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 پیش از دستور:  عنوان 

 

شورای گفت و گوی دولت و بخش         ارائه  - سه  صوبات نودمین جل شده در اجرای م شی کوتاه از روند اقدامات انجام  گزار

 خصوصی توسط سازمان صمت، شهرداری ، دبیرخانه شورا با موضوع صنایع محور غرب

 

 دستور جلسه: عنوان

 اقتصادی اطالعات و اخبار طرح 

 (:پیوست به کارشناسی گزارشات) پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه 

  استان کمپوت و رب تولیدی واحدهای انرژی مصرف استاندارد تطابق فرآیند در موجود رویه -

 به توجه با گمرکی امور قانون( 119ماده( )غ) بند تولید خط آالت ماشیییین ورودی حقوق معافیت  لغو -

 1401 بودجه قانون 6 تبصره( ص)بند اول پاراگراف

  تمشکال و موانع فصل و حل بمنظور استان کشاورزی جهاد سازمان درخواست مورد اختیارات تفویض -

   خصوصی بخش اقتصادی

ستقیم  های مالیات 172 ماده شمول  -   انجمن به خیر افراد مالی های کمک شدن  منظور با رابطه در م

  مالیاتی قبول قابل های هزینه عنوان به مشهد سرطانی بیماران از حمایت خیریه

  عنوان به(  فنی دانش)  ثبت ادارات در نامشییهود های دارایی ارزش  ثبت عدم از ناشییی مشییکالت -

  دادگستری رسمی کارشناسان توسط ها دارایی این تعیین رغم به آورده سرمایه

ست  - ستان  تعاون اتاق درخوا ضوع  پیرامون ا سری   مو شخاص  مالیاتی نرخ کاهش ت صناف  و حقوقی ا  ا

   خصوص این در سازی شفاف و مصرف و تولیدی های تعاونی به کرونا از دیده اسیب

 

 خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

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

 سید جعفر حاجی مجتهد نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خواجه نائینیرضا  5

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

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب مجلس نماینده محسن زنگنه 1

  غایب مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

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

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

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

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

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

  حاضر رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  غایب رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل محمدزاده طبسیمجید  8

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

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "حضور وضعیت  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون  ابوالفضل چمندی 1

 استانداری خراسان رضوی اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفترمدیرکل  محمدرضا عباس زاده 2

   رضوی خراسان مالیاتی امور  مدیرکل  مدبرنیا احمدرضا 3

 مشهد غیرتجاری موسسات و شرکتها ثبت اداره رئیس  زاده شریعت طلعت سادات 4

   مشهد گمرک مدیرکل و رضوی خراسان گمرکات نظارت حوزه سرپرست  جعفری جواد 5

   رضوی خراسان استان تجارت و صنعت،معدن خانه رئیس  حسینی حسن 6

   مشهد سرطانی بیماران از حمایت انجمن مدیره هیئت رئیس  مستشاری حمید 7

   رضوی خراسان صنایع کارفرمایی صنفی انجمنهای کانون مدیره هیات رئیس  یزدانبخش عبداله 8

 رضوی خراسان کشاورزی تبدیلی صنایع انجمن رئیس   بوستانی علیرضا 9

   بهدیس کمپوت و رب شرکت مدیرعامل  اسدی آقای جناب 10

 مشهد غرب محور صنایع گروه امناء هیئت دبیر  سلیمانی محمد علی 11

   رضوی خراسان صنایع مدیران انجمن دبیر  مرادی امیر مهدی 12

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان داوری مرکز و حقوقی امور دفتر رئیس  هاشمبنیعلیرضا  13
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

گزارشییی کوتاه از روند اقدامات انجام شییده در اجرای مصییوبات نودمین جلسییه شییورای گفت و گوی دولت و بخش   ارائه "

 "غربخصوصی توسط سازمان صمت، شهرداری ، دبیرخانه شورا با موضوع صنایع محور 
سات متعددی     وگوگفت شورای : دولت و بخش خصوصی   گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی - سنوات اخیر جل طی 

ریزی استان   برنامه و شورای  زیربنایی امور بندی شده و این توافقات در کارگروه  8در این رابطه برگزار نموده که منجر به توافقات 

از روند اجرا  مقرر گردید که سازمان صمت گزارش  در آخرین جلسه شورای گفت و گو با این موضوت  و مطرح و مصوب شده است

با   صــنایع الزم مدارک بر مبنی لیســتی چک و داده فراخوانی صــمت در همین رابطه در هر جلســه به شــورا ارائه نماید. ســازمان

اما با بررسی مصوبه . شدند معرفی شهرداری به واحدها از تعدادی نهایت در اساس، این بر و نمود به صنایع ارائه شهرداری همکاری

شهر در مسیر اجرا،      شتهای  در مشخص شد که   شورای    ماندن مسکوت  و دارد وجود ابهاماتی مصوبه،  این از خصوصی   بخش بردا

ــورای گفت و گو که اعالم می دارد :   «ت» بند ــوبات ش ــکوت و  "مص ــوت عوارو ورود به محدوده فعال مس اختالف طرفین در لزوم موض

.) یردپرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود، تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین مورد ادعا و انکار  قرارنگ    

صرفا برای واحده      سکوت ماندن عوارو به محدوده  صلح نامه تنظیمی فی مابین طرفین درج گردد و این م شمول بند  متن این بند در  ای م

 شورای شهر با مصوبات شورای     مصوبه این است که   موضوت .آنهاست  جمله از "پروانه داشته باشند و حریم باشد.    الف و ج خواهد بود که

 هتوســع و ریزی برنامه شــورای مصــوبه طبق شــهرداری که دارند تاکید صــنایع. دارداختالف  زیربنایی امور کارگروه و ریزی برنامه

ستان که   شد،    ا شورای گفت و گو می با صوبات  صه » صنعتی  کار پایان گواهی عینا تایید م  وصادر نماید. بنابراین د  را «اعیان و عر

ــوت نکته ــای زمان محدوه تا به ورود عوارو باید مورد توجه قرار گیرد ؛ یکی عدم ادعا و انکار موض ــتفاده جهت مالک تقاض  از اس

صلی  کاربری شی  که واحدهایی مورد طرفین و دیگری در سوی  از ا صه  از بخ سیر  در آنها عر  واقع( ص)اعظم پیامبر بزرگراه طرح م

شد انتقال میزان می سیر  در با  حق واگذاری نامه، صلح  کار، پایان گواهی در دیگری شرط  و قید بدون درج هرگونه شهرداری  به م

 است. ریزی برنامه شورای و زیربنایی کارگروه مصوبات و توافقات مغایر که احتمالی های نامه تعهد انتفات،

 مدارک که است  شده  ارسال  صنعتی  کار پایان اخذ برای غرب محور واحد 35 لیست : استان  صمت  سازمان  رئیس رجبی، امیررضا  -

 برای میرسد  نظر به. گیرد صورت  کار پایان صدور  تا فرستادیم  هم را دیگر متقاضی  واحد 10 اسامی  آن، بر عالوه و بوده کامل آنها

ــیم نتیجه به ابتدا باید تعداد این ــپس تا برس ــورای. کنیم اعالم را مدنظر فراخوان دیگر بار س ــهر ش  هب ورود عوارو اخذ بحث ش

 به زمان مرور به شــهر که داشــت توجه نکته این به باید اما اســت؛ کرده مطرح مشــهد غرب محور پرونده در را صــنایع از محدوده

 .  باشند شده مستقر شهر در ابتدا از تولیدی واحدهای اینکه نه رفته تولیدی واحدهای سمت

سان  صنایع  کارفرمایی های انجمن کانون رئیس بخش، یزدان عبداهلل - ستاندار  حضور  با امیدواریم: رضوی  خرا  ادایج های قرارگاه و ا

 امروز دارد ریشه  آنجا در است  سال  40 که صنعتی  شود؛  گرفته مشهد  غرب محور در مستقر  صنایع  زمینه در عاجلی تصمیم  شده، 

 .گیرد قرار فشار تحت محدوده به ورود عوارو پرداخت موضوت با نباید

 از دارد؛ سامانه در موضوت بارگذاری برای زمینه این در جزئی ابهام 5 تا 4 شهرداری: رضوی خراسان دادستان معاون بهشتی، فرزاد -

 ای مکاتبه طی صبح امروز. دارد تاکید 5 ماده کمیسیون به استناد  لزوم بر و کنیم؟ استناد  باید مصوبه  کدام به میگوید اینکه جمله

 شهرداری  به و کنیم اخذ 5 ماده کمیسیون  درباره اداره کل این از را پاسخ  شد  الزم گرفت، صورت  شهرسازی   و راه کل اداره با که
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ســپس در جلســه مشــترکی با  .باشــد پاســخگو اســاس، این بر شــهرداری تا دهد رخ باید آینده هفته پایان تا اتفاق این. دهیم ارائه

دستگاههای اجرایی مرتبط و بخش خصوصی ذینفع در محل دبیرخانه شورا مشکالت را مرتفع و زمینه اجرای کامل مصوبه ایجاد        

 می شود.

