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1 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

صنایع،بازرگانی،اتاق: محل نشست13,30:ساعت خاتمه12,00:ساعت شروع 12/10/98:تاریخ جلسه 72:شماره نشست 
معادن وکشاورزي استان

دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

طرح اطالعات و اخبار اقتصادي

:دستور جلسه

آیین نامه تاسیس و بهره برداري شرکتهاي تسهیل گر ارایه در خصوصسالمت يگردشگريشرکتهایشرويپيچالش ها-
خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سالمت

هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي در استان خراسان رضوي پیرامون خریـد  ارائه گزارشی از پیگیري درخواست شرکت -
تضمینی برق از نیروگاههاي تجدید پذیر و سایر موارد مربوط به این حوزه

قانون برنامه ششم توسعه 6ماده ) ب(پیشنهادات اجرایی در رابطه با  نحوه اجراي بند-
و کمیته راهبردي موضوع این دستورالعملدستورالعمل رتبه بندي متقاضیان کارت کارآفرینی-

:خارج از دستور

------------------
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2 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه
دولت-الف

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

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرمدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان حسین امیر رحیمی3
غایبرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
محمد امین بابائینمایندهمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سنجريمحمد 5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استان محمدرضا اورانی6
حمید صفاي نیکونمایندهاستان يهابانکهماهنگیدبیرکمیسیونحسن مونسان7

مکرمی فر8
فرهنگی،صنایع دستی و مدیرکل سازمان میراث 

استانگردشگري
یوسف بیدخورينماینده

محمد اسماعیل خیامینمایندهمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکیبدیعی9

مجلس شوراي اسالمی-ب

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

حاضرمجلسنماینده حمید بنائی1

قوه قضائیه-ج

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

غایباستانمرکزدادستاندرودي2
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تعاونی و خصوصی-د
)هارؤساي اتاق (

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

غالمحسین شافعی1
ومعـــادنصـــنایع،بازرگـــانی،اتـــاقرئـــیس

حاضراستانمرکزکشاورزي

غایب استانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2
حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1
حاضرنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضوياسماعیل آذري2
غایبنماینده اتاق اصناف مشهدمحمد قانعی رود معجنی3
حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4

علی شریعتی مقدم5
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي خراسان رضوي
حاضر

غایبرضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6

علیرضا تیموري7
خراساننماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان

رضوي
حاضر

حاضررئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8
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شهرداري و شوراها-هـ

سمتخانوادگینام و نام ردیف
وضعیت حضور

)نماینده/ غایب/ حاضر(
نام و نام خانوادگی نماینده
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غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

نحـوه اداره  دستورالعمل اصـالحی  4ماده 1، در صورت حضور نماینده به جاي عضو اصلی شورا، موضوع تبصره )ردیف هاي الف تا هـ(در جداول فوق :توضیح
ی نام و نـام خـانوادگ  "درج شده و در ستون بعدي، "نماینده"، کلمه "وضعیت حضور"در ستون وگوي دولت و بخش خصوصی، جلسات شوراهاي استانی گفت
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هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه-و
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مشهدجهانگرديوهوائیدفاترخدماتصنفیانجمنمدیرههیئترئیسزادهسعید ولی6

یی و جهانگردي کاج نقره اي مشهد شرکت محترم خدمات مسافرت هواجناب آقاي غفران7
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مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

و حل و دولت و بخش خصوصی گوي دولت و بخش خصوصی در کشور، محلی براي طرح مشکالت، مطالبات و اقدامات و شوراهاي گفت-
در خصوص ي دولت و بخش خصوصی خراسان رضويوگودبیرخانه شوراي گفتوهستند گفت و گو فصل مشکالت در سایه تعامل و 

.را باید انجام دهدمیزان حضور و اثرگذاري اعضاي شورا ارزیابی الزم
تان ها مقام اول را درصد در میان دیگر اس92,2خراسان رضوي با نمره وگوي دولت و بخش خصوصی با ارزیابی وزارت کشور شوراي گفت-

.العاده عمل کرده استکسب رتبه اول کشور، از نظر کسب امتیازهاي مربوطه، فوقعالوه بروکسب کرده است

و دعوت از مسئوالن ملیو زه ملی و استانی به شمار می آیداستان ظرفیت بسیار خوبی در حودولت و بخش خصوصیشوراي گفت و گوي-
.ز براي حل مشکالت اقتصادي می شودحضور مسئوالن استانی و بخش خصوصی باعث تمرک

شوراي گفت و گو، جز. برگزار شده استهاي زیادي براي رفع مشکالت استان در قالب شوراي گفت و گو با مسئوالن کشوري نشست-
. برگزار شدمحترمو بنا به دستور رئیس جمهوراسالمی رشاد فرهنگ و امحترم کارگروه ملی زیارت هم که مدتی تعطیل بود با حضور وزیر 

