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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
طرح مباحث مالیاتی انجمن صنفی مهندسـان مشـاور و انجمـن صـنفی  کارفرمـایی شـرکتهاي سـاختمانی و        -

تاسیساتی با اداره کل امور مالیاتی استان 
طرح مسائل واحدهاي تولیدي در رابطه با فعالیت هاي موازي اداره کل دامپزشکی با اداره کـل اسـتاندارد و   -

این خصوصتوافقات و تفاهم هاي صورت گرفته در
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسجمشیديرضا2
رمضانعلی عرشیاننمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
ابراهیم ناصرينمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
محمد امین بابایینمایندهاستانمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد سنجري5
فاطمه محمدي قرائینمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

خانوادگی نمایندهنام و نام 

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حسین شفیعینماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام خانوادگینام و ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرانجمن مدیران صنایع خراسان رضويعضو هیات مدیره یزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام خانوادگی نمایندهنام و 

هادي محمدي مقدمنمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمعاون هماهنگی میرزاییقربان 1
مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان2
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه3
مشهدگمركمدیرکلورضويخراسانگمرکاتناظرجهانخواهامید4
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین5
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويیعقوب نژادیحیی6
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهدمعاون اخگريعباس7
مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوياحمد شریعتی8
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضويمدیر کل علیرضا جمیع9
رئیس هیئت مدیره  انجمن صنفی  کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضويعلی علی نژاد10
رئیس کمیسیون کشاورزي و آب اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويعلی شریعتی مقدم11
رضويخراسانکشاورزيتبدیلیصنایعانجمنرئیسعلیرضا بوستانی12
جانشین معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضوي رضا رضایی13
دبیر انجمن مدیران صنایع استانامیر مهدي مرادي14
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جانشین احمد قربانی15
جانشین مدیر عامل شرکت گاز استانمحمد جواد کوچک زاده16
مهندسان مشاور خراسان رضويدبیر انجمن صنفیعباس غیب دوست17
رضويخراسانآبزیانوطیوردام،خوراكکارخانجاتکشاورزيتعاونیشرکتهاياتحادیهدبیر انجمن فریدون کافی18
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

کشور، که داراي موضوعات محترمتفاهم نامه مشترك بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و وزارتامضاء با -
.ایجاد شودبهبود شرایط اقتصادي می رودامید ،می باشدو ایجاد توسعه متوازن منطقه اياستانی متعدد

مقرر گردید در سهم رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشورآقاي دکتر تقوي نژاد بخش خصوصی با در جلسه مشترك-
همچنین کارگروهی در استان تشکیل و ضمن نهایی نمودن موضوع، انتقال درآمدهاي مالیاتی ،مالیاتی استان تجدید نظر شود

.را پیگیري نمایدواحدهاي بزرگ مستقر در استان 
شماره (مصوبه اخیر هیات محترم دولت در ارتباط با مسائل ارزي 5و 2مفادتقاضاي بخش خصوصی در تغییر در -

با پیگیري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ؛بدلیل مشکالت حاد پیش آمده) 1397/05/16مورخ 55633/63793
و جلسات حضوري و نیز طرح ایران از طریق ارسال نامه به معاونین محترم اول و اقتصادي رئیس جمهور و انعکاس در رسانه ها 

که تا زمان ابالغ این واحدهاي تولیدي مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید ماشین آالت و مواد اولیه در شوراي پول و اعتبار 
تأمین شده و ترخیص آنها صورت ) هاي کاالیی اول و دومگروه(نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تصویب

نرخ ارز در بازار در "و "نرخ ارز زمان پرداخت"التفاوت اخذ مابهاز، )نامهاین تصویب) 1(به جز کاالهاي موضوع بند (فته نپذیر
در این رابطه بخش خصوصی .شودو با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام معاف شده  "تاریخ ترخیص

ره عطف به ماسبق نشود که در غیر اینصورت ریسک سرمایه گذاري و تولید بخشنامه هاي صادبایستی همچنین معتقد است 
.افزایش خواهد یافت

همراهی و همسویی هاي ایجاد شده ناشی از تحریم ها، انتظار منطقی بخش خصوصی در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت-
.استهاامه ها و دستور العملدولتمردان با بخش خصوصی و جلوگیري از اعمال محدودیت ها با صدور بخشن

دستور رهبر معظم انقالب به قوه قضائیه براي برخورد با نامه رئیس محترم قوه قضائیه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي و -
قانون مبارزه با تصویبدر شرایط کنونی ضروري  و مهم است؛ همچنین حمایت از تولید و اقتصاد سالم ومفاسد اقتصادي

مورد تقدیر بخش این دو موضوع و.المللی ایران ایفا خواهد کردتأمین مالی تروریسم نقش مهمی در بهبود مراودات پولی بین
.هاي دولتی و خصوصی استان است

شوك هاي ضمن اینکه متاثر از استان در کشور،13و اخذ رتبه ، 97کسب و کار خراسان رضوي در بهار محیطافت رتبه -
و در این راستا باید تالشی با همراهی بخش خصوصی و دولتی انجام مناسبی نیست؛وضعیت،ستهااقتصادي و مسئله تحریم

تشکیل کارگروهی ویژه براي استاندار محترم خصوصدر این .ها نیز در این رابطه همراهی الزم را صورت دهندپذیرد و بانک
.دنمی دانالزامیرا استان و بهبود وضعیت آن هاي فضاي کسب و کار بررسی چالش

بهره گیري از ظرفیت صادرات در بازار ثانویه براي تامین ارز مورد نیاز گروه هاي استان در توان ي استان نشان دهنده آمارها-
لذا باید واردکنندگان و صادر کنندگان استان در فضاي تعاملی مناسبی، از این ظرفیت براي تامین استوارداتی طبقه دوم 

.نیازهاي هر دو بخش بهره بگیرند
که در این رابطه افزایش قیمت زایش قیمت فوالد و محصوالت پتروشیمی است دغدغه هاي تولید کنندگان استان افیکی از -