ستاندار  - سان  ا ضوی  خرا صوص  این در نیز ر صوبه : کرد تاکید خ صوص  این در الزم م .  گردد عمل آن ساس برا باید و دارد وجود خ

 .کنند تمام سریعتر چه هر را کار اجرا، در باید مرتبط های ارگان

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"
شافعی    - سین  شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیسغالمح سیار مهم       :  ک شده که ب صادی ایجاد  دو موضوت برای فعاالن اقت

است و آن تصمیماتی است که اخیراً گرفته شده  و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به دنبال رفع آن است. اولین تصمیم          

صوص ارتقاء تولید و ا      شده در خ ست که علی رغم مباحث مطرح  شین آالت تولیدی ا شکاف بخش  لغو معافیت ورود ما زبین بردن 

شین           شرکت های دانش بنیان اعالم می نماید که آنها وارد تولید ما شد و دلیل لغو این مصوبه را حمایت از  خصوصی با دنیا می با

با کنار گذاشته  از ورود کاالهای اساسی است. باید وضعیت سازمانهای دولتی که       بخش خصوصی    منعآالت شوند. دومین موضوت   

را وارد نموده اند بررسی شود. کنار گذاشتن بخش خصوصی ار ورود کاالهای اساسی         اساسی   کاالهای برخی بخش خصوصی  شدن  

 یک سوال و ابهام بزرگ است و در این حالت کشور در میدان کاالهای وارداتی نیز با مسایل و مشکالتی مواجه خواهد شد.

 ودنب آنها، شدن  نشین  حاشیه  و شهر  به روستاییان  مراجعه اصلی  علت: رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی    حمیدی، رضا  -

 رسته 17 حدود روی بر اگر اما. دارد وجود کشور  کل در نشین  حاشیه  میلیون 24 حدود. است  آب میزان کاهش بلکه نیست  شغل 

شتغال  میلیون 10 تا 5 بین شود،  تمرکز خوبی به شغلی  شکالت  از زیادی بخش و شد  خواهد ایجاد ا  مبارزه. گردد می مرتفع م

 عمل موضوت این به چقدر اما است شرعی واجب قاچاق با مبارزه که دادند فتوا رهبری. است مهمی موضوت قاچاق با مداوم و جدی

 است؟ شده

 و است اهمیت حائز نیز ساخته نیم و خام مواد صادرات خردمندانه کنترل. است مهم بسیار واردات از جلوگیری و تولید از حمایت  -

 آموزشهای  که فرمودند دانشگاه  استاد  400 از بیش حضور  در پیش سال  5 رهبری ایم؟ کرده چه زمینه این در که است  این سوال 

شگاهی  سب  دان شد  جامعه روز نیاز با متنا شته  هر افراد تعداد و نمیبا سب  ر ست؛  متنا ستان  کدام اما نی شگاه  و ا شا  به دان  تفرمای

 نمود؟ توجه ایشان

صیالن  فارغ تعداد - شگاهی  التح شته  نفر میلیون 5 مرز از دان ست  گذ شور  در آموزی مهارت به امروز ما. ا  همین به. داریم احتیاج ک

 ای حرفه و فنی آموزش کل اداره تحویل و ساختیم  مشهد  نقطه محرومترین در ماه 8 مدت در را سلیمانی  شهید  هنرستان  منظور

 .میشود افتتاح مرکز این زمانی چه ببینیم باید و دادیم

ــین - ــنک، محمدحس ــرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل روش ــن: تجارت ایمان ش ــادراتی عوارو دریافت روش ــوالت از ص  محص

ست  کشور  صادرات  و کشاورزی  بخش به ظلمی کشاورزی   درصد  300 تا 200 و شویم  محصوالت  برخی ورود مانع ندارد دلیلی. ا

 حوزه کردن محدود. نماییم وضع  عوارو کشاورزی  محصوالت  از برخی صادرات  مقابل در سپس،  و بگیریم درنظر آنها برای تعرفه

 .یشودم مواجه شکست با و است کشور اقتصاد ضرر به نهایت در نیز، خصوصی بخش گذاشتن کنار با خصوص به اقتصاد و تجارت
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 منفی نتایجی و است  غلطی تصمیم  این، که نوشتیم  یادداشتهایی  در سالها  همان در تومانی 4200 ارز گیری شکل  با مخالفت در  -

 موضــوت این اند؟ گرفته کســانی چه 1400 تا 1398 ســالهای در را تومانی 4200 ارز که گردد اعالم باید نیز اکنون. دارد دنبال به

 .است نشده برخوردار ارز این از خصوصی بخش. گردد افشا باید

سان رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد  حسینی،  حسن  - شمالی و جنوبی   خرا ست  روزی چند: های رضوی،    مشهد  در که ا

ستیم؛  نانوایی صفهای  شدن  طویل شاهد  ست  حالی در این ه شته  روز دو در که ا  4 الی 3 ها،نانوایی صف  حداکثر پایتخت، در گذ

  یطالی از یکی امروز شــاید و نداریم آرد کیفیت و گندم زمینه در مشــکلی کشــور کل در امروز ما که معناســت بدان این. بود نفره

 .است محصوالت این کیفیت دوران ترین

 رد،آ کارخانجات به آن فروش و دولت گندم خرید قیمت به توجه با و شود می نان تولید صرف  کشور  در گندم تن میلیون 9 ساالنه  -

 .است مردم به نان یارانه تومان میلیارد هزار115 ساالنه پرداخت حال در دولت

 کشاورز  از تومان 11500 رقم به را محصول  این اینکه به توجه با بفروشد؛  کارخانجات به تومان 12500 رقم به را گندم دولت اگر -

ساب  با میخرد، صول،  انبارداری و آوری جمع هزینه احت  تومان 15500 از بیش ای هزینه دولت برای گندم کیلوگرم هر هم باز مح

 .دربردارد

ست    - صادی  جراحی از که سالها شور  در اقت ست  این دنبال به دولت اکنون و آید می میان به سخن  ک  و بدهد مردم به را یارانه که ا

ضای . گردد اجرایی خوبی به طرح که نمیدهند اجازه ها برخی. کند کوتاه را سودجویان  دست  ست  این ما تقا سانی  اطالت که ا  هب ر

 .شد خواهد گرفته رانتها و مفاسد از بسیاری جلوی بیفتد اتفاق اگر طرح این. گیرد صورت درستی به زمینه این در مردم

 به محدود موضــوت تکنولوژی، گذاری ارزش بخش در: اســتان بنیان دانش شــرکتهای انجمن رئیس بجســتانی، مدنی مهدی ســید -

ست  بنیان دانش شرکتهای  صاد  در زمانی فناوری گذاری ارزش. نی شت؛  معنا چندان اقت  رد تکنولوژی و فناوری ارزش اکنون اما ندا

شور  سیده  حدی به ک ضا  که ر سد  ثابت های دارایی ارزش برابر ها ده به بع ساس،  همین بر. میر  کلیدی نکات از یکی اکنون هم ا

