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 دستور جلسه: عنوان

 اقتصادی اطالعات و اخبار طرح 

 ورود و  روساااتا   مناطق در مسااات ر کشااااور ی واحدهای با رابطه در...  و محدوده به ورود ۱۰۱ ماده عوارض 

  روستا   مناطق به شهری های محدوده

 دن مع اکتشافات  و شناس     مین کل اداره  سوی  ا  شده  انجام مطالعات روند و مشهد  غرب جنوب تفصیل   طرح 

   شرق شمال منط ه

   شنهادات صالح  پی شنامه  " ا صوص  در مالیات  امور سا مان  ۱۰/۱4۰۱/2۰۰ شماره  بخ سیط  اختیار تفو ض خ  ت 

  سال  رد افزوده ار ش بر مالیات قانون و مست یم  های مالیات قانون موضوع  بخشش  قابل جرائم بخشودگ   و بده 

۱4۰۱"  

 فناوری و علم های پارک در مست ر بنیان دانش های شرکت اعیان  مالکیت اسناد 

  معدن  آالت ماشین به معادن تجهیز طر ق ا  معادن حو ه در وری بهره افزا ش  موضوع  
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 دولت -الف

 سمت خانوادگینام و نام  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

 محدرضا قوسیان نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قنبریغالمرضا  4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

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

  غایب استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 شورای اسالمیمجلس  -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 لطفیانرامین  نماینده مجلس نماینده محسن زنگنه 1
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس (شفیعیحسین غالمعلی صادقی) 1

  حاضر )یا معاون(استان دادستان مرکز )فرزاد بهشتی(درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 هادی زیدانلو نماینده )سرپرست( استان مرکز شهردار اصغریجواد  1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس   بگلو حاجی الرضا موسی 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 ابوی هادی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس هادی مخملی 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

  غایب 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

 مجتبوی حسین 4
 رایهک و تاکسی لوازم توزیع و تهیه تعاونی شرکت مدیرعامل

 هحوم و مشهد سواری
 حاضر

 

  غایب 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 مجید محمدزاده طبسی 8

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

 ادگینام و نام خانو"درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "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 ابوالفرل چمندی 1

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

 راه و شهرسازی خراسان رضوی مدیرکل  عباس یوسف زاده 3

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی سید مرتری مولوی پور 4

 رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی یزدانبخش عبداله 5

 کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی احمدرضا صفار طبسی  6

 زیکشاور و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق عمران و مهندسی فنی، خدمات کمیسیون رئیس محسن خنداندل 7

 دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون کار،مالیات و تامین اجتماعی مهران مرشد 8

 احدیان رضا 9
ــی و عمران   ــیون خدمات فنی، مهندس ــنایع، بازرگانی، اتاقنائب رئیس کمیس   و معادن ص

 کشاورزی

 سرمایه گذار بخش خصوصی خلیل والیتی 10
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 مشروح  مذاکرات

 (:1دستور جلسه )

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

شافعی رئیس    - سین  شاورزی   و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق غالمح ضعیت  به توجه با: ک صادی  کنونی و شور  اقت سائ  و ک  و لم

مطالبات  با مواجهه در باید کشــور مختلف هایبخش متولیان کند،می نرم وپنجهدســت آن با خصــوصــی بخش که مشــکالتی

سائل  ساماندهی  مرتبط با صادی  م ست    اعمال متفاوت عمل نمایند و باید بدانند اقت ضر   معمول، حمایتی هایسیا در حال حا

سائل  حل دنبال به کشور  ارکان تمامی نیست. قابل مدیریت  معمول هایروش با موجود جوابگو نیست و وضعیت    مشکالت  و م

سهیالتی   ستند و لذا باید بدانند که ت صاد  حوزه برای که ه سب  در گیرند،می نظر در اقت شد؛  هاآن امروز نیاز با تنا  اثربی نهوگر با

شود.  منابع منجر به هدررفت و بوده سهیل  می  شمند  اقدامی قوانین، اجرای روند در گریت ست  ارز ست این قوانین   ا اما باید دان

شرایط غیرعادی نداریم.       صوبه برای  ست و م شرایط عادی ا صادی  هایبنگاه و تولید بخش امروز که موانعی برای   دخو به را اقت

سعه  از مانع و کرده مبتال ست    از شود، می هاآن تو   کیدتا تولید از حمایت بر شعارها  اگرچه. آوردبرمی سر  غلط هایگذاریسیا

 .مانندمی اثربی عمدتا هاحمایت و ندارد هاوعده این با تناسبی گیرد،می انجام که آنچه عمل در اما دارد،

 که است  قانونی پیشنهادهای  خاستگاه  خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  : رضوی  خراسان  استاندار  نظری؛ یعقوبعلی -

صمیمات  باید ست،  شده  طرحها توقف باعث که موانعی تا شود  گرفته الزم ت صمیم . شود  برطرف ا سووالن  ت صوص  مرکز م  درخ

