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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 تور جلسه:دس

  عاادن و کشااورزی   ماتاا  بازرگاا،ی، اانا  ،     یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیکم ارائه شده توسط یاتیسازمان امور مال یبر بخشنامه ها یگزارش مرورطرح ادامه

 استان ) به پیوست(

 اتحاد اه شارکت هاای تعااو،ی کشااورزی       12/8/98ک ماور   /200و شاماره   24/07/98ک ماور   /1921شاماره   های به تصمیم گیری در خصوص موضوع  ،امه

 و اهام  یادی ییار ع او   ،اشی از توز   و فروش ،هاده های دامی  ارا،ه دار باه وادادهای تول  کارخا،جات خوراک دام، طیور و آبز ان استان )به پیوست( پیرامون مشکالت مالیاتی 

 مشکالت فرآوری کارخا،جات خوراک دام و طیور استان

  جارای  اشرکت های پیما،کار ساما،ه های خورشیدی و فعالین بر  تجد د پذ ر استان )باه پیوسات( پیراماون درخواسات      1/8/98مور   1398-8-1طرح ،امه شماره

 بر  مصرفی از ا،رژی های تجد د پذ ر) ساما،ه های کیلوواتی خورشیدی( %20مصوبه الزام ادارات و ارگان های دولتی به تامین 

 سا ر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 یاجتماع نیو تام کار ات،یمال ونیسی)ارائه شده توسط کم یاتیمال یبخشنامه ها یبا دستور کار بررس ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوا یگفتگو یشورا رخا،هیجلسه دب نیو ،هم ستیب

ی ستفاده از ا،رژالعمل ادستور یاجرا یچگو،گ یو بررس ان و آبز وریط ،کارخا،جات خوراک دام یکشاورز یتعاو، یشرکت ها ه اتحاد یاز سو یبه مشکالت ارجاع یدگیاتا  مشهد( ، رس

 برگزار شد. ،استان یدولت یها در سازمان ر دپذ تجد یها

قا،ون  س ،و شی،شست به پ ن ا یاستان ابتدا یگفت و گو یشورا رخا،هیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ی؛خراسان رضو یمعادن و کشاورز  ، انا ،یاتا  بازرگا، یگزارش روابط عموم به

بود؛ در واق ، با توجه به  میخواه یاتیمال یهاتیمعاف یلغو تمام هدشادر اورت تصو ب    نده ظاهرا از سال آ شودیبرداشت م س ،و شیپ ن زد و گفت: آ،چه از ا ی،قب میمستق یهااتیمال
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 س ،و شیپ ن با ا ممکن است م،ی،امه ها و بخشنامه ها ارائه ده ن یااالح آ یکه برا یشنهاداتیپ ن . ؛ بنابرامی،داشته باش خاای یاتیمال تیمعاف گر د رسدیکشور به ،ظر م یاقتصاد ط شرا 

 رو شود.هروب یبا موا،ع ،یز دوزه ها ر فااله داشته باشد و در سا

 بخشنامه های جدید و گره مالیاتی فعاالن اقتصادی *

ظهار گفت و گو ا یوراش رخا،هیبد نیشیدر جلسه پ یاتیمال م جرا یموضوع بخشودگ یاتا  مشهد قرار گرفت و او با اشاره به بررس یاتیشامل، مشاور مال یمصطف دیس اریدر اخت بون تر سپس

است؛ در قا،ون  98،ون بودجه سال برگرفته از قا یاتیسازمان امور مال 98 ورماه هرش 11بخشنامه  م؛یکنیمطرح م یاادرکنندگان کاال و خدمات ،کات یهفته درباره رف  تعهد ارز ن کرد: ا

 نیمواد خام و همچن ،یرزمحصوالت کشاو ،یر،فتیی یداال از اادرات کاال و خدمات از جمله کاالها یمدهاآدر یبرا یاتیمال یهاتیهرگو،ه معاف که قا،و،گذار ،وشته 98بودجه سال 

قابل  98 و 97 یها د سالکرعمل یکشور برگردا،ده ،شود، برا یکه ارز داال از اادرات به چرخه اقتصاد یدر موارد ،بر ارزش افزوده اتیقا،ون مال 13 ادهو عوارض م اتیاسترداد مال

 اعمال ،خواهد بود.