 .است فناوری و تکنولوژی گذاری ارزش بحث بنیان، دانش اقتصادی توسعه

  نبالد به را معضالتی موضوت این و است نشده لحاظ تجارت قانون در که است فناوری ارزش ثبت بحث ما، کنونی معضالت از یکی -

 .است بنیان دانش شرکتهای بزرگ موانع از یکی این و میگردد مالیات پرداخت به منجر فناوری ارزش همچنین،. دارد

ستاندار  نظری، یعقوبعلی - سان  ا ضوی  خرا ست  این نکته اولین اخیر، روزهای در آن با مرتبط مباحث و نان با ارتباط در: ر  به ام که ا

ستان  ویژه به و کشور  در آرد و نان مشکل  عنوان هیچ سان  ا  و مدیریت از ناشی  شود،  می ایجاد اختالالتی اگر و نداریم رضوی  خرا

صی  موارد ست  خا شته  وجود نباید که ا شد  دا صوص  در نگرانی نباید ردمم.با شته  ها نانوایی فعالیت خ شند  دا   با صنوف  همه زیرا با

  ات کنیم جلوگیری باید محدود ای عده اســتفاده ســوء یا کاری کم از میان این در اما دارند فعالیت مردم به کمک و اعتقادی نگاه

 .باشد نداشته وجود مردم نان تامین در ای دغدغه هیچ

ستم  این دنبال به ما - ستان  در مطلوب نحو به را سال  شعار  که ه سازی  از باید لذا کنیم، محقق ا ستفاده   و ظاهر  حوزه این در سوءا

ــته  و محدود  عملکرد از طرفی، از و نماییم  پرهیز  بنیان  دانش واقعی معنای  به  که  افرادی از و باید   آوریم عمل  به  ممانعت   نیز بسـ

 .کنیم حمایت دارند فعالیت اجازههستند و 

بهتر است دیگر  تومانی دیگر در کشور وجود ندارد و   4200در پاسخ به مباحثی که در خصوص حذف ارز ترجیحی مطرح شد، ارز     -

 .از این عبارات کمتر استفاده گردد
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 (:2دستور جلسه )

 "استان کمپوت و رب تولیدی واحدهای انرژی مصرف استاندارد تطابق فرآیند در موجود رویه "

صی    گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی - صو ضوت : دولت و بخش خ  محور دو شامل  زمینه این در شده  مطرح مو

  ایه بخشنامه از ناشی های هزینه تحمیل و استاندارد پوشش تحت انرژی بازرسی های شرکت بازرسی رویه و شیوه نخست، است؛

ست  داخلی ستفاده  بومی شرکتهای  از رویه این در که ا شخیص  دفات قابل شده  مطرح ادله و شود  نمی ا شد  داده ت   دوم، موضوت . ن

 .است کار و کسب محیط بهبود قانون 7 ماده با مغایر و مکرر مراجعات در تکرار و کاری موازی و ضرورت عدم

صی    بخش و دولت گوی و گفت شورای  کلی طور به - صو ستان  خ   تا مرکز شورای  طریق از مورد، چند پیگیری ضمن  دارد، مقرر ا

 .شود استفاده( بومی) استانی انرژی بازرسی های شرکت از موارد این اصالح زمان

 کار ازوس  از استفاده  با راسا  اصلی،  متولی های وزارتخانه تخصص  به توجه با انرژی حوزه بازرسی  شود  می پیشنهاد  اینکه اول نکته -

 هر زمانی بازه در بازرسی شده، خواسته موارد اطالعات آوری جمع قالب در اینکه، دوم. شود انجام نیرو و نفت وزارت توسط موجود

 .گیرد صورت( اول بند پیشنهادات اصالح تا) نوبت یک سال سه

 (:3دستور جلسه )

(  ص)بند اول پاراگراف به توجه با گمرکی امور قانون( 119ماده( )غ) بند تولید خط آالت ماشین ورودی حقوق معافیت لغو " 

 "1401 بودجه قانون 6 تبصره

  بند یدتول خط آالت ماشین ورودی حقوق معافیت لغو :دولت و بخش خصوصی گفت وگوی شورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

 تولید جهش قانون منشــاء با) 1401 بودجه قانون 6 تبصــره( ص)بند اول پاراگراف به توجه با گمرکی امور قانون( 119ماده( )غ)

 .ایم نموده بررسی دبیرخانه در که است موضوعی( بنیان دانش

شین  ورودی حقوق معافیت گذار قانون  - ست  نموده لغو را 1401 سال  در تولیدی واحدهای آالت ما  شرایط  در معافیت لغو این. ا

  یدجد گذاری سرمایه و جدید آالت ماشین خرید به نیاز و هستند فرسوده  کارخانجات آالت ماشین  از بسیاری  که اقتصادی  موجود

 بیش صنعتی  جدید گذاری سرمایه  توجیه عمل در و شده  تولید خطوط و آالت ماشین  ورود شده  تمام هزینه افزایش سبب  دارند،

 .شود می تضعیف خارجی رقبای با کشور تولیدی واحدهای پذیری رقابت توان و دشوار پیش از

شنهاد  - ضوت  گردد، می پی ستمرار  و ابقاء مجددا  گمرکی امور قانون(  119) ماده( غ)  بند مو شین  که مواقعی در تا نموده پیدا ا   ما

شابه  آالت سب  کیفیت با داخلی م شین  ندارد، وجود منا شند  معاف دولتی حقوق از وارداتی آالت ما  قانون( 6) تبصره ( ص) بند و با

 .گردد لغو 1401 بودجه

 (:4دستور جلسه )

ست  مورد اختیارات تفویض " شاورزی  جهاد سازمان  درخوا ستان  ک صل  و حل بمنظور ا شکالت  و موانع ف صادی  م   شبخ اقت

 " خصوصی
  شده یرضوخراسان در توسعه مانع که عواملی از یکی: دولت و بخش خصوصی گفت وگوی شورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

 به هاگیریتصمیم  این انتقال و مرکزی بخش توسط  مهم و اصلی  تصمیمات  اخذ دارد، آن اصالح  بر زیادی تاکید خصوصی   بخش و
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 و اختیارات از خارج مرکز هایگیریتصمیم  انجام راستا،  این در. است  عرصه  این فعاالن از نظرخواهی بدون هااستان  اجرایی بخش

 .باشدمی خصوصی بخش هایتوانایی

 ستانا کشاورزی جهاد به اختیار تفویض از مواردی گردد می پیشنهاد  است،  گرفته صورت  شورا  دبیرخانه در که هایی بررسی  طبق -

 .گردد پیگیری استان گفتگوی شورای سوی از... و زراعت شیالت، نباتات، حفظ مکانیزاسیون، های حوزه در

شنک،  - شن  تجارت ایمان شرکت  مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل رو شنهاد : رو ستانداری  حوزه در اختیارات تفویض که کنم می پی  ا

 .کنند اخذ استاندار از را اختیار نیاز، صورت در سازمانها روسای تا بدهد اختیاراتی استانداران به باید دولت گردد؛ متمرکز

 و ها درگیری که دارد وجود هم مالحظه این اما اسـت  صـحیح  اسـاسـا   نکته این: کرد اظهار نیز رضـوی  خراسـان  اسـتاندار  نظری، -

ــتانداری برای متعددی گرفتاریهای ــیت  که اختیارات برخی. کرد بندی الیه میتوان اما. گردد می ایجاد اس ــاس ــتری حس  رددا بیش

 در ودخ مدیرکل به وزیر که ســاری و جاری مباحث لذا. بیفتد اتفاق اســتاندار تایید و نظر با متمرکز صــورت به تا گردد تفکیک

 ندهآی در و است  برخوردار بیشتری  عمق از که مواردی. است  متفاوت است،  تاثیرگذارتر و مهم که مواردی با میکند تفویض استان 

 .باشد همراه استاندار نظر و تایید با باید گیرد، قرار خطاب مورد وزیر سوی از استاندار مشکل، بروز صورت در

 (:5دستور جلسه )

  از حمایت خیریه انجمن به خیر افراد مالی های کمک شییدن منظور با رابطه در مسییتقیم های مالیات 172 ماده شییمول "