 راستای  در که دارد زیادی اموال و منابع نیز رضوی  خراسان  و است  ارزشمندی  تصمیم  بستها،  بن از رفت برون برای مولدسازی 

ستان  در دولتی اموال این واگذاری مولدسازی  تحقق ست  شده  آغاز ا سیرها  و گرفته سرعت  مهم این و ا شایش  م  خواهد پیدا گ

  قانونی موانع و بود کوشا  مسایل  حل در باید و نیست  جایز رضوی،  خراسان  طرحهای از یک هیچ مسیر  در توقف و معطلی. کرد

 .شود پیگیری مرکز از نیست ما اختیار در  که مواردی و بررسی دارد وجود مسیر در که

ستان   سید مهدی مدنی بجستانی،   - موضوعات شرکت های دانش بنیان و مشکالت آنها    :رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان ا

در حوزه های مالیاتی، محیط زیست، سند مالکیت و ... در جلسات متعدد دبیرخانه و شورا مطرح شده است که نیازمند پیگیری 

نش بنیان، اشــتغال آفرین نامگذاری شــده اســت  ســال تولید،دا که به نام 1401جدی اســت. با توجه به روزهای پایانی ســال 

درخواســت این انجمن تدوین بســته حمایتی از حوزه دانش بنیان در حوزه های بانکی و حقوق و عیدی و پاداش آخرســال می  

 باشد.

 

 (:2جلسه )دستور 

شاور ی  واحدهای با رابطه در...  و محدوده به ورود ۱۰۱ ماده عوارض " ست ر  ک ستا    مناطق در م   های محدوده ورود و  رو

 " روستا   مناطق به شهری

  ناشی ها،شهرداری قانون 101 ماده عوارض : استان دولت و بخش خصوصی وگویگفت شورای دبیرخانه لبافی ،رئیسعلی اکبر  -

 مناطق خواست  و اختیار بدون که است  کشاورزی  بخش وکارهایکسب  جدی موانع از یکی شهری،  حرایم و محدوده توسعه  از

  هایپروژه اجرای مانع و کرده تحمیل روســتاییان به را ســنگینی هایهزینه و گیردمی قرار شــهرهاکالن مجاورت در روســتایی

ستنباط .است  کشاورزی  بخش  که است  این شده  واقع شهر  محدوده در که کشاورزی  بخش هایپروژه از شهرداری  برداشت  و ا

ــهرداری و افتاده اتفاق تفکیک ــتحدثاتی هرگونه ش  به را بگیرد قرار زمینی در که مانعی هرگونه و فنس بلوکه، دیوار، از اعم مس



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی یکصد و یکمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره دستورالعمل تشکیل و نحوه (2) پیوست شماره )

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  6

 

 به. دهد ارائه گذارســرمایه به خدماتی اینکه بدون کندمی دریافت نظر مورد فرد از را 101 ماده عوارض و داندمی تفکیک منزله

 .است دائمی شودمی دریافت که عوارضی اما شود؛می صادر گذارسرمایه برای موقت مجوزی دیگر بیان

 پیشنهادات دبیرخانه شورا در این رابطه به شرح زیر است: -

شهری قرار          -1 شاورزی که ماهیت موقت دارند و لیکن   در محدوده  سب و کارهای بخش ک ضوت ک شورا مقرر نماید مو

شهرداری ها به آنها ارائه نمی گردد   گرفته اند تا زمانی که در محدوده خدماتی قرار نگرفته اند و خدمات خاصی توسط

اصــالحی قانون شــهرداری در  101با رعایت ســرفصــل های زیســت محیطی  عوارض موضــوت تفکیک و افراز و ماده 

شهرداری مشهد   در رابطه با این پیشنهاد اعرا دبیرخانه شورا موافق و فقط    خصوص این کسب و کارها لحاظ نگردد.)  

 (بود مخالف

مقرر گردد ، شهرداری به شورای اسالمی مشهد جهت بررسی و تصویب پیشنهاد نماید صلح نامه ای با  با تصویب شورا   -2

شهرداری بابت ماده    صالحی و ورود به محدوده مشخص گردد ولیکن    101این نوت از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی  ا

شود این حقوق در مراجعات بعدی که می تواند هرن  شکل گیری فعالیت دیگری  با اخذ تعهد از مالک مقرر  وت تغییر و 

 باشد ارزیابی و پرداخت گردد.

