خارج از کشور تلقی می گردد و نیز افزوده که از مصادیق صدور خدمات 

و شمار 29/8/92مورخ 15322، شماره 14/1/87مورخ 656بخشنامه هاي شماره 
توسط اداره کل امور مالیاتی استان اعمال شده و 4/10/95مورخ 67-95-200

چنانچه در اینخصوص با ابهامی مواجه می باشند یک نسخه از مصوبه شوراي گفت 
ش خصوصی استان را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و گوي دولت و بخ

نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب توسط استانداري محترم طی انجام 
و رییس جمهورمحترم معاون اول مکاتبه اي با  جناب آقاي دکتر جهانگیري 

.ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیري گردد



10

٤٠

استان که توسط کمیسون کشاورزي و آب پروتئینعرضهپایانهطرح ایجادکلیات 
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي استان به دبیرخانه شوراي گفت و گو 
پیشنهاد گردیده بود مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد نظر به اهمیت و ضرورت 

روز 15داکثر ظرف مدت اجراي طرح و مصوبه هیات محترم دولت در این رابطه، ح
بعد از برگزاري این جلسه، کارگروهی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزي استان و 
با حضور نمایندگان تام االختیار شهرداري مشهد، اداره کل راه و شهرسازي، اداره 
کل محیط زیست، اداره کل دامپزشکی، اتاق اصناف و مجري طرح و سایر 

این کارگروه تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف دستگاههاي ذیربط حسب تشخیص
زمین مورد درخواست اقدام نمایند، مصوبه این کارگروه به عنوان مصوبه شورا تلقی 

.می گردد



11

خراسان رضوي و به منظور اساسنامه منطقه ویژه علم و فناوريبا عنایت به تصویب 
بهره گیري از امتیازات این منطقه، مقرر گردید مجري طرح و دستگاههاي اجرایی 

استان پروتئینعرضهپایانهذیربط کلیه ضوابط این اساسنامه را در اجراي ایجاد
.لحاظ نمایند



12

که توسط کارخانه تولیدبدونپروانهنظر به اینکه هدف اصلی طرح صدورمجوز
اتحادیه صادرکنندگان استان به دبیرخانه شوراي گفت و گو پیشنهاد گردیده بود ، 
توسعه برندینگ، استفاده ازظرفیت هاي خالی، تامین سرمایه درگردش و بازاریابی 
محصوالت کارخانجات است وتبدیل مواد اولیه به محصول صرفا دریک چرخه بدون 

نظر انجام می شود، لذا مقرر گردید سازمان سرمایه گذاري ثابت بر اساس برندمد
صنعت و معدن و تجارت استان موضوع تسریع در ابالغ آیین نامه موضوع این طرح 

.را پیگیري نمایند



13

در فرایند صدور اوراق تسویه خزانه که توسط کمیسون سرمایه گذاري و تامین 
مالی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي استان به دبیرخانه شوراي گفت و 

، با توجه 1396قانون بودجه سال 5گو پیشنهاد گردیده بود باستناد بند و تبصره 
ران در اظهارنامه مالیاتی، توافق و مقرر به قطعی بودن مالیات ابرازي توسط پیمانکا

گردید که مبالغ خود اظهاري مالیاتی توسط پیمانکاران جزو بدهی هاي قطعی به 





ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

90

سازمان مالیاتی کشور و سایر دستگاه هاي اجرایی لحاظ گردیده و امکان تهاتر 
.بدهی فراهم گردد

14

تسویهاوراقصدورفرآیندخصوصدراصالحیپیشنهاداتدر خصوص موضوع ارائه
روز بعد از 10خزانه، مقرر گردید با عنایت به اهمیت موضوع حداکثر ظرف مدت  

برگزاري این جلسه، کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شوراي گقت و گوي دولت و 
بخش خصوصی استان به نمایندگی از این شورا با حضور نمایندگان تام االختیار 

و دارائی ،اداره کل امورمالیاتی و نمایندگان اشخاص حقیقی و سازمان امور اقتصادي
حقوقی تعاونی و خصوصی مرتبط با این موضوع تشکیل و نسبت به بررسی فرآیند 
صدور اوراق تسویه خزانه و پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گو اقدام نمایند و 

و بخش پیشنهادات نهایی شده به عنوان مصوبه شوراي گفت و گوي دولت
خصوصی استان از طریق استانداري و شورا به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و 

.رئیس شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی کشور منعکس گردد



15

شرکتاولیهموادوارداتسفارشثبتمقرر گردید در رابطه با موضوع قرارداد
صادرات،دفتر هماهنگی امور بانکبارضويخراسانکارانآلومینیومصنایعتعاونی

اقتصادي استانداري خراسان رضوي با دعوت از اتاق تعاون، شرکت تعاونی صنایع 
آلومینوم کاران،بانک صادرات و شوراي هماهنگی بانکها موضوع را پیگیري و از 
طریق تفاهم و گفتگو حل و فصل نماید و درصورت عدم تفاهم در استان از طریق 

.یگیري الزم بعمل آورندمرکز پ



16

٤١

پذیرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار گرفته 
است به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و 
شوراي گفت وگوي کشور پیگیري شود و عیناً پیشنهادات توسط اداره کل امور 

.مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال گردد



پیگیري مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرآیندهاي مرتبط با آن به عنوان 17
.دستور کار دبیرخانه شوراي گفت وگو در نظر گرفته شود



18

نقدي رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی هاي مالیاتی از طریق پرداخت 
مالیات و از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه بصورت یکسان باشد و در استفاده از 
اوراق تسویه و تسویه بدهی مالیاتی، جرایم مالیاتی قابل بخشش که وفق قانون در 
حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی استان می باشد، بخشودگی کل این جرایم از 

این موضوع در راستاي افزایش . یري قرار گیردطریق شوراي گفت و گو مورد پیگ
.متقاضیان استفاده از این اوراق است



19
توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورتجلسه صدور اوراق  تسویه خرانه بایستی به 
حوزه هاي مالیاتی اداره کل و شهرستانهاي تابعه استان ابالغ گردد تا امکان استفاده 

.توافقات در سطح استان فراهم شوداز این 


20

به منظور کاهش هزینه هاي تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی به 
استان پیگیري شود تا در مواردیکه دستگاه طلبکار و بدهکار دولتی در یک استان 

و کل قرار دارند، فرآیند اوراق تسویه خزانه تا مرحله صدور در استان انجام شود 
.فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود



تسري استفاده از با هدف استفاده از ظرفیت هاي موجود  همایشی با موضوع 21
ظرفیت اوراق تسویه خزانه جهت پروژه هاي غیر عمرانی و چالش هاي آن با دعوت 





ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

91

از جناب آقاي دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه داري کل کشور 
.رگزار شودب

22

در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعاالن شاغل در صنف هتل 
داران، صرفاً عملکرد مالك عمل قرار نگیرد بلکه موارد همچون نرخنامه، درصد 

اشغال، دوران پیک و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و اشغال، ظرفیت 
.محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد



23

در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان خراسان 
:رضوي

دفاتري که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار براي شرکت هاي )الف
اقدام می نمایند از ماخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض ..... هواپیمایی و 

.موضوع قانون بوده و مالیات و عوارض متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد



24

در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان خراسان 
جهت تکمیل تورهاي مسافرتی در خصوص خدمات به آژانس هاي دیگر) ب:رضوي

با ارائه قرارداد فی مابین، مالیات و عوارض متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه 
.گردد



25

در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان خراسان 
شامل ( دفاتري که اقدام به ارائه خدمات گردشگري به مشتریان خود)ج:رضوي

از طریق برگزاري تورهاي ) خدمات ویزا، اجراي تورهاي خارجی، هتل، غذا و گشت
داخلی و خارجی نمایند، ماخذ مورد محاسبه مالیات و عوارض از مبلغ کل 

که توسط آژانس براي ) با رعایت موارد معاف و مشمول(صورتحساب هاي ارائه شده
.رددمشتریان به صورت جداگانه صادر گردیده است، محاسبه گ



26
در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان خراسان 

برگ هاي تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و به )د:رضوي
.د باشد/1506/260مودي ابالغ نشده، مبناي تصمیم گیري تفاهمنامه شماره 



27

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي خراسان رضوي، انجمن دفاتر مقرر گردید 
اتحادیه هتل داران مشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد به 
عنوان نمایندگان قانونی صنف مورد نظر در مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در 

.آیدصورت هرگونه اتخاذ تصمیم در این خصوص، از تشکلهاي مذکور دعوت بعمل



28

در خصوص مطالب مطرح شده در حوزه اصناف و مشکالت ضوابط نصب تابلوهاي 
LEDمقرر گردید کالبد تابلو معرف کاربري براي توسط سازمان میادین شهرداري،

متر و طول آن به میزان دهانه واحد تجاري 1,4واحدهاي تجاري به عرض حداکثر 
متر باشد، عرض تابلو شناسایی 3ارتفاع آن بیشتر از و همچنین براي واحدهایی که 

.متر به طوري که حد باالي تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز ننماید2حداکثر 



29
مقرر گردید مسئولیت تایید و استانداردسازي رنگ هاي مورد استفاده در تابلوهاي 

LED صنفی و کیفیت تابلوهاي مذکور توسط اداره کل استاندارد استان صورت
پذیرد



30
با عنایت به اختالف فی مابین تامین اجتماعی و انبوه سازان در زمینه چگونگی 
کسر میزان حق بیمه از قراردادهاي مشارکتی انبوه سازان با شهرداري و با توجه به 
توضیحات مسئولین ذیربط  اداره کل تامین اجتماعی و در نظر گرفتن ماهیت کار، 





ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

92

وي طی مکاتبه اي موضوع را از مرکز مقرر گردید استانداري محترم خراسان رض
.پیگیري نماید

31
امکان تهاتر با بدهی هاي واحدهاي پیمانکار که شدن به صراحت قید موضوع  

در آیین نامه اجرایی اوراق نیز دولت به آنها بدهی دارند، به سازمان تامین اجتماعی 
.مورد یپگیري قرار گیردتسویه خزانه



32
تا از طریق اداره کل امور مالیاتی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی ترتیبی اتخاذ شود
خزانه به عنوان اسنادبودنگو موضوع قابلیت پذیرشو و شوراي گفت

.و قابلیت خرید دین مورد پیشنهاد و پیگیري قرار گیرد) تضامین(وثایق


33

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مبناي 5با عنایت به اینکه بر اساس ماده 
درصد مجموع عوارض شهرداري است 15محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، 

که در فرآیند صدور پروانه دریافت می گردد لذا پس از بحث و تبادل نظر اعضاي 
حاضر در جلسه در خصوص پیشنهاد اخذ عوارض تامین اجتماعی بر اساس متراژ 

ر روز و بر مبناي پیشرفت پروژه و به صورت مرحله اي تاکید داشتند ولی  مربع و نف
با توجه به طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور مقرر گردید نتایج طرح 
موضوع از مرکز استعالم و در صورت عدم رفع آن بعنوان مصوبه شوراي گفت و 

ان مورد پیشنهاد و گوي استان بصورت ملی با هدف ایجاد رونق در صنعت ساختم
.پیگیري قرار گیرد
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از آنجاییکه در آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرمایان بخش کشاورزي به صراحت عنوان گردیده است مشمولین نظام صنفی 

درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی 20کشاورزي از جمله کارفرمایان نیز شامل 
شوند و با عنایت به اینکه اینگونه افراد بعنوان کارفرما در بخش کشاورزي به می 

همراه سایر کارگران مشغول فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دالیل عدم 
معافیت یا تسري این قانون به کارفرمایان بخش کشاورزي تامین نشدن منابع الزم 

با توجه به نقش موثر این قانون در از سوي دولت اعالم می دارند، لذا مقرر شد
:کمک به اشتغال و سرمایه گذاري در روستاها 

مراتب به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور منعکس تا ضمن ) الف
طرح، تامین اعتبار موضوع از طریق دولت محترم به هر نحو ممکن مورد پیگیري 

.قرار گیرد



25

نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم از آنجاییکه در آیین 
کارفرمایان بخش کشاورزي به صراحت عنوان گردیده است مشمولین نظام صنفی 

درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی 20کشاورزي از جمله کارفرمایان نیز شامل 
ه می شوند و با عنایت به اینکه اینگونه افراد بعنوان کارفرما در بخش کشاورزي ب

همراه سایر کارگران مشغول فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دالیل عدم 
معافیت یا تسري این قانون به کارفرمایان بخش کشاورزي تامین نشدن منابع الزم 
از سوي دولت اعالم می دارند، لذا مقرر شد با توجه به نقش موثر این قانون در 

:اها کمک به اشتغال و سرمایه گذاري در روست
موضوع تامین اعتبار معافیت بیمه اي یا پرداخت بیمه سهم کارفرما توسط ) ب

دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزي بعنوان متولی بخش و اداره کل استانی و 
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.استانداري محترم خراسان رضوي پیگیري شود

36

٤٢

گردید کمیته به منظور پیگیري امور مرتبط با مسائل حوزه صنعت و معدن، مقرر
هاي کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و شوراي مشترك همکاري

:گرددگفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي بصورت زیر تشکیل 
دبیرخانه کمیته مشترك همکاري در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ) الف

.کشاورزي خراسان رضوي مستقر می شود
:مشترك همکاري به شرح ذیل می باشنداعضاء کمیته ) ب

دو نفر از اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی با معــرفی 
.ریاست کمیسیون

.دو نفر از فعاالن اقتصادي مرتبط با معرفی اتاق بازرگانی خراسان رضوي
.نمایندگان تام االختیار استاندار خراسان رضوي

ندگان استان در مجلس شوراي اسالمی با معرفی یک نفر نماینده از مجامع نمای
.مجمع مذکور

دبیرخانه شوراي گفتگو متعهد می شود جلسات کمیته مشترك را به طور : تبصره
.مستمر و در فواصل ماهیانه حسب مورد در مشهد یا تهران تشکیل دهد
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شدن مقرر گردیدکمیته مشترك تمام تالش خود را جهت پیگیري و اجرایی 
موضوعات مرتبط در مباحث صنعت و معدن در قالب تفاهم نامه فی مابین به کار 
گیرد و دبیرخانه شوراي گفت و گو موظف گردید گزارش اقدامات را به استاندار 
محترم خراسان رضــوي و رئیس شوراي گفت و گو، ریاست محترم اتاق 