 " مالیاتی قبول قابل های هزینه عنوان به مشهد سرطانی بیماران
  مستقیم؛  های مالیات قانون( 172) ماده در قانونگذار :دولت و بخش خصوصی   گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

 هیز،تج تعمیر، جهت را خود بالعوو غیرنقدی های کمک یا تخصیصی   یا پرداختی وجوه که مالیاتی مؤدیان برای را هایی معافیت

 زمراک و ها آسایشگاه و تربیتی های اردوگاه یا درمانی و بهداشتی مراکز و عالی آموزش مراکز ها، دانشگاه مدارس، تکمیل یا احداث

 .است گرفته نظر در کنند، می هزینه...  و( دولتی) هنری و فرهنگی مراکز و کتابخانه و بهزیستی

 به توجه با و شود  می اداره خیرین کمک با صرفا  خیریه سرطانی،  بیماران از حمایت خیریه انجمن های حمایت گستردگی  علیرغم -

ــتر حمایت نیازمند مالی منابع تامین منظور به خیریه این درمانی، های هزینه افزایش ــمول و بوده بیش   مالیات قانون 172 ماده ش

 .است ضروری خیریه این برای مستقیم های

سه    نام باید حتما مسـتقیم،  مالیاتهای قانون 172 ماده اجرای در: رضـوی  خراسـان  مالیاتی امور مدیرکل مدبرنیا، احمدرضـا  - س  مو

ست  ما. شود  قانون این اجرای شامل  تا گیرد قرار سرطانی  بیماران از حمایت خیریه سال  تهران به مکتوب صورت  را خود درخوا  ار

 .میگردد حل مشکل باشد درخواست این پای استاندار امضای اگر و نمودیم

شاری،    حمید - ست شهد  سرطانی  بیماران از حمایت انجمن مدیره هیئت رئیس نایب م  اولین سرطانی  بیماران از حمایت انجمن: م

. است  داشته  کننده مراجعه نفر هزار روز در امسال،  ابتدای تا مرکز این. است  کرده ایجاد را خراسان  در کشور  سرطان  درمان قطب

سال،  ابتدای از ست  حالی در این. گرفت نخواهد تعلق مرکز این به دیگر دولتی ارز شد  اعالم ام سام    افزایش با که ا  قیمت آور سر

 .گذراندیم درماندگی با و دولتی تعرفه با را پارسال ما داروها، و ها دستگاه

ستگاه  یک دارد قدمت سال  51 سرطانی  بیماران از حمایت انجمن -  و کردیم اخذ تومان میلیارد13.5 ارزش به ،1390 سال  در د

 .است تومان میلیارد93 آزاد، ارز با امروز

 (:6دستور جلسه )
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شکالت  " شی  م شهود  های دارایی ارزش  ثبت عدم از نا   رغم به آورده سرمایه  عنوان به(  فنی دانش)  ثبت ادارات در نام

 " دادگستری رسمی کارشناسان توسط ها دارایی این تعیین
ــورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی - ــی  گفت وگوی ش ــوص ــکالت :دولت و بخش خص ــی مش   های دارایی ارزش ثبت عدم از ناش

ر د دادگستری  رسمی  کارشناسان   توسط  ها دارایی این تعیین رغم به آورده سرمایه  عنوان به( فنی دانش) ثبت ادارات در نامشهود 

شورا مطرح و    سات دبیرخانه  سب  جل شنهاد  ح سات   و شرکتها  ثبت اداره رییس موافقت و پی س شهد،  تجاری غیر مو  هب عنایت با م

 قانون) تجارت، جدید مقررات و قانون ابالغ زمان تا گردید توافق اتفاق به بنیان دانش شرکتهای  از حمایت ضرورت  و سال  شعار 

صوب  تجارت صادی  شرایط  با منطبق کنون تا و بوده1311 سال  م صادی  های فعالیت دگرگونی و اقت  ایشرکته  گیری شکل  و اقت

سانی  روز به بنیان دانش شده  ر ست  ن صا  را سرمایه  افزایش موارد که تجارت قانون 158 ماده به عنایت با  و( ا ست،  نموده اح  به ا

شنهاد  در که ترتیبی ست،  آمده شرکتها  ثبت اداره رییس پی شناس  ا سمی  کار ستری  ر صوص  در را خود نظر دادگ   دانش ارزش خ

 .کند اعالم تجاری عالمت و برند فنی،

 (:7دستور جلسه )

 به روناک از دیده اسیب  اصناف  و حقوقی اشخاص  مالیاتی نرخ کاهش تسری   موضوع  پیرامون استان  تعاون اتاق درخواست  "

 " خصوص این در سازی شفاف و مصرف و تولیدی های تعاونی
 از مایتح های سیاست   راستای  در اینکه به عنایت با :دولت و بخش خصوصی   گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

ــوت مالیات نرخ تولید، ــتقیم های مالیات قانون( 105) ماده موض ــخاص مس   های وزارتخانه از برداری بهره پروانه دارای حقوقی اش

 و ها معافیت ســایر بر عالوه بخشــودگی این و یابد می کاهش درصــد 5 معادل 1400 ســال در تولیدی های فعالیت در ذیربط

شخاص  قانونی های مشوق  و ها بخشودگی  شد،  می مذکور ا ستنباط  اینگونه با   الوهع نیز تولیدی تعاونی های شرکت  که شود  می ا

شوق  و ها مزیت بر ستفاده  فوق شرح  به مالیات نرخ کاهش از توانند می تعاون بخش قانون در شده  تعیین های م  کنولی .نمایند ا

ضوت  صنوف  با ارتباط در ستقیم  های مالیات قانون 131 ماده مو سیب  صنوف  بر قانونگذار تاکید به عنایت با م  بیماری از دیده آ

ــمول مالیاتی نرخ کاهش کرونا، ــرف یا توزیعی های تعاونی مش ــورا لذا گردد، نمی مص   مالیاتی امور کل اداره تایید با دارد مقرر ش

  ها تعاونی برای را موضــوت تعاون اتاق و یابد تســری تولیدی های تعاونی به 1401 بودجه قانون 6 تبصــره ن بند معافیت موضــوت

 .نماید رسانی اطالت

ضا   - ستان  مالیاتی امور مدیرکل مدبرنیا،احمدر شود  اعمال قانون این برداری بهره پروانه و مجوز دارای تولیدی واحدهای برای: ا  می

سمت  در که افرادی بنابراین ستفاده  نمیتوانند معافیت این از دارند فعالیت توزیعی و بازرگانی ق صناف  برای ای ابالغیه اگر. کنند ا  ا

 .نماییم می اقدام آن اجرای به نسبت برسد، ما دست به مصرف های تعاونی و

 برداری بهره پروانه دارای حقیقی اشــخاص به 1401 بودجه قانون 6 تبصــره ن بند در: اســتان تعاون اتاق رئیس آذری، اســماعیل -

  معافیت این شامل  اصناف  مانند هم مصرف  های تعاونی میخواهیم ما اما اند؛ شده  مالیات درصدی 5 کاهش مشمول  که شده  اشاره 

 .میدهند انجام را اصناف کار مصرف های تعاونی زیرا بشوند؛ درصد5 بخشودگی یا
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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ارائه گزارشی کوتاه از روند اقدامات انجام شده 

در اجرای مصوبات نودمین جلسه شورای گفت 

خصوصی توسط سازمان و گوی دولت و بخش 

صمت، شهرداری، دبیرخانه شورا با موضوت 

 صنایع محور غرب

با توجه به مطالب ارائه شده در جلسه توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو، 

روند اقدامات انجام شده در  پیرامون  معادن دادستان، رییس سازمان صمت استان

اجرای مصوبات نودمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با 

در جلسه مشترک با مسئولیت معاون مقرر گردید  موضوت صنایع محور غرب 

محترم دادستان ) جناب آقای دکتر بهشتی( و با حضور نمایندگان شهرداری، 

کل راه و شهرسازی استان، دبیر صنایع شورای شهر، اداره کل صمت استان، اداره 

 که زیربنایی امور کارگروه و ریزی برنامه مصوبات شورایرویه اجرای محور غرب 

شورای گفت و گو بوده است و بایستی توسط دو نهاد عینا تصویب مصوبات 

شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان زمینه اجرای آن فراهم می شد در 