ین موضوع با افزایش قیمت تمام شده کاالي تولیدي به مراتب بیشتر است و ا% 20میزانبهفوالد از افزایش قیمت جهانی
با توجه به افزایش قیمت مصالح دیگرياز سو.دارداثرات جبران ناپذیري ،بازار فروش این محصوالتاز دست رفتن استان در
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در استان با مشکالتی مواجه شده و مهندسان مشاورپیمانکاران و ساختمانی، اجراي پروژه هاي عمرانی و ساختمانی از سوي 
اتاق پیگیري در این راستا . نند به اتمام برسندنشوند و بتوامواجهچالش ابتمامباید ظرفیتی فراهم شود تا پروژه هاي نیمه 

.استضروري براي کنترل قیمت محصوالت پتروشیمی و فوالد ، صنایع، معادن و کشاورزي ایران از مرکز بازرگانی
هاي خود را براي جبران کمبودهایی که به واسطه ظرفیتبایستیتولیدکنندگان و فعاالن در عرصه تولیدات دانش بنیان -

عه ایران خودرو خراسان در حال حاضر تعداد زیادي خودرو در مجمو. ها در بخش هاي مختلف ایجاد شده، به کار بگیرندتحریم
اما به دلیل نقص در قطعات، قابلیت شماره گذاري و تحویل ندارند لذا باید از توان اندبه فروش رفته، هرچند وجود دارد

.گرفتتولیدکنندگان داخلی براي جبران این خالء ها و رفع نواقص موجود بهره 
سهمیه اختصاص ، گذشتهدر سنوات ربقوطیورق تولید با عنایت به رتبه اول استان در تولید رب و براساس میزان مصرف-

.پیگیري شودبراي استان باید ورق تولید قوطی خاصی از 
ارتقاء شاخص هاي بهبود محیط کسب و هدفبااستان اجراییکار دستگاههايوکسبمحیطبهبودمسئولیناولین نشست-

باجاريسالشعارتحققمنظورسازي بهبستردرموجودمشکالتو بیاناقتصاديفعالینبابیشترهمراهیوکار وهمسویی
ایرانی با حضور مسئوالن بهبود محیط کسب و کار دستگاههاي اجرایی که به شوراي گفتگوي کااليحمایت ازسالعنوان

برگزار هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويشده بودند به ریاست معاون محترماستان معرفی 
نظرات و گردید در این جلسه ضمن تشریح تکالیف دستگاهها در حوزه بهبود محیط کسب و کار مقرر گردید این نمایندگان 

دستگاه متبوع خود را به دبیرخانه ییشنهادات اصالحی پیرامون قوانین و مقررات مخل کسب و کار و برنامه بهبود در حوزه 
.شوراي گفت و گو ارسال نمایند

در 27/2/96راستاي پیگیري اجراي مصوبات سی و نهمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مورخدر -
صنعتی، جلسه اي به تثبیت کاربري صنعتی و دریافت پایان کارجهترابطه با تعیین تکلیف واحدهاي صنعتی محور غرب در
رفع مشکل این واحدها در دبیرخانه شوراي گفت و گو برگزار نظور به ممنظور میزان انطباق این مصوبه با مصوبه شوراي شهر 

هر با نیاز واحدهاي شمصوبات با هم تطبیق داشته و در مواردي تصمیمات شوراي % 40گردید در این جلسه مشخص شد حدود 
.استصنعتی فاصله دارد که این موضوع نیازمند بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم 

طرح مباحث مالیاتی انجمن صنفی مهندسـان مشـاور و انجمـن صـنفی  کارفرمـایی شـرکتهاي سـاختمانی و        ) ب
تاسیساتی با اداره کل امور مالیاتی استان 

طی سالهاي اخیر برخی دستگاههاي اجرایی به دلیل عدم تامین وتخصیص اعتبار الزم، از پرداخت مالیات ارزش افزوده -
در بند .در نظر می گیردپیمانکاران و مهندسان مشاورارتباط اداره کل امور مالیاتی جرایمی  براي خودداري نموده اند در این 

آمده است که پرداخت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 29/4/1379مورخ 54/2460-105/842بخشنامه شماره 25-1
مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتیهرگونه مالیات، عوارض، حق

گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که در تاریخ امضاي این قرارداد برقرار است، یا در آینده 
مبالغی از . ور استبه عهده مهندس مشا» 2-25«نماید، با رعایت مفاد بند برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می

ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهاي این مالیات
در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور . گرددشود و به حساب وي به مراجع مربوط، حواله میمهندس مشاور کسر می

. هاي آن، برعهده کارفرما خواهد بودجبران زیانقانونی یاد شده،
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توسط اسناد خزانه با سررسیدهاي طوالنی صورت می پذیرد پیمانکاران و مهندسان مشاوربا توجه به اینکه اکثر دریافتی هاي -
فزوده را از لذا مبلغی به صورت نقدي دریافت نشده است این در حالی است که اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر ارزش ا

از طرفی اگر فردي بخواهد اسناد خزانه را در خارج از سررسید وصول . ماه وصول می نماید3هر پیمانکاران و مهندسان مشاور
درصد شود که اداره کل امور مالیاتی این هزینه ها را نیز به عنوان 25-20نماید می بایست متحمل هزینه هاي تنزیل بین 

همچنین اداره کل امور مالیاتی اسناد خزانه منتشره توسط وزارت امور . الیاتی محاسبه نمی نمایدهزینه هاي قابل قبول م
.نمی پذیردپیمانکاران و مهندسان مشاوراقتصاد و دارایی را به عنوان بدهی هاي 

ی است که  در حاکدبیرخانه شوراي گفت و گومجموعه نظرات نمایندگان محترم اداره کل امور مالیاتی حاضر در جلسات-
به صورت اسناد خزانه است، در صورت ارائه تاییدیه از سوي کارفرما پیمانکاران و مهندسان مشاور هنگامی که دریافتی هاي 

در این رابطه بنا به اظهارات نمایندگان ، زمان وصول اسناد خزانه در محاسبه مالیاتی لحاظ خواهد شد) دستگاههاي اجرایی(
به پیمانکاران و مهندسان مشاوربراي ) کارفرما(اجرایی بسیاري از دستگاههاي ) حوزه پیمانکاري( محترم بخش خصوصی 

.دالیل گوناگون تاییدیه صادر نمی نمایند
و از آنجائیکهدر جلسات دبیرخانه شورا،نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان با توجه به اعالم در این ارتباط -