است محترم کمیسیون بازرگانی،صنایع و معادن ایــران و خراسان رضــوي و ری
صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی به صورت مکتوب پیرامون موضوعات زیر 

.منعکس نماید
صنعت نسبت به سایر بخش ها در پرداخت سهم نابرابر بخش-1-2

مالیات
قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص 38ماده 1تبصره -2-2

واحدهاي آالینده
مراجعات بازرسان دستگاههاتعدد نهادهاي نظارتی و تعدد -3-2
)تولید بدون کارخانه(صدور پروانه بدون کارخانه-4-2
قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار7اجرایی شدن ماده -5-2
برنامه ریزي صحیح براي کنترل صدور مجوزهاي تولیدي بیشتر از -6-2

نیاز بازار داخلی و کشورهاي هدف
وص قانون مالیات هاي مستقیم در خص149تبصره یک ماده -7-2

قانون تجارت141واحدهاي مشمول ماده 
قوانین حمایتی از شرکت هاي با مالکیت و سرمایه گذاري کامالً -8-2

خصوصی به منظور تقویت شرکتهاي بزرگ خصوصی
ایجاد بودجه خاص براي بازپرداخت بدهی هاي دولت به سازمان -9-2

دتامین اجتماعی و متعاقب آن کاهش سهم کارفرما به منظور حمایت از تولی
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص نحوه 147ماده3تبصره -10-2

پرداخت مالیات فعاالن اقتصادي
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ایجاد قوانین مرتبط با مالکیت فکري و ارزش گذاري دارایی هاي -11-2
نامشهود به منظور کمک به توسعه برندهاي ملی و پذیرش دارایی هاي نامشهود به 

ایت از شرکت هاي پیشرو و شرکت عنوان اعتبار و وثیقه نزد بانک ها با هدف حم
هاي دانش بنیان

پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت-12-2
دستورالعمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي، صنعتی و -13-2

معدنی
به اختصاص و تصویب اعتبارات الزم به سازمان توسعه تجارت-14-2

منظور انجام تعهدات سنوات گذشته سازمان در پرداخت جوایز صادراتی
فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها-15-2
ساله واحدهاي صنعتی و معدنی 20شفاف سازي معافیت هاي -16-2

مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته
کاران با میزان استخراج عدم تناسب اخذ حقوق دولتی از معدن-17-2

واقعی ساالنه
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 57ماده 6اجراي قانون تبصره -18-2

قانون امور گمرکی در خصوص ایجاد پنجره واحد در بخش صنعت 3بندح ماده و
و معدن

قانون اصالح قانون معادن14ماده 4اجراي تبصره-19-2
قانون اصالح قانون معادن5ماده3اجراي تبصره -20-2
اصالحات الزم در ترکیب اعضاي شوراي معادن تفویض شده -21-2

م گیریها و تصمیم سازیهااستانی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در تصمی
قانون اصالح قانون معادن6ماده2اجراي تبصره -22-2
قانون اصالح قانون معادن9اجراي ماده -23-2
قانون 13ماده 3و2، 1قانون معادن و تبصره 19اجراي ماده -24-2

اصالح قانون معادن
قانون اصالح قانون معادن16اجراي ماده -25-2
اجراي قوانینشناسایی و ایجاد ماهیت تنبیهی براي عدم -26-2
هاي حمایتی اصالح قوانین مربوط به یارانه هایی که به صندوق-27-2

اختصاص می یابد در جهت حمایت از تولید
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظر 3و 2اجراي مواد -28-2

خواهی از بخش خصوصی هنگام تدوین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها
ر واقعی شدن توان رقابت بین المللی واقعی شدن نرخ ارز به منظو-29-2

صنایع کشور
تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور و تشویق -30-2

به خرید کاالهاي داخلی
وضع قوانین و مقرراتی به منظور الزام بخش دولتی به پذیرش -31-2

رایزنان بازرگانی و نمایندگان وزارت امور خارجه منتخب از بخش خصوصی
بودجه هاي دولتی در استان خراسان رضويتوزیع نامناسب -32-2
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص هیات 244ماده 2بند -33-2

هاي حل اختالف مالیاتی
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قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتباط با 2و 1اجراي مواد -34-2
تسویه همزمان بدهی هاي قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و 

چوب مقررات مربوط و تسویه آن با مطالبات قطعی دولت خصوصی را که در چار
از اشخاص مزبور) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی(

اختصاص ارز مبادله اي به خرید ماشین آالت و تجهیزات مورد -35-2
نیاز واحدهاي صنعتی در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وري

ده اختصاص یارانه حمل و نقل جهت کاهش بهاي تمام ش-36-2
محصوالت

قانون رفع موانع تولید در ارتباط با استرداد مالیات 34اجراي ماده -37-2
بر ارزش افزوده صادر کنندگان

حضور مستمر نمایندگان مجلس در جلسات شوراي گفتگوي -38-2
دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي

اخذ پایانکار براي واحدهاي صنعتی و تولیدي که در حریم شهرها -39-2
.قرار دارند

38

٤٣

جهت انعکاس نظرات بخش خصوصی به دولت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با 
کل کشور ، مقرر گردید کمیته هاي کارشناسی ذیل 1397تدوین بودجه سال 

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان تشکیل و نظرات 
سازمان محترم برنامه و بودجه بخش خصوصی جمعبندي و به استانداري محترم و 

.ارائه گردد



39
مقرر گردید موضوع حضور نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسات شوراي 
گفت و گو از طریق مجمع نمایندگان استان مورد پیگیري استانداري محترم  

.ودبیرخانه شورا قرار گیرد


40

استفاده از فاینانس، مقرر گردید دفتر جهت رفع مشکالت بخش خصوصی در 
محترم جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري موضوع احصاء مشکالت و 
راهکارهاي رفع آنها را از اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي استان پیگیري 

.نماید



41

استان در در ارتباط با موضوع جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی 
خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی، مقرر گردید تفاهم نامه پیشنهادي 
دبیرخانه شوراي گفت و گو بصورت دو جانبه بین اداره کل استاندارد و اداره کل 
دامپزشکی منعقد شده به نحوي که بتواند نارسایی هاي موجود در  مشروح 

هادي به منظور جلوگیري از این صورتجلسه راهکارهاي پیشن) ب(مذاکرات بند 
موازي کاري دستگاههاي اجرایی در خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی از 

کاهش تعداد نمونه ها با توجه به استانداردهاي اداره کل استاندارد، شیوه : جمله 
نمونه برداري، امکان نمونه برداري مجدد، نحوه نمونه برداري، منوط نمودن نتایج 

ائه مدارك و مستندات، کاهش هزینه هاي نمونه برداري موثر واقع آزمایش به ار
شود و در اجراي این فرآیند اگر دو دستگاه متولی نیازي به استعالم یا پیگیري از 
طریق مرکز داشتند مراتب را به استانداري محترم خراسان رضوي جهت پیگیري 

.بعدي به فوریت اعالم نمایند
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اهمیت ایجاد نمایندگی اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوي در استان، با توجه به 
مقرر گردید نظر به اهمیت و                                          و نیاز استان و شرق 
کشور مراتب   از طریق اداره کل ذیربط در استان و استانداري محترم خراسان 

.رضوي پیگیري و مجوز الزم اخذ گردد


کاتبات با مرکز انجام م

.شده است

43
مقرر گردید جهت آشنایی متقاضیان ثبت برند و مالکیت معنوي، دوره هاي 
آموزشی توسط اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استان با همکاري اداره 

.محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري استان برگزار شود


44

موضوع فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها و با توجه به اهمیت 
ارائه راهکار در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي 
تولیدي بدلیل اهمیت و ضرورت موضوع ئ نیاز به مدت زمان بیشتر، مقرر گردید 

.در جلسه بعدي شورا مطرح گردد



45

اجراي آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان موضوع بررسی چگونگی 
دستگاههاي اجرایی به واحدهاي تولیدي هیات محترم وزیران پس از گذشت بیش 
از یکسال از تاریخ ابالغ آیین نامه و مسائل و مشکالت مطرح شده در مسیر اجراي 

ق این آیین نامه، مقرر گردید بدلیل ماهیت ملی طی مکاتباتی از طریق اتا
بازرگانی،صنایع،معادن ایران، استانداري محترم خراسان رضوي و سازمان محترم 

.برنامه و بودجه و شوراي گفت و گوي مرکز مورد پیگیري قرار گیرد



مکاتبات با 
دستگاھھای ذیربط و 
شورای مرکز انجام 

.شده است

46

از طریق شوراي در ارتباط با نارسایی هاي صندوق ضمانت ،مقرر گردید با پیگیري
:گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور ترتیبی اتخاذ گردد تا

پروسه صدور و رسیدگی به پرونده متقاضیان دریافت ضمانتنامه صندوق ) الف
صورت پذیرفته و ) ماه1حداکثر ( ضمانت سرمایه گذاري در کوتاهترین زمان ممکن

.قرار گیردنواقص سایت و امکان کاهش مراحل رسیدگی مورد بررسی 
توسط ... موضوع پذیرش مازاد وثایقی همچون ماشین آالت، تجهیزات و ) ب

.صندوق ضمانت سرمایه گذاري به عنوان راهن دوم مورد موافقت قرار گیرد
جهت تسهیل فرآیند اخذ ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاري در صورت ) ج

توسط دو نفر ضامن معتبر وجود وثایق الزم، شرط دریافت چک که می بایست 
.تایید گردد حذف گردد

مورد پیگیري میلیارد تومان 5میلیارد تومان به 3افزایش سقف ضمانتنامه از ) د
.قرار گیرد

با هدف روان سازي اخذ ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاري، موضوع ) ح
ی و رفع شرایط سخت و دشوار صدور ضمانت همچون نداشتن بدهی معوق بانک

.چک برگشتی پیگیري شود
درصد اصل و سود 120موضوع افزایش سقف رقم ضمانت نامه به میزان ) و

.درصد اقدام الزم بعمل آید0,5تسهیالت و کاهش کارمزد دریافتی به حداکثر 



انجام شده و % 20
در حال پیگیري % 80

است
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مورخ 11527با توجه به تایید  اداره کل استاندارد خراسان رضوي طی  نامه شماره 
درصد موادفاقد قیر و 55تا45مبنی بر اینکه مواداولیه عایق رطوبتی 24/3/1391
درصد مواد قیري آن درفرایند تولید عایق رطوبتی تغییرمی یابد و به محصول 45

طریق استانداري محترم خراسان و جدیدي تبدیل می گردد لذا مقرر گردید از
شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور موضوع قرار گرفتن صادرات 

باتوجه به تائیدیه اداره کل ( عایق رطوبتی همانند سالهاي گذشته خارج از بورس 
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و قرار گرفتن آن  درردیف مصالح ساختمانی جهت صادرات مورد ) استاندارد
.پیگیري قرار گیرد

48

٤٤

جهت بازنگري در فعالیت پنجره واحد و دولت الکترونیک مقرر گردید ضمن توجه 
کلیه دستگاههاي اجرایی استان، موضوع با همکاري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزي استان از طریق سرپرست محترم حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري 

توسعه منابع استانداري خراسان رضوي مورد معاونت هماهنگی امور اقتصادي و 
.پیگیري قرار گیرد



49

دستگاههاي اجرائی با فعاالن در خصوص دستور کار بررسی قراردادهاي پیمانکاري 
و به منظور تراضی در این قراردادها و با توجه اقتصادي بخشهاي خصوصی و تعاونی

به مطالب مطرح شده در جلسه بطور جمعی توافق و ضمن تاکید بر لحاظ شدن 
:اجراي آن در کلیه قراردادها مقرر گردید

از آن جا که یکی از مشکالت بخش خصوصی عدم تفویض اختیار استانی در ) الف
هایی است که متحمل بخش خصوص تنظیم قراردادها و متعاقب آن هزینه

خصوصی می شود، لذا استانداري محترم طی مکاتباتی لزوم تفویض اختیار تنظیم 
قراردادهاي پیمانکاري به ادارات کل و شرکتهاي دولتی استانی را از طریق 

.وزارتخانه هاي ذیربط پیگیري نمایند



50

عمرانی کار استان و استانداري محترم طی نامه اي به کلیه دستگاههاي ) ب
شرکتهاي دولتی ابالغ نمایند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در چارچوب بند چ 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قراردادهاي مربوطه را به نحوي 11ماده 
.تنظیم نمایند تا حقوق طرفین رعایت گردد



51

کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها ) ج
( که در مناقصات و عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت هاشدندموظف 

نسبت به زمان برگزاري مناقصه ...) خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، دستمزد و 
.و یا عقد قرارداد منظور نمایند



52

دستگاهاي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ) د
قانون احکام دائمی توسعه مکلف به اجراي نظام فنی واجرایی موضوع 34ماده 

هیأت  محترم وزیران 1385/04/20هـ مورخ 33497ت/2339تصویب نامه شماره 
.شدند



53
کلی فرآیند اجراي تعیین صالحیت پیمانکاران در توافق و مقرر شد بطور ) ه

چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه و صرفاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
.انجام شود



54
تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جبرانی و حمایتی از پیمانکاران اجراي ) و

..... در قراردادهاي عمرانی همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و 
.مورد توافق قرار گرفت



55
بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از واگذاري کار ) ز

از صرفاً پایین که منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شودبه قیمت 
.شوداجراطرف پیمان دهنده 



بخشنامه هاي تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهاي دولتی و پرداخت به موقع )ح56
عیین و به موقع ابالغ  و اجرا گرددتمطالبات پیمانکاران در حین اجراي کار
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نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی 10-5بند ) ط57
.در انجام قراردادهاي عمرانی اجرا شود



58
خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش برانتوافق و تاکید شد تا ج) ي

ابالغ معاون اول ( پرداخت از طریق اجرایی شدن آیین نامه تنظیم معامالت دولتی
.انجام شود)22/9/1394محترم ریاست جمهوري 



59

با توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي استان  در خصوص 
شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی ، این پیشنهادات پیشنهادات دبیرخانه 

به شرح زیر و به عنوان مصوبات ملی شورا که قابلیت پیگیري از مرکز را دارند 
جهت طرح در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور و پیگیري توسط 

د سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مور
:تصویب قرار گرفت

34تدوین سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه موضوع ماده پیگیري تسریع در ) الف
قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور



مکاتبات با مرکز 
توسط سازمان 

مدیریت و برنامھ 
ریزی استان و 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام شده 

.است

60
به عنوان نماینده دولت، با توجه به اشرافی که به بودجهبرنامه و سازمان )ب

موضوعات پیمانکاران دارند، در این خصوص با بخش خصوصی و دولتی همکاري و 
تبادل نظر نموده و نهایتاً داور مرضی الطرفین پیمان دهنده و پیمان گیرنده باشد



مکاتبات با مرکز 
توسط سازمان 

مدیریت و برنامھ 
ریزی استان و

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام شده 

.است

بر ابالغ آن بنابر1394پیگیري ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال )ج61
.بوده است

مکاتبات با مرکز 
توسط سازمان 

مدیریت و برنامھ 
ریزی استان و 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام شده 
و ابالغ آن در حال 

.پیگیری است

روش حل و فصل دعاوي و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده هاي اصالح )د62
قضائی در محاکم

مکاتبات با مرکز 
توسط سازمان 

مدیریت و برنامھ 
ریزی استان و 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام شده 

.است

63

:پیشنهادات در خصوص اصالح برخی از بندهاي شرایط عمومی پیمان ) ه
هرگاه پیش ازاتمام کارهاي موضوع پیمان،کارفرمابدون آنکه : 48حذف ماده

تقصیري متوجه پیمانکارباشد،بنابه مصلحت خودیاعلل دیگر،تصمیم به خاتمه 
پیمان بگیرد خاتمه پیمان راباتعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل که 

ی راکه ناتمام روزباشدبه پیمانکارابالغ می کندکارفرماکارهای15نبایدبیشتراز
ماندن آنها موجب بروزخطریا زیان مسلم است دراین ابالغ تعیین می 
کندومهلت بیشتري به پیمانکارمی دهد تاپیمانکار بتواند درآن مهلت این گونه 

.کارهاراتکمیل کندو کارگاه راآماده تحویل نماید
-فرما گانه فسخ پیمان از سوي کار13موارد : 46اضافه نمودن تبصره به ماده 



مکاتبات با مرکز 
توسط سازمان 

مدیریت و برنامھ 
استان و ریزی 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام شده 

.است
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چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوري مشخص شود : تبصره پیشنهادي 
یا فسخ پیمان بر خالف مقررات بوده است، سازمان دولتی باید 46اعمال ماده 

.مکلف به جبران خسارت شود
پیرامون نحوه شرایط داوري که تماماً یکطرفه می باشد: 53اصالح ماده 
%10به % 25یش نرخ و تغییر آن از پیرامون افزا: 29اصالح ماده 

داردکه به منظورتقویت بنیه مالی کارفرماموافقت“ جمله : 36اصالح ماده 
” به جمله “ .پیمانکار،مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند

اصالح شود“... کارفرکا مکلف است 

64

45

در خصوص دستور کار چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک 
بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي 
تولیدي و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه به اتفاق آراء، توافق و ضمن

:تاکید بر پیگیري شدن موضوع از مراجع ذیربط مقرر گردید
هاي استان  با نظرخواهی از تمامی دبیر محترم شوراي هماهنگی بانک

پیشنهادي واگذاري واحدهاي تملک شده تهیه دستورالعملهاي استان، بانک
نموده، و موانع احتمالی موجود در مسیر واگذاري و راهکارهاي پیشنهادي براي 

.رفع موانع به دبیرخانه شوراي گفتگو ارسال نماید



65

کارگروهی متشکل از نمایندگان محترم استانداري، دستگاه قضایی، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، شوراي هماهنگی بانکها و یکی از 
تشکلهاي بخش خصوصی حسب ارتباط موضوع در محل استانداري یا سازمان 

معدن و تجارت  تشکیل گردد و با برگزاري نشست هاي داخلی با صنعت
هریک از مدیران و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعال سازي 
مجدد این واحدها و استفاده از ظرفیت ها و مساعدت هاي بانکها و بررسی 
دالیل مشکالت موجود براي هریک از این واحدها بصورت اختصاصی، 

.یی با محوریت موارد زیر احصاء نمایندراهکارها
واگذاري مجدد به هیات مدیره سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي -الف

واحدها
واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت بانک-ب



66

شرکت شهرك هاي صنعتی قبل ،به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي موجود 
از واگذاري زمین  و سازمان صنعت، معدن وتجارت و سازمان جهاد کشاورزي 
قبل از صدور مجوز براي ایجاد واحدهاي جدید ابتدا واحدهاي در تملک بانک 
ها را به سرمایه گذاران معرفی و پیشنهاد نمایند تا در صورت وجود تقاضا این 

.قرار گیرندواحدها در اولویت واگذاري 



67

قانون بهبود مستمر 16مادهدر خصوص دستور کار بررسی چگونگی اجراي 
محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف و ماموریت هاي شهرداریها در 

و با توجه به مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید داخلاختصاص
:مطالب مطرح شده در جلسه بطور جمعی توافق و مقرر گردید

به منظور ایجاد مکانهاي مناسب شهرداري محترم مشهد و سایر شهرداریهاي 
تابعه استان، از محلهاي در اختیار مناسب و در چارچوب وظایف و ماموریتهاي 

روه موضوع تعیین شده و خط مشی هاي ترسیمی از سوي ریاست محترم کارگ
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و سایر اعضا، اقدام به تامین زمین و در کلیه شهرستان ها 16ایین نامه ماده 
بدیهی است در صورتیکه شهرداري مشهد . راه اندازي مکانهاي مورد نظر نماید

و سایر شهرداریهاي تابعه استان به هردلیلی امکان تامین زمین از زمینهاي 
ناسایی زمین هاي متعلق به اداره کل متعلق به خودشان را نداشتند نسبت به ش

را به اداره مورد نظرراه و شهرسازي در سطح شهرستان اقدام نموده و زمینهاي 
اداره کل راه و با توجه به اعالم آمادگیکل راه و شهرسازي پیشنهاد نمایند و 

در این خصوص در چارچوب ضوابط مقرر گردید این اداره کل شهرسازي
.ایدنمتعیین شده عمل 

68

تشکلهاي اقتصادي استان از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، 
اتاق اصناف، اتاق تعاون موضوع ایجاد سامانه هاي مربوطه و پذیرش تقاضاي 
بنگاههاي اقتصادي براي ارائه محصوالت داخلی در این بازارچه ها را پیگیري و 

و دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز فعالیتتقاضاي اینگونه بنگاهها را به 
.شهرداري مشهد منعکس نمایند



69

قانون بهبود 16آیین نامه اجرایی ماده 5روساي محترم کارگروه موضوع ماده 
مستمر محیط کسب و کار و شهرداران و سایر اعضا کارگروه شهرستانهاي 
سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه در این شهرستانها نیز همانند شهرستان 

موارد مندرج در مشهد، فرآیند ایجاد و راه اندازي سامانه اطالع رسانی و سایر
.فوق را پیگیري و اجرایی نمایند2، 1بندهاي 



70
جهت حمایت از تولید کنندگان ایرانی، شهرداري هاي استان، با اخذ مجوزهاي 

بار درسال براي تبلیغات بازارچه 3الزم از شوراي شهر در بیلبوردهاي شهري 
.بصورت رایگان اقدام نمایدهاي موضوع این ماده و تولید کنندگان فعال در آنها



71

آیین نامه اجرایی 5شهرداري محترم مشهد و سایر شهرداریها به موجب ماده 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بر حسب تکالیف مربوطه 16ماده 

مکلف هستند سامانه اطالعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از 
مصرف را همراه با اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاههاي امکانات بازارهاي 

اجرایی صادر کننده مجوز فعالیت و کارگروه موضوع این آیین نامه راه اندازي 
.نموده و اطالعات آن را در اختیار دستگاههاي ذیربط و عموم مردم قرار دهد



72

ماه 6هر 16ماده وفق آیین نامه با توجه به اینکه شهرداري ها مکلف هستند 
یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاري و پذیرش تولیدکنندگان کوچک 
و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را 
به شوراي اسالمی شهر ارایه و در سامانه اطالعات ثبت نمایند مقرر گردید، 

این گزارش به دبیرخانه شوراي گفت و شهرداري مشهد ضمن ارائه رونوشت 
گو، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف جهت انجام  اطالع رسانی الزم، گزارش موضوع 

این مصوبات در خصوص اختصاص زمین و یا پیگیریهاي صورت گرفته از 1بند 
.اداره کل راه و شهرسازي را نیز به دبیرخانه شورا  ارسال نمایند



73

با توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي استان  در 
خصوص پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی در 
خصوص دستور کار چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک 
ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي 

یدي ، این پیشنهادات به شرح زیر و به عنوان مصوبات ملی شورا که قابلیت تول



مکاتبات با 
مرکز توسط 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام 

.شده است
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پیگیري از مرکز را دارند جهت طرح در شوراي گفت و گوي دولت و بخش 
خصوصی کشور و پیگیري شوراي هماهنگی بانکها استان از طریق شوراي 

:هماهنگی بانکهاي کشور مورد تصویب قرار گرفت
ي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در به منظور ایجاد مزیت ها

تملک بانک ها قرار دارند، توافق و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، 
جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک بانک ها در قالب عقد اجاره به شرط 

به%) 20سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت (تملیک از وضعیت موجود 
قیمت کارشناسی به درصد10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10سنوات 

تغییر نماید و در این خصوص موضوع از ) نه بر مبناي قیمت تمام شده( روز 
طریق استانداري محترم و بانک مرکزي و مدیران عامل بانکها در مرکز پیگیري 

همچنین مقرر شد دبیرخانه شورا ي هماهنگی بانکهاي استان نیز ضمن. گردد
طرح موضوع در جلسات شوراي هماهنگی مجوز الزم از هیات مدیره بانکهاي 

.متملک را جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک اخذ نمایند

74

مصوبات ملی و فراگیر ، این موضوع 1مقرر گردید جهت تسریع در اجراي بند 
طریق شوراي گفت و گوي مرکز و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور از 

پیگیري شود همچنین در این رابطه مقرر گردید شوراي هماهنگی بانکهاي 
استان در کوتاهترین زمان ممکن اسامی بانک هاي عاملی را که واحدهاي 
تولیدي در تملک شعب استان خراسان رضوي دارند؛ جهت استحضار جناب 

و پیگیري هاي الزم به -وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی-کرباسیانآقاي 
.دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان ارائه نمایند



مکاتبات با 
مرکز توسط 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام 

.شده است

75

46

نظر به اینکه توجه به  حوزه تولید در خصوص ارائه خدمات زیر بنایی و ایجاد 
ساخت هاي مناسب بصورت جدي مورد درخواست بخش خصوصی است زیر 

لذا ضمن قدردانی از حرکت دستگاههاي خدمات رسان حوزه زیر بنایی در 
مسیر برنامه هاي استان مقرر گردید با توجه به شرایط اقتصادي، مشکالت 
بخش خصوصی در این حوزه مورد پیگیري قرار گرفته و براساس وظایف و 

.ن بخش خدمات رسانی الزم انجام پذیردمطابق نیاز ای



76

مقرر گردید این نشست ها با هدف رسیدن به درك مشترك در خصوص شیوه 
هاي حمایت از سرمایه گذاري ادامه یافته و در جلسات آینده امکان ارائه نظرات 
و دیدگاه هاي کارشناسان دستگاههاي صادر کننده مجوز و ارائه دهنده 

.نیز فراهم شوداستعالمات 



مقرر گردید در جلسات آینده از این سري نشست ها، زمینه حضور نخبگان 77
.دانشگاهی استان نیز جهت طرح نظرات این حوزه فراهم شود

78

نظر به اینکه حفظ و توسعه پایدار اقتصاد و اشتغال استان مستلزم همکاري و 
سیاستگذاري استان با بخش خصوصی است، هماهنگی دستگاههاي اجرایی و 

لذا در این ارتباط مقرر شد مدیران و کارشناسان محترم دستگاههاي اجرایی 
ناظر و صادرکننده مجوز فعالیت و بطور کلی آن دسته از کارشناسانی که به هر 
طریق با حوزه اقتصادي استان مرتبط هستند در چارچوب ضوابط موجود امکان 

زائد اداري و هزینه هاي غیر ضرور و همکاري و همیاري کاهش فرآیندهاي 
.بیشتر با بخش خصوصی و تعاونی استان را فراهم نمایند





ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

102

79

47

نظر به اینکه علی رغم استقرار شرکت ایران خودرو خراسان در استان خراسان 
رضوي و دریافت خدماتی که این واحد صنعتی براي فعالیت به لحاظ استفاده 
از زیر ساخت ها و مسائل زیست محیطی به خود اختصاص می دهد،لیکن این 

ات مربوطه شرکت در پرداخت مالیات در استان سهمی نداشته و پرداخت مالی
در تهران صورت می پذیرد که این موضوع مورد اعتراض فعاالن اقتصادي و 

دستگاههاي ذیربط استانی است، ضمن اینکه اعضاء بر این نکته تاکید دارند که  
درآمدهاي مالیاتی و عوارض و حقوق دولتی از محل فعالیت ضرورت دارد 

توسط سیستم مالیاتی همان استانهر استان در در واحدهاي اقتصادي فعال 
وصول و جزء درآمدهاي همان استان محسوب گردد لذا پس از بحث و تبادل 

:نظر، اعضاء شورا به اتفاق آراء مصوب و مقرر نمودند
موضوع پرداخت مالیات شرکت ایران خودرو خراسان طی نامه اي توسط )الف

کشاورزي و استانداري محترم خراسان رضوي، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
شوراي گفت وگوي استان از طریق مبادي ذیربط قانونی بویژه وزارت صنعت، 

.معدن و تجارت تا حصول نتیجه پیگیري شود
در ارتباط با پرداخت مالیات ایران خودرو خراسان مقرر گردید تا اداره کل ) ب

مالیاتی استان موضوع را به دقت بررسی و پیگیریهاي مجدانه در خصوص 
روند موجود مبنی بر پرداخت مالیات شرکت ایران خودرو در استان اصالح