 شهر  توسعه  به توجه با: رضوی  خراسان  استانداری  اشتغال  و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر مدیرکل، زاده عباس محمدرضا  -

.  دانشده  شهری  محدوده جزو شهر  توسعه  به توجه با اکنون مناطق این اند،بوده روستایی  این از پیش که مناطقی به آن ورود و

 .بپردازند را 101موضوت ماده  عوارض باید واحدها این گویدمی شهرداری وجود این با

 روستایی  هایبافت برای مشکل  ایجاد موجب شهرها  پیشروی  :رضوی  خراسان  استانداری  تولید گروه رئیس پرست، وطن مهدی -

ست،  شده  سی  در ا  برای شهرداری  ادعای دلیل به دارد، قرار شهر  حریم از خارج کیلومتر 9 که هاطرح از یکی ما موردی برر

 برای ویژه به خدماتی که حالی در است  دائمی عوارضی  شهرداری  عوارض. است  شده  مشکل  دچار ،101 ماده عوارض پرداخت

 .رودمی بین از طرح اقتصادی مزیت وضعیت این با. کندنمی ارائه حرایم

ــرمایه  والیتی، خلیل - ــی: س ــوص ــاورزی جهاد به زمینی گذار بخش خص  اما ایم،کرده اخذ را آن مجوزهای و ایمکرده معرفی کش

ــهرداری ــت ما از را 101 ماده و پارکینگ به مربوط عوارض مانند مختلفی های عوارض شـ ــامل که میکند درخواسـ   ما حال شـ

 تناسب م است  گرفته تعلق من به که زیربنایی عوارض حتی. هستیم  بالتکلیف همچنان شهرداری،  به اعتراض وجود با. شود نمی

 .نیست ما جغرافیایی موقعیت با

ضا  - سیان  محمدر ضی  امور مدیر مقدم،قو شاورزی  جهاد سازمان  ارا سان  ک ضوی  خرا ضاتی،  چنین وجود با: ر  گذاریسرمایه  عوار

 رحط الزامات از طرح، به متصل  دیوارکشی  بهداشتی  و غذایی محصوالت  تولید در. نیست  صرفه  به مقرون برداریبهره هیچ برای

 .است گرفته ایراد مذکور طرح در دیوار به نسبت شهرداری اما است

 80 درباره که اســت چگونه دارد، قانونی مبنای شــهرداری 101 ماده حقوقات مطالبه :مشــهد شــهرداری نماینده زیدانلو، هادی -

صد  شاورزی  جهاد سهم  در   دریافت را عوارض این اگر. شود می اعتراض شهرداری  عوارض به فقط و شود نمی گفته سخنی  ک

 .شویممی مشکل دچار المالبیت حقوق ترییع دلیل به نکنیم

  هاییطرح چنین عوارض کشاورزی جهاد: گفت پاسخ در رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان اراضی امور مدیر مقدم،قوسیان -

 .نمی نماید دریافت شود،می آوریجمع بعدا و بوده سیار که را
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ضا  - صاد  امور مدیرکل نائینی،خواجه ر سان  دارایی و اقت ضوی  خرا شنهاد  در: ر ست  پی ست . دارد وجود ابهام دو شورا  نخ  اینکه نخ

 خدمات تواندمی شهرداری  عوارض، پرداخت عدم صورت  در آیا و کندمی ارائه دریافتی عوارض قبال در خدماتی چه شهرداری 

 .شودمی مشخص مرجعی چه طریق از طرح بودن موقت اینکه دوم و نکند ارائه

سف  عباس - سازی    و راه مدیرکل زاده،یو سان  شهر ضوی:   خرا ضوت  در قانونر   یا ثابت حال این با دارد، صراحت  عوارض اخذ مو

 .شودمی متفاوت موضوت شود، مشخص آن پروانه زمان مدت و طرح بودن موقت اگر. است مهم خیلی طرح بودن موقت

 رونق عدم و کار و کسب  در ما مشکل  همه :روشن  تجارت ایمان شرکت  مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل،روشنک  محمدحسین  -

ست  همین گذاریسرمایه  ستگاهی  هر که ا ست  خود درآمد فکر به د سی  و ا ست  گذار سرمایه  فکر به ک  جهاد و شهرداری . نی

 گذارسرمایه  عوارض این حذف با باید. کنندمی دریافت هزینه و عوارض که دهندمی ارائه کار و کسب  به خدمتی چه کشاورزی 

 .کنیم زاییاشتغال به ترغیب را او و حمایت را

 درستی قانونی حکم هاشهرداری 101 ماده عوارض :رضوی خراسان استان مرکز انقالب و عمومی دادستان معاون بهشتی، فرزاد -

ست،  سی  باید آن اجرای نحوه اما ا صوص  در. شود  برر سب  خ شغول  و اندگرفته مجوز که صنعتی  واحدهای و وکارهاک  کار به م

 این بر. شــود اخذ دهند کاربری تغییر خواهندمی که هاییمجموعه از باید عوارض این اما شــود،نمی اعمال 101 ماده هســتند،

 .شود اخذ شهرداری حقوق و حق مذکور، اراضی از کشاورزی غیر استفاده هنگام در یعنی است مناسب دوم پیشنهاد اساس

  کی ارزش افزایش گرفتن نظر در دارد اهمیت صحیح گیریتصمیم در که موردی سه: رضوی خراسان استاندار  نظری، یعقوبعلی -

ست  خدماتی همچنین و واحد آن فعالیت زمان و نوت شهری،  محدوده به آن ورود با ملک  واحد آن به خواهدمی شهرداری  که ا