که اسناد خزانه دریافت نموده و مهندسان مشاورينه استان اطالعات و اسناد و مدارکی را در خصوص پیمانکارانمعاونت خزا
اند را در اختیار دارد، می توان به جاي استعالم از کارفرما از این معاونت که اشراف زیادي در پرداخت هاي دستگاه ها دارد در 

.و مهندسان مشاور مشمول استفاده نمودتعیین تکلیف وضعیت مالیاتی پیمانکاران 
مطرح شد و 96دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي در سال 37و 36موضوع در جلسات -

موضوع در کارگروه تخصصی همچنین.بندي به امضاء  اعضا و نمایندگان  اداره کل امور مالیاتی و دو انجمن رسید11توافقاتی 
مجددا بررسی شد و پیش نویس  97،  و در اداره کل امور مالیاتی و هجدهمین جلسه دبیرخانه در سال 97در سال شورا 

.تفاهم  نامه جدید تهیه گردید
در آمدهاي مالیاتی پیش بینی شده % 89اداره کل امور مالیاتی استان در رسیدگی منطقی مالیاتی رتبه اول در کشور را دارد و -

محقق شده که ناشی از مساعدت هاي صورت گرفته توسط این 97ماهه نخست سال 4این درآمدها در % 77و 96در سال 
.اداره کل در رابطه با بنگاههاي مولد استان بوده است

همچنین طی . ها در حوزه عمرانی از محل اسناد خزانه اسالمی انجام گرفته استاي از تخصیصعمدهبخش در چند سال اخیر -
درصد از کل تخصیص انجام شده در استان، نقدي و بیش از دو سوم از آن محل اسناد 32تنها سال جاري،و سال گذشته

که در روش پرداخت براي طرح عمرانی به مدد اسناد، دستگاههاي اجرایی می پذیرندخزانه اسالمی بوده است، بنابراین 
.مشکالتی وجود دارد که باید اصالح شوند

در .استخارجاز حیطه اختیارات استانرفع آنکه به شرح زیر وجود داردپذیرش اسناد خزانه اسالمی سه چالش اصلی در -
این امید می رودتصمیماتی گرفته شده است کهدر کمیسیون اقتصادي دولت، براي رفع بخشی از این موانع این رابطه

.به تصویب هیات دولت نیز برسدپیشنهادات

، به ایجاد نموده استمشکالتی را سال گذشته و سال جارياین مقوله . پذیرندها اسناد خزانه اسالمی را نمیبانک-1
. ویژه در ارتباط با کمک هاي فنی و اعتباري

.پذیرش قرار نمی دهنداداره کل مالیاتی در باب ارزش افزوده، اسناد مذکور را مورد -2
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وجود دارد را به لحاظ دریافت وجوه اسناد سررسیدرا می پذیرد ولی مدت زمانی که تا اداسنسازمان تامین اجتماعی، -3
. کندکننده حق بیمه اخذ مینموده و از پرداختلحاظ به عنوان جریمه دیرکرد 

به دلیل آنکه تخصیص اسناد به صورت تک پروژه اي به خزانه ابالغ می گردد و مشخص می شود که هر پروژه چه میزان -
یا تاییدیه ذیحسابتخصیص نقد و چه مقدار تخصیص اسناد خزانه داشته و سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، با گواهی 

.اي که خزانه صادر می کند، می توان بخشی از مشکالت را حل و فصل نمود
از اوراق تسویه وجود دارد که باید قانون برنامه و بودجه براي بهره گیري 5عالوه بر اسناد خزانه، ظرفیت دیگري در تبصره -

البته بهره . این اوراق براي زمانی پیش بینی شده که بخش خصوصی از دولت هم طلبکار و هم بدهکار است. مغتنم شمرد
اگر پیمانکاري از محل در این رابطه .گیري از این ظرفیت منوط به آن است که طلب مذکور مربوط به سال گذشته باشد

تواند به اندازه بدهی خود به دولت، از جمله اداره مالیاتی بابت خود از دستگاه اجرایی طلب داشته باشد، می96عملکرد سال 
عنوان جایگزین در این به از ظرفیت اوراق تسویه لذا می توان. مالیات مستقیم و ارزش افزوده، درخواست اوراق تسویه کند

.نمودمباحث استفاده 

بـا اداره کـل اسـتاندارد و    یت هاي مـوازي اداره کـل دامپزشـکی    لیدي در رابطه با فعالطرح مسائل واحدهاي تو) ج
توافقات و تفاهم هاي صورت گرفته در این خصوص

نظر به پیگیري هاي تعدادي از تشکلها و  فعاالن اقتصادي پیرامون فعالیت هاي موازي بین دستگاههاي اجرایی از جمله اداره -
خراسان رضوي  در خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی در استان، جلسات دبیرخانه شوراي کل استاندارد و دامپزشکی 

گفتگوي دولت و بخش خصوصی و جلسات کارشناسی برگزار گردید و در نهایت جمع بندي موضوع در چهل و سومین جلسه 
فی ما بین دو اداره کل محترم طرح و مقرر شدتفاهم نامه اي27/7/96شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

.در جهت جلوگیري از موازي کاري ها منعقد گردد
.حذف این جنس رویه هاي موازي به کاهش هزینه ها در بخش دولتی و خصوصی منجر خواهد شد-
انجام شده و دستگاهبعضی از این آزمایشات که رویه اي یکسان دارند، از سوي یکی از این دو که ستایکی از پیشنهادات این-

در آزمایشگاه هایی که به تایید هر دو اداره کل رسیده است، مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در اختیار هر دو مجموعه قرار 
.بگیرد

، نمونه برداري از محموله هاي وارداتی از محل روزنه اي در واگن هاي حمل کشورمطابق دستورالعمل هاي سازمان دامپزشکی-
بخش خصوصی تاکید می کند، . یرد و به دلیل تاثیرات محیطی، امکان آلودگی در محل نمونه برداري وجود داردانجام می گ

از آنجایی که انجام . نیست و در موارد زیادي، آلودگی گزارش می شودمحمولهنتایج این نمونه برداري ها قابل تسري به کل 
از دستگاه قضایی و ایجاد هزینه هاي جدید براي واردکنندگان است و از مستلزم اخذ مجوز، یهآزمایشات جدید و دریافت تایید