خراسان رضوي را  انجام دهد و نتیجه اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا 
.منعکس نمایند



80

قانون ثبت اختراعات 59پس از بحث و تبادل نظر پیرامون روند اجراي ماده 
با توجه به پراکندگی 1386مصوب طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري 

بنگاههاي اقتصادي و کارآفرینان و صاحبان ایده و خالقیت در سطح استانها و 
شهرستانهاي کشور و از آنجاییکه روند موجود فرایند رسیدگی را طوالنی و 

لذا با هدف بهبود محیط کسب و . هزینه هاي زیادي براي افراد بوجود می آورد
گی به صورت استانی و یا حداقل چهار منطقه کشور کار، ایجاد شعب رسید

امري ضروري و اجتناب ناپذیر است و شورا به اتفاق آرا و با توجه به اعالم 
آمادگی معاون محترم قضایی دادگستري استان  در جهت پیگیري اخذ مجوز 
هاي الزم مقرر می دارد؛ تا زمان اصالح قوانین و مقررات مرتبط با این ماده ،با 

جام مکاتبات توسط دادگستري کل محترم استان با ریاست محترم قوه ان
قضائیه، مجوز الزم اخذ و با اختیارات قوه محترم قضائیه به نحوي در منطقه 

تحت عنوان نمایندگی، شعبه اي ایجاد تا امکان رسیدگی ) مشهد(شرق کشور
.به دعاوي در استان فراهم گردد



81

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاء در خصوص لزوم استقالل مجري 
قرار در هیات هاي حل اختالف مالیاتی نظر به اینکه ضرورت دارد در تمامی 
موارد رسیدگی به اختالف، در فرض صدور قرار کارشناسی، کارشناس مستقل 

ارسالی به هیاتهاي از حوزه اختالف و طرفین باشد و با عنایت به اینکه در لوایح
حل اختالف بعضاً درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستري شده 

24/11/1395است و با توجه به مکاتبه معاونت محترم قوه قضائیه کشور مورخ 
مورخ 7970دستورالعمل 9و ریاست محترم دادگستري استان در بند 

الب مشهد مورخ و نامه دادستان محترم عمومی و انق04/11/1395
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توافق و مقرر گردید با درخواست مودي و با هزینه مودي، حسب 25/3/1396
تشخیص هیات حل اختالف مالیاتی مجري قرار بتواند کارشناس رسمی 

.دادگستري در امور حسابرسی مالیاتی باشد

82

خصوص با عنایت به توضیحات معاونین محترم اداره کل امور مالیاتی استان در 
قانون مالیات هاي مستقیم و موضوع اختالف بین 147روند اجراي تبصره ماده 

تشکل هاي بخش خصوصی و اداره کل امور مالیاتی پیرامون پذیرش هزینه 
میلیون ریال 50هاي قابل قبول مالیاتی مرتبط با پرداخت هاي با مبلغ بیش از 

ه حسابرسان در خصوص از طریق سیستم بانکی و با درنظر گرفتن نظریه جامع
تعریف سیستم بانکی و عرف تجاري و با توجه به اعالم آمادگی نمایندگان 
محترم اداره کل امور مالیاتی استان ، اعضاء شورا به اتفاق آراء توافق و مقرر می 

:دارد 
پذیرش هزینه هاي قابل قبول مالیاتی در صورت استفاده از چکها و اسناد 

خرید هاي باالتر از پنجاه میلیون ریال تی براي تسویهدریافتنی مودیان مالیا
منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در دفاتر قانونی خریدار ثبت شده 

.و این توافق مبناي رسیدگی ها قرار می گیردباشد



83

جهت تحقق درآمدهاي استانی هر استان منطبق با حقوق و عوارض دولتی از 
اقتصادي انجام شده در همان استان، اعضاء شورا به اتفاق آراء فعالیت هاي

مقرر و توافق نمودند که  دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان از طریق اتاق 
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي ایران و شوراي گفت و گوي مرکز  موضوع را 

ه کل امور در همین ارتباط تاکید گردید ادار. تا حصول نتیجه پیگیري نماید
مالیاتی استان ضمن ارائه گزارشی دراین خصوص، مستندات الزم رانیز به 

.دبیرخانه شورا ارسال نماید



مکاتبات با 
مرکز توسط  

استانداری 
ودبیرخانھ 

شورای گفت و 
گو انجام شده 

.است

84

قانون ثبت 59شورا به اتفاق آرا مقرر می دارد در خصوص موضوع اصالح ماده 
179و نیز ماده 1386اختراعات طرح هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب 

آیین نامه اجرایی این قانون دبیرخانه شورا اقدامات الزم جهت پیگیري اصالح 
این قانون با هدف ایجاد شعب رسیدگی به صورت استانی و یا حداقل چهار 

اي کمیسیون قضایی مجلس شورمنطقه کشور از طریق قوه محترم قضائیه،
.را انجام دهدشوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی مرکز  ، اسالمی



مکاتبات با 
مرکز توسط 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام 

.شده است

85
در خصوص لزوم استقالل مجري قرار در هیات هاي حل اختالف مالیاتی مقرر 

گفت و گوي مصوبات استانی براي شوراي 3گردید تصویر توافق مندرج در بند 
.دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شود



مکاتبات با 
مرکز توسط 

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام 

.شده است

86

قانون مالیات هاي مستقیم مقرر 147در خصوص روند اجراي تبصره ماده 
گردید دبیرخانه شوراي گفت و گو از طریق شوراي گفت و گوي مرکز موضوع 

:نمایندزیر را پیگیري 
.اضافه گردد.م.م.ق147ماده ) 3(جمله زیر به تبصره 

خرید هاي تسویهاستفاده از چکها و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی براي "
باالتر از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در 

".دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشد



مکاتبات با 
مرکز توسط

دبیرخانھ شورای 
گفت و گو انجام 

.شده است
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87

48

صرفنظر از اینکه دبیر محترم هماهنگی بانکهاي استان در جلسه اعالم می 
قانون اصالح چک و راي هیات عمومی دیوان عدالت 21دارند حسب ماده 

قانون اصالح چک در استان توسط 21اداري، مدت زمان سه سال موضوع ماده 
استان اجرا می گردد، لیکن از آنجائیکه حسب گزارش مشاورین بانک هاي 

محترم بانکی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضوي تا هنگامی 
که مدت زمان هفت سال به سه سال در سامانه بانک مرکزي اصالح نگردد 

21اده مامکان اجرا توسط بانک ها وجود ندارد لذا شورا به اتفاق آراء در اجراي
5قانون اصالح چک و راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري و ابطال بند 

بانک مرکزي و نامه شماره 8/3/91مورخ59912/91بخشنامه شماره 
پیرامون اجراي راي دیواناستان دادستان محترم 25/4/96مورخ دم/11908

را طی مقرر می دارد تا دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استان موضوع 
انجام مکاتبه اي از طریق سیستم بانکی کشور و بانک مرکزي براي اصالح 

.سامانه پیگیري نموده و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه شورا منعکس نماید



88

قانون برنامه ) بخش بودجه و مالیه عمومی( 6بند ب ماده 1با توجه به ردیف 
مالیات بر ارزش افزوده % 3وجود  امکان تهاتر ششم توسعه کشور و با عنایت به 

در سنوات گذشته به عنوان بدهی هاي قطعی شده پیمانکاران با مطالبات 
“ مطالبات قطعی دولت”قطعی شده پیمانکاران از دولت که با تکرار تعریف 

قانون ) 5(تبصره ) و(آیین نامه اجرایی بند ) چ(در بند 1395مشابه سال 
درصد مالیات 9د تایید قرار گرفته است و از طرفی مجموع مور96بودجه سال 

بر ارزش افزوده صرفنظر از میزان و نوع تسهیم آن بین دستگاههاي اجرایی و 
بعضاً خدمات رسان به حساب تعیین شده توسط سازمان مالیاتی کشور واریز 

و لذا  شورا پس از بحث و تبادل نظر امکان تهاتر را میسر می داند. می گردد
مقرر می دارد تا مراتب از طریق شوراي گفت و گوي مرکز، استانداري محترم، 
اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، اداره کل امور مالیاتی استان پیگیري 

.فراهم گردد% 9گردد بنحوي که امکان نهاتر 



89

736راي شماره قانون مالیاتهاي مستقیم و 198با عنایت به اینکه مطابق ماده 
مدیران و اعضاي هیات 29/10/1387هیات عمومی دیوان عدالت اداري مورخ 

مدیره اي در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات هستند که بدهی مالیاتی در زمان 
حضور آنها در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی که بدهی مالیاتی 

لذا شورا به اتفاق آرا . قانون مسئولیتی ندارنددر دوران آنها قطعی نشده باشد، برابر
اصالحی قانون 198اداره کل مالیاتی استان را مکلف می دارد تا در رابطه با ماده 

مالیاتهاي مستقیم استعالمات الزم جهت موارد زیر را از سازمان امور مالیاتی کشور 
ت با دو مورد زیر انجام داده و پاسخ الزم به شورا ارائه گردد تا درصورت مغایر

پیگیري الزم جهت اصالح قوانین موجود از طریق شوراي گفت وگوي مرکز انجام 
:پذیرد

مدیران و اعضاي هیات مدیره اي در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات ) الف
هستند که بدهی مالیاتی در زمان حضور آنها در شرکت و هیات مدیره قطعی شده 

تی در دوران آنها قطعی نشده باشد، برابر قانون باشد و مدیرانی که بدهی مالیا
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.مسئولیتی ندارند
تفسیر از کلمه مدیران در این ماده قانونی فقط  مدیران صاحب امضا است و ) ب

.مدیران فاقد امضا مشمول اقدامات اجرایی نمی باشند

90

مصوبه قبل شورا قانون مالیاتهاي مستقیم و 198در رابطه با نحوه اجراي ماده 
عالوه بر استعالم صورت گرفته، مراتب به شوراي گفت و گوي دولت و بخش 

.خصوصی مرکز نیز جهت پیگیري هاي الزم منعکس شود

91

مطابق راي دیوان محترم عدالت اداري و قانون اصالح چک و 21به ماده توجهبا 
بانک مرکزي که نهایتا 8/3/91مورخ 59912/91بخشنامه شماره 5ابطال بند 

سال براي انقضا رفع سو اثر چکهاي بانکی گردیده 3منجر به تعیین مدت زمان 
است لذا شورا به اتفاق آرا مقرر می دارد با توجه به اینکه مانع موجود مربوط به 

وجود دارد و بانک ها آن سامانهسال کماکان در7بانک مرکزي است و سامانه
براي اطمینان از رعایت لذابانک مرکزي هستند مندرجات سامانهملزم به تبعیت از 

اصالح این موضوع بر روي سامانه شوراي هماهنگی بانکهاي استان مدت سه سال 
.قرار دهدپیگیري را مورد مرکزيبانک
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49

سه ماه آینده در حدودهاي بازرگانی جاده ابریشم، نشست اعضاي اتاقبا توجه به 
و احتمال حضور این اعضاء در خراسان رضوي، مقرر گردید به منظور استفاده ایران

بهینه از ظرفیت ایجاد شده، کمیته ویژه اي در محل دبیرخانه شوراي گفت و گو با 
عضویت نمایندگان اعضاء شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

هاي اقتصادي همکاريافزایی با هدف همبرگزاري جلساتز طریق تشکیل شود تا ا
زمینه هاي الزم براي بهره گیري از ،هاي جاده ابریشمبه ویژه در چارچوب پروژه

.ظرفیت هاي موجود را در استان خراسان رضوي فراهم نماید



93

جهت صدور سند تفکیکی و افرازي واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی داراي 
شوراي هماهنگی بانکها موافقت بانکهاي استان جهت بدهی به بانکها، مقرر گردید 

انتقال مالکیت با حفظ حقوق سند رهنی براي این واحدها که داراي پروانه بهره 
برداري و پایان کار نیز بوده ویکی از موانع صدور سند بدهی به بانک ها می باشد را 

ی نسبت دریافت نموده و پس از اخذ این موافقت نامه، شرکت شهرك هاي صنعت
.به انتقال سند تفکیکی با حفظ حقوق سند رهنی اقدام نماید
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و توضیحات نماینده با عنایت به اعالم مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالك استان
مبنی بر شوراي گفت و گومحترم شرکت شهرك هاي صنعتی در جلسه دبیرخانه 

دریافت پالك هاي فرعی از اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي، مقرر 
گردید شرکت شهرك هاي صنعتی در واگذاري پالك هاي فرعی به واحدهاي 

.صنعتی تسریع نمایند
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با عنایت به توضیحات مسئوالن  محترم شرکت شهرك هاي صنعتی و فعاالن و 
تشکلهاي بخش خصوصی پیرامون عدم صدور سند تفکیکی در شهرك ماشین 

و پیامدها و مشکالت بوجود آمده در خصوص عدم صدور ) فناوري هاي برتر( ابزار
ل از نمایندگان ، مقرر گردید کارگروهی متشک....سند از قبیل دریافت تسهیالت و 

، شرکت شهرك هاي صنعتی، اداره کل ثبت )قضات محترم(محترم دادگستري
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اسناد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري ،استانداري، بخش خصوصی مستقر در 
ماه  مسائل و 3شهرك هاي صنعتی به مسئولیت شرکت شهرکها ظرف مدت 

در این شهرك حل و مشکالت این شهرك را جهت دریافت سند واحدهاي واقع 
.فصل نمایند 

96

در خصوص صدور سند تفکیکی با عنایت به تفاهم اولیه صورت گرفته در جلسه، 
واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی که نیازمند واگذاري اداره کل اوقاف و امور 

مقرر گردید تفاهم نامه اي فی مابین شرکت شهرك هاي صنعتی و خیریه می باشد 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي تنظیم گردد و در این ارتباط شرکت 
شهرك هاي صنعتی زمین هایی را با اثر اجراي طرح شهرك صنعتی با ارزش 

ایط واگذار افزوده سال مبنا که معادل با زمین موقوفه بدون اثر اجراي طرح با شر
شده طبق سند واگذاري و با رعایت نرخ همزمانی است را به اداره کل اوقاف واگذار 

صدور سند نماید و اداره کل اوقاف نیز سند زمین هاي موقوفه اي را که جهت 
نیازمند واگذاري اداره کل اوقاف تفکیکی واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی

. شهرك هاي صنعتی منتقل نمایدرا به شرکتو امور خیریه می باشد
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در ارتباط با نحوه چگونگی ارزیابی هاي صورت گرفته به عنوان ترهین با توجه به 
اینکه در روش موجود اکثر واحدهاي تولیدي با کسري وثایق مواجه می شوند، مقرر 

پیشنهاد گردید مراتب از طریق دبیرخانه شوراي هماهنگی بانکها به بانک مرکزي 
شود تا دستورالعملهایی براي وحدت رویه در همه بانکها در خصوص فرآیند ارزیابی 
و درصدي از وثایق که می توان به عنوان ترهین استفاده کرد صادر و به استانها 

.ابالغ گردد



257251406جمع
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:3پیوست 
گزارشی از 

اجراي مصوبات پاسخ دستگاههاي اجرایی در خصوص 
96شوراي گفت و گو و وظایف محوله در سال 
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شوراي گفت و گو مصوبات اجراي پاسخ دستگاههاي اجرایی در خصوصگزارشی از 
:96و وظایف محوله در سال 

استانداري:عنوان دستگاه

:ارجاع شدهاتمصوب
ایـن کهخدماتیدریافتورضويخراساناستاندرخراسانخودروایرانشرکتاستقراررغمعلیاینکهبهنظر-1

مـی اختصـاص خـود بـه محیطـی زیسـت مسائلوهاساختزیرازاستفادهلحاظبهفعالیتبرايصنعتیواحد
میصورتتهراندرمربوطهمالیاتپرداختونداشتهسهمیاستاندرمالیاتپرداختدرشرکتایندهد،لیکن

اینبراعضاءاینکهضمناست،استانیذیربطدستگاههايواقتصاديفعاالناعتراضموردموضوعاینکهپذیرد
اقتصاديواحدهايفعالیتمحلازدولتیحقوقوعوارضومالیاتیدرآمدهايداردضرورتکهدارندتاکیدنکته
لذاگرددمحسوباستانهماندرآمدهايجزءووصولمالیاتیسیستمتوسطاستانهماندراستانهردرفعال
:نمودندمقررومصوبآراءاتفاقبهشورااعضاءنظر،تبادلوبحثازپس

خراسـان محتـرم اسـتانداري توسـط اينامـه طیخراسانخودروایرانشرکتمالیاتپرداختموضوع-الف
قـانونی ذیربطمباديطریقازاستانوگويگفتشورايوکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرضوي،

.شودپیگیرينتیجهحصولتاتجارتومعدنصنعت،وزارتبویژه
واجرایـی دسـتگاههاي همـاهنگی وهمکاريمستلزماستاناشتغالواقتصادپایدارتوسعهوحفظاینکهبهنظر-2

محتـرم کارشناسـان ومـدیران شـد مقـرر ارتبـاط ایـن درلـذا اسـت، خصوصـی بخـش بـا استانسیاستگذاري
بـا طریـق هـر بـه کـه کارشناسانیازدستهآنکلیبطوروفعالیتمجوزصادرکنندهوناظراجراییدستگاههاي

هزینـه واداريزائـد فرآینـدهاي کـاهش امکانموجودضوابطچارچوبدرهستندمرتبطاستاناقتصاديحوزه
.نمایندفراهمرااستانتعاونیوخصوصیبخشبابیشترهمیاريوهمکاريوضرورغیرهاي

کارگروهی متشکل از نمایندگان محترم استانداري، دستگاه قضایی، سازمان صنعت، معدن و تجـارت،  مقرر گردید -3
جهاد کشاورزي، شوراي هماهنگی بانکها و یکی از تشکلهاي بخـش خصوصـی حسـب ارتبـاط موضـوع در محـل       

زاري نشست هاي داخلی با هریـک از مـدیران   استانداري یا سازمان صنعت معدن و تجارت  تشکیل گردد و با برگ
و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعـال سـازي مجـدد ایـن واحـدها و اسـتفاده از ظرفیـت هـا و         
مساعدت هاي بانکها و بررسی دالیل مشکالت موجود براي هریک از این واحدها بصورت اختصاصی، راهکارهـایی  

.دبا محوریت موارد زیر احصاء نماین
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واگذاري مجدد به هیات مدیره سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي واحدها-الف
واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت بانک -ب

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار دارنـد، توافـق   -4
و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک بانک ها در قالب عقـد اجـاره   

سـاله و  15تـا  10سنوات به%) 20سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت(به شرط تملیک از وضعیت موجود 
تغییـر نمایـد و در ایـن    ) نه بر مبناي قیمت تمام شـده ( قیمت کارشناسی روز به درصد10الی 5پیش پرداخت 

. خصوص موضوع از طریق استانداري محترم و بانـک مرکـزي و مـدیران عامـل بانکهـا در مرکـز پیگیـري گـردد        
بانکهـاي اسـتان نیـز ضـمن طـرح موضـوع در جلسـات شـوراي         همچنین مقرر شد دبیرخانه شورا ي همـاهنگی 

.هماهنگی مجوز الزم از هیات مدیره بانکهاي متملک را جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک اخذ نمایند
شورا بدین شـرح اعـالم  مـی گـردد     در خصوص لزوم بازنگري در فعالیت پنجره واحد و دولت الکترونیک، مصوبه-5

ي اجرایی استان، موضوع با همکـاري اتـاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزي       ضمن توجه کلیه دستگاهها"
استان از طریق سرپرست محترم حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسـعه  

".منابع استانداري خراسان رضوي مورد پیگیري قرار گیرد

م تفویض اختیار استانی در خصوص تنظیم قراردادها و متعاقـب  از آن جا که یکی از مشکالت بخش خصوصی عد-6
آن هزینه هایی است که متحمل بخش خصوصی می شود، لذا استانداري محتـرم طـی مکاتبـاتی لـزوم تفـویض      
اختیار تنظیم قراردادهاي پیمانکاري به ادارات کل و شرکتهاي دولتی استانی را از طریق وزارتخانـه هـاي ذیـربط    

.دپیگیري نماین
استانداري محترم طی نامه اي به کلیه دستگاههاي عمرانی کار استان و شرکتهاي دولتی ابالغ نماینـد تـا ضـمن    -7

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قراردادهاي مربوطـه  11رعایت قوانین و مقررات در چارچوب بند چ ماده 
.را به نحوي تنظیم نمایند تا حقوق طرفین رعایت گردد

به اهمیت ایجاد نمایندگی اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوي در استان، مقرر گردیـد نظـر بـه اهمیـت  و     با توجه -8
نیاز استان و شرق کشور مراتب  از طریق اداره کل ذیربط در استان و استانداري محترم خراسان رضوي پیگیـري  

.و مجوز الزم اخذ گردد
شوراي گفت و گوي دولت و بخـش خصوصـی کشـور موضـوع     مقرر گردید از طریق استانداري محترم خراسان و -9

) باتوجه به تائیدیه اداره کـل اسـتاندارد  (قرار گرفتن صادرات عایق رطوبتی همانند سالهاي گذشته خارج از بورس 
.و قرار گرفتن آن  درردیف مصالح ساختمانی جهت صادرات مورد پیگیري قرار گیرد
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ز فاینانس، مقرر گردید دفتر محترم جذب و حمایـت از سـرمایه   جهت رفع مشکالت بخش خصوصی در استفاده ا-10
گذاري استانداري موضوع احصـاء مشـکالت و اخـذ راهکارهـاي رفـع آنهـا را از اتـاق بازرگانی،صـنایع، معـادن و          

.کشاورزي استان پیگیري نماید
اجرایـی بـه واحـدهاي    موضوع بررسی چگونگی اجراي آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دسـتگاههاي  -11

تولیدي هیات محترم وزیران پس از گذشت بیش از یکسال از تاریخ ابالغ آیین نامه و مسـائل و مشـکالت مطـرح    
شــده در مســیر اجــراي ایــن آیــین نامــه، مقــرر گردیــد بــدلیل ماهیــت ملــی طــی مکاتبــاتی از طریــق اتــاق    

سازمان محترم برنامه و بودجه و شوراي گفـت و  بازرگانی،صنایع،معادن ایران، استانداري محترم خراسان رضوي و
.گوي مرکز مورد پیگیري قرار گیرد

اختالف فی مابین تامین اجتمـاعی و انبـوه سـازان در زمینـه چگـونگی کسـر میـزان حـق بیمـه از قراردادهـاي           -12
و در نظـر  مشارکتی انبوه سازان با شهرداري و با توجه به توضیحات مسئولین ذیربط  اداره کل تـامین اجتمـاعی  

پیگیـري موضـوع  از مرکـز توسـط اسـتانداري      "گرفتن ماهیت کارو با عنایت به مصوبات این جلسه  مبنی بـر  
محترم خراسان رضوي

پیگیري موضوع تامین اعتبار معافیت بیمه اي یا پرداخت بیمه سهم کارفرما با توجه به نقش موثر ایـن قـانون در   -13
استانداري محترم خراسان رضويکمک به اشتغال و سرمایه گذاري توسط

رضـوي خراسانکارانآلومینیومصنایعتعاونیشرکتاولیهموادوارداتسفارشثبتدر رابطه با موضوع قرارداد-14
دفتر هماهنگی امـور اقتصـادي اسـتانداري    "صادرات و با عنایت به مصوبات این جلسه  که مقرر می داردبانکبا

تعاون، شرکت تعاونی صنایع آلومینوم کاران، بانک صادرات و شـوراي همـاهنگی   خراسان رضوي با دعوت از اتاق 
بانکها موضوع را پیگیري و ازطریق تفاهم و گفتگو حل وفصل نمایند و درصورت عدم تفاهم در اسـتان، پیگیـري   

الزم از طریق مرکز صورت پذیرد
امـور سـازمان کـل رئـیس ودارایـی وصـادي اقتامـور وزیرمحترممعاوننژادتقويآقايانجام مکاتبه با جناب-15

کشور توسط استانداري محترم  خراسان رضوي و استعالم رویـه انجـام در سـایر اسـتانها و نیـز پیگیـري       مالیاتی
و پـذیرش  ) نـه پیمانکـاري  (لحاظ نمودن قراردادهاي مشارکتی شهرداري با انبوه سازان بعنوان قرارداد مشارکتی 

شهرداري و یا شوراي شهر توسط امور مالیاتی بدون الزام به ثبـت رسـمی بـا تاکیـد بـر مـورد       آنها با اظهاررسمی 
تصویب قرار گرفتن موضوع در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

16/12/96مورخ 39377/63/38:تاریخ و شماره نامه
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نامهاستان،خراسان بهخودروشرکت ایراندولتیو حقوقعوارضودرآمدهاي مالیاتیانتقال حسابهايپیگیري-1
وزیـر محتـرم  دکتـر شـریعتمداري  جناب آقايعنواناستاندار محترم11/10/96مورخ38/ 1/ 35120شماره 

.شدارسالتجارتصنعت، معدن و
واجرایـی، قضـایی  کارشناسـان دسـتگاههاي  معاونـان و مـدیران، ازنفر200ازبیشبا حضورتخصصینشست-2

34172/1/38نامـه  طیگزارش مصورو انعکاسشهرستان استان28رابطین وبخش خصوصیفعاالن اقتصادي
به وزیر محترم کشور03/11/1396مورخ 

سـازي و فعـال تکلیـف تعیـین مبنی برمحترمتاکیدات استانداروهماهنگی بانکهامصوبات شورايبهعنایتبا-3,4
تخصصـی چندین جلسـه طیموضوع)حاضرحالدرواحد(139استانتوسط بانکهايشدهواحدهاي تملیک

تاکنون چندیناستبه ذکرالزماستاتخاذ گردیدهنیزتصمیماتیمطرح واستانهماهنگی بانکهايدر شوراي
بـه اینکـه  عنایـت باوگردیده استواگذارسایر روشهاوتملیکبه شرطاجارهبه مالکین واحدها بصورتواحد

ايجلسـه مقرر گردیدهلذااستگرفته شدهدرنظرواگذاري واحدهاگذشته جهتسالبهبهتري نسبتشرایط
کـه برگزار گرددمحترمحضور استاندارباسایرواحدهانهاییتعیین تکلیفوبنديمنظور جهت جمعبه همین

.گردیدخواهدذیربط ابالغدستگاههايبهشدنپیگیري اجراییجهتمصوبات جلسه

مـورخ   33509/63/38هـاي   نامـه طـی دارایی اسـتان وقتصاديکل امورادارهودستگاههاي اجراییبامکاتبه-5
کار وکسبمرکز ملی پایشسامانه4شدنو عملیاتی28/10/1396

نامـه  طـی آناجـراي تاکید بروجمهورمحترم رئیسمعاوندکتر نوبختآقايجنابمحترم بااستاندارمکاتبه-6
29/11/96درمورخ37267/63/38

امـور  محترم همـاهنگی مقدوري معاونمهندسبا آقاي8/9/1396مورخ27890/6/38شماره نامهطیمکاتبه-7
06/10/1396مورخ 31037/4/38نامه طیاجرایی استانکلیه دستگاههايباایشانمکاتبه رسمیوعمرانی

شـماره  نامـه کشور طیامالكوثبت اسنادسازمانو رئیسقضائیهقوهمعاون محترمدکترتویسرکانیبامکاتبه-8
4/9/1396در مورخ27432/1/38

توسـعه  رئیس سـازمان وتجارتدر امورتجارتوصنعت معدنوزیرمقام محترمقائمخسروتاج-آقايبامکاتبه-9
تجارت 

نامـه  طـی کشـاورزي اسـتان  وصـنایع، معـادن  بازرگـانی، رئـیس محتـرم اتـاق   شافعیمهندس آقايبامکاتبه-10
24563/63/38
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مـنعکس و ریـزي و برنامـه مـدیریت سـازمان بـه 10/10/1396مورخ31396/63/38نامه شمارهطیموضوع-11
دادند پاسخ1602174شماره نامهکشور طیبودجهوسازمان برنامهدولت الکترونیکامور توسعهمحترمرئیس

مـورخ  در32327/1/38نامـه شـماره  طـی رفـاه اجتمـاعی  وکارمحترم تعاون،وزیردکتر ربیعیآقايجناببا-12,13
.مکاتبه شد18/10/1396

اقتصـاد  دفتـر لدر محـ کـاران صـنایع آلومینیـوم  مشکالت تعاونیبراي بررسی29/5/1396تاریخ درايجلسه-14
.گردید برگزار