 این ضمن در. شودمی انجام نیز هاییسوءاستفاده قانون اجرای عدم صورت در اما هستیم، موافق وکارکسب رونق با ما. دهد ارائه

ست  قانون ست  جایی تا امور تسهیل  و قانون چهارچوب در اقتصادی  رونق بر ما بنای. دهیم تغییر را قانون توانیمنمی ما و ا  هک ا

ستفاده    آن از شود  سوءا ست،  موقت پروژه زمان و فعالیت نوت و نبوده خدمت ارائه به مکلف شهرداری  اگر. ن ساس  این بر ا   با و ا

 .ندارد لزومی وکارهاکسب نوت این از 101 ماده عوارض دریافت موضوت مالحظات این

  وکارهایکسب  از 101 ماده عوارض دریافت عدم خصوص  در شهر  شورای : استان  اسالمی  شورای  رئیس بگلو،حاجی الرضا موسی  -

 طرحم شورا  در مجددا اما نرسید،  تصویب  به شهرداری  مخالفت با متأسفانه  که پیشنهادی داد  کاربری، تغییر زمان تا کشاورزی 

 .نکند دریافت را عوارض این کاربری تغییر زمان تا شهرداری تا شد خواهد

 

 (:3دستور جلسه )

صیل   طرح " شهد  غرب جنوب تف س     مین کل اداره  سوی  ا  شده  انجام مطالعات روند و م شافات  و شنا   ط همن معدن  اکت

 "  شرق شمال

صی   گفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیسعلی اکبر  - صو ستان  وگوی دولت و بخش خ صیلی  طرح:  ا شهد  غرب جنوب تف  روند و م

 و وســازســاخت خصــوص در شــرق شــمال منطقه معدنی اکتشــافات و شــناســیزمین کل اداره ســوی از شــده انجام مطالعات

 در دبیرخانه بررسی شده است. قانونی گسل و واقعی گسل روی بر سازیبلندمرتبه

ستانداری با              - شتر در معاونت عمرانی ا سی بی ضوت نیاز به برر سد این مو ستانداری: به نظر می ر سین فکور،معاون دفتر فنی ا ح

 دعوت از مراجع ذیصالح دارد.
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 ستانداری، ا عمرانی تمعاون:با توجه به نظر دفتر فنی موضوت برای کارشناسی بیشتر      رضوی  خراسان  استاندار  نظری، یعقوبعلی -

 .شود منعکس شورا دبیرخانه به شورا در طرح جهت آن گزارش و ارجات

 

 (:4دستور جلسه )

شنهادات  " صالح  پی شنامه  » ا صوص  در مالیات  امور سا مان  ۱۰/۱4۰۱/2۰۰ شماره  بخ سیط  اختیار تفو ض خ   و بده  ت 

 "«۱4۰۱ سال در افزوده ار ش بر مالیات قانون و مست یم های مالیات قانون موضوع بخشش قابل جرائم بخشودگ 

صی  گفت شورای  دبیرخانه علی اکبر لبافی ،رئیس - صو ستان  وگوی دولت و بخش خ سب  :ا سی  اعالم برح ون کارگروه مالیاتی کمی

شنامه       کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی،  ستان، در رابطه با بخ شاورزی ا  1401/200/ 10 شماره  صنایع، معادن و ک

  های مالیات قانون موضــوت بخشــش قابل جرائم بخشــودگی و بدهی تقســیط اختیار تفویض خصــوص در مالیاتی امور ســازمان

 مورد ایراد قرار گرفته استموضوعاتی،  1401 سال در افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم

شد،  مهران - سیون کار،مالیات و تامین اجتماعی  مر شنامه روزهای پایانی خود  : دبیر کارگروه مالیاتی کمی با توجه به اینکه این بخ

شنامه آمده را باید            ستان که در این بخ شودگی مالیات ها برای ا شنهادات بلند مدتی مرتبط با حوزه بخ سپری می نماید پی را 

 ببخشد را بخشش قابل جرائم همهیا  و جرائم از بخشی تواندمی مالیاتی امور سازمان قانون، 191 ماده اساس برپیگیری نماییم. 

 مرکزی تسهیل ستاد به ارجات به نیاز تا تفویض شود استان تسهیل ستاد به فرابخشنامه ای اختیار این خواهیممی شورا از لذا ما

 .گیرد سرعت جرایم بخشودگی و نباشد

ــتان: ما  - ــودگی ها   با منوچهر علیزاده، نماینده اداره کل امور مالیاتی اس ــنهاد موافقیم ولی با توجه به اینکه اختیار بخش این پیش

 صرفا در حوزه رییس سازمان امور مالیاتی است ضروری است از آن طریق پیگیری شود تا به استان تفویض گردد.