ساالنه شهر مشهدزیراصوص براي مشهد به شمار می آیدنشست بعدي این کارگروه نیز در قم برگزار خواهد شد و این اتفاق خوبی به خ
پذیراي میلیون ها زائر است

با توجه به . به تاجیکستان و دیدارهاي صورت گرفته با توفیقات خوبی همراه بود و دستاوردهاي مثبتی حاصل شداستاندار محترمسفر اخیر -
میلیارد دالر صادرات داشته 5می تواند ساالنه تا رضويقابلیت هاي کشورهاي همسایه و نیازمندي هاي موجود در سطح منطقه، خراسان

د نزولی داشته و امروز فرصت بسیار مناسبی براي فعاالن اقتصادي فراهم است که باید از آن بهترین این موضوع در سال هاي اخیر رون. باشد
.بهره را بگیرند

):1(جلسه دستور 

آیین نامه تاسیس و بهره برداري شرکتهاي تسهیل در خصوصسالمت يگردشگريشرکتهایشرويپيچالش ها
متگر ارایه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سال

با توجه به اینکه موضوعات مرتبط با گردشگري سالمت به هر دو حوزه گردشگري و سالمت ارتباط دارد و دو وزارتخانه مرتبط را درگیر -
توافق نامه اي  فی ما بین وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان وقت میراث فرهنگی 24/2/98نموده است لذا در تاریخ 

یع دستی منعقد گردید که متن این توافق نامه مورد نظر بخش خصوصی مرتبط نیز بوده است، متعاقب این توافق نامه و گردشگري و صنا
علی رغم اینکه در متن توافق نامه در خصوص تقریر آیین نامه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مطلبی ذکر نشده بود، این 

تدوین و ابالغ آیین نامه تاسیس و بهره برداري شرکتهاي تسهیل گر ارایه خدمات تشخیصی درمانی به وزارتخانه بصورت یکجانبه اقدام به 
گردشگران سالمت نمود که در این آیین نامه مواردي از نقض توافق نامه بنابر تاکید نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري و 

شود و این موارد موجب ایحاد مشکالتی براي بخش خصوصی شده است که صنایع دستی استان و بخش خصوصی مرتبط مشاهده می 
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موارد نقض شده و مسایل مورد نظر بخش خصوصی حسب ارجاع دبیرخانه شورا، توسط کمیسیون گردشگري اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و 
.رخانه شوراي گفت و گو مورد بررسی قرار گرفتکشاورزي استان تهیه و در جلسات دبی

در خراسان رضوي، کمیته . فه دولت و بخش خصوصی، کمک به توسعه گردشگري سالمت در کشور و ساماندهی ظرفیت هاي آن استوظی-
گردشگري سالمت تشکیل شده که اعضاي موثري از بخش دولتی و خصوصی در آن عضویت دارند و مصوبات خوبی در این راستا اخذ شده 

ین نامه تاسیس و بهره برداري شرکت هاي تسهیلگر حوزه گردشگري سالمت از سوي وزارت بهداشت اما در این میان، آی. و در حال اجراست
صادر شد که طبق آن، شرکت هاي تسهیلگر باید مجوز خود را از این وزارتخانه اخذ کنند و از طرفی، این مجوزها تنها به شرکت هاي 

وز را به هر شرکتی که یکی از اعضاي هیئت مدیره اش مدارك پزشکی داشته در واقع، شرایط به گونه اي است که مج. حقوقی داده می شود
.باشد، داده می شود

مجوز مختلف از سه 4سال اخیر 6ي این است که فعاالن گردشگري سالمت در طی و جهانگردییانجمن دفاتر خدمات مسافرت هوادغدغه -
ت باالي گردشگري سالمت، کارگروهی ویژه تشکیل شده و سازمان ها و ارگان در استان نیز با توجه به ظرفی. ارگان متفاوت اخذ کرده اند

امروز بیشترین حجم فعالیت در حوزه گردشگري سالمت مربوط به این شرکت ها است . هاي مختلف در شوراي راهبري آن عضویت دارند
. ودپس اگر شیوه نامه مذکور با روند فعالیت این شرکت ها منافات دارد، باید اعالم ش

ي، طبق توافق نامه وزارتخانه هاي میراث فرهنگی و بهداشت، در عرصه گردشگري سالمت نقش و جهانگردییدفاتر خدمات مسافرت هوا-
تسهیلگري دارند اما اگر قرار است خالف توافق این دو وزارتخانه، مجموعه هاي تسهیلگر دیگري نیز ایجاد شود، به معناي موازي کاري و 

.اي بخش خصوصی و آژانس هاي خدمات مسافرتی استهزینه سازي بر
درصد گردشگر سالمت کشور به این استان می آیند که 70تا 60شرکت گردشگري سالمت در استان فعال هستند و بیش از 34هم اکنون -