انجام می دهدطرفی اداره کل استاندارد در شرایط یکسان با اداره کل دامپزشکی اقدام به نمونه برداري در محل تخلیه محموله 
.اداره کل دامپزشکی، ساز و کار اصالحی در این رابطه اتخاذ کندلذا ضروري است
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مصوبات

استانی

با توجه به اتمام دوره عضویت اعضاء بخش خصوصی و تعاونی شوراي گفت و گوي استان، مقرر گردید در -1
.در این رابطه تصمیم گیري شودضمن طرح موضوعجلسه آینده

بهبود این ضرورت برنامه ریزي در خصوصو 97در بهار استانکسب و کار محیطرتبه با عنایت به افت-2
هاي فضاي کسب و کارگروهی ویژه براي بررسی چالشمقرر گردید ، با همراهی بخش خصوصی و دولتیرتبه 

معاون محترم هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري ریاستبهکار استان و بهبود وضعیت آن 
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي ،گان اداره کل امور اقتصادي و داراییخراسان رضوي و  با حضور نمایند

و نتایج و تشکیلقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار14موضوع تبصره ماده استان و سایر دستگاههاي 
مستمر شناسایی و به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان جهت بصورت راراهکارهاي بهبود

.ارائه شوداقدامات بعدي

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از بررسی چگونگی انطباق رئیس -3
مصوبات شوراي شهر با مصوبات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی پیرامون تعیین تکلیف بنگاههاي 

ونگی با توجه به اینکه حسب گزارش مطرح شده پیرامون چگ.اقتصادي مستقر در محور غرب مشهد ارائه نمود
تسري مصوبه شوراي شهر به کلیه واحدهاي تولیدي و صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و صدور پایان کار یا 

نظر دستگاههاي لذا مقرر شد مجدداً با اخذ ؛تثبیت کاربري صنعتی در عرصه و اعیان ابهاماتی وجود دارد
بیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفته و در اختالفات فی مابین در د،اجرایی ذیربط و صادر کننده مجوز فعالیت

.جلسات آتی شورا گزارش شود

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از فرآیند بررسی درخواست پیمانکاران -4
ی مالیاتاموربیان نظرات مدیر کل محترمپس از بحث و بررسی و .طرف قرارداد دستگاههاي اجرایی ارائه نمود

استان، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان،رئیس محترم هیئت مدیره  انجمن صنفی  
و انجمن صنفی مهندسان مشاور و دبیر محترم کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوي 

داد ارطرف قردسان مشاورپیمانکاران و مهناظها نظر سایر اعضا؛ با عنایت به اینکه در شرایط موجود مطالبات 
دستگاههاي اجرایی استان بعضاً در قالب اسناد خزانه با سررسیدهاي طوالنی مدت اختصاص پیدا می کند و از 

بصورت رابه صورت سه ماهه و مالیات بر درآمدرا بر ارزش افزوده مالیاتطرفی اداره کل امور مالیاتی استان
در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات مالیاتی همچنینمطالبه می نماید ومحاسبه و از پیمکانکاران ساالنه 

مورخ 54/2460-105/842بخشنامه شماره 1-25بند می گردد، لذا با توجه به نیز صادر جریمه مالیاتی 
به صراحت که  و برنامه ریزي کشورسازمان مدیریت22/7/94مورخ 174733/94و بخشنامه شماره 29/4/79

ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات مبالغی از این مالیات"موده استاعالم ن
شود و به حساب وي به مراجع مربوط، از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهاي مهندس مشاور کسر می

هاي آن، برعهده ه، جبران زیاندر صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یاد شد. گرددحواله می
موارد زیر پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در دبیرخانه شورا و انجام توافقات اولیه در "کارفرما خواهد بود

: شوراي گفت و گومطرح و مصوب و مقرر گردید به شرح زیر اجرایی گردد
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مصوبات

استانی

با توجه به اتمام دوره عضویت اعضاء بخش خصوصی و تعاونی شوراي گفت و گوي استان، مقرر گردید در -1
.در این رابطه تصمیم گیري شودضمن طرح موضوعجلسه آینده

بهبود این ضرورت برنامه ریزي در خصوصو 97در بهار استانکسب و کار محیطرتبه با عنایت به افت-2
هاي فضاي کسب و کارگروهی ویژه براي بررسی چالشمقرر گردید ، با همراهی بخش خصوصی و دولتیرتبه 

معاون محترم هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري ریاستبهکار استان و بهبود وضعیت آن 
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي ،گان اداره کل امور اقتصادي و داراییخراسان رضوي و  با حضور نمایند

و نتایج و تشکیلقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار14موضوع تبصره ماده استان و سایر دستگاههاي 
مستمر شناسایی و به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان جهت بصورت راراهکارهاي بهبود

.ارائه شوداقدامات بعدي

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از بررسی چگونگی انطباق رئیس -3
مصوبات شوراي شهر با مصوبات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی پیرامون تعیین تکلیف بنگاههاي 

ونگی با توجه به اینکه حسب گزارش مطرح شده پیرامون چگ.اقتصادي مستقر در محور غرب مشهد ارائه نمود
تسري مصوبه شوراي شهر به کلیه واحدهاي تولیدي و صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و صدور پایان کار یا 

نظر دستگاههاي لذا مقرر شد مجدداً با اخذ ؛تثبیت کاربري صنعتی در عرصه و اعیان ابهاماتی وجود دارد
بیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفته و در اختالفات فی مابین در د،اجرایی ذیربط و صادر کننده مجوز فعالیت

.جلسات آتی شورا گزارش شود

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از فرآیند بررسی درخواست پیمانکاران -4
ی مالیاتاموربیان نظرات مدیر کل محترمپس از بحث و بررسی و .طرف قرارداد دستگاههاي اجرایی ارائه نمود

استان، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان،رئیس محترم هیئت مدیره  انجمن صنفی  
و انجمن صنفی مهندسان مشاور و دبیر محترم کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوي 

داد ارطرف قردسان مشاورپیمانکاران و مهناظها نظر سایر اعضا؛ با عنایت به اینکه در شرایط موجود مطالبات 
دستگاههاي اجرایی استان بعضاً در قالب اسناد خزانه با سررسیدهاي طوالنی مدت اختصاص پیدا می کند و از 