استاندارمعاون محترمامضايبا12/5/1396در مورخ14476/6/38یعقوب نژادآقايبامکاتبه-15

:نتیجه
.اقدام  و به تهران منعکس شد-1
.اقدام و گزارش به تهران منعکس شد-2

دست اقدامدر -3,4
رسـمی بـرداري بهـره بـه افتتـاح و 1396اسفند9درهاسامانهیکی ازبعنواندادورسامانهوشداقدام-5

رسید
.منعکس شد ملیسطحبهخصوصینظرخواهی بخشبانیزموانعوشداقدام-6
.شدابالغاستاندستگاههاي اجراییکلیهبهوشداقدام-7
اقدام شد و انعکاس به تهران-8
در دست اقدام-9

.اقدام شد-10
در دست اقدام و پیگیري در سطح ملی-11

در دست اقدام و پیگیري در سطح ملی-12,13
.اقدام شد-14
در دست اقدام-15
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سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوي:دستگاهعنوان 
:ارجاع شدهاتمصوب
توافق و مقرر شد بطور کلی فرآیند اجراي تعیین صالحیت پیمانکاران در چارچوب نظام فنی و اجرایـی یکپارچـه   -1

.و صرفاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي انجام شود
در قراردادهاي دولتـی و پرداخـت بـه موقـع مطالبـات پیمانکـاران در حـین        بخشنامه هاي تعدیل و مابه التفاوت -2

.عیین و به موقع ابالغ  و اجرا گرددتاجراي کار
خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخـت از طریـق اجرایـی شـدن آیـین      برانتوافق و تاکید شد تا ج-3

.انجام شود)22/9/1394ت جمهوري ابالغ معاون اول محترم ریاس( نامه تنظیم معامالت دولتی
قـانون احکـام دائمـی برنامـه هـاي      34تدوین سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه موضوع مـاده  پیگیري تسریع در -4

توسعه کشور
به عنوان نماینده دولت، با توجه به اشرافی که بـه موضـوعات پیمانکـاران دارنـد، در ایـن      برنامه و بودجهسازمان -5

صی و دولتی همکاري و تبادل نظر نموده و نهایتاً داور مرضـی الطـرفین پیمـان دهنـده و     خصوص با بخش خصو
.پیمان گیرنده باشد

.بر ابالغ آن بوده استبنابر1394پیگیري ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال -6
روش حل و فصل دعاوي و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده هاي قضائی در محاکم اصالح -7
:پیشنهادات در خصوص اصالح برخی از بندهاي شرایط عمومی پیمان -8

هرگاه پـیش ازاتمـام کارهـاي موضـوع پیمان،کارفرمابـدون آنکـه تقصـیري متوجـه         : 48حذف ماده -
پیمانکارباشد،بنابه مصلحت خودیاعلل دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیـرد خاتمـه پیمـان رابـاتعیین     

ــراي    ــاه ب ــردن کارگ ــاده ک ــاریخ آم ــتراز ت ــه نبایدبیش ــل ک ــی  15تحوی ــارابالغ م ــدبه پیمانک روزباش
کندکارفرماکارهایی راکه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطریا زیان مسلم است دراین ابالغ تعیین مـی  
کندومهلت بیشتري به پیمانکارمی دهد تاپیمانکار بتواند درآن مهلت این گونـه کارهاراتکمیـل کنـدو    

.دکارگاه راآماده تحویل نمای
گانه فسخ پیمان از سوي کارفرما13موارد : 46اضافه نمودن تبصره به ماده -
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یـا فسـخ   46چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوري مشخص شود اعمال مـاده  : تبصره پیشنهادي -
.پیمان بر خالف مقررات بوده است، سازمان دولتی باید مکلف به جبران خسارت شود

شرایط داوري که تماماً یکطرفه می باشدپیرامون نحوه: 53اصالح ماده -
%10به % 25پیرامون افزایش نرخ و تغییر آن از : 29اصالح ماده -
داردکه به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار،مبلغی بـه عنـوان   کارفرماموافقت“ جمله : 36اصالح ماده -

.اصالح شود“... کارفرکا مکلف است ” به جمله “ .پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند
موضوع بررسی چگونگی اجراي آئین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دسـتگاههاي اجرایـی بـه واحـدهاي     -9

پس از گذشت بیش از یکسال از تاریخ ابالغ آیین نامه و مسـائل و مشـکالت مطـرح    تولیدي هیات محترم وزیران 
شــده در مســیر اجــراي ایــن آیــین نامــه، مقــرر گردیــد بــدلیل ماهیــت ملــی طــی مکاتبــاتی از طریــق اتــاق    
بازرگانی،صنایع،معادن ایران، استانداري محترم خراسان رضوي و سازمان محترم برنامه و بودجه و شوراي گفـت و  

.گوي مرکز مورد پیگیري قرار گیرد

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

6/1/97مورخ 5713:تاریخ و شماره نامه
به منظور اصالح ضوابط موجود به امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان برنامـه و بودجـه طـی نامـه شـماره         -1

.ارسال گردیده است13/09/1396مورخ 1551541
.ابالغ شده است03/11/1396مورخ 1652321/96به شماره 96دوم سال شاخص تعدیل تا سه ماهه -2
مـورخ  1551541به منظور تدوین و ابالغ آیین نامه با سازمان برنامه و بودجـه کشـور طـی نامـه شـماره      -3

.ارسال گردیده است13/09/1396
و اجرایـی طـی نامـه    با امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ابـالغ نظـام فنـی   -4

.مکاتبه گردیده است13/09/1396مورخ 1551541شماره 
از اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد که جهت تفویض با سازمان مذکور طـی نامـه شـماره    -5

.مکاتبه شده است28/11/96مورخ 38/1/37145
13/09/1396مـورخ  1551541اره به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه طی نامه شم-6,7,8

منعکس شده است
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دریافت نامـه شـماره   و سازمان اداري و استخدامی کشور به 25/9/96مورخ 1570768ارسال نامه شماره -9
از سازمان اداري و استخدامی کشور مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معـدن  09/10/1396مورخ 1602174

و تجارت مامور راه اندازي سامانه بازدید از واحدهاي تولیدي شده اسـت ولـی علیـرغم پیگیریهـاي انجـام      
یل عـدم ارسـال فرمهـاي بازدیـد     ده و تشکیل چندین جلسه کارشناسی و کارگروه، سامانه مـذکور بـدل  ش

. دستگاههاي اجرایی مسئول در اجراي این آیین نامه تا زمان دریافت نامه تهـران تکمیـل نگردیـده اسـت    
ضمناً در نامه دریافتی عنوان شده است پس از اتمام پیاده سازي و راه اندازي سامانه، نحوه کار بـا سـامانه   

.نی ابالغ خواهد شدو وظایف دستگاهها از جمله دستگاههاي استا

:نتیجه
.اقدام شد-1
در دست اقدام-2
اقدام شد-3

.مکاتبات ملی انجام و در دست اقدام و پیگیري است-4,5,6,7,8
.مکاتبات با دستگاههاي ذیربط و شوراي مرکز انجام شده است-9



ثبت اسناد و امالك خراسان رضوياداره کل :عنوان دستگاه
:ارجاع شدهاتمصوب
ایجاد نمایندگی اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوي در استان، مقرر گردید نظر به اهمیت  و نیـاز  با توجه به اهمیت -1

استان و شرق کشور مراتب  از طریق اداره کل ذیربط در استان و استانداري محترم خراسان رضوي پیگیـري و مجـوز   
.الزم اخذ گردد

ــت    -2 ــد و مالکی ــت برن ــیان ثب ــنایی متقاض ــت آش ــد جه ــرر گردی ــاق   مق ــاي آموزشــی توســط ات ــوي، دوره ه معن
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استان با همکاري اداره محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجـاري اسـتان برگـزار    

شود
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:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی
19/12/96مورخ 6580/96/27:تاریخ و شماره نامه

جناب آقاي مهندس رامشـی مـدیرکل محتـرم اداره ثبـت اسـناد و امـالك       حمایت کامل و ارائه راهکارهاي جامع -1
اعـزام یکـی از کارشناسـان    -خراسان رضوي در جهت راهنمایی و مساعدت با شهروندان متقاضی ثبت عالمت و برنـد 

ت عالمـ روز جهت آشنایی با روند ثبـت 20به اداره مالکیت صنعتی کشور به مدت ) خانم حدیثه حاجبیان (این اداره 
مکاتبه با ریاست محترم سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور در خصـوص نیـاز و        -و طرحهاي صنعتی و اختراعات

آمادگی استان جهت ایجاد نمایندگی مالکیت معنوي در شرق کشور 
جهت آموزش متقاضیان 5/12/96برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان کلیات ثبت برند و طرحهاي صنعتی در تاریخ -2
بت برند و طرحهاي صنعتیث

:نتیجه
دست اقدامدر -1
.شداقدام-2



استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوياداره کل :عنوان دستگاه
:ارجاع شدهاتمصوب

در ارتباط با موضوع جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی استان در خصوص ترخیص نهـاده هـاي دامـی    -1
وارداتی، مقرر گردید تفاهم نامه پیشنهادي دبیرخانه شوراي گفت و گو بصورت دو جانبه بین اداره کل اسـتاندارد  

ایـن  ) ب(وجود در  مشـروح مـذاکرات بنـد    و اداره کل دامپزشکی منعقد شود به نحوي که بتواند نارسایی هاي م
صورتجلسه و در تحقق راهکارهاي پیشـنهادي بـه منظـور جلـوگیري از مـوازي کـاري دسـتگاههاي اجرایـی در         

کاهش تعداد نمونه ها با توجـه بـه اسـتانداردهاي اداره کـل     : خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی از جمله 
نمونه برداري مجدد، نحوه نمونه برداري، منوط نمـودن نتـایج آزمـایش بـه     استاندارد، شیوه نمونه برداري، امکان

ضمنا  در اجـراي ایـن فرآینـد اگـر دو     . ارائه مدارك و مستندات، کاهش هزینه هاي نمونه برداري موثر واقع شود
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سان رضـوي  دستگاه متولی نیازي به استعالم یا پیگیري از طریق مرکز داشتند مراتب را به استانداري محترم خرا
.جهت پیگیري بعدي به فوریت اعالم نمایند

صـنفی و کیفیـت   LEDمقرر گردید مسئولیت تایید و استانداردسـازي رنـگ هـاي مـورد اسـتفاده در تابلوهـاي       -2
.تابلوهاي مذکور توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیرد

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

14/12/1396مورخ 46376:تاریخ و شماره نامه
تفاهم نامه در جهت رفع موازي کاري با اداره کل دامپزشکی استان منعقد گردیده است-1
ویژگـی هـا و   -با عنوان تابلوهاي اطالع رسانی همگانی، تزئینـی و عمـومی  19215استاندار ملی ایران به شماره -2

روش هاي آزمون تدوین گردیده، لیکن استاندارد مـذکور تشـویقی اسـت، چنانچـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی        
.وردآزم را به عمل خواهد متقاضی اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد باشند این اداره کل اقدامات ال

:نتیجه
اقدام شد-1
در دست اقدام-2



امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوي اداره کل :عنوان دستگاه
:ارجاع شدهاتمصوب

جهت بازنگري در فعالیت پنجره واحد و دولت الکترونیک مقرر گردیـد ضـمن توجـه کلیـه دسـتگاههاي اجرایـی       -1
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان از طریق سرپرست محترم حـوزه امـور   استان، موضوع با همکاري اتاق 

اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصـادي و توسـعه منـابع اسـتانداري خراسـان رضـوي مـورد        
.پیگیري قرار گیرد
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تگاه طلبکار و بدهکار دولتـی  مواردیکه دسدر فرآیند اوراق تسویه خزانه تا مرحله صدور در استانپیگیري انجام  -2
در یک استان قرار دارند به منظور کاهش هزینه هاي تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی بـه اسـتان و   

کل فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استانتفویض 
امکان تهاتر با بدهی هاي واحدهاي پیمانکار که دولـت بـه آنهـا بـدهی دارنـد، بـه       شدن به صراحت قید موضوع  -3

.مورد یپگیري قرار گیرددر آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانهنیز سازمان تامین اجتماعی 
موضـوع  گـو و تا از طریق اداره کل امور مالیاتی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی و شوراي گفتترتیبی اتخاذ شود-4

و قابلیت خرید دیـن مـورد پیشـنهاد و پیگیـري قـرار      ) تضامین(خزانه به عنوان وثایقاسنادبودنقابلیت پذیرش
گیرد

لحاظ شدن مبالغ خود اظهاري مالیاتی توسط پیمانکاران جزو بدهی هاي قطعی به سازمان مالیاتی کشور و سـایر  -5
5ر فرآیند صدور اوراق تسویه خزانه باستناد بند و تبصـره  دستگاه هاي اجرایی و فراهم شدن امکان تهاتر بدهی د

1396قانون بودجه سال 

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

28/12/96مورخ 22294/103:تاریخ و شماره نامه
معاون اقتصـادي وزارت متبـوع عنـوان اسـتانداران محتـرم      19/12/96مورخ 26375/86طی نامه شماره -1

در حـال پیـاده سـازي    ) سامانه سام(شده که سامانه ملی صدور مجوزهاي کسب و کار سراسر کشور اعالم
.می باشد

با معاون محترم نظارت مالی و خزانه داري کل کشور 26/6/96مورخ 11229/103طی نامه شماره -2,3,4
پاسخ واصل گردید مبنی بـر اینکـه   15/07/96مورخ 138896/57طی نامه شماره مکاتبه گردید و 

اي در خصوص اوراق تسویه خزانه در حال طراحی می باشد و همچنـین مـوارد پیشـنهادي    سامانه 
.در قانون بودجه و مقررات مربوطه دیده نشده است4و3

و صدور تفـاهم نامـه بـه    1/5/96اداره کل امور مالیاتی در تاریخ برگزاري جلسه مشترك این اداره کل با -5
فراهم شـدن امکـان تهـاتر بـدهی اعـالم شـده در       : هم نامه تفا3طبق بند 9/5/96مورخ 12147شماره 

اظهار نامه مالیاتی از طریق اوراق تسویه خزانه
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:نتیجه
.اقدام شد-1
.اجرا نشد-2
در دست اقدام-3
در دست اقدام -4
.اقدام شد-5