 (:5دستور جلسه )

 "فناوری و علم های پارک در مست ر بنیان دانش های شرکت اعیان  مالکیت اسناد "

ستان  وگوی دولت و بخش خصوصی  گفت شورای  دبیرخانه علی اکبر لبافی ،رئیس -  خصوص  در خوبی مصوبات  در سال جاری  :ا

صوب  بنیاندانش هایشرکت  صد  80 تاکنون که شده  م ست،  شده  اجرایی هاآن در شکل  رفع منظور به حال این با ا   دریافت م

سهیالت  ستقر  بنیاندانش هایشرکت  ت ست  آمده تولید جهش قانون 4 ماده «چ» بند در فناروی و علم هایپارک در م   با که ا

 حققم تاکنون امر این اما شود؛  صادر  اعیانی مالکیت سند  هاشرکت  این برای است  پارک نام به امالک این زمین اینکه به توجه

 .است نشده

 دبیرخانه شرا جهت تصویب در شورا به شرح زیر است:پیشنهادات  -

 اعیانی مالکیت سند صدور امکان بر مبنی امالک و اسناد ثبت کل اداره آمادگی اعالم و مکتوب پاسخ موجب به -1

و امالک  اسناد ثبت کل اداره با انجمن هماهنگی و رسانی اطالت حسب پارک، در مستقر بنیان دانش های شرکت

 خراسان استان فناوری و علم پارک از نامه اجاره داشتن با  ذینفعان  شورا مقرر نماید، بنیان،  دانش شرکتهای و

 ندس صدور فرایند تا مراجعه اسناد ثبت به امرا، صاحبان و شرکت تغییرات آخرین روزنامه آگهی همراه به رضوی
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 رضوی خراسان فناوری و علم پارک محوطه در بنیان دانش های شرکت توسط که هایی ساختمان برای اعیانی

 .گردد صادر اعیانی سند است شده احداث

 صدور اجرای توقف رفع علوم وزارت با  مکاتبه طریق از رضوی خراسان محترم استانداری  شورا، مصوبه حسب -2

 نمایند. پیگیری را  اسناد

 خصــوص در الزم های پیگیری علوم مجددا وزارت با ای مکاتبه طی اســتان آوری فن و علم پارک محترم مدیر -3

 آورند. بعمل ملی محترم مسئوالن موافق نظر اخذ

ستان  بنیان دانش های شرکت  انجمن رئیس،بجستانی  مدنی سیدمهدی  -   عیانیا مالکیت سند  اعطای پیگیر که است  سال  سه  :ا

 هیات با هاپارک اینکه علت به علوم وزارت حقوقی معاونت موضــوت، این روی بر تولید جهش قانون تاکید وجود با اما هســتیم؛

 .شود گیریتصمیم امنا هیات در باید خصوص این در که دارد تاکید شود،می اداره امنا

شیدیان   - سعود جم سان  فناوری و علم پارک نماینده ،م ستقر  هایشرکت  برای اعیانی مالکیت سند  اعطای عدم:  خرا   پارک در م

شکالتی  هم پارک برای فناوری و علم ست  کرده ایجاد م صوبه  مطابق. ا صی    بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه  م صو  خ

سیری  هر از ما. شود  صادر  هاشرکت  این برای اعیانی مالکیت سند  باید  نیانبدانش هایشرکت  برای اعیانی مالکیت سند  که م

 .رسیمنمی جایی به کنیم موضوت این درگیر را علوم وزارت اگر اما کنیم،می استقبال شود اعطا پارک در مستقر

ری    - سناد  ثبت مدیرکل پور،مولوی سیدمرت سان  امالک و ا ضوی  خرا سناد  ثبت سازمان  :ر ستای  در امالک و ا  قانون اجرای را

ضوت  این تحقق دنبال به حدنگار ست،بر  مو ساس  این ا سناد  ثبت کل اداره ا ستان  امالک و ا  ارائه صورت  در دارد کامل آمادگی ا

 .کند صادر را هاشرکت این اسناد اعیانی، مالکیت سند اعطای برای الزم مدارک

ــتاندار نظری، یعقوبعلی - ــان اس ــوی خراس ــوال :  رض ــت این س ــرکت که آنجا از اس  جنبه که زمانی تا تنها بنیاندانش هایش

 از پس هاشرکت  این بنیانیدانش ماهیت تغییر صورت  در کنند، فعالیت فناوری و علم هایپارک در توانندمی دارند بنیانیدانش

سناد  این صدور  ضوت  داد؟این خواهد رخ اتفاقی چه ا سی    ابهام یک مو سا سی    کار آن روی بر باید و دارد ا شنا . گیرد صورت  کار

ضوت  این باید همچنین شکل   3و  2اما برای بندهای  .شود  پیگیری نهادها سایر  و علوم وزارت طریق از مو شنهادات م ی وجود پی

 است. ندارد و قابل پیگیری

 

 (:6دستور جلسه )

 " معدن  آالت ماشین به معادن تجهیز طر ق ا  معادن حو ه در وری بهره افزا ش  موضوع "

صی   گفت شورای  دبیرخانه علی اکبر لبافی ،رئیس - صو ستان  وگوی دولت و بخش خ شکالت  که آنجایی از :ا   ایهمحدودیت و م