یز با آن در سطح ملی انجمن حرفه اي گردشگري سالمت نیز در استان تشکیل شده و ساختاري همگن ن. عمدتا گردشگر زیارت هم هستند
هستند اما مسئله این است که درباره موضوعاتی که اخیرا ابالغ شده، با خراسان رضوياش از استان شکل گرفته که سه نفر از هیئت مدیره
.این انجمن مشورتی انجام نگرفته است

سالمت در استان همکاري خوبی بین میراث هاي گردشگريدر تشکیل شرکتنمایندگان دانشگاه علوم پزشکی در جلسه مطرح نمودند که -
در توافقنامه دو . فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت و ایجاد انجمن حرفه اي فعال در این حوزه نیز به تصویب رسیده است

شگري سالمت وزارتخانه، بحث صدور مجوز گردشگري از سوي وزارت بهداشت ذکر شده و تاکید این مجموعه بر آن است که چون گرد
هاي بعد از جایی بیمار، پیگیريموضوعی تخصصی است، موضوعاتی مثل پذیرش بیمار از آن سوي مرز، انتخاب مرکز درمانی مناسب، جابه

اما . سها باید ارائه شودی براي گردشگران نیز از سوي آژاناز طرفی، بسته هاي خدمات. باید توسط شرکت تسهیلگر انجام شود... درمان و
طبق آیین نامه وزارت بهداشت و درمان، .ها فرد متخصص را در مجموعه خود داشته باشندات تسهیلگري نیازمند این است که شرکتخدم

هاي خدمات شود که یک عضو هیات مدیره با مدرك پزشکی داشته باشد که این مشکل اصلی شرکتمجوز تسهیلگري به شرکتی داده می
.رت بهداشت قابل حل استمسافرتی می باشد و از سوي وزا

قانون توسعه 7ماده در جلسه اعالم نمودکه معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري خراسان رضوي نیز -
صنعت ایرانگردي و جهانگردي قید کرده که امور مربوط به گردشگري را شرکت هاي خدمات مسافرتی باید انجام دهند و این اقدامات شامل 

تولی گري انواع گردشگري به عهده میراث فرهنگی است؛ ما باید گردشگر را جذب و وارد کشور کنیم و تا . انواع گردشگري می شود
این موضوع در توافق . بیمار را تحویل بگیرند) مجوز فعالیت در گردشگري سالمت(IPDبیمارستان برسانیم و سپس بیمارستان هاي داراي 
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ها به این موضوع تاکید شده که آژانسها مسافرتی باید به دو وزارتخانه نیز آمده و حدود اختیارات مشخص شده است اما در برخی استان
یتی شان عوض شود و پرستار یا پزشکی به عنوان سهامدار داشته باشند اما این دستورات تسهیلگر تبدیل شوند، ساختار مدیرهاي شرکت

اختیاراتی که به شرکت تسهیلگر داده اند . خواسته ما این است که کار گردشگري را متولی حوزه گردشگري انجام دهدهاستمانع کار آن
.و وزارتخانه است و این روند، نوعی دوگانگی در تصمیم گیري و اجرا ایجاد کرده استدر خارج از مرزهاي توافق د

جناب چندین جلسه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران در همین زمینه موضوع دستور کار در سطح ملی نیز مطرح است-
، تشکل هاي مشکالت ایجاد شدهعالوه براین را نادیده گرفت که اما نباید. ستجمهور داشته ادکتر جهانگیري، معاون اول رئیس آقاي 

.نشوندبیماران در مشهد گرفتار دالل ها باید بهتر عمل نمایند تابخش خصوصی نیز در حوزه گردشگري 

):2(دستور جلسه 

ارائه گزارشی از پیگیري درخواست شرکت هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي در استان خراسان رضوي 
پیرامون خرید تضمینی برق از نیروگاههاي تجدید پذیر و سایر موارد مربوط به این حوزه

نرخ هاي خرید تضمینی برق از ولی . در قالب تکالیف برنامه ششم توسعه،  ایجاد و توسعه نیروگاه هاي تجدیدپذیر از اهداف برنامه است-
ظرفیت نیروگاه .یجاد نشود، بلکه برخی نیروگاه ها در حال متوقف شدن هستند نیروگاه ها و عدم افزایش آن باعث شده نه تنها توسعه اي ا

3با افزایش 97مگاوات رسیده است اما متاسفانه از ابتداي سال 800مگاوات به 200سال و نیم از 2تجدیدپذیر ایران در طی حدود 
؛ به طوریکه سرمایه گذاري در نیروگاه هاي گیري داشته استافزایش چشمهزینه اولیه احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر ،برابري نرخ ارز 

. سال رسیده است5در نیروگاه هاي کیلوواتی خورشیدي به نزدیک زمان بازگشت سرمایه تجدیدپذیر بزرگتر، کامال غیر قابل توجیه و 
هاي تجدیدپذیر و سایر موارد مربوط به توسعه هاي جدید خرید تضمینی برق از نیروگاهابالغ نرخاصالح بخشنامه وزیر محترم نیرو پیرامون -