بصورت رابه صورت سه ماهه و مالیات بر درآمدرا بر ارزش افزوده مالیاتطرفی اداره کل امور مالیاتی استان
در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات مالیاتی همچنینمطالبه می نماید ومحاسبه و از پیمکانکاران ساالنه 

مورخ 54/2460-105/842بخشنامه شماره 1-25بند می گردد، لذا با توجه به نیز صادر جریمه مالیاتی 
به صراحت که  و برنامه ریزي کشورسازمان مدیریت22/7/94مورخ 174733/94و بخشنامه شماره 29/4/79

ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات مبالغی از این مالیات"موده استاعالم ن
شود و به حساب وي به مراجع مربوط، از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهاي مهندس مشاور کسر می

هاي آن، برعهده ه، جبران زیاندر صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یاد شد. گرددحواله می
موارد زیر پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در دبیرخانه شورا و انجام توافقات اولیه در "کارفرما خواهد بود

: شوراي گفت و گومطرح و مصوب و مقرر گردید به شرح زیر اجرایی گردد
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مصوبات

استانی

با توجه به اتمام دوره عضویت اعضاء بخش خصوصی و تعاونی شوراي گفت و گوي استان، مقرر گردید در -1
.در این رابطه تصمیم گیري شودضمن طرح موضوعجلسه آینده

بهبود این ضرورت برنامه ریزي در خصوصو 97در بهار استانکسب و کار محیطرتبه با عنایت به افت-2
هاي فضاي کسب و کارگروهی ویژه براي بررسی چالشمقرر گردید ، با همراهی بخش خصوصی و دولتیرتبه 

معاون محترم هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري ریاستبهکار استان و بهبود وضعیت آن 
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي ،گان اداره کل امور اقتصادي و داراییخراسان رضوي و  با حضور نمایند

و نتایج و تشکیلقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار14موضوع تبصره ماده استان و سایر دستگاههاي 
مستمر شناسایی و به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان جهت بصورت راراهکارهاي بهبود

.ارائه شوداقدامات بعدي

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از بررسی چگونگی انطباق رئیس -3
مصوبات شوراي شهر با مصوبات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی پیرامون تعیین تکلیف بنگاههاي 

ونگی با توجه به اینکه حسب گزارش مطرح شده پیرامون چگ.اقتصادي مستقر در محور غرب مشهد ارائه نمود
تسري مصوبه شوراي شهر به کلیه واحدهاي تولیدي و صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و صدور پایان کار یا 

نظر دستگاههاي لذا مقرر شد مجدداً با اخذ ؛تثبیت کاربري صنعتی در عرصه و اعیان ابهاماتی وجود دارد
بیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفته و در اختالفات فی مابین در د،اجرایی ذیربط و صادر کننده مجوز فعالیت

.جلسات آتی شورا گزارش شود

دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از فرآیند بررسی درخواست پیمانکاران -4
ی مالیاتاموربیان نظرات مدیر کل محترمپس از بحث و بررسی و .طرف قرارداد دستگاههاي اجرایی ارائه نمود

استان، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان،رئیس محترم هیئت مدیره  انجمن صنفی  
و انجمن صنفی مهندسان مشاور و دبیر محترم کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوي 

داد ارطرف قردسان مشاورپیمانکاران و مهناظها نظر سایر اعضا؛ با عنایت به اینکه در شرایط موجود مطالبات 
دستگاههاي اجرایی استان بعضاً در قالب اسناد خزانه با سررسیدهاي طوالنی مدت اختصاص پیدا می کند و از 

بصورت رابه صورت سه ماهه و مالیات بر درآمدرا بر ارزش افزوده مالیاتطرفی اداره کل امور مالیاتی استان
در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات مالیاتی همچنینمطالبه می نماید ومحاسبه و از پیمکانکاران ساالنه 

مورخ 54/2460-105/842بخشنامه شماره 1-25بند می گردد، لذا با توجه به نیز صادر جریمه مالیاتی 
به صراحت که  و برنامه ریزي کشورسازمان مدیریت22/7/94مورخ 174733/94و بخشنامه شماره 29/4/79

ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات مبالغی از این مالیات"موده استاعالم ن
شود و به حساب وي به مراجع مربوط، از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهاي مهندس مشاور کسر می

هاي آن، برعهده ه، جبران زیاندر صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یاد شد. گرددحواله می
موارد زیر پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در دبیرخانه شورا و انجام توافقات اولیه در "کارفرما خواهد بود
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رسانی ساختمانی و تأسیساتی، اطالعهايانجمن مهندسین مشاور و انجمن شرکتطرفین توافق نموده اند ) الف
هاي مستقیم را انجام الزم را به اعضاي خود جهت رعایت مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات

.یاتی براي اعضــاء برگزار نمایندهاي آموزشی الزم را با همکاري اداره کل امور مالدهند و دوره

به صورت تک پروژه اي به خزانه ابالغ می گردد و مشخص می شود که تخصیص اسنادبا توجه به اینکه )ب
تخصیص اسناد خزانه داشته و میزانتخصیص نقد و چه عدم تخصیص، چه مقدارهر پروژه چه میزان

و ) کارفرما(پیمانکار قرارداددستگاههاي اجرایی طرف ذیحسابلذا سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، 
اداره کل امور -1: حسب درخواستخزانه معین را یا تاییدیه یذیحسابگواهی ان مکلفند معین استخزانه

، این تاییدیهدریافتباو اداره کل امور مالیاتی استان نموده صادرپیمانکار طرف قرارداد –2استان مالیاتی 
.نمایدمتناسب با وصول بدهی تعیین را زمان پرداخت مالیات 

در مواقعی که در گزارشات راهاي مشاور و پیمانکارمدارك ارائه شده از سوي شرکتطرفین توافق نموده اند )ج
مورد ،فصلی ارائه شده از سوي آنان با گزارش ارسالی کارفرمایان به دلیل اشتباه کارفرمایان مغایرت وجود دارد

بررسی قرار گرفته و واقعیت امر مدنظر باشد

شود و بعضاً فاکتورهاي ها انجام میهاي متعارف و واقعی که توسط شرکتهزینهطرفین توافق نموده اند ) د
ها در چارچوب مقررات در حد سطح اهمیت شرکت... معتبر ندارد از قبیل ایاب و ذهاب، مأموریت، تغــذیه و 