شهرداري مشهد:عنوان دستگاه
:ارجاع شدهاتمصوب

شرایط اقتصادي و ضرورت حمایـت از تولیـد و اشـتغال اسـتان،     در ارتباط با صنایع محور غرب مشهد با توجه به -1
ضمن تاکید بر رعایت مالحظات زیست محیطی مقرر گردید براي کلیه واحدهاي مستقر در محـور غـرب مشـهد    
که داراي یکی از مدارك پروانه بهره برداري، موافقت اصولی، کارت شناسایی یا جواز تاسیس صنعتی مـی باشـند   

ت تولیدي موجود، پایان کار با عنوان فعالیت مجاز صنعتی وفق مصوبه هیات محتـرم وزیـران در   جهت ادامه فعالی
مستقر در محور غـرب مشـهد، در صـورت    یصنعتيواحدهايهاتیتداوم فعالتیمنوعمبنی بر رفع م91سال 

د؛ بـدیهی  ی، توسط شهرداري بدون هیچ الزام دیگري صـادر شـو  طیمحستیزياستانداردها و شاخص هاتیرعا
است در صورت در خواست واحد صنعتی مبنی بر تغییر فعالیت صنعتی موجود و اخذ مجوز براي تغییـر کـاربري   
و انجام هرگونه فعالیت غیرصنعتی دیگر و جدید عوارض ورود به محدوده براساس سرانه هـاي طـرح تفصـیلی در    

خ روز پرداخت خواهد شـد ضـمن اینکـه مصـوبه     زمان تغییر کاربري از صنعتی به هریک از کاربریهاي دیگر به نر
مبنـی بـر تثبیـت کـاربري صـنعتی      ) 5کمیسیون ماده (کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد 21/5/1394مورخ 
ی  و بدون هیچ قید دیگـري مقـرر گردیـد مـورد     طیمحستیزياستانداردها و شاخص هاتیدر صورت رعاصرفاً 

واحدهاي مستقر در محور غرب نیز جهت تسریع در بازگشایی مسـیر  ضمناً همچنین مقرر گردید.اقدام قرار گیرد
و اجراي پروژه هاي ساماندهی بزرگراه آزادي میزان در مسیر طرح مصوب را آزاد سازي نموده و میزان متراژ آزاد 
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ده شده از سهم ورود به محدوده را با توجه به فعالیت موجود صنعتی کسر و در صورت بیشتر بودن متراژ آزاد شـ 
از سهم ورود به محدوده در  پایان کار فعالیت صادره توسط شهرداري بعنوان طلب مالکین منظور می شـود و در  
زمان ارائه درخواست مالک جهت تغییر کاربري از صنعتی به تجاري یا مسکونی، می بایسـت حقوقـات شـهرداري    

شـده توسـط مالـک بـه عنـوان بخشـی از       از بابت عرصه بر اساس ضوابط روز مالك عمل محاسبه و متـراژ آزاده  
.حقوقات شهرداري از بابت عرصه، کسر و الباقی توسط مالک پرداخت گردد

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

20/12/96مورخ 241045/96/29:تاریخ و شماره نامه
دستور کار شهرداري مشـهد  اقدامات مربوط به تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی پاسخگویی به صنایع محور غرب در 

کـه  ) حقوقـات عرصـه  (قرار گرفت با عنایت به اینکه حسب صورتجلسه فوق موضوع پرداخت سـهم ورود بـه محـدوده    
همواره مورد اختالف نظر بود، با موکول نمودن آن بـه زمـان درخواسـت مالـک جهـت بهـره منـدي از مزایـاي طـرح          

ه ضرورت تدوین دستورالعمل جـامع جهـت پاسـخگویی و اخـذ سـایر      تفصیلی تعیین تکلیف گردید، از اینرو با توجه ب
حقوقات اعیانی و تهیه روش ها جهت انجام فرآیند صدور مجوز ، جلسات مشترك مکرر با حوضه مرتبط شهرسـازي ،  

نیز همچنین با نمایندگان انجمن صنفی صنایع محور غرب ، برگـزار گردیـد و پـیش    12و10درآمد، حقوقی و مناطق 
. ستوالعمل اجرایی پاسوخگویی با رویکرد حل مشکالت صنایع و کمک به امر تولید اشتغال تهیه و تدوین شـد نویس د

لذا پیش نویس دستوالعمل موصوف در هیئت اجرایی طرح ساماندهی مطرح و مقرر شد جهت اخذ مصوبه شورا اقـدام  
7/12/96-229761/96/116شـماره  گردد که پیش نویس الیحه شوراي اسالمی شهر بـا قیـد دو فوریـت طـی نامـه      

که پـس از تاییـد شـوراي    . جهت پیگیري و اخذ مصوبه به مدیریت امور شوراي اسالمی شهر و شهرداري ارسال گردید
.اسالمی شهر و ابالغ مصوبه، بفوریت نسبت به پاسخگویی اقدام خواهد شد

:نتیجه

در دست اقدام-1
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رضويشرکت برق منطقه اي خراسان :عنوان دستگاه

:ارجاع شدهاتمصوب
دسـتگاههاي اجرائـی بـا فعـاالن اقتصـادي بخشـهاي       موارد مرتبط با دستور کار بررسی قراردادهاي پیمانکـاري  -1

:و به منظور تراضی در این قراردادها به شرح زیرخصوصی و تعاونی

گردنـد کـه در مناقصـات و    کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظـف  )الف
نسبت به زمان ...) خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، دستمزد و ( عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایند

قانون احکام دائمـی توسـعه   34دستگاهاي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده ) ب
هیـأت   1385/04/20هــ مـورخ   33497ت/2339مکلف به اجراي نظام فنی واجرایـی موضـوع تصـویب نامـه شـماره      

.محترم وزیران باشند

اعمال و اجراي تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جبرانـی و حمـایتی از پیمانکـاران در قراردادهـاي عمرانـی      ) ج
.....ان افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و همانند بخشنامه جبر

اجراي بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از واگذاري کار به قیمت صـرفاً پـایین کـه    ) د
.منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شود

در انجام قراردادهاي عمرانینظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی10-5اجراي بند )ه
حـین درپیمانکـاران مطالبـات موقـع بهپرداختودولتیقراردادهايدرالتفاوتمابهوتعدیلهايبخشنامه) و

.گردداجراوابالغموقعبهوتعیینکاراجراي

تنظـیم معـامالت   جبران خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از طریق اجرایـی شـدن آیـین نامـه     ) ز
)1394/09/22ابالغ معاون اول محترم ریاست جمهوري ( دولتی
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:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

16/12/96مورخ 7301/84047:تاریخ و شماره نامه
:اقدام انجام شده به شرح زیر-1

محاسبه جبران تغییـرات  اصالح دستورالعمل نحوه -شرکت توانیر10/12/1393مورخ 6122/11اطالعیه شماره )الف
نرخ ارز

معون برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاسـت جمهـوري در   8/11/1392مورخ 106890/92دستورالعمل شماره -1–الف 
خصوص تفاوت بهاي فلزات در کارهاي فاقد تعدیل و مابه التفاوت،

7/2/1395مورخ 34000ص به شماره دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهاء کارهاي خا)ب
13/7/1392مورخ 60767/92ه شماره فهرست شرح ردیف رشته پستهاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق ب-1-ب
13/7/1392مورخ 60763/92شماره فهرست شرح ردیف رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروي برق به-2-ب
13/7/1392مورخ 60757/92شماره فوق توزیع نیروي برق بهفهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و-3-ب

معاون برنامه ریزي و نطارت راهبردي ریاست جمهـوري در  18/11/1392مورخ 106890/92دستورالعمل شماره )ج
ارهاي فاقد تعدیل و مابه التفاوتخصوص تفاوت بهاي فلزات در ک

13/7/1392مورخ 60767/92ه شماره زیع نیروي برق بفهرست شرح ردیف رشته پستهاي انتقال و فوق تو-1-3
13/7/1392مورخ 60757/92ه شماره فهرست شرح ردیف رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروي برق ب-2-3
13/7/1392مورخ 60757/92ه شماره فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي برق ب-3-3

در خصوص تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در 13/7/1394مورخ 158764/94دستورالعمل شماره )د
زمان مدیریت و برنامه ریزي کشورسا) ویرایش سوم(مناقصات یک مرحله اي و دو مرحله اي 

در این خصوص صـورت  ) سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور(کنترل هاي الزم از طریق سامانه ساجار )ه
. می پذیرد
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شرکت برق منطقه اي خراسان به سازمان برنامـه و بودجـه کشـور و    24/11/1396مورخ 670/79955نامه شماره )و
شوراي عالی فنی جهت اخذ مجوز تعدیل نرخ ارز و فلز همزمان بـا رعایـت هـم پوشـانی پوشـش ریسـک در مناقصـه        

)رح عمرانیط(جن کییلوولت در پست ت132کیلوولت تجن و توسعه یک بی خط 20/132احداث پست 

شـرکت تـوانیر در خصـوص جبـران خسـارت ناشـی از عـدم ایفـاي         4/8/1384مـورخ  2396/11/232نامه شماره ) ز
تعهدات مالی کارفرما تضامین مندرج در آئین نامه مذکور در خصوص پیش پرداخت از پیمانکاران و فروشندگان اخـذ  

.و پرداخت گردد

:نتیجه
در دست اقدام-1



شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي:دستگاهعنوان 
:ارجاع شدهاتمصوب

شرکت شهرك هـاي صـنعتی قبـل از واگـذاري زمـین  و سـازمان       ،به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي موجود -1
صنعت، معدن وتجارت و سازمان جهاد کشاورزي قبل از صدور مجوز براي ایجاد واحدهاي جدید ابتـدا واحـدهاي   
در تملک بانک ها را به سرمایه گذاران معرفی و پیشنهاد نمایند تا در صورت وجود تقاضا این واحـدها در اولویـت   

.قرار گیرندواگذاري 
:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

21/12/96مورخ 26696:تاریخ و شماره نامه
مـی بیـان کـه 9/5/69مورخـه ه/ 31266/156شـماره بهوزیرانمحترمهیاتمصوبه2تبصرهتصریحبهنظر-1

وایـران صـنعتی شـهرکهاي شـرکت توسـط زمـین تخصـیص بـه مربـوط قراردادهايموظفندبانکهاکلیه: دارد
دررارسـمی اسـناد بـه مربـوط حقـوقی واعتباريتسهیالتوپذیرفتهرسمیاسنادهمردیفراتابعهشرکتهاي
کـه بـانکی تسهیالتاعطايتسهیلقانون1ماده8تبصرههمچنینو) نماینداعالممزبورهايقراردادخصوص



ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

124

خـدماتی یاتولیديهايطرحاجرايبرايزمینبرداريبهرهیاوواگذاريبهمربوطهايقرارداد:)داردمیمقرر
مـی پذیرفتـه قبـول قابـل اسـناد عنوانبهگیردمیقرارطرحمجریاناختیاردراجراییهايدستگاهتوسطکه

درصـنعتی هايواحدترهینبرايمنعیحاضرحالدررسدمینظربهالذکرفوقمواردبهعنایتباحالیه).شود
ازتواننـد مـی بودهحقوقیمنعدارايکهيموارداستثنايبههاقراردادتمامیونداردوجوداستانیشرکتاین

اعتبـاري مالیموسساتوبانکهاتوسطهاقرارداددرجانشینیکهآنجاازلیکن. نماینداستفادهبانکیتسهیالت
درصـراحت بهنیزمطلباینکهباشدمیمرتهنبانکتوسطبدهکارصنعتیواحدهايبدهیپرداختمستلزم

موضـوع خصـوص درمـرتهن بانـک طـرف ازتقاضـا گونههرلذاگردیدهبیانقرارداد) واو(فصل4ماده) ب(بند
واحـد اسـناد توثیقخصوصدراماو.باشدمیانجاموپیگیريقابلفوققانونیتشریفاتجريازپسموصوف

نـواحی وکهـا شـهر درصـنعتی هـاي واحـد ازعظیمـی بخشحاضرحالدرداردمیمعروضنیزصنعتیهاي
مـی اقـدام درحـال آنپایـانی مراحلکهبودهاقدامدستدرنیزمابقیوبودهتفکیکیسنددارايتابعهصنعتی

وثیقـه وگردیـده انجـام قـانونی تشـریفات جريازپسهاواحدترهیننیزمواردایندراستذکرشایان. باشد
.پذیردمیصورتصنعتیواحدبابتقرارداديمساحتمیزاناساسبرمربوطهپالكسند

:نتیجه
در دست اقدام-1



شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان:عنوان دستگاه
:ارجاع شدهاتمصوب

اقتصـادي بخشـهاي   دسـتگاههاي اجرائـی بـا فعـاالن     موارد مرتبط با دستور کار بررسی قراردادهاي پیمانکـاري  -1
:و به منظور تراضی در این قراردادها به شرح زیرخصوصی و تعاونی
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کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظـف گردنـد کـه در مناقصـات و     )الف
نسبت به زمان ...) دستمزد و خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز،( عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایند

قانون احکام دائمـی توسـعه   34دستگاهاي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده ) ب
هیـأت   1385/04/20هــ مـورخ   33497ت/2339مکلف به اجراي نظام فنی واجرایـی موضـوع تصـویب نامـه شـماره      

.محترم وزیران باشند

اعمال و اجراي تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جبرانـی و حمـایتی از پیمانکـاران در قراردادهـاي عمرانـی      ) ج
.....همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و 

واگذاري کار به قیمت صـرفاً پـایین کـه    اجراي بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از) د
.منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شود

نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی در انجام قراردادهاي عمرانی10-5اجراي بند )ه

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

22/12/96مورخ 3/11/20147/96:تاریخ و شماره نامه
که به عنوان تکالیف دستگاههاي اجرایی ابالغ شده، در فرآیند ارجـاع کارهـا توسـط    1کلیه موارد مندرج در بند -1

.دفتر قراردادهاي این شرکت رعایت میگردد

:نتیجه
بنا به اظهارات شرکت سهامی آب منطقه اي در این شرکت در حال اجراست ولی با پیگیریهاي صورت گرفتـه در  -1

.دستگاههاي اجرایی در دست اقدام استسایر  
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شرکت ملی گاز استان خراسان رضوي:عنوان دستگاه