مهمترین نکته مصوبه .استبخش خصوصی ذیربطمورد انتقاد و اجراي تکالیف دستگاه هاي اجرایی درباره استفاده از انرژیهاي تجدیدپذیر
ته منفی دارد، نخست حذف درصدي نرخ خرید تضمینی انرژي تجدیدپذیر است اما این مصوبه دو نک30نرخ خرید تضمینی برق، افزایش 

نکته منفی که مشکل ایجاد می نمایددرصدي نرخ ها، ضریب ساعتی قراردادها حذف می شود 30با وجود افزایش کهضریب ساعتی است
مگاواتی پیشنهاد برگزاري مناقصه شده 10براي نیروگاه هاي بیش از . دوم در این مصوبه، مکانیسم مناقصه در تعیین نرخ خرید برق است

.ابتدا نیروگاه ها به ثبات برسند و سپس این اتفاق محقق شودکهاین است بخش خصوصی ذینفع که تقاضاي 
اجراي این .استدرصد برق مصرفی سازمان هاي دولتی از حوزه تجدیدپذیر یکی دیگر از درخواست هاي فعاالن این حوزه 20الزام تامین -

.موضوع در استان شکل گیري کسب و کاري جدید براي شرکتهاي برق تجدیدپذیر را به دنبال خواهد داشت
خصوص این است که با توجه به تغییرات پیشنهادي وزارت نیرو در مصوبه نرخ هاي نخستین پیشنهاد دبیرخانه شوراي گفت و گو در این-

جدید خرید تضمینی برق، آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با بخشنامه وزیر نیرو طبق ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 
.نفع و اتاق بازرگانی ارسال و سپس اقدام الزم انجام شودذيقانون رفع موانع تولید، براي بررسی و اظهارنظر به بخش خصوصی60
پیشنهاد دوم این است که با توجه به سهم برابر خرید برق تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی از عوارض برق و همچنین افزایش ظرفیت -

نابع مالی خرید، تضمین این بخش از برق مصرفی برابر و کمبود م4هاي تولیدکننده برق تجدیدپذیر در بازه زمانی یکسال و نیم به شرکت
.درصد برسد70پیگیري گردد تا سهم خرید برق تجدیدپذیر از عوارض برق به 
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):3(دستور جلسه 

قانون برنامه ششم توسعه 6ماده ) ب(پیشنهادات اجرایی در رابطه با  نحوه اجراي بند
قانون برنامه ششم توسعه در جلسات دبیرخانه شورا 6ماده ) ب ( اجراي بند پیشنهادات تشکلهاي بخش خصوصی و تعاونی پیرامون نحوه -

.مطرح گردید

:شرح ماده 

هاي عمومی، اصالح نظام درآمدي دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجـراي  جویی در هزینهمنظور تحقق صرفهبه-6ماده "
:قانون برنامه ششم

.تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع استبرقراري هرگونه -الف
مـاده  ) 1(و بندهاي آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصـره  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ) 38(عوارض موضوع ماده -ب

مـاده مـذکور توسـط    ) ج(و ) ب(، )الـف (شرح زیر در مورد بندهاي بهدروهاگذاري خومذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره
:گرددسازمان امور مالیاتی کشور توزیع می

قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به ) 38(ماده)الف(عوارض وصولی بند-1
داري داري کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهن استان نزد خزانهحساب تمرکز وجوه آ
روستاها و منـاطق عشـایري و براسـاس شـاخص جمعیـت بـه       %) 30(درصدشهرها و سی%) 70(گردد، به نسبت هفتاددرصدکل کشور افتتاح می

هاي شهرستان مربوط واریـز  سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حساب فرمانداري. گرددمیها واریزها و دهیاريحساب شهرداري
.گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایري هزینه شودمی

بـه  %) 100(انزدهم مـاه بعـد بـا تخصـیص صددرصـد     عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پ-تبصره
.گرددها واریز میها و دهیاريحساب شهرداري

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضـوع قـانون   ) 38(ماده ) د(و ) ج(، )ب(عوارض موضوع بندهاي -2
نام سازمان امور مالیـاتی کشـور نـزد    قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به) 43(ماده ) ج(گذاري خودروهاي موضوع بند مذکور و عوارض شماره

%) 53(درصدوسهسهم کالنشهرها، پنجاه%) 12(درصدوجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده. شودداري کل کشور واریز میخزانه
ایري براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور روستاها و مناطق عش%) 35(درصدوپنجسایر شهرها و سی

سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري، به . گرددها و مناطق عشایري توزیع میها و دهیاريشود، محاسبه و بین تمام شهرداريابالغ می
ریزي شهرستان صرف امور عمـران و آبـادانی   هاي برنامهرات و مصوبات کمیتهحساب فرمانداري شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقر

عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهاي تولیـدي مسـتقر در   %) 30(درصدهمچنین سی. همان روستاها و مناطق عشایري شود
تمام شهرکها و نـواحی  نیمه) هايپروژه(در آنها و تکمیل طرحهاي ها و ارائه خدمات ها براي تأمین زیرساختشهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

.گردداین سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت کسر می. گیردصنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهاي صنعتی استان قرار می
خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهاي شهرکهاي استان جهت ارائه%) 30(درصد از مبلغ موضوع سهم سی%) 5(درصدپنج-تبصره

شـرکت شـهرکهاي صـنعتی و    . گیـرد قرار مـی 31/2/1387خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاري، مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنعتی مصوب 
.نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند

.قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است)39(ماده ) 2(و ) 1(هاي بخش مغایرت بر تبصرهاین ماده در ) ب(بند ) 2(در طول برنامه ششم جزء 
قانون مالیات بـر ارزش افـزوده در هـر شهرسـتان بـه نسـبت جمعیـت بـین         ) 38(ماده) 1(آالیندگی واحدهاي تولیدي موضوع تبصرهعوارض-3

در صورتی که آلـودگی  . گرددهمان شهرستان توزیع می) دهیاري و مناطق عشایريبراي روستاهاي فاقد(ها ها و فرمانداريها، دهیاريشهرداري
هـاي اعالمـی   به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاسـت ) پنجاه نفر و بیشتر(واحدهاي بزرگ تولیدي

ربط، مدیرکل محیط زیست و مـدیرکل  هاي ذيو فرمانداران شهرستاناي مرکب از رئیس سازمان استان سازمان به نسبت تأثیرگذاري، در کمیته
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.شودهاي متأثر توزیع میامور مالیاتی استان بین شهرستان
هاي متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاي کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهاي در صورتی که شهرستان-تبصره
ربط، نماینـده سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و نماینـده       هاي ذيمتشکل از نماینده سازمان، رؤساي سازمان استان) و بیشترپنجاه نفر(بزرگ 

".هاي اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کردهاي مربوطه براساس سیاستادارات کل امور مالیاتی استان

قانون شهرداریها بوده و هیجگونه خدماتی شهرداریها به شهرکهاي صنعتی ارائه نمی نمایند، و بر از آنجائیکه شهرکهاي صنعتی مستثنی از -
قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهاي آالینده محکوم به پرداخت یک درصد ارزش افزوده بیشتر یا جریمه  می 38اساس تبصره یک ماده 

بیشتر براي جلوگیري ازآن الزم است این عوارض جهت هزینه کردن در رفع آلودگی و شوند لذا به منظور کنترل آالیندگی در مبدا و تالش
ایجاد محیطی پاك و سالم و بهبود محیط کسب و کار در شهرکهاي صنعتی هزینه شود لذا با   عنایت به اینکه در حال حاضر الیحه اصالح 

.ست پیشنهادات دبیرخانه شورا جهت تصویب به شورا ارائه می گرددقانون مالیات برارزش افزوده مورد بررسی در مجلس شوراي اسالمی ا
در مجلس به تصویب رسید، شرکت هاي خدماتی عهده دار اداره، تکمیل، نوسازي و بازسازي در شهرك 83به استناد قانونی که در سال -

هاي صنعتی هستند، آن هم درحالی که منابع آن ها از محل هزینه شارژ، آب بها و بهاي فاضالب تامین می شود اما با توجه به مشکالت 
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرك صنعتی توس لذا ال حاضر اخذ این مبالغ مذکور با مشکل مواجه شده است و واحدهاي صنعتی، در ح

.تا بخشی از مشکالت شهرك هاي صنعتی از این محل ساماندهی شوداستخواستار تصویب پیشنهادات دبیرخانه 

):4(دستور جلسه 

کمیته راهبردي موضوع این دستورالعملدستورالعمل رتبه بندي متقاضیان کارت کارآفرینی  و 
کمیته اي که . در این راستا باید یک کمیته اي راهبردي براي این دستورالعمل اجرایی شکل بگیرد تا بر روند کار نظارت داشته باشد-

.متشکل از دستگاه هاي متولی و نمایندگانی از بخش خصوصی است
ه شورا مورد بررسی و به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفته و جهت تصویب در شورا پیشنهاد این دستورالعمل با اهداف زیر در جلسات دبیرخان-

:می گردد

ها، معیارها و شـاخص هـاي تعریـف شـده بـه منظـور افـزایش        بندي متقاضیان و تشریح مولفهتبیین الگو و تدوین روش واحد رتبه-1
.اطمینان از صحت رتبه بندي

.از طریق بکارگیري روشهاي علمی و عادالنه رتبه بنديکارآفرینان تمایز بین -2

.تسهیل روابط از طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه کارآفرینان-3

.فراهم آوردن بستر قابل اعتماد براي اعطاي امتیازات ویژه به کارآفرینان رتبه بندي شده-4