  کاملشورای گفت و گو اختیار د و ا به تصمیم نهایی برسمحل دبیرخانه شور

 به دبیرخانه شورا واگذار نمود.پیگیری موضوت را 

2 

 هروی پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 یانرژ مصرف استاندارد تطابق فرآیند در موجود

  استان کمپوت و رب تولیدی واحدهای

  تاندارداس تطابق فرآیند در موجود رویه رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با 

ــرف ــتان کمپوت و رب تولیدی واحدهای انرژی مص ــه ارائه نمود و اس با   در جلس

که       به این یت  نا جب  به  ع ــالح قانون     25ماده   مو ــرف الگوی اصـ  انرژی مصـ

  و اســتاندارد مؤســســه از گزارش دریافت از پس مکلفند نیرو و نفت هایوزارتخانه

شمول  صنعتی  واحدهای ایران، صنعتی  تحقیقات ستاندارد  مقررات م  را اجباری ا

 جریمه( 26)ماده مطابق نیســتند، اســتاندارد در شــدهتعیین معیارهای حد در که

  و اســتاندارد مؤســســه توســط اســتانداردها ابالغ و تدوین کهصــورتیدر و. نمایند

  یا و أساًر توانندمی نیرو و نفت هایوزارتخانه افتد، تعویقبه ایران صنعتی تحقیقات

  دیگر روشــهای یا تصــادفی گیرینمونه براســاس قرارداد طرف مشــاوران طریق از

  فعالیتهای نحوه بر نظارت برای را بازرســـانی مصـــوب، اســـتانداردهای در مندرج

(  24)ماده موضوت  صنعتی  واحدهای به راهنمایی و مشاوره  ارائه و انرژی واحدهای

صالح  قانون اجرای در نیز و نمایند اعزام قانون این صرف  الگوی ا   سازمان  انرژی، م

  رفمص  کلیه تا تدوین را مربوطه مصرف  معیار های استاندارد  ایران، استاندارد  ملی

 خود ایه سیستم   برای انرژی تجهیزات  واردکنندگان و تولیدکنندگان ، کنندگان

ساس  بر را صات    و معیارها ا شخ ستاندارهای  با منطبق فنی م  برقرار شده  تدوین ا

  ، مصرف  معیار هایداستاندار  رعایت راستای  در ارتباط همین در همچنین. نمایند

ــتاندارد ملی ســازمان ــاله همه ایران اس  انرژی مصــرف معیار تعیین و بازرســی س
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  بازرسی  های شرکت  به را(  مشمول  صنایع  فهرست )  مشمول  صنعتی  واحدهای

  جهت هســتند مکلف شــرکتها این  اســت، نموده واگذاری شــده  صــالحیت تائید

صول  و پایش ستاندارد  الزامات برقراری از اطمینان ح صرف  معیار ا   هماهنگی با م

شمول )   تولیدی واحدهای سبت (  م سی  انجام به ن   و نماید اقدام واحد آن از بازر

 ارسـال  ایران اسـتاندارد  ملی سـازمان  به سـالیانه  بطور را مربوطه بازرسـی  گزارش

ــازمان آن تا نماید ــورت در س ــی گزارش انطباق ص ــتاندارد الزامات با بازرس   ، اس

 مربوطه گزارش و صــادر تولیدی واحدهای برای را انرژی مصــرف معیار گواهینامه

 راحلم در آنچه اینکه  توجه قابل نکته ، نماید ارسال نیرو و نفت های وزارتخانه به

ــدور ــرف معیار  گواهی صـ نه   8 مراحل  بعنوان انرژی مصـ   عموما  و دارد وجود گا

ست  اطالعات دریافت   هر اعمال جهت مدارک این  اینکه ضمن  مدارک تکمیل و ا

ــتگاههای اختیار در بعدی اقدامات گونه  قرار ونفت نیرو وزارت جمله از ذیربط دس

ستاندارد  واقع در و گیرد می شناس  عنوان به ا   و  نماید می عمل وزارتخانه دو  کار

فت  حوزه در جاری  مقررات قوانین به  توجه  با  طرفی از ــوت گاز  و ن  الگوی موضـ

ــرف ــده تعیین الگو بر  مازاد و مص ــط عمال ،ش   و نظارت ذیربط وزارتخانه دو توس

  و موضوت یک برای نظارت دو.) گردد می صادر مصرف مازاد صورت  در الزم جرایم

  قانون 7 ماده  به توجه با و ، شــده مطرح مطالب به عنایت با  علیهذا، ( جریمه دو

ــب محیط  بهبود ــاماندهی   هدف  با  ، کار  و کسـ   نمایندگان    مراجعات  کاهش  و سـ

ــتگاههای    جلوگیری و متقابل   اعتماد  افزایش و تولیدی  واحدهای   به  اجرایی دسـ

 شــرکت نقش و  تولیدی واحدهای برای هزینه ایجاد و منابع اتالف و کاری موازی

سی  های صرفی  انرژی میزان اطالعات آوری جمع در انرژی بازر سال  و م  گزارش ار

 جمع موارد به ها وازرتخانه این دســترســی امکان و نفت وزارت برای کارشــناســی

شورای گفت و    لذا  شده  اعمال جرایم و  صمت  وزارت های سامانه  و شده  وریآ

ستان مقرر می دارد ،       صی ا صو موارد زیر از ضمن پیگیری  گوی دولت و بخش خ

  استانی  انرژی بازرسی  های شرکت  از این موارد طریق شورای مرکز تا زمان اصالح  

 شود. استفاده( بومی)

  اراس  اصلی  متولی های وزارتخانه تخصص  به توجه با انرژی بازرسی  حوزه( الف

 شود  انجام نیرو و نفت وزارت توسط موجود کار سازو از استفاده با

ــته موارد اطالعات آوری جمع قالب در (ب ــده خواس ــی و  ش   هباز در  بازرس

 .گیرد صورت الف بند پیشنهادات اصالح تا  نوبت یک سال سه هر زمانی
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 ویضتف پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 جهاد سازمان درخواست مورد اختیارات

استان جهاد کشاورزی تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان در ارتباط با 

ه دبیرخانرییس  مشکالت اقتصادی بخش خصوصی و موانع فصل و بمنظور حل

م لزوبا توجه به نمود و مقرر گردید ارائه  گزارشی به جلسه شورای گفت و گو 
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 و موانع فصل و حل بمنظور استان کشاورزی

  خصوصی بخش اقتصادی مشکالت

ص ت سیزدهم در خصوه رویکرد دولب عنایتبا  ها و تفویض اختیارات ملی به استان

تقویت  مسولیت های استانی و تاکید استاندار محترم در اولین جلسه تاکید بر  

اختیارات مورد  شورا مقرر می دارد تا تقویصحضور در شورای گفت وگوی 

مشکالت  و موانع فصل و بمنظور حلکه استان جهاد کشاورزی درخواست سازمان 

ه ب استانداری ارائه گردیده است از طریق  به شرح زیر اقتصادی بخش خصوصی

 پیگیری شود:وزارت جهاد کشاورزی 

 :مکانیزاسیون حوزه

 مکانیزاسیون اعتباری و فنی های کمک محل از تسهیالت یارانه توزیع -1

 برای مکانیزاســیون اعتباری تســهیالت مشــمول ادوات و ها ماشــین نوت تعیین -2

 استان به کشاورزی بانک طریق از پرداخت

 شرکت  و کشاورزی  ادوات و ها ماشین  سازندگان  گردش در سرمایه  تسهیالت  - 3

 استان به کشاورزی مکانیزه خدمات های

 استان به کشاورزی ادوات و ها ماشین برای کیفیت تأییدیه گواهی صدور -4

  یفن معاینه ، کلزا و غالت برداشــت بر نظارت به مربوط تســهیالت و اعتبارات -5

 . گیرد قرار ها استان اختیار در نیز...  و ها سمپاش

 : نباتات حفظ حوزه

 تاناس پخش های شرکت سموم  کیفیت بررسی  منظور به مدیریت این ساله  هر -1

سال  و برداری نمونه به اقدام نوبت چندین نمبار سموم  تولید کارخانه و   ها نمونه ار