  معادن نیاز مورد معدنی آالت ماشــین ورود با توانمی اســت، کرده مواجه متعددی مشــکالت با را معادن تجهیز امکان ،واردات

  دنیمع فعالیت نیاز مورد سطح  به استان  در موجود آالت ماشین  توان متوسط  تا کرد ایجاد شرایطی  گذرموقت صورت  به استان 

سد  شتغال،  رونق موجب امر این. بر سازی  ا شیه  به مهاجرت از جلوگیری معادن، فعال  همچنین و معکوس مهاجرت و شهرها  حا

 نماشی تولیدی هایشرکت با مذاکرات راستا این در. گرددمی استان مانده مغفول معدنی ذخایر از برداریبهره امکان شدن فعال

  تاًعمد که کوچک، معادن صاحبان  عمال و بوده باال آالت ماشین  خرید قیمت که آنجایی از اما است،  گرفته صورت  خارجی آالت

شین  این خرید توان د،نشو می شامل را  غیرفعال معادن ست  الزم ندارند، را آالت ما شین  این تا ا  در ایاجاره صورت  به آالتما
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  کرهمذا با توانمی. است  نشده  محقق کشور  در معدنی آالتماشین  اجاره موضوت  تاکنون.گیرد قرار استان  معدنی فعالین اختیار

ــورهای با ــین این اجاره و فارس خلیج حوزه کش ــتفاده مقیاسکوچک معادن کردن فعال برای آالتماش   معادن فعالیت .کرد اس

 .کند همکاری خصوص این در دارد آمادگی هم بانکی شبکه کنیم، استفاده روش این از باید کوچک

ضا  - سی  صفار  احمدر سیون  رئیس، طب صوبات      اتاق معدنی صنایع  و معدن کمی شاورزی: با توجه به م صنایع،معادن و ک بازرگانی،

شــورای گفت وگو کمیســیون مودف شــد تا موضــوت مشــکالت معادن راکد و چگونگی فعال ســازی آن ها را پیگیری نمایدکه  

س  ست که   ت، در این رابطه یکی از موارد احص گزارش کاملی تهیه و در حال انجام مراحل پایانی ا  بخش آالتماشین ا شده این ا

 االتماشین خرید امکان و یافته افزایش شدت به هاقیمت. است سال 25 تا 15 هاآن سنی میانگین و فرسوده شدت به ما معدن

سط  جدید سی  را طرحی ما .ندارد وجود معدنکاران تو شین  بتوانیم اگر آن به بنا که کردیم برر شورهای  از را معدنی آالت ما  ک

 ماشین  اجاره برای دار معدن که ای هزینه کنیم، وارد استیجاری  و موقت گذر صورت  به فارس خلیج حوزه کشورهای  و اروپایی

سال  برای صد  50 الی 40 حداکثر کند، می پرداخت یک شین  در شور  داخل آالت ما ست  ک  که کند می کمک مهم این تحقق ا

سند  برداری بهره از حد یک به ما معادن ستقیم  طور به معدن هر و بر شغول  را نفر 10 م شکل .کرد خواهد کار به م ست  این م  ا

.  مدهی آنان به ترــمینی باید نماییم، اجاره آنان از را ماشــینی یا کنیم منعقد را قراردادی خارجی طرف با خواهیم می وقتی که

ــکل ــت آن دوم مش ــت بهتر نیز ما برای هرچند کرد؛ خواهد دریافت ما از را اجاره ابتدا، همان قرارداد طرف که اس  را اجاره اس

سهیالت  از بتوانیم خصوص  این در اگر حال. هستیم  مواجه ارزی نوسانات  با که چرا کنیم، پرداخت ابتدا همان ست  بانکی ت  فادها

 .بود خواهد راهگشا بسیار کنیم

 در اما موافقیم، کنند فعال را معادن که روشــی هرگونه با ما: ســازمان صــنعت، معدن و تجارت اســتان رییس رجبی، امیررضــا -

صوص  شین  اجاره خ ضاتی  و ابهامات با معدنی آالت ما صل  و حل باید که مواجهیم قوانین در تعار ستفاده    آن از تا شود  ف  سوءا

 .نشود

ــتاندار نظری، یعقوبعلی - ــان اس ــوی خراس ــتیم و باید   طرح این اجرای موافق : مارض ــرمایه درفیت ازهس  همچنین و گذاریس

 استفاده شود. معدنی محصوالت فرآوری و استخراج هایحوزه در خارجی پیمانکاران
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

 به  ورود 101 ماده  عوارض

حدوده  طه  در...  و م   با  راب

شاورزی  واحدهای ستقر  ک  م

 ورود و  روســتایی مناطق در

حدوده  ــهری های  م  به  شـ

  روستایی مناطق

  

 در مستقر  کشاورزی  واحدهای با رابطه در...  و محدوده به ورود 101 ماده عوارضاخذ   از گزارشی 

ستایی  مناطق ستایی  مناطق به شهری  های محدوده ورود و  رو سط  رو    شورا  دبیرخانه رییس تو