کمیته اي که . اجرایی شکل بگیرد تا بر روند کار نظارت داشته باشددر این راستا باید یک کمیته اي راهبردي براي این دستورالعمل -
.متشکل از دستگاه هاي متولی و نمایندگانی از بخش خصوصی است

مزایاي ویژه پیشنهادي جهت  دارندگان کارت هاي طالیی، نقره اي و برنزي-
 ع(خادم افتخاري حرم امام رضا(
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روز کاري5قدس حداکثر ظرف مدت امکان مالقات با استاندار و تولیت آستان
با تصویب شوراي فرهنگ عمومینام گذاري یک خیابان در شهر به نام فعال اقتصادي برتر
و روستاهاو شهرهایی که توسط معین مربوطـه بهبـود شـاخص    نصب تندیس یا تابلو در شهر با نام یا عکس فعال اقتصادي برتر

.هاي اقتصادي داشته است
 کارآفرینی در دانشگاهایجاد کرسی
حضور در مصاحبه ها و میزگرد هاي تخصصی اقتصادي
در ...)زیرنـویس و  (ساخت مستند از زندگی نامه و تبین تئوري حوزه اقتصاد و صنعت کارآفرین  و استفاده از تبلیغات تلویزیونی

صدا و سیما 
تبلیغات شهري از تولیدات کارآفرین
استفاده از پاویون فرودگاهی
و در صورت موافقتحضور در جلسات وزرات خانه ها به فراخور موضوع
حسب موضوع دستور کارحضور در جلسات شوراي اداري
حضور در کارگروه ها یا کمیته هاي استانی و شهرستانی
 روز کاري2امکان مالقات با مسئولین قضایی استانی، شهردار مشهد و معاونین استاندار ظرف مدت
فرصت مالقات فوق در صورت حضور مسئول مربوطه در محل (قات با مدیران کل دستگاههاي اجرایی ظرف همان روزامکان مال

)کار است
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مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

طرح اطالعات و اخبار اقتصادي1

رئیس دبیرخانه شورا گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از چگونگی ارزیابی 
عملکرد شوراهاي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانهاي سراسر کشور در نیمه اول 

پیرامون وضعیت تشکیل جلسات ، کیفیت اداره جلسات ، کیفیت مصوبات استانی، 1398سال 
وجود سامانه نظرخواهی و نظر سنجی از فعاالن اقتصادي ، کیفیت مصوبات ملی و فراگیر ،

ارتباطات با دبیرخانه مرکز ، ارتباط با سایر شوراهاي استانی و به طور کلی نقاط قوت و ضعف 
ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته نظر عملکرد به جلسه ارائه نمود که پس از بحث و تبادل 

خراسان رضوي در ارزیابی انجام شده، مقرر شد در نیمه اول سال جاري و کسب رتبه اول
گزارشی از وضعیت حضور اعضا در نه ماه سال جاري و تشکلهایی که مطالب را پیشنهاد نموده 

.اند و سایر موارد توسط دبیرخانه تهیه و در جلسه بعدي ارائه شود

2

يشــرکتهایشــرويپيچــالش هــا 
آیـین  در خصـوص سالمت يگردشگر

بهره برداري شـرکتهاي  نامه تاسیس و 
تسهیل گـر ارایـه خـدمات تشخیصـی     

درمانی به گردشگران سالمت

چالشهاي پیش روي  شرکت هاي گردشگري سالمت در ارتباط با آئین نامه تاسیس و بهره 
برداري شرکتهاي تسهیلگر ارائه دهنده خدمات تشخیص درمانی به گردشگران توسط رئیس 

ارائه گردید و تاکید به جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
ام هاي وزارت میراث فرهنگی و گردشگري ، وزارت بهداشت شد، حوزه گردشگري دو متولی بن

و درمان و آموزش پزشکی دارد که با هدف تسهیل گري و شفاف نمودن وظایف و ماموریت 
دو وزارتخانه تنظیم شده که این تفاهم نامه اي بین 24/2/1398هاي دو وزارتخانه در تاریخ 

است ، لیکن گردیدهبه صورت شفاف تعیین تکالیف و اهداف و وظایف هر یک از دو وزارتخانه 
وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به ابالغ آئین نامه اي 26/3/1398در تاریخ 

دستورالعمل تاسیس و بهره برداري شرکتهاي تسهیل گرا ارائه دهنده خدمات "تحت عنوان 
دو وزارتخانه متفاوت نموده است که با تفاهم نامه "تشخیصی درمانی به گردشگران سالمت

است و از طرفی بخش خصوصی این آئین نامه را مانع توسعه بخش می داند علیهذا پس از 
بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع به معاون محترم اقتصادي استانداري ارجاع گردد تا با 

یا عدمبه موضوع رسیدگی و نتایج توافقدعوت از مسئوالن ذیربط حداکثر ظرف ده روز
.توافق به شوراي گفت و گوي جهت اقدامات بعدي منعکس نمایند