 و ارســال همکار های آزمایشــگاه از یکی به تا نماید می نباتات حفظ ســازمان به

سی  شات  این انجام که آید بعمل الزم برر ستان  خارج در آزمای  زیادی های هزینه ا

 یفیک کنترل آزمایشگاه  که این به نظر بردارد، در مذکور کارخانه و ها شرکت  برای

  یم نباتات حفظ سازمان  تایید مورد همکار های آزمایشگاه  مجهزترین از یکی تستا 

 ریعتس  نقل، و حمل آنالیز، های هزینه کاهش منظور به تا .گردد می پیشنهاد  باشد 

 تحت ها نمونه شــده، یاد های شــرکت رضــایتمندی افزایش و آزمایشــات انجام در

شگاه  به آنالیز انجام برای و گزاری کد مدیریت این نظارت ستا  کیفی کنترل آزمای  ت

  نباتات حفظ ســازمان به مربوطه مســتندات انضــمام به نتیجه و ارســال اســتان در

 .گردد ارسال

 مســوولین آزمون و پروانه تمدید یا صــدور به مربوط امور کلیه حاضــر حال در -2 

  سازمان  توسط ( شرکت  17) استان  نباتی آفات دفع سموم  توزیع های شرکت  فنی

شاورزی  مهندس نظام شور  طبیعی منابع و ک   می صورت  نباتات حفظ سازمان  و ک

 تمدید صدور زمان بودن طوالنی مسافت، بعد به توجه با که گیرد

 و صـــدور امور کلیه که گردد، می پیشـــنهاد...  و آمد و رفت های هزینه ها، پروانه

ــرکت پروانه تمدید ــازمان به مذکور های ش ــی نظام س ــاورزی مهندس   منابع و کش
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 ارواگذ مدیریت این به نیز ها آن فنی مســوولین آزمون برگزاری و اســتان طبیعی

 .گردد

  کش تآف مانیتورینگ سامانه  به استان  نباتات حفظ مدیریت دسترسی   افزایش -3

 آفت کننده تولید های شــرکت ســموم موجودی مشــاهده امکان که صــورتی به ها

 .گردد میسر کشوری های کش

ضر  حال در -4 شناس  حا سوولین  کار ستان    نباتات حفظ م سی    ها شهر ستر  به د

شنهاد  لذا ندارند ها کش آفت مانیتورینگ سامانه   زایشاف منظور به تا گردد می پی

  نباتات حفظ مســـوولین برای نباتات حفظ ســـازمان توســـط حوزه، این در نظارت

ــتان  بر نظارت حوزه در الزم دســترســی تا گردد تعریف کاربری نام نیز ها شــهرس

 .باشند داشته را خود شهرستان حوزه سموم های فروشگاه

سی  نظام سازمان  های سامانه  بهحفظ نباتات  مدیریت -5 شاورزی  مهند   منابع و ک

  با که ردندا دسترسی   باشد  می فعال سموم  فروشندگان  زمینه در که استان  طبیعی

شتر  چه هر نظارت لزوم به توجه سی  نظام سازمان  عملکرد بر بی شاورزی  مهند  و ک

ستان  طبیعی منابع س  می مذکور های پروانه تمدید و پروانه صدور  زمینه در ا   تبای

 وانهپر تمدید و صدور  به مربوط که سماک  سامانه  به مدیریت این دسترسی   امکان

 صــدور عملیات که ســماک ســامانه نیز و گیاهپزشــکی خدمات واحدهای تاســیس

 روزانه گزارشــات و گیاهپزشــکی خدمات واحدهای فنی مســوولین پروانه اتمدید

سط  سموم  توزیع سر  مدیریت این برای گردد می ثبت سامانه  این در ها آن تو  می

 جودبو که هایی نارضایتی  و ها سامانه  تعدد توجه با شود  می پیشنهاد  ضمنا . گردد

 .گردد انجام ها کش آفت توزیع های سامانه تجمیع آمده

 : زراعت حوزه 

ند  به  توجه  با   نمونه  زمان  از کودی مواد کیفی کنترل در ماهه   چند  طوالنی فرآی

سال  زمان تا گیری سه    از نتایج ار س شور  آب و خاک تحقیقات مو  مهمترین از که ک

  جنتای دریافت زمان تا و باشد  می کودی مواد حوزه در متخلفین برخورد عدم دالیل

  ابلق خســارت واقع در و گردیده توزیع کشــاورزان بین کیفیت بی کودی مواد تمام

 به هتوج با میگردد پیشــنهاد  میکند وارد تولید وری بهره و برداران بهره به توجهی

ــتان در الزم امکانات تمام وجود ــگاهییآزما تجزیه و آنالیز انجام فرآیند اس  مواد ش

سی  و نظارت کارگروه به شده  برداری نمونه کودی  و نگهداری ، تولید مراکز از بازر

 .  گردد تفویض و واگذار استان کودی مواد توزیع

 :باغبانی حوزه

ــتان به دارویی گیاهان تســهیالت ملی کارگروه اختیارات واگذاری -1  رمنظو به اس

 دارویی گیاهان تسهیالت جذب و متقاضیان معرفی در تسریع و تسهیل

 موجودی میزان رصد  منظور به انبارها جامع سامانه  به دسترسی   امکان برقراری -2

صوالت  انوات شتن  ضرورت  به توجه با انبارها و ها سردخانه  در موجود باغی مح  دا
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صوالت  موجودی اطالعات  آمار ارائه نیز و ریزی برنامه منظور به انبارها در باغی مح

 وزارت ستاد به نیاز مورد اطالعات و

ــامانه به مدیریت این -3 ــدور سـ ــیس جواز تمدید و صـ  برداری بهره پروانه/  تاسـ

 طبیعی منابع و کشاورزی  مهندسی  نظام سازمان  خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای

 رزیکشاو مهندسی نظام سازمان عملکرد بر نظارت منظور به ندارد دسترسی استان

 دورص  متقاضیان  پرونده کار پیشرفت  وضعیت  از آگاهی همچنین و طبیعی منابع و

 نیز و خوراکی قارچ و گلخانه واحدهای برداری بهره پروانه و تاسـیس  جواز تمدید و

 به حداقل شــود می پیشــنهاد مناســب ریزی برنامه جهت نیاز مورد اطالعات تهیه

 رفاص دسترسی امکان سازمان این خوراکی قارچ و گلخانه مسئول کارشناس و مدیر

 .شود داده سامانه در عملکرد پایش و رصد حد در

 : شیالت حوزه 

   ها رودخانه بستر حریم به مربوط قوانین تعیین -1

 دامپزشکی های حریم به مربوط قوانین تعیین -2

ــازمان  به  مربوط قوانین تعیین -3 ــت محیط سـ ــرایط به  توجه  با  زیسـ  اقلیمی شـ

 استان هر بر حاکم متفاوت

  استان به کشور کشاورزی محصوالت بیمه صندوق اختیارات انتقال -4

 : دامی تولیدات حوزه

 کشور از خارج به نیاز بر مازاد دام صادرات مجوز صدور -1

 باال ظرفیت با دامی تولیدات طرحهای برای مجوز صدور -2

 استان سطح در دام ونقل حمل و تردد -3

 تسریع و تسهیل منظور به 18 تبصره تسهیالت ملی کارگروه اختیارات واگذاری -4

 تسهیالت جذب و متقاضیان معرفی در

نه    توزیع ۔5  ــهیالت یارا حل  از تسـ های  م باری  و فنی کمک های  برای اعت  طرح