 :نمود مقرر شورا بررسی، و بحث از پس و گردید مطرح

با توجه به توضیحات رییس شورای استان مبنی بر رفع موانع مطرح شده و پیشنهادات قبلی  الف( 

موضوت   ارائه شده به شورای شهر و ضرورت حمایت از کسب و کارهای بخش کشاورزی مقرر شد         

شاورزی که     سب و کارهای بخش ک سازمان        ک صادر کننده مجوز فعالیت )  ستگاه  سب تایید د ح

خاصی توسط شهرداری ها به آنها ارائه نمی گردد      داشته و خدمات ماهیت موقت جهاد کشاورزی(  

عوارض موضوت    و قرار گرفتن در محدوده خدماتی موضوت  با رعایت سرفصل های زیست محیطی   

لحاظ ها تا محقق شدن بند ب این مصوبات برای این واحدها    اصالحی قانون شهرداری   101ماده 

 نگردد.

به شورای اسالمی مشهد جهت بررسی و تصویب پیشنهاد نماید  دو هفته  درف مدت شهرداریب( 

شهرداری بابت ماده       تا شاغل تنظیم و حقوق قانونی  صالحی و   101صلح نامه ای با این نوت از م ا

ــود این حقوق در مراجعات  ــخص گردد ولیکن با اخذ تعهد از مالک مقرر شـ ورود به محدوده مشـ

 و شکل گیری فعالیت دیگری باشد ارزیابی و پرداخت گردد. بعدی که می تواند هرنوت تغییر

2 

ــیلی طرح  غرب جنوب تفصـ

 انجام مطالعات روند و مشهد 

ــده ــوی از شـ  کل  اداره  سـ

سی    زمین شافات  و شنا  اکت

    شرق شمال منطقه معدنی

 

صیلی  طرحدر رابطه با  شهد  غرب جنوب تف  زمین کل اداره  سوی  از شده  انجام مطالعات روند و م

سی    شافات  و شنا سه  درمطالبی   شرق  شمال  منطقه معدنی اکت  تردف نظر به با توجه و مطرح جل

شتر،       فنی سی بی ستانداری مبنی بر نیاز موضوت به برر ش  برای موضوت  نمود مقرر شورا  ا سی کار   نا

این معاونت درف مدت یک ماه با دعوت از بخش  و ارجات اســتانداری، عمرانی معاونت به بیشــتر

  معادن صنایع،  بازرگانی، عمران اتاق و مهندسی  فنی، خدمات کمیسیون  ) از جمله  خصوصی  های 

شاورزی   و سعه   ک ستان(   و  انجمن تو سی  ذینفع و و دولتی  سرمایه گذاری و عمران ا مرتبط، برر

  .نماید منعکس شورا دبیرخانه به شورا در طرح جهت را آن گزارشهای کارشناسی را انجام و 

3 

نهــادات    ــ ــالح پیشـ   " اصـ

ــنــامــه  ــمــاره بــخشــ  شــ

 امور سازمان 10/1401/200

 تفویض خصــوص در مالیاتی

ــیط اختیــار  و بــدهی تقسـ

ــودگی   ــابــل جرائم   بخشـ  ق

ــش ــوت بخشـ   قــانون موضـ

 قانون و مستقیم های مالیات

 امور سازمان 10/1401/200 شماره بخشنامه " اصالح پیشنهادات رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با

 انونق موضوت بخشش قابل جرائم بخشودگی و بدهی تقسیط اختیار تفویض خصوص در مالیاتی

به جلسه ارائه نمود و  مطالبی "1401 سال در افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم های مالیات

 با توجه به تاریخ اتمام این بخشنامه در پایان سال و ارسال پیشنهادات دبیرخانه به مرکز از طریق

اداره کل امور مالیاتی استان و هچنین طرح و ارائه به رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در 

و گوی  دولت و بخش خصوصی و هیات رییسه کمیسیون های نشست مشترک اعراء شورای گفت "

تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با جناب آقای دکتر منظور معاون محترم 

و نیز با توجه به ضرورت ارائه پیشنهادات دائمی مقرر   "کشوروزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی 

 محترم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوتاری با مکاتبه با رییس درف مدت یک هفته  استاند گردید
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یات     در افزوده ارزش بر مال

 "1401 سال

یر )مستقیم و غ مالیاتیقابل بخشش فرابخشنامه ای بخشودگی جرایم  اختیاردرخواست تفویض 

قانون مالیات های مستقیم به ستاد تسهیل استان با محوریت اداره کل  191موضوت ماده  مستقیم(

اد مجدد از ستاد تسهیل کشور، ست راسا و بدون نیاز به مجوز تا نمایدر مالیاتی استان را پیگیری امو

 تایاسی و در رتسهیل استان نسبت به اعمال بخشودگی جرایم بدون توجه به بخشنامه های اعالم

 بهبود محیط کسب و کار وفق قانون اعمال گردد.