3

ارائه گزارشـی از پیگیـري درخواسـت    
شــرکت هــاي پیمانکــار ســامانه هــاي 
خورشیدي در استان خراسان رضـوي  
پیرامـــون خریـــد تضـــمینی بـــرق از 
نیروگاههاي تجدید پذیر و سایر مـوارد  

مربوط به این حوزه

گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از پیگیري رئیس دبیرخانه شوراي گفت و
درخواست شرکت هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي در استان خراسان رضوي از جمله نرخ 
هاي خرید تضمینی برق از نیروگاه ها و  مصوبه افزایش نرخ هاي خرید برق تجدید پذیر که 

هیات 1395و تکالیف مصوبه سال توسط وزیر محترم نیرو ابالغ شده است 20/7/98در تاریخ 
درصد برق مورد نیاز دستگاه هاي دولتی از طریق 20محترم وزیران مبنی بر لزوم تامین 

زیر ردموگردیدانرژي هاي تجدیدپذیر به جلسه ارائه نمود که پس از بحث و تبادل نظر مقرر
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.اند و سایر موارد توسط دبیرخانه تهیه و در جلسه بعدي ارائه شود

2

يشــرکتهایشــرويپيچــالش هــا 
آیـین  در خصـوص سالمت يگردشگر

بهره برداري شـرکتهاي  نامه تاسیس و 
تسهیل گـر ارایـه خـدمات تشخیصـی     
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3

ارائه گزارشـی از پیگیـري درخواسـت    
شــرکت هــاي پیمانکــار ســامانه هــاي 
خورشیدي در استان خراسان رضـوي  
پیرامـــون خریـــد تضـــمینی بـــرق از 
نیروگاههاي تجدید پذیر و سایر مـوارد  

مربوط به این حوزه

گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از پیگیري رئیس دبیرخانه شوراي گفت و
درخواست شرکت هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي در استان خراسان رضوي از جمله نرخ 
هاي خرید تضمینی برق از نیروگاه ها و  مصوبه افزایش نرخ هاي خرید برق تجدید پذیر که 

هیات 1395و تکالیف مصوبه سال توسط وزیر محترم نیرو ابالغ شده است 20/7/98در تاریخ 
درصد برق مورد نیاز دستگاه هاي دولتی از طریق 20محترم وزیران مبنی بر لزوم تامین 

زیر ردموگردیدانرژي هاي تجدیدپذیر به جلسه ارائه نمود که پس از بحث و تبادل نظر مقرر
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. به صورت استانی از طریق استانداري محترم پیگیري گردد

درصد از 20رخواست ابالغ دستورالعمل مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین ددر خصوص-
مقرر شد استانداري خراسان رضوي پیگیري نیز برق مصرفی از انرژي هاي تجدیدپذیر شده

.نمایند تا دستورالعمل فوق هرچه سریعتر به شرکتهاي توزیع ابالغ شود

4
دســتورالعمل رتبــه بنــدي متقاضــیان 

کارآفرینی  و کمیتـه راهبـردي   کارت 
موضوع این دستورالعمل

گزارشی از روند چگونگی شکل گیري و تهیه دستورالعمل رتبه بندي متقاضیان کارت 
به عنوان مرکز تنظیم و اجراي مقررات مربوط به امر رتبه (کارآفرینی و کمیته راهبردي  

موضوع این دستورالعمل و ) بندي و داراي صالحیت نظارت بر فرایند رتبه بندي متقاضیان
استفاده از نمونه و الگوهاي تعیین شده توسط اتاق ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و 
مدل رتبه بندي و متعادل سازها و مزایاي ویژه دارندگان کارت طالیی ، نقره اي و برنزي و 

تصویب رسید و مقرر شد ارائه گردید و به ) 2/6/98( مصوبات شوراي فرهنگ عمومی استان 
.توسط کمیته راهبردي زمینه اجراي آن در استان فراهم گردد

ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

ارائه گزارشـی از پیگیـري درخواسـت    
شــرکت هــاي پیمانکــار ســامانه هــاي 
خورشیدي در استان خراسان رضـوي  

از پیرامـــون خریـــد تضـــمینی بـــرق 
نیروگاههاي تجدید پذیر و سایر مـوارد  

مربوط به این حوزه

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از پیگیري 
درخواست شرکت هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي در استان خراسان رضوي از جمله نرخ 

نرخ هاي خرید برق تجدید پذیر که هاي خرید تضمینی برق از نیروگاه ها و  مصوبه افزایش 
هیات 1395توسط وزیر محترم نیرو ابالغ شده است و تکالیف مصوبه سال 20/7/98در تاریخ 

درصد برق مورد نیاز دستگاه هاي دولتی از طریق 20محترم وزیران مبنی بر لزوم تامین 
نکات و گردیدقررانرژي هاي تجدیدپذیر به جلسه ارائه نمود که پس از بحث و تبادل نظر م