 نوغانداری و زنبورداری

 : سایرموارد

 و کنترل منظور به نباتات حفظ آشــیانه یا و ایســتگاه اندازی راه موضــوت -1

ــین و گیاهی های قرنطینه ــی خود با که آالتی ماش   ای و بیماریها از بخش

ــتان  از خارج  مزارت از را ها  ویروس   قانونی  ابراز با  و دهند  می انتقال  اسـ

 .استان به ورود اجازه عدم جهت الزم

ستم    حوزه در  عوو بال های کمک هزینه اختیار تفویض -2  نوین های سی

 آب انتقال  فشار کم و فشار پر روش در و آبیاری

 تپرداخ و برآورد نوت خصوص  در استان  بیمه به کشور  اختیارات تفویض -3

 خسارت



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی ومیننود و سفرم صورتجلسه و مصوبات 

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

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  16

 

ــت  تعیین و اختیار -4 ــیاس ــوت در س ــت موض  توان برای زراعی تنوت و کش

 کشاورزی محصوالت حداکثری

یارات  -5 نات   و اموال فروش به  اخت کا فات  ترک و مازاد  ام ــری مام  با  تشـ  ات

  ریزی برنامه و مدیریت سازمان با نامه موافقت

ستفاده  اختیار -6 ستان  کنندگان تولید ظرفیت از ا  طخ کرد هزینه نحوه و ا

 مکانیزاسیون حوزه در آالت ماشین اعتباری

4 

 ولشم پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 با رابطه در مستقیم های مالیات 172 ماده

 به خیر افراد مالی های کمک شدن منظور

 مشهد سرطانی بیماران از حمایت خیریه انجمن

  مالیاتی قبول قابل های هزینه عنوان به

  مالیات 172 ماده شمول  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی پیرامون عدم 

ــتقیم های  ــدن منظور با  رابطه  در مسـ  انجمن به  خیر افراد مالی  های  کمک  شـ

شهد  سرطانی  بیماران از حمایت خیریه     یمالیات قبول قابل های هزینه عنوان به م

 هخیری انجمن های حمایت گســتردگی علیرغم آنجائیکه ازبه جلســه ارائه نمود و 

ــرطانی بیماران از حمایت ــرفا خیریه ، س ــود می اداره خیرین کمک با ص  به و ش

ــالحیه موجب ــوابط اص ــوت اجرایی ض ــتقیم  مالیاتهای قانون 172 ماده موض  مس

 ، اقتصــاد  جمله از وقت وزرای ، اســالمی شــورای مجلس 27/11/1380 مصــوب

 موافقت پرورش و آموزش ، تحقیقات و علوم ، پزشکی و آموزش و درمان بهداشت

  سرطانی  بیماران از حمایت خیریه انجمن جمله از خیریه موسسه   ده تا اند نموده

 هموسس این مشابه دقیقا اینکه ضمن  گردد، اضافه اجرایی ضوابط 3 بند به مشهد 

ــوابط 3 بند  در مندرج  های  خیریه  جمله  از غربی آذربایجان   در عینا   اجرایی ضـ

مالیات   172ماده  شــورا مقرر نمود که شــمول  لذا.  اســت  گرفته قرار  مشــمول

ــدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن          ــتقیم در رابطه با منظور شـ های مسـ

شهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی   خیریه حمایت از سرطانی م   بیماران 

محترم  وزیر از  اســتان رضــوی خراســانی اســتاندارو  مالیاتی کل اداره طریق از

 گردد. پیگیریاقتصاد ظرف یک هفته 
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 پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 های دارایی ارزش  ثبت عدم از ناشی مشکالت

 عنوان به(  فنی دانش)  ثبت ادارات در نامشهود

 ها دارایی این تعیین رغم به آورده سرمایه

  دادگستری رسمی کارشناسان توسط

 ادارات در نامشــهود های دارایی ارزش  ثبت عدم از ناشــی مشــکالت در ارتباط با 

 توســـط ها دارایی این تعیین رغم به آورده ســـرمایه عنوان به(  فنی دانش)  ثبت

سان    شنا سمی  کار ستری  ر شی به   رییس د ،دادگ شورای گفت و گو گزار  بیرخانه 

ئه نمود و مقرر گردید    ــه ارا ــ  جلسـ به     با پیگیری انجمن شـ رکتهای دانش بنیان 

شود    شرکتهای  دانش بنیان   سانی  شنهاد و موافقت رییس محترم    تا، ر سب پی ح

ت راداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد با عنایت به شعار سال و ضرو        

ــرکتهای دانش بنیان به اتفاق توافق گردید            و قانون  ابالغ زمان تا   )حمایت از شـ

 منطبق کنون تا و  بوده1311 سال  مصوب  تجارت قانون)   تجارت، جدید مقررات

 یشـرکتها  گیری شـکل  و اقتصـادی  های فعالیت دگرگونی و اقتصـادی  شـرایط  با

سانی  روز به بنیان دانش شده  ر ست  ن  تجارت قانون 158 ماده   به عنایت با  و(  ا

صا  را سرمایه  افزایش موارد که شنهاد رییس     اح ست ، به ترتیبی که در پی نموده ا

ست    شرکتها آمده ا شناس  به مستندات  ارسال  روند در محترم اداره ثبت    ثبت،کار
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 تجاری عالمت و برند فنی، دانش ارزش خصوص  در را خود نظر دادگستری  رسمی 

ــرکت و لیکن  کند؛ اعالم ــه  متن در ش ــورتجلس ــال  ثبت برای که ای ص   می ارس

 به توجه با شرکت ارزیابی تجدید که نماید عنوانصرفاً  جدید قانون ابالغ تا ،نمایند

   .یابد می افزایش ...... مبلغ به مبلغ ...... از شرکت های دارایی
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 پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

  موضوت پیرامون استان تعاون اتاق درخواست

 و حقوقی اشخاص مالیاتی نرخ کاهش تسری

 های تعاونی به کرونا از دیده اسیب اصناف

  خصوص این در سازی شفاف و مصرف و تولیدی

 نرخ کاهش تســری  موضــوت پیرامون اســتان تعاون اتاق درخواســتدر خصــوص 

  و تولیدی های تعاونی به کرونا از دیده اســیب اصــناف و حقوقی اشــخاص مالیاتی

ــرف ــفاف و مص ــازی ش ــوص این در س ــورای گفت و گو  ،خص رییس دبیرخانه ش

سی دبیرخانه     شنا سه مطرح نمود و  جمعبندی نظرات کار  هبه اینکبا عنایت در جل

ضوت ماده )      ست های حمایت از تولید ، نرخ مالیات مو سیا ستای  ( قانون  105در را

مالیات های مســتقیم اشــخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های  

  6درصــد )بند ن تبصــره  5معادل  1400ذیربط در فعالیت های تولیدی در ســال 

ودگی عالوه بر ســایر معافیت  ( ، کاهش می یابد ،  و این بخشــ1401قانون بودجه 

ــد  ــخاص مذکور می باش ــوق های قانونی اش ــودگی ها و مش لذا اینگونه  ،ها و بخش

شوق         شرکت های تعاونی تولیدی نیز عالوه بر مزیت ها و م شود که  ستنباط می  ا

ــرح   ــده در قانون بخش تعاون می توانند از کاهش نرخ مالیات به ش های تعیین ش

قانون مالیات   131در ارتباط با صــنوف موضــوت ماده  فوق اســتفاده نمایند و لیکن

سیب دیده از  بیماری کرونا       صنوف آ ستقیم  با عنایت به تاکید قانونگذار بر  های م

شــورا کاهش نرخ مالیاتی مشــمول تعاونی های توزیعی و یامصــرف نمی گردد، لذا 

قانون   6 بند ن تبصـــره مقرر نمود با تایید اداره کل امور مالیاتی موضـــوت معافیت

سری می یابد و   1401بودجه  ضوت را  اتاق تعاون به تعاونی های تولیدی ت  برایمو

 نماید.تعاونی ها اطالت رسانی 

 "ت  "سـت اتاق تعاون مبنی برتسـری ردیف دوم بند   همچنین با توجه به درخوا

ه دیدمنظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیببهکه مقرر می دارد 

ونا، براســـاس اعالم ســـتاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صـــنفی با درآمد از کر