.قانون مالیاتهاي مستقیم مــورد پذیرش قرار گیرند 148و 147مواد 

هاي مستقیم و در قانون مالیـات97درآمــد مشمول مالیات با رعایت مقــررات ماده طرفین توافق نموده اند )ه
االمکان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین شــده و از تعیین انطباق با آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر حتی

.درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الرأس پرهیز شود

هاي مستقیم به دلیل قانون مالیات190قانون مالیات بر ارزش افزوده و 23و22جرایم مقرر در موادتمام)و
-هاي مهندسین مشاور و پیمــانکار توسط دستگاهعدم پرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهاي شرکت

مالیات بر ارزش (رر در این قوانین هاي اجرایی دولتی که مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مق
یا تاییدیه یذیحسابگواهی است، در صورت احراز عدم دریافت مطالبات با ارایه ) هاي مستقیمافزوده و مالیات

.امور مالیاتی، در چارچوب قوانین و مقررات مشمول بخشودگی قرار گیرداداره کلبهخزانه معین

از و مهندسان مشاور با عنایت به اختصاص  اسناد خزانه اسالمی در قالب بخشی از بدهی هاي پیمانکاران )ز
پیمانکاران و مهندسان ساله و عدم پرداخت وجه نقد به 2الی 1سوي دستگاههاي اجرایی  با سر رسید هاي 

صاد مقاومتی، در جهت پرداخت هاي اقتو با توجه به وضعیت  اقتصــادي موجود و در راستاي سیاستمشاور
هاي مشاور و پیمانکار شامل مالیــات عملکرد و مالیــات بر ارزش افزوده، هاي مالیاتی کلیه شرکتبدهی

متناسب با زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی و جهت تقسیط بدهی هاي مالیاتیهاي ممکنحداکثر مساعدت
استانقانون مالیاتهاي مستقیم از طریق اداره کل مالیاتی167وجود دریافتی از کارفرما در چــارچوب ماده

اعمــال شود

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی گزارشی از روند طرح موضوع و توافقات و تفاهمات -5
کنندگان یا فعالیت هاي موازي بین دستگاههاي اجرایی مرتبط با وارد ایجاد شده پیرامون حذف موازي کاري 

هرچند براساس .خوراك دام و طیور و چگونگی کاهش هزینه هاي ناشی از فعالیت هاي موازي به جلسه ارائه نمود
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رسانی ساختمانی و تأسیساتی، اطالعهايانجمن مهندسین مشاور و انجمن شرکتطرفین توافق نموده اند ) الف
هاي مستقیم را انجام الزم را به اعضاي خود جهت رعایت مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات

.یاتی براي اعضــاء برگزار نمایندهاي آموزشی الزم را با همکاري اداره کل امور مالدهند و دوره

به صورت تک پروژه اي به خزانه ابالغ می گردد و مشخص می شود که تخصیص اسنادبا توجه به اینکه )ب
تخصیص اسناد خزانه داشته و میزانتخصیص نقد و چه عدم تخصیص، چه مقدارهر پروژه چه میزان

و ) کارفرما(پیمانکار قرارداددستگاههاي اجرایی طرف ذیحسابلذا سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، 
اداره کل امور -1: حسب درخواستخزانه معین را یا تاییدیه یذیحسابگواهی ان مکلفند معین استخزانه

، این تاییدیهدریافتباو اداره کل امور مالیاتی استان نموده صادرپیمانکار طرف قرارداد –2استان مالیاتی 
.نمایدمتناسب با وصول بدهی تعیین را زمان پرداخت مالیات 

در مواقعی که در گزارشات راهاي مشاور و پیمانکارمدارك ارائه شده از سوي شرکتطرفین توافق نموده اند )ج
مورد ،فصلی ارائه شده از سوي آنان با گزارش ارسالی کارفرمایان به دلیل اشتباه کارفرمایان مغایرت وجود دارد

بررسی قرار گرفته و واقعیت امر مدنظر باشد

شود و بعضاً فاکتورهاي ها انجام میهاي متعارف و واقعی که توسط شرکتهزینهطرفین توافق نموده اند ) د
ها در چارچوب مقررات در حد سطح اهمیت شرکت... معتبر ندارد از قبیل ایاب و ذهاب، مأموریت، تغــذیه و 

.قانون مالیاتهاي مستقیم مــورد پذیرش قرار گیرند 148و 147مواد 

هاي مستقیم و در قانون مالیـات97درآمــد مشمول مالیات با رعایت مقــررات ماده طرفین توافق نموده اند )ه
االمکان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین شــده و از تعیین انطباق با آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر حتی

.درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الرأس پرهیز شود

هاي مستقیم به دلیل قانون مالیات190قانون مالیات بر ارزش افزوده و 23و22جرایم مقرر در موادتمام)و
-هاي مهندسین مشاور و پیمــانکار توسط دستگاهعدم پرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهاي شرکت

مالیات بر ارزش (رر در این قوانین هاي اجرایی دولتی که مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مق
یا تاییدیه یذیحسابگواهی است، در صورت احراز عدم دریافت مطالبات با ارایه ) هاي مستقیمافزوده و مالیات

.امور مالیاتی، در چارچوب قوانین و مقررات مشمول بخشودگی قرار گیرداداره کلبهخزانه معین

از و مهندسان مشاور با عنایت به اختصاص  اسناد خزانه اسالمی در قالب بخشی از بدهی هاي پیمانکاران )ز
پیمانکاران و مهندسان ساله و عدم پرداخت وجه نقد به 2الی 1سوي دستگاههاي اجرایی  با سر رسید هاي 

صاد مقاومتی، در جهت پرداخت هاي اقتو با توجه به وضعیت  اقتصــادي موجود و در راستاي سیاستمشاور
هاي مشاور و پیمانکار شامل مالیــات عملکرد و مالیــات بر ارزش افزوده، هاي مالیاتی کلیه شرکتبدهی

متناسب با زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی و جهت تقسیط بدهی هاي مالیاتیهاي ممکنحداکثر مساعدت
استانقانون مالیاتهاي مستقیم از طریق اداره کل مالیاتی167وجود دریافتی از کارفرما در چــارچوب ماده