:ارجاع شدهاتمصوب
دسـتگاههاي اجرائـی بـا فعـاالن اقتصـادي بخشـهاي       موارد مرتبط با دستور کار بررسی قراردادهاي پیمانکـاري  -1

:و به منظور تراضی در این قراردادها به شرح زیرخصوصی و تعاونی

کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظـف گردنـد کـه در مناقصـات و     )الف
نسبت به زمان ...) خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، دستمزد و ( عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.رگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایندب

قانون احکام دائمـی توسـعه   34دستگاهاي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده ) ب
هیـأت   1385/04/20هــ مـورخ   33497ت/2339مکلف به اجراي نظام فنی واجرایـی موضـوع تصـویب نامـه شـماره      

.باشندمحترم وزیران 

اعمال و اجراي تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جبرانـی و حمـایتی از پیمانکـاران در قراردادهـاي عمرانـی      ) ج
.....همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و 

پـایین کـه   اجراي بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از واگذاري کار به قیمت صـرفاً ) د
.منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شود

جلوگیري از افراط و تفریط ها در بحث داوري در قراردادهاي دولتی که بعضـاً بـه نحـو یکطرفـه و خـارج از عـرف       ) ه
.تعیین داور می نمایند و یا در برخی موارد به صورت غیر کارشناسی در این مهم تعیین روش می نمایند

نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی در انجام قراردادهاي عمرانی10-5راي بند اج) و

حـین درپیمانکـاران مطالبـات موقـع بهپرداختودولتیقراردادهايدرالتفاوتمابهوتعدیلهايبخشنامه) ز
.گردداجراوابالغموقعبهوتعیینکاراجراي
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تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از طریق اجرایی شـدن آیـین نامـه تنظـیم معـامالت      جبران خسارت ) ح
)1394/09/22ابالغ معاون اول محترم ریاست جمهوري ( دولتی

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

19/12/96مورخ 42/000/148147گ:تاریخ و شماره نامه
:توضیحات در خصوص مصوبه ابالغی-1

مورخ 387103-28/1نحوه جبران افزایش قیمت ها در کلیه طرحها و پروژههاي این شرکت بر اساس بخشنامه ) الف
در طرحها و 30/01/1387مورخ 2283-2-28/1وزارت نفت و پیش از آن نیز بر اساس بخشنامه 02/09/1391

اي موصوف در راستاي بخشنامه الزم به ذکر است که بخشنامه ه. پروژههاي این شرکت قید و اجرایی گردیده است
سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند، به نظر میرسد با توجه به لحاظ شدن 15/09/1382مورخ 101/173073

و ارز در بخشنامه، تعدیل پیش بینی شده ) فوالد و پلی اتیلن(ه جنبه هاي افزایش قیمت اعم از مصالح اساسییکل
لیکن در صورت ابالغ بخشنامه جداگانه اي در شرایط . افزایش قیمتها می باشدو منضم به قراردادها تامین کننده

در تکمیل بخشنامه تعدیل از سوي مرجع قانونگذار، مراتب در پیمانهاي ... خاص در خصوص افزایش نرخ ارز و 
.مشمول، اقدام خواهد گردید

قانون 3بند الف ماده 5استناد جزء با توجه به ماهیت تخصصی طرحها و پروژه هاي صنعت نفت و به) ج وب
مجلس شوراي اسالمی، نظام فنی و اجرایی طرحها و پروژه هاي 1391وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 

به شرکتهاي تابعه وزارت نفت ابالغ و الزم االجرا 26/04/1396مورخ 96/188844صنعت نفت طی بخشنامه 
موضوع قراردادهاي خود، ملزم به رعایت سند مذکور بوده که در حال حاضر گردیده که این شرکت نیز به فراخور

.اجرایی شده است

تعیین دامنه قیمت مناسب ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور، جنبه 13/07/94مورخ 94/158764بخشنامه ) د
اسب قیمتهاي پیشنهادي بر چنانچه مستحضرید فرآیند تشخیص و بررسی دامنه من. راهنمایی و غیرالزام آور دارد

قانون برگزاري مناقصات مصوب هیات محترم 23آیین نامه اجرایی بند د ماده 10اساس تبصره ذیل بند الف ماده 
وزیران که مرجع باالدستی به شمار می آید تصریح گردیده که مطابق آن، این شرکت صحت مبانی قیمت، توجیه 

( کمیته فنی و بازرگانی بررسی می نماید و واگذاري به قیمت صرفا پایینپذیري و یا قابل اجرا بودن ان را توسط
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مع الوصف با توجه به رویکرد . در روند پیمان سپاري هاي این شرکت جایگاهی ندارد) بر اساس صورتجلسه ارسالی
نداللزوم از این شرکت در استفاده از تمامی ظرفیت هاي قانونی در راستاي ارتقاي کیفی فرآیند پیمان سپاري، ع

.راهنمایی استفاده می شود-بخشنامه مذکور، در جتبه مشورتی

رویکرد این شرکت در تنظیم قراردادها، مبتنی بر تدوین مفاد به نحوي است که حتی المقدور کمترین ابهام یا )ه
ردادي در لیکن دستورالعمل یکپارچه حل اختالف قرا. تعارض منجر به اختالف در متن پیمان وجود داشته باشد

.شرکتهاي تابعه وزارت نفت، ضمیمه کلیه پیمانهاي منعقده می گردد تا در شرایط مقتضی مورد استفاده قرار گیرد

مشاوران بوده / با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشورمرجع واحد تعیین و تشخیص صالحیت پیمانکاران) و
/ گواهینامه هاي صادره از آن مرجع، مبناي انتخاب پیمانکارانکه حاوي تخصصهاي ویژه صنعت نفت نیز می باشد، 

.مشاور نیز درج می گردد/ مشاوران بوده و این مهم بر اساس قانون در آگهی هاي فراخوان انتخاب پیمانکار

آیین نامه تضمین معامالت ولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور می بایست نحوه محاسبه 11بر اساس ماده ) حوز
با لحاظ پرداخت ضمان تاخیر تعهدات مالی کارفرما ) مجاز شمردن تاخیر تحویل مورد معامله( مدید مدت پیمانت

.را تهیه و ابالغ نماید که علیرغم پیگیري هاي قبلی تا کنون بخشنامه اي در این خصوص دریافت نشده است

:نتیجه
در دست اقدام-1



خراسان رضويمخابرات منطقهشرکت :عنوان دستگاه

:ارجاع شدهاتمصوب
دسـتگاههاي اجرائـی بـا فعـاالن اقتصـادي بخشـهاي       موارد مرتبط با دستور کار بررسی قراردادهاي پیمانکـاري  -1

:و به منظور تراضی در این قراردادها به شرح زیرخصوصی و تعاونی
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ها موظـف گردنـد کـه در مناقصـات و     کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري )الف
نسبت به زمان ...) خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، دستمزد و ( عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایند

گذاري کار به قیمت صرفاً پـایین کـه   اجراي بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از وا) ب
.منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شود

جلوگیري از افراط و تفریط ها در بحث داوري در قراردادهاي دولتی که بعضـاً بـه نحـو یکطرفـه و خـارج از عـرف       )ج
.ن روش می نمایندتعیین داور می نمایند و یا در برخی موارد به صورت غیر کارشناسی در این مهم تعیی

حـین درپیمانکـاران مطالبـات موقـع بهپرداختودولتیقراردادهايدرالتفاوتمابهوتعدیلهايبخشنامه) د
.گردداجراوابالغموقعبهوتعیینکاراجراي

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

26/12/96مورخ 599261/96/100:تاریخ و شماره نامه
و قرارداد میزان ارزبري و یا مواد اولیه کاال و تجهیزات مـورد نیـاز کـه بـراي آن     زمینه در شرایط مناقصهدر این ) الف

انجام شده مشخص و نرخ آن یک هفته قبل از گشایش پاکات پیشنهاد قیمت از تـابلوي بـورس کـاال    فراخوان مناقصه 
پیشنهاد خود را بر مبناي آنها تهیـه و ارائـه مـی    براي مواد اولیه و نرخ بانک مرکزي براي ارز مشخص و تامین کننده

با مواد اولیه برابـر نـرخ تـابلوي روز بـورس     ... که در طول مدت قرارداد و زمان تحویل کاال نرخ ارز نماید و در صورتی 
اسـناد  بهاي کاال نیز به میزان ارزبري و مواد اولیه تعیـین شـده در  . کاال و همچنین نرخنامه بانک مرکزي تغییر نماید

.کاالهایی مثل کابل و فیبر نوري با این روش تهیه می شود. قرارداد تغییر می نماید

در این زمینه مخابرات دو رویکرد دارد ) ب

تعیین قیمت پایه براساس فهارس بهاء براي پروژه هایی نظیر توسعه شبکه کابـل و فیبـر و یـا نگهـداري     ) 1-ب
مرتبط فهارس بهاء پـروژه را  تامین کنندگان زمان برگزاري مناقصاتشبکه کابل قیمت پایه تعیین شده است و
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شده است دامنه پراگندگی قیمت گسـترده  دریافت و براساس آن پیشنهاد خود را ارائه می دهند این رویه سبب
.نباشد

در . به استناد آیین نامه معامالت مخابرات مناقصات بصورت دو مرحله اي فرآینـد سـازي و برگـزار شـود    ) 2-ب
بـه  بازرگانی پیشـنهادات  –شیوه ارزیابی فنی ( بازرگانی شده –مناقصه گران ارزیابی فنی این رویکرد پیشنهاد 

.عنوان برنده انتخاب می شودو مناسب ترین پیشنهاد ب) شرح اسناد مناقصه اطالع رسانی می شود

در مخابرات منطقه خراسان رضوي به استناد آیین نامه معامالت و روش اجرایی مصوب تعیین شـده کمیتـه امـور    ) ج
قراردادها تشکیل شده این کمیته با حضور مدیران ارشد مخابرات، بازرسی، حسابرسی، مالی و حقوقی از طریـق خـرد   

و بـا حضـور   مشکالت به وجود آمده در حـین اجـراي قراردادهـا مـورد رسـیدگی     جمعی و تشکیل اتاق فکر مسائل و
.نماینده تامین کننده وفق مفاد قرارداد و رعایت قوانین و مقررات مربوطه تصمیم سازي و رفع مشکل می شود

برنامـه  طقه خراسان رضوي کلیه قراردادهایی که بر اساس فهرسـت بهـاء پایـه سـازمان مـدیریت و      در مخابرات من) د
.ریزي منعقد شده بخشنامه هاي تعدیل و مابه التفاوت و پیش پرداخت رعایت شده و برابر مقررات اقدام می شود

:نتیجه
در دست اقدام-1
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شوراي هماهنگی بانکهاي استان:عنوان دستگاه

:ارجاع شدهاتمصوب

دسـتورالعمل هـاي اسـتان،   هـاي اسـتان  بـا نظرخـواهی از تمـامی بانـک      دبیر محترم شوراي هماهنگی بانـک -1
پیشنهادي واگذاري واحدهاي تملک شده تهیه نموده، و موانع احتمالی موجود در مسیر واگذاري و راهکارهاي 

.پیشنهادي براي رفع موانع به دبیرخانه شوراي گفتگو ارسال نمایند
ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملـک بانـک هـا قـرار دارنـد،      به منظور-2

توافق و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، جهت واگذاري واحدهاي تحت تملـک بانـک هـا در قالـب     
10سـنوات  بـه %) 20سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود 

تغییـر  ) نه بر مبناي قیمت تمـام شـده  ( قیمت کارشناسی روز به درصد10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 
نماید و در این خصوص موضوع از طریق استانداري محترم و بانـک مرکـزي و مـدیران عامـل بانکهـا در مرکـز       

اسـتان نیـز ضـمن طـرح موضـوع در      همچنین مقرر شد دبیرخانه شورا ي همـاهنگی بانکهـاي  . پیگیري گردد
جلسات شوراي هماهنگی مجوز الزم از هیات مدیره بانکهاي متملک را جهت واگذاري واحدهاي تحـت تملـک   

.اخذ نمایند

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

18/1/97مورخ10534:تاریخ و شماره نامه
ویژه بررسی موضوع و تهیه دستورالعمل در جلسات شورا مورد برسی قرار گرفته است و کارگروهی-1,2

واگذاري تشکیل و نتایج حاصله به کمیسیون منعکس گردد به محض دریافت دستورالعمل ، به دبیرخانه محترم 
شورا گفت و گو ارسال خواهد شد

:نتیجه
در دست اقدام-1,2





ت ویورای  اسان ر تان  ی ا و ش  و  وی دو و

132

ت استانرسازمان صنعت، معدن و تجا:عنوان دستگاه

:ارجاع شدهاتمصوب

کارگروهی متشکل از نمایندگان محترم اسـتانداري، دسـتگاه قضـایی، سـازمان صـنعت، معـدن و       مقرر گردید -1
تجارت، جهاد کشاورزي، شوراي هماهنگی بانکها و یکی از تشکلهاي بخش خصوصی حسب ارتباط موضـوع در  

داخلی با هریـک از  محل استانداري یا سازمان صنعت معدن و تجارت  تشکیل گردد و با برگزاري نشست هاي 
مدیران و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعال سازي مجدد این واحـدها و اسـتفاده از ظرفیـت    
ها و مساعدت هاي بانکها و بررسی دالیل مشکالت موجود بـراي هریـک از ایـن واحـدها بصـورت اختصاصـی،       

.راهکارهایی با محوریت موارد زیر احصاء نمایند
مجدد به هیات مدیره سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي واحدهاواگذاري-الف
واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت بانک -ب

:شرح اقدام انجام شده دستگاه اجرایی

18/1/97مورخ10534:تاریخ و شماره نامه
شناسایی واحدهاي تحت تملک انجام ا هدف استفاده از ظرفیت راکد تحت تملک بانکها،باین خصوص در-1,2

گردیده و هماهنگی هاي الزم و جلسات اولیه جهت تشکیل کارگروه و همچنین استفاده از ظرفیت بخشنامه 
هیات محترم وزیران در خصوص راه اندازي واحدهاي تعطیل صورت گرفته و ازابتداي سال جاري جلسات پیش 

.ن متعاقباً اعالم می گرددبینی شده در مصوبات مذکور انجام و نتایج آ

:نتیجه
در دست اقدام-1,2