داره سخن ما ا کانیپ ،وک ؛یردا،جام می گ فیتکل نییسال قبل تع یو برا شودیدر قا،ون بودجه عطف به ماسبق م نمیبیاست که م یبار نیکرد: اول ح تصر یبند قا،و، ن در واکنش به ا یو

 .شودیو قا،و،گذاران مربوط م یبه با،ک مرکز مینیبیبحث م ن که در ا یرادات و ا ستی، یاتیکل امور مال

تا  م را ارائه کنده کشور، مدارک الزماه پس از بازگردا،دن ارز ب ک  د با یبر ارزش افزوده؛ مود اتیدرباره مدت زمان استرداد مال دیقا،ون رف  موا،  تول 34ادامه داد: طبق ماده  شامل

د که هنوز قا،ون بودجه شاز اادرات ابالغ  یدرباره بازگشت ارز ،اش یمرکز با،ک یاز سو یبخشنامه ا 97در سال  ی. اما دردالردیگباز اادرات اورت  یاسترداد ارزش افزوده ،اش

 ،کرده بود. ینیب شیپ نهیزم ن در ا  یضما،ت اجرا چیدر بخشنامه اش اادرکنندگان را به بازگردا،دن ارز الزام کرده و ه ی،شده بود و با،ک مرکز ب تصو

ا،جام  یال ر یبازگشت ارز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته اادرکنندگان به عرا  و افغا،ستان چون مراودات مال اادرکنندگان به عرا  و افغا،ستان از تیبه معاف یو

 یال که به اورت ر یشده که اادرکنندگا، فیتکل یاتیسازمان مال 98 ل،د اما در بخشنامه سابازگشت ارز داال از اادرات خود معاف بود یبرا شد؛یرد و بدل ،م یو ارز داد،دیم
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 و استرداد ارزش افزوده ،خواهند شد. یاتیمال تیبر،گردا،ده ا،د، مشمول معاف 97مرداد  16از اادرات خود را از  یاادرات داشته ا،د هم اگر ارز ،اش 

در  شده اما دیتاک هیبر اثر قا،ون ،سبت به آت شود،یم یکه به عنوان قا،ون مادر تلق یقا،ون مد، 4است که در ماده  ن ا میبه آن اشاره کن د که با یاتا  مشهد افزود: ،کته بعد یاتیمال مشاور

 تناقض دارد. یا،ون مد،ق 4ماده  با ن در،ظر گرفته و ا 97سال  یبرا یفیوض  شده که تکال 98در سال  یقا،و، مینیبیم نجا ا

 یلکه وجهاست ب یاتی  مالو ،ه مشو تیماه قابل برگشت است؛ ارزش افزوده ،ه معاف ک هم آمده که ارزش افزوده اادرات ظرف  دیقا،ون رف  موا،  تول 34خاطر،شان کرد: در ماده  یو

مدارک  لیاز زمان تکم ماهک  ظرف د سازمان با ن ارائه شد، ا یاتیمال زمانکه کاال اادر شد و اسناد و مدارک به سا یزما، 34و طبق ماده  کندیاست که اادرکننده در داخل پرداخت م

دراد استرداد  80 توا،دیم یاتیه مالماده قا،و،گذار گفته ادار نیپرداخت کند. در هم یبه مود مه دو دراد جر د با نصورت ا ری،سبت به استرداد ارزش افزوده به او اقدام کند در ی ،یمود

به طور  ر،د؛یگب شیرا در پ ه رو نیبازگشت ارز داال از اادرات هم هم یاست که برا ن ما ا شنهادی،گاه دارد. پ یدفاتر مود یدگیرس یدراد آن را برا 20پرداخت کند و  یرا به مود

 اه دار،د.،گ یمود یاز اادرات از سو لبازگردا،دن ارز داا یدراد آن را برا 20پرداخت کرده را پرداخت کنند و  یکه مود یعوارض ا دراد ارزش افزوده و  80مثال 

ار در با،ک کتمام  ون بودجه،از قا، برگرفته یاتیبخشنامه سازمان مال ن سخن پرداخت و گفت: در ا راد استان به ا یاتیاداره کل مال یاداره دسابرس سیمقدم، رئ ان محمود نیادامه، افش در

ن آدر  یرخه اقتصادارز به چ درباره بازگشت یکرده که ،ظر با،ک مرکز یطراد ساختاری رااش  یاتیمال یدر ساما،ه ها زی، یاتیسازمان امور مال شود؛یو براساس قا،ون ا،جام م یمرکز

 . ردیگیاورت ،م یاتیامور مال یاز سو یدخل و تصرف چیاعمال شود و در واق  ه

 ن قو  عامه در اگرفتن د ده و ،اد شودی محقق ،م یاهداف اادرات اورت ن ا ریاست؛ در ی یبازگشت ارز به چرخه اقتصاد کند،یکه اادرات را ارزشمند م  یهات از اولو یک افزود:  یو