اعمــال شود

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی گزارشی از روند طرح موضوع و توافقات و تفاهمات -5
کنندگان یا فعالیت هاي موازي بین دستگاههاي اجرایی مرتبط با وارد ایجاد شده پیرامون حذف موازي کاري 

هرچند براساس .خوراك دام و طیور و چگونگی کاهش هزینه هاي ناشی از فعالیت هاي موازي به جلسه ارائه نمود
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روش کار، محل نمونه برداري در دستورالعمل هاي اجرایی شیوه نمونه برداري از مواد اولیه و خوراك آماده 6-1بند 
نمونه داردتا جایی که امکان« .کی کشور تاکید شده استدفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشدام 

برداري را در محل هایی انجام دهید که از عوامل نامساعد خارجی مانند رطوبت هوا، گردو غبار به دور باشد و در 
ور منظ( بهر صورت امکان نمونه ها باید هنگام بارگیري یا تخلیه گرفته شوند و اگر این مکان وجود نداشته است، 

مورد نظر باید طوري قرار داده شود .) مقدار مشخصی از ماده مورد نظر که فرض می شود خصوصیات همگنی دارد
که نمونه آزمایشگاهی نماینده اي مناسب از که تمام قسمت هاي آن براي نمونه برداري در دسترس باشد، به طوري 

اس دستورالعمل هاي سازمان دامپزشکی کشور نمونه اما با توجه به اینکه اعالم می دارند براس» .کل بهر باشد
ر گمرك دبرداري از محموله هاي وارداتی خوراك دام با ریل از محل روزنه یا دریچه هاي ایجاد شده در واگن حمل 

و محل نمونه برداري به دلیل تاثیرات محیط در مسیر مبدا تا مقصد، امکان آلودگی ورودي کشور انجام می گیرد
می گردد و از آنجائیکه بنا به دالئل مطرح نمواقع نمونه ها مورد پذیرش واقع ه وجود دارد و در بسیاري براي نمون

شده این نمونه قابل تسري به کل محموله وارداتی نیست و عالوه برآن در موارد متعددي اعالم آلودگی و انجام 
اخذ دستور مقام قضائی است که هزینه هاي بعدي و دریافت تاییدیه مستلزم مداخله دامپزشکی کشور وآزمایشات 

پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و طرح نظرات اعضاء و بیان لذا .مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می نماید
صی و با عنایت به مذاکرات مدیرکل استان و تشکلهاي بخش خصواستاندارد و دامپزشکیمطالب مدیران کل محترم
موراقتصادي استانداري خراسان رضوي با رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور و بررسی محترم دفتر هماهنگی  ا

به لحاظ ضرورت و اهمیت موضوع و با عنایت به توضیحات و ادله ارائه شده نکات و جمیع جهات شورا مقرر می دارد
:پیگیري گرددموارد زیر توسط استانداري محترم از طریق سازمان دامپزشکی کشور و سایر مبادي ذیربط

در واگن به نمونه برداري در محل در گمرك ورودي از محل روزنه ایجاد شده بردارياصالح روش نمونه ) الف
انبار تخلیه محموله و تحت کلید گمرك توسط اداره کل دامپزشکی 

.نمونه مجدد نباشدا نیاز به تر اداره کل استاندارد قرار گیرد تیازشکی در اخنتایج نمونه برداري توسط دامپ) ب

یک نوبت نمونه برداري مجدد در مواقعی که نمونه اولیه با اشکاالتی مواجه است به اداره کل دامپزشکی ) ج
.استان تفویض شود

.کلیه فرآیند اخذ نمونه برداري و ترخیص محموله به استان خراسان رضوي تفویض شود) د

لیه موارد توافق شده و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورا، اداره کل دامپزشکی استان پیگیري نمایند تا ک) ه
.موانع موجود برطرف و اجرایی شود

کسب و کار محیط بهبود دولتی با بخش خصوصی براي بخشمشارکت و همراهی بیشتر جلب با هدف-6
محترمکلمدیران اي سه جانبه به منظور حذف رویه هاي موازي و تسهیل امور نظارتی، میانتفاهم نامه

مفاد اهم که . به امضا رسیددر این جلسه گمرکات استان محترم خراسان رضوي و ناظر استاندارد و دامپزشکی
جلسه پنجاه و چهارمینبرگزاري همزمان با ( 25/5/97آن به شرح زیر به تصویب شورا رسیده و از تاریخ 
در سطح استان و یا اصالحات بعديبه مدت یکسال)  شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

:خراسان رضوي الزم االجراست

:هدف تفاهم نامه-1ماده

حذف موازي کاري، کاهش زمان و هزینه و انجام فرآیندهاي مشترك در زمینه واردات نهاده هاي دام و طیور از 
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مفاد اهم که . به امضا رسیددر این جلسه گمرکات استان محترم خراسان رضوي و ناظر استاندارد و دامپزشکی
جلسه پنجاه و چهارمینبرگزاري همزمان با ( 25/5/97آن به شرح زیر به تصویب شورا رسیده و از تاریخ 
در سطح استان و یا اصالحات بعديبه مدت یکسال)  شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

:خراسان رضوي الزم االجراست

:هدف تفاهم نامه-1ماده

حذف موازي کاري، کاهش زمان و هزینه و انجام فرآیندهاي مشترك در زمینه واردات نهاده هاي دام و طیور از 
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مبادي ورودي رسمی استان

:موضوع تفاهم نامه-2ماده

شامل انواع کنجاله، ذرت : اردات مشمول مقررات استاندارد اجباري می باشندنهاده هاي دام و طیور که جهت و
دامی، جو دامی، سبوس گندم و گندم دامی

:مفاد تفاهم نامه-3ماده

فرم نمونه برداري باید در برگیرنده کلیه مقررات و ضوابط هر دو سازمان (تهیه فرم نمونه برداري مشترك: 3-1
.)باشد

واجد صالحیت دامپزشکی) گان(برداري توسط نمایندهانجام نمونه : 3-2

دامپزشکی باید از طریق استاندارد آموزش هاي الزم را مطابق استانداردهاي ملی مربوطه ) گان(نماینده-یادآوري
.فراگرفته و به تایید استاندارد برسند

ید دقیقا بر مبناي نمونه برداري انجام شده از محموله هاي وارداتی موضوع این تفاهم نامه با:3-3
.ملی مرتبط و ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان دامپزشکی باشد) هاي(استاندارد