. پیگیري گرددگفت و گوو شوراي محترم اتاق از طریق ملیزیر به صورت ردمو

با توجه به اینکه حذف ضرایب :بخشنامه وزیر محترم5حذف ضریب ساعتی در بند ) الف
30تا 20ساعتی براي نیروگاه هاي تجدیدپذیر موجب کاهش درآمد ساالنه نیروگاه به اندازه 

درصدي نرخ پایه را که اخیرا حسب پیگیري هاي مستمر، 30گردد و اثر افزایش درصد می
افزایش یافته را خنثی می کند و از طرفی ضرایب ساعتی براي نیروگاه هاي خورشیدي کیلو 

به دلیل موارد فنی تاکنون در نظرگرفته نشده و به نوعی تبعیض ) تا سقف انشعاب ( واتی 
5ی گردد در نامه اي به وزارت نیرو درخواست شود که بند مقرر ملذاایجاد شده است

بخشنامه وزیر محترم اصالح و ضریب ساعتی براي کلیه نیروگاه هاي تجدیدپذیر با هر 
) مورد استفاده در بازار برق ( ضرایب آمادگی ساعتی : متن پیشنهادي ( ظرفیتی اعمال گردد 

و پاك اعمال می گردد ، براي نیروگاه هاي درخرید تضمین هاي برق نیروگاه هاي تجدیدپذیر 
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کیلو وات ، ضرایب ساعتی به صورت متوسط کشوري  و به صورت دو 100خورشیدي تا 
. ماهانه بر روي صورتحساب ها اعمال می شود

بخشنامه ابالغی مکانیسم برگزاري مناقصه براي تعیین نرخی خرید برق از 2طبق بند )ب
مگاوات الزام شده است با توجه به اینکه هنوز ظرفیت انرژي هاي 10نیروگاه هاي بزرگتر از 

تجدیدپذیر در کشور و استان بسیار پایین است و نیاز به رقابتی نمودن بازار وجود ندارد و 
سم مناقصه داراي پیچیدگی هاي خاص خود ، افزایش بروکراسی ها ، عدم وجود اینکه مکانی

می باشد ... ساز و کار مشخص برگزاري مناقصه ، عدم توانایی ارائه ضمانت نامه هاي مناقصه و 
بخشنامه وزیر محترم 2مصوب شد تا در نامه اي به وزارت نیرو ، درخواست شود که بند 

.  مگاوات لحاظ گردد50راي نیروگاه هاي با ظرفیت حداقل اصالح و مکانیسم مناقصه ب

2
پیشنهادات اجرایی در رابطه با  نحـوه  

قـانون برنامـه   6مـاده  ) ب(اجراي بنـد 
ششم توسعه 

قانون برنامه ششم توسعه ، موضوع عوارض ماده 6ماده ) ب (گزارشی از روند نحوه اجراي بند 
و بندهاي آن و نیز عوارض آالیندگی 17/2/1387قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 38

ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و شماره گذاري خودروها ) 1(موضوع تبصره 
ارائه گردید ، پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اینکه شهرکهاي صنعتی مستثنی از قانون 

ي صنعتی ارائه نمی نمایند و شهرداریها بوده و هیچگونه خدماتی شهرداریها به شرکتها
قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهاي آالینده محکوم به پرداخت 38ماده 1براساس تبصره 

یک درصد ارزش افزوده بیشتر با جریمه می شوند لذا به منظور کنترل آالیندگی در مبدا و 
رفع آلودگی  و تالش بیشتر براي جلوگیري از آن الزم است این عوارض جهت هزینه کردن و

لذا . ایجاد محیطی پاك و سالم و بهبود محیط کسب و کار در شهرکهاي صنعتی هزینه شود 
با عنایت به اینکه در حال حاضر الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی در 

از طریق استانداري و شوراي گفت و گوي مرکز مجلس شوراي اسالمی است پیشنهاد گردید
وضوع اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده استان ها به عنوان سرفصل بازسازي ، م

نو سازي و تکمیل زیر ساخت هاي شهرك ها و نواحی صنعتی براي ایجاد ، تکمیل ، نگهداري 
زیرساخت ها ، مدیریت پسماند و فاضالب شهرکهاي دولتی و خصوصی به این شهرك ها از 

به درخواست سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران و طریق حساب ویژ هاي که 
توسط خزانه داري کل کشور افتتاح می شود واریز گردد تا برابر آئین نامه اي که سازمان 
صنایع کوچک یا کسب نظر و موافقت بخش خصوصی تهیه خواهد نمود بین شهرکهاي 

42در تبصره ذیل ماده . ( دصنعتی دولتی و خصوصی توزیع و بر هزینه کردن آن نظارت شو
. آمده است ) الیحه قانون ارزش افزوده مصوبه کمیسیون اقتصاد 
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