4 

 تشرک  اعیانی مالکیت سناد ا

 در مســتقر بنیان دانش های

 فناوری و علم های پارک

 ناوریف و علم های پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت اعیانی مالکیت سناداصدور  در رابطه با 

 :دشورا مقرر نموو رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه 

 رصدو امکان بر مبنی امالک و اسناد ثبت کل اداره آمادگی اعالم و مکتوب پاسخ موجب به -1

 و رسانی اطالت حسب پارک، در مستقر بنیان دانش های شرکت اعیانی مالکیت سند

دبیرخانه شورا  بنیان،  دانش شرکتهای و امالک و اسناد ثبت کل اداره با انجمن هماهنگی

 شرکت توسط که هایی ساختمان برای اعیانی سند صدور یندآفر موضوت درف مدت دو ماه 

را مورد  است شده احداث رضوی خراسان فناوری و علم پارک محوطه در بنیان دانش های

قرار داده و پیشنهادات مورد نظر را جهت تصویب نهایی به شورا مجدد کارشناسی بررسی 

 ارائه نماید.

 صدور اجرای توقف رفع علوم وزارت با  مکاتبه طریق از درف مدت  دو هفته استانداری -2

 نمایند. پیگیری را  اسناد

علوم  وزارت با ای مکاتبه طی دو هفتهدرف مدت   استان آوری فن و علم پارک مدیر   -3

 آورند. بعمل ملی محترم مسئوالن موافق نظر اخذ خصوص در الزم های پیگیری مجددا

5 

ــوت  وری بهره افزایش  موضـ

 طریق   از معــادن  حوزه  در

عادن  تجهیز ــین   به  م  ماشـ

 معدنی آالت

 آالت ماشـــین به معادن تجهیز طریق از معادن حوزه در وری بهره افزایش  موضـــوت گزارشـــی از

 و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود: گردید مطرح دبیرخانه شورا رییس  توسط معدنی

  اهنگیهم کمیسسیون   ، شورا  دبیرخانه در بانکی شبکه  اولیه موافقت اعالم به توجه با    -1

ــرایط ماه  یک  مدت  درف ها  بانک   ــتفاده  شـ  خارجی  اجاره  و خرید  قراردادهای  از اسـ

شین  ورود المللی بین بانکداری ستفاده  امکان و  نموده فراهم را آالت ما سهیالت  از ا  ت

 .نماید فراهم را موضوت این منابع تامین جهت جعاله

 حسب  اینکه به نظر موقت، ورود آالت ماشین واردات و نامه ضمانت  صدور  خصوص  در -2

 زبج  ای نامه ضمانت  هر صدور  ،ات دبیرخانه شورا جلس  در بانکی کارشناسان   نظر ادهار

  قالب در شـورا  لذا. اسـت  پذیر امکان  خارجی کشـورهای  در وام پرداخت نامه ضـمانت 

 :نمایدمی  مقرر بانکها هماهنگی کمیسیون تکالیف

سب (  الف شخیص  ح   بانک های نامه ضمانت  که مواردی در بانکی شبکه  پیگیری و ت

 ورتص بانک طریق از نامه ضمانت صدور باشد پذیرش قابل مقصد کشور برای مستقیما 

 پذیرد،
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 توســط صــادره نامه ضــمانت که هایی کشــور در گرفته، صــورت توافق به بنا  (ب

شور  صد  ک شد  پذیرش قابل مق   بانک داد قرار طرف خارجی کارگذار که صورتی  در نبا

شور  عامل های شته  وجود ک شد  دا شور  در و با صد  ک شد  پذیرش مورد مق   های بانک با

ستان  شور  یا و  ا شتوانه  به و کرده صادر  متقابل نامه ضمانت  یک ک   ذارکارگ بانک آن پ

شور  در قبول مورد خارجی صد  ک ضی  طرف نفع به نامه ضمانت  یک مق   می صادر  متقا

 .نماید

 از پس روز ده  مدت درف  حداکثر نماید مقرر شورا  آالت، ماشین  واردات با ارتباط در -3

سط  اجرایی کارهای سازو  و توافقات انجام سیون  تو سیون   ، بانکها هماهنگی کمی  کمی

ــنایع و معدن ــنایع، بازرگانی، اتاق معدنی ص ــاورزی و معادن ص ــبت  کش    اطالت به نس

سانی  سایی    و ر ضیان  شنا  انجام جهت  گروهی یا و فردی صورت  به آنها معرفی و متقا

شین  واردات ست  معدنی، واحدهای به اجاره منظور به آالت ما ضیان  نهایی فهر  را  متقا

سی  جهت و تهیه ستان  صمت  سازمان  به تایید و برر سال  ا  صمت  سازمان  و نماید ار

ــتان  ــی از پس ماه یک  مدت  درف اسـ  پذیرش با و اجرایی فرآیند نهایی تایید و بررسـ

 کمیسیون به بعدی  اقدامات جهت را آن ، اجرا مسیر در فرآیند براین نظارت مسئولیت
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