 شده است. یموضوع، ملغ ن تحقق ا عدمدر اورت  یاتیمال یهاتیشده و معاف دیدر بخشنامه ها بر بازگشت ارز تاک لیدل نیبه هم ستی، حیاح نهیزم

ی کار ا،جام م ن و ا میاسترداد داشت ژه و تهیماه، کم ک استرداد ارزش افزوده در مدت  یبرا د از قا،ون جد شیاظهار کرد: تا پ زیمقدم درباره بازگشت ارز داال از اادرات ، ان محمود

و به  گرددی برم یکه باز هم موضوع به با،ک مرکز فتدیاتفا  ب ن ا د با خ از آن تار ماه ک و  دا،ندی م یبرگشت ارز به چرخه اقتصاداما االن زمان استرداد ارزش افزوده را زمان  شد
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 .میکه استرداد را ا،جام ده میدراد ارز بازگشته، ما موظف 70در ساما،ه اعالم شود که  نکه محض ا 

است،  یبا،ک مرکز ماتیمتاثر از تصدوزه م ن در ا یاتیمال رو کردو  ستی، یاتیبا سازمان مال اراتیموضوع اخت ن در ا نکه توجه به ا گفت: با ان شامل و محمود یها در ادامه احبت یلباف

 . میکن یریگیپ یدوزه با،ک مرکز زا د استان ا،جام داد و موضوع را با یاتیمال کل امور با اداره یاکنون توافق توانی ،م رسدی به ،ظر م

 کرد. یریگیرا پ موضوع ن ا توانی است و م یارائه شده هم به ،ظر منطق ان مود یبرا یاتیدر دسترس قرار گرفتن ساما،ه مال یکه برا یشنهادیاظهار کرد: پ زی، ان محمود

 عضو ریبه عضو و غ کسانیارائه خدمات  در خصوص وریکارخانجات دام و ط هیاتحاد اعتراض*

مشکالت  یبرخ درباره یوخراسان رض وریکارخا،جات خوراک دام و ط ه اتحاد رعامل مد شهیساالرپ نیقرار گرفت؛ محمددس یکار دوم جلسه مورد بررس ،شست، دستور ن در ادامه ا اما 

رز که با ا یدام یاه،هاده  یبرا ،،امه ن یطبق آن آ و کرده بود بالغسازمان امت ا ق از طر یاست که سازمان جهاد کشاورز  یگفت: مشکل ما در رابطه با بحث کارمزدها ه اتحاد ن ا

 گردد. میستان تقسادر  ه ع و اتحادریع و و ی نیب د ،هاده ها با ن دستور داده ا،د که ا ی. اما از طرفشودی در ،ظر گرفته م یال ر 50 یکارمزد د،،شوی م یدار خر یدولت

بوط به مر یمدهاآدر یبرا ن ا ود نمعاف اتیمدها از مالآها در بحث در ه و اتحاد هایتعاو، م،یمستق یهااتیقا،ون مال 133ده است؛ طبق ما اتیخصوص بحث مال ن افزود: مشکل ما در ا یو

 ل دارد.بابه د، یم جرا حسوب شود،به عنوان کتمان درآمد م یو اگر گاه شودیم محاسبه اتیمال یع و، درآمد داال از مراوده برا ریمراودات با ی یاست اما برا ه اتحاد یمراوده با اع ا

 50ما فقط  کهیدراورت شودیدر،ظر گرفته م یدراد 4سود  دهند،یا،جام م یاتی،کته مطرح است؛ در محاسبه درآمد ما که کارشناسان مال ک  انیم ن خاطر،شان کرد: در ا شهیساالرپ

پرداخت  یاتیلبه سازمان ما د با میکنیاخذ م ه اتحاد یکه از اع ا  یدرآمدها لک ب،یترت ن است. بد ین یپا اریو رقم بس شودیدر هزار سود م می، زان،یم ن و ا میاز ع و کارمزد گرفت ال ر

 شود.