ــمول مالیات کمتر از یک میلیارد ــال ( ر1.000.000.000)مشـ  1400یال در سـ

ــوق عالوه بر معافیت ــودگی و مش های مالیاتی، برای مالیات بر های قانونی و بخش

ی برخوردار از پنج واحد درصـــد بخشـــودگی از نرخ مالیات 1400عملکرد ســـال 

ی راستانداو  مالیاتی کل اداره به تعاونی های توزیعی و مصرف از طریق   شوندمی

 گردد. پیگیریمحترم اقتصاد ظرف یک هفته  وزیر از  استان رضوی خراسان
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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 جودمو رویه پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

 واحدهای انرژی مصرف استاندارد تطابق فرآیند در

  استان کمپوت و رب تولیدی

ــی در ارتباط با       ــورا گزارشـ  تطابق فرآیند  در موجود رویه  رییس دبیرخانه شـ

در جلسه ارائه   استان  کمپوت و رب تولیدی واحدهای انرژی مصرف  استاندارد 

 مصـــرف الگوی اصـــالح قانون    25ماده  موجب به نمود و با عنایت به اینکه

ــه از گزارش دریافت از پس مکلفند نیرو و نفت هایوزارتخانه انرژی ــسـ  مؤسـ

 مقررات مشــمول صــنعتی واحدهای ایران، صــنعتی تحقیقات و اســتاندارد

 نیسـتند،  اسـتاندارد  در شـده تعیین معیارهای حد در که را اجباری اسـتاندارد 

ــورتیدر و. نمایند   جریمه ( 26)ماده  مطابق  ــتانداردها  ابالغ و تدوین  که صـ   اسـ

 هایخانهوزارت افتد، تعویقبه ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه توسط

ــاً توانند می نیرو و نفت  ــاوران طریق از یا و رأسـ ــاس قرارداد طرف مشـ  براسـ

 مصـــوب، اســـتانداردهای در مندرج دیگر روشـــهای یا تصـــادفی گیرینمونه

 و مشــاوره ارائه و انرژی واحدهای فعالیتهای نحوه بر نظارت برای را بازرســانی

ضوت  صنعتی  واحدهای به راهنمایی  نیز و نمایند اعزام قانون این( 24)ماده مو

 ایران، اســتاندارد ملی ســازمان انرژی، مصــرف الگوی اصــالح قانون اجرای در

 ، کنندگان مصـــرف کلیه تا تدوین را مربوطه مصـــرف معیار های اســـتاندارد

 بر را خود های ســیســتم برای انرژی تجهیزات  واردکنندگان و تولیدکنندگان

ساس  صات    و معیارها ا شخ ستاندارهای  با منطبق فنی م  برقرار شده  تدوین ا

ــتای  در ارتباط  همین در همچنین. نمایند   ــتاندار   رعایت   راسـ  معیار  های داسـ

 فمصر  معیار تعیین و بازرسی  ساله  همه ایران استاندارد  ملی سازمان  ، مصرف 

  های شرکت  به را(  مشمول  صنایع  فهرست )  مشمول  صنعتی  واحدهای انرژی

 تندهس مکلف شرکتها این  است، نموده واگذاری شده  صالحیت تائید بازرسی

صول  و پایش  جهت ستاندارد  الزامات برقراری از اطمینان ح صرف  معیار ا   با م

شمول )   تولیدی واحدهای هماهنگی سبت (  م سی  انجام به ن  واحد آن از بازر

 دارداستان ملی سازمان به سالیانه بطور را مربوطه بازرسی گزارش و نماید اقدام

سال  ایران سی  گزارش انطباق صورت  در سازمان  آن تا نماید ار  الزامات با بازر

 و صــادر تولیدی واحدهای برای را انرژی مصــرف معیار گواهینامه ، اســتاندارد

ــال نیرو و نفت  های  وزارتخانه   به  مربوطه  گزارش    هتوج قابل نکته ، نماید ارسـ

صرف  معیار گواهی صدور  مراحل در آنچه اینکه   گانه 8 مراحل بعنوان انرژی م

ست  اطالعات دریافت عموما و دارد وجود  این  اینکه ضمن  مدارک تکمیل و ا

 از ذیربط دســـتگاههای اختیار در بعدی اقدامات گونه هر اعمال جهت مدارک
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ستاندارد  واقع در و گیرد می قرار ونفت نیرو وزارت جمله    کارشناس  عنوان به ا

 در جاری  مقررات قوانین به  توجه  با  طرفی از و  نماید   می عمل  وزارتخانه   دو

 عمال ،شــده  تعیین الگو بر  مازاد و مصــرف  الگوی موضــوت  گاز و نفت حوزه

 صادر  مصرف  مازاد صورت  در الزم جرایم و نظارت ذیربط وزارتخانه دو توسط 

ــوت یک  برای نظارت  دو.) گردد می  به  عنایت   با   علیهذا ، ( جریمه  دو و موضـ

  با ، کار و کسب  محیط  بهبود قانون 7 ماده  به توجه با و ، شده  مطرح مطالب

ــاماندهی    هدف  مایندگان    مراجعات  کاهش  و سـ ــتگاههای   ن  به  اجرایی دسـ

 اتالف و کاری  موازی جلوگیری و متقابل   اعتماد  افزایش و تولیدی  واحدهای  

ــرکت نقش و  تولیدی  واحدهای   برای هزینه  ایجاد  و منابع  ــی های شـ  بازرسـ

 کارشناسی گزارش ارسال و مصرفی انرژی میزان اطالعات آوری جمع در انرژی

  شده  وریآ جمع موارد به ها وازرتخانه این دسترسی   امکان و نفت وزارت برای

شــورای گفت و گوی  لذا  شــده اعمال جرایم و  صــمت وزارت های ســامانه و

موارد زیر از طریق شــورای دولت و بخش خصــوصــی اســتان مقرر می دارد ، 

 مرکز پیگیری شود:

سی  حوزه( الف صص  به توجه با انرژی بازر صلی  متولی های وزارتخانه تخ  ا

 شود  انجام نیرو و نفت وزارت توسط موجود کار سازو از استفاده با راسا

سته  موارد اطالعات آوری جمع قالب در(ب سی  و  شده  خوا   هباز در  بازر

 .ردگی صورت الف بند پیشنهادات اصالح تا  نوبت یک سال سه هر زمانی
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 فیتمعا لغو پیرامون شورا دبیرخانه پیشنهادات ارائه

( غ) بند تولید خط آالت ماشین ورودی حقوق

 پاراگراف به توجه با گمرکی امور قانون( 119ماده)

 1401 بودجه قانون 6 تبصره( ص)بند اول

با    باط  یت   لغو  در ارت عاف ــین  ورودی حقوق م ید  خط آالت ماشـ ند  تول ( غ) ب

 قانون 6 تبصره( ص)بند اول پاراگراف به توجه با گمرکی امور قانون( 119ماده)

سه ارائه نمود      1401 بودجه شی به جل شورای گفت و گو گزار رییس دبیرخانه 

صادی  شرایط  به عنایت باو مقرر گردید  شور  اقت  هب موجود بنگاههای نیاز و ک

شین  تامین سوده  تولیدی خطوط جایگزین و جدید آالت ما  هسرمای  ایجاد و فر

ــین تامین و جدید گذاریهای ــنایع بخش دو در بویژه آالت ماش  و  معادن و ص

ــره( ص) بند   اجرای تاثیرات  ــین تامین بر 1401 بودجه قانون ( 6) تبصـ  ماشـ

از طریق استانداری و شورای   دولت و مجلس به شورا مقرر می نماید که الت،آ

 امور قانون(  119) ماده( غ)  بند موضــوت ، گردد پیشــنهادگفت و گوی مرکز 

ــتمرار و ابقاء مجددا  گمرکی ــین  که مواقعی در  تا   نموده پیدا اس  آالت ماش

ــابه ــب کیفیت با داخلی مش ــین ندارد وجود مناس  حقوق از وارداتی آالت ماش

 .گردد لغو 1401 بودجه قانون( 6) تبصره( ص) بند و باشند معاف دولتی

 

 