ارسال نمونه به آزمایشگاه توسط دامپزشکی انجام و همزمان نسخه اي از فرم نمونه برداري و نامه ارسال : 3-4
.نمونه آزمایشگاه به استاندارد نیز ارجاع گردد

ایی که نمونه به آنها ارسال می شود باید آزمایشگاه همکار استاندارد بوده و مورد تایید آزمایشگاه ه-1یادآوري
.دامپزشکی نیز باشند

فرم هاي مشترك آزمون باید توسط استاندارد و دامپزشکی در خصوص محصوالت موضوع این تفاهم -2یادآوري
.نامه تدوین گردد

.اه به استاندارد و دامپزشکی ارسال می گرددپس از انجام آزمون نتیجه آن توسط آزمایشگ: 3-5

پس از اعالم نتیجه آزمون هر کدام از طرفین تفاهم نامه، ادامه فرآیند ترخیص محموله هاي وارداتی را : 3-6
.مطابق ضوابط قانونی موجود به انجام خواهند رساند

هاي سازمان دامپزشکی مرتبط با فرم نمونه برداري مشترك، فهرست استانداردهاي ملی و دستورالعمل-یادآوري
موضوع تفاهم نامه، فرم هاي مشترك آزمون که به ضمیمه این تفاهم نامه آمده، هر یک جز الینفک این تفاهم 

.نامه می باشد

وله هاي نهاده هاي دامی مداري از محربر اساس مفاد تفاهم نامه و هماهنگی هاي صورت پذیرفته نمونه ب: 3-7
.و نتایج براي استاندارد مالك ترخیص قرار گیردپذیرد و ارسال به آزمایشگاه صرفاً توسط دامپزشکی صورت 

ملی و 
فراگیر

ي دولت و بخش خصوصی استان مورخ با عنایت به مصوبه چهل و یکمین جلسه شوراي گفت و گو-1
پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار می گیرد به پیگیري مبنی 26/5/96
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نیز دبیرخانه واز مرکز  توسط اداره کل امور مالیاتی استانمجدداً موضوع عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی 
.دشوراي گفت و گوي کشور پیگیري شوشوراي گفت و گو از 

با دستگاههاي ،استان خراسان رضويو مهندسان مشاوردادهاي پیمانکاران رخی قرابا توجه به اینکه بر-2
تصویبمصوبات استانی نیازمند 4در بند مسائل مطرح شدهرفعمنعقد گردیده است و ،اجرایی سایر استانها

ر توسط موضوعات زیاستانها می باشد لذا مقرر گردید درسایرخراسان رضوي در این جلسه،استانتصمیمات 
:شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شودطریق دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی از 

ابالغ می گردد و مشخص می استانهاتخصیص اسناد به صورت تک پروژه اي به خزانهبا توجه به اینکه ) الف
تخصیص اسناد خزانه داشته و میزانتخصیص نقد و چه عدم تخصیص، چه مقدارشود که هر پروژه چه میزان

و ) کارفرما(دستگاههاي اجرایی طرف قرارداد پیمانکار ذیحسابلذا سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، 
کل اتنموده و ادارخزانه معین را صادریا تاییدیه یذیحسابگواهی مکلف گردند ها استانکلیه معین خزانه

.دنت این تاییدیه ، زمان پرداخت مالیات را متناسب با وصول بدهی تعیین نمایبا دریافها نیزاستانامور مالیاتی

هاي مستقیم به دلیل قانون مالیات190قانون مالیات بر ارزش افزوده و 23و22جرایم مقرر در موادتمام ) ب
-توسط دستگاههاي مهندسین مشاور و پیمــانکار عدم پرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهاي شرکت

مالیات بر ارزش (که مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در این قوانین هاي اجرایی دولتی
یا تاییدیه یذیحسابگواهی است، در صورت احراز عدم دریافت مطالبات با ارایه ) هاي مستقیمافزوده و مالیات

، در چارچوب قوانین و مقررات مشمول بخشودگی آن استان هایامور مالیاتادارات کلبهاستان هاخزانه معین
.قرار گیرد

نمونه، امکان آزمایش عدم پذیرشدر صورت کشور دامپزشکی سازمان مطابق دستورالعملهاي اینکهنظر به-3
نمونه برداري مجدد صرفاً با دستور دادستانی محترم قابل شته ومجدد آن توسط اداره کل دامپزشکی وجود ندا

امکان نمونه "موضوع لذا مقرر گردید، در برداردنیز هزینه هاي مضاعفی را ،ضمن زمان بر بودنانجام است که 
برداري و آزمایش مجدد براي یکبار دیگر توسط ادارات کل دامپزشکی بدون نیاز به هیچ مجوزي از سایر نهادها، 

شوراي گفت و گوي دولت و بخش استانداري محترم، دبیرخانهتوسط"،محمولهصاحبدر صورت درخواست
تا این اصالح در دستورالعمل هاي سازمان پیگیري از مراجع ذیصالح اداره کل دامپزشکی استان خصوصی و 

.دامپزشکی کشور انجام پذیرد
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نیز دبیرخانه واز مرکز  توسط اداره کل امور مالیاتی استانمجدداً موضوع عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی 
.دشوراي گفت و گوي کشور پیگیري شوشوراي گفت و گو از 

با دستگاههاي ،استان خراسان رضويو مهندسان مشاوردادهاي پیمانکاران رخی قرابا توجه به اینکه بر-2
تصویبمصوبات استانی نیازمند 4در بند مسائل مطرح شدهرفعمنعقد گردیده است و ،اجرایی سایر استانها

ر توسط موضوعات زیاستانها می باشد لذا مقرر گردید درسایرخراسان رضوي در این جلسه،استانتصمیمات 
:شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شودطریق دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی از 

ابالغ می گردد و مشخص می استانهاتخصیص اسناد به صورت تک پروژه اي به خزانهبا توجه به اینکه ) الف
تخصیص اسناد خزانه داشته و میزانتخصیص نقد و چه عدم تخصیص، چه مقدارشود که هر پروژه چه میزان

و ) کارفرما(دستگاههاي اجرایی طرف قرارداد پیمانکار ذیحسابلذا سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، 
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