 رع ویع و و ی ی. اما اگر برامیهست ب ضر ن ااالح ا یبرا شنهاداتیاخذ پدر دال خود را دارد و ما  زمیدراد سود، مکا، 4 ب خصوص ابراز کرد: بحث ضر ن مقدم در ا ان محمود
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 یبرا یجزئ یباالسر ک مشکل ورود کند و ا ن دل  یبرا یکشاورزاست که سازمان جهاد  ن ا ما شنهادیپ شود؟یچه م یفلسفه وجود تعاو، م،ینیبب کسان را  ه اتحاد یاتیمال تیموضوع معاف 

 .ردیع و هم در ،ظر بگ ریی

ص خصو ن در ا یسا،رئه خدمات ها موظف به ارادار،د و تشکل یاد ز ریتاث دیهستند که در تول  یگفت: موضوع مشخص است؛ ،هاده ها زیسازمان جهاد کشاورز استان ، نده ،ما گا،ه،  یعل

ا اورت دوستان م ت. اما در هرخوب اس ،ردیاورت بگ یتعامل استا، نهیزم ن است و اگر در ا د،ظر و تجد یکه ابالغ شده قابل بررس یا تهیقاعدتا در کم یال ر 50. بحث کارمزد باشندمی

 هستند. افراد ییرع ومکلف به ارائه خدمات به اع ا و  ه در اتحاد

 شیسال پ 15م شده، مربوط به الکه به عنوان کارمزد اع یال ر 50قرار گرفت؛ او گفت:  بون پشت تر یخراسان رضو وریکارخا،جات خوراک دام و ط ه قائم مقام اتحاد ،یکاف دون فر سپس،

 ااالح گردد. ب ضر ن تا ا پیدا کند ش کارمزد خدمات افزا که و بهتر است باشدیم

 د ت، باخدما ن گرفتن ا در یذار،ر  گ یا،د؛ سازمان امت به عنوان متول یمستقر،د و دچار مشکالت مال یها و تشکلها در مکان اجاره ا ه از اتحاد یاد افزود: در دال داضر تعداد ز یو

 ه حادشد که در دق اتبا یه ،وعب د با یز . بر،امه رشو،دی دچار مشکل م تیفعال امهاد یبرا یبزرگ استا، یها اورت تشکل ن ا ریکند؛ در ی رییتغ د را ااالح کند. کارمزد با ب ضر ن ا

 مطلوب بوده است. اریدر سه سال گذشته بس یسازمان جهاد کشاورز کرد اجحاف ،شود. البته رو

در کنار  اما رائه می گردداخدمات  ادا ن افربه  ،یز و در قبال آن شودی م نیاع ا تام سویها از  نه است و هز  یها نه هز یدارا ه که اتحاد میتوجه کن د خصوص گفت: با ن در ا زی، یلباف

 .،یز ارائه می شود ندستی، ه که ع و اتحاد د گری یخدمات به گروه شاهد م که بخشی از همانآن، 

 یریگیپ ،یزاتا   یموضوع از سو ن و ا تعر ف کند رع ویی یداشته باشد، کارمزد را برا توا،دی که م  یها در قالب کمک یاست که سازمان جهاد کشاورز ن اول ا شنهادیادامه داد: پ یو

در  یباز،گر ،یزسوم  شنهادیو پ پیدا کند رشدرقم  ن ا ،گذشته لسا یها ش شود و با توجه به افزا یبررس یجهاد کشاورز یاز سو یال ر 50است که کارمزد  ن م اود شنهادیشود. پ

 ها خواهد شد. ه اتحاد یتعداد اع ا ش موضوع باعث افزا ن و ادتماال ا است یاتیاداره کل مال یسواز  ه اتحاد رع ویاز افراد ی یستا،اتیمال
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ارخا،جات تحت پوشش ک ن دار،د و بزرگتر تیکارخا،ه خوراک دام در استان فعال 74از  شیاستان اظهار کرد: ب وریاز مشکالت کارخا،جات خوراک دام و ط گر د یک  انیدر ب یکاف 

 یل تبد   وراک دام جزو اناخ. کارخا،جات م دار ،یز میرمستقیی الهزار،فر اشتغ 15ند و هست در کارخا،جات تحت پوشش ما مشغول به کار میمستق یرویهزار ، 3000از  شیا،د؛ به اتحاد

 .شودی م،اعمال  یورزکشا یکارخا،جات خوراک دام تعرفه ها یبرا ولی شودی اعمال م یکشاورز یاتیمال یتعرفه ها یل تبد   از انا یبرخ یکه برا مینیبی اما م هستند یکشاورز

 .م موضوع معذور ن و ما از ا شو،دی ،م یمحصوالت کشاورز تیگفت: کارخا،جات خوراک دام مشمول معاف نهیزم ن استان در ا یاتیمال یاداره دسابرس سیرئ

 ن ده است. ااز دوبرابر ش شیب یسبوس دولت متی،بوده ا،د و ق یقاعده مستثن ن خوراک دام هم از ا   سه برابر شده؛ انا ا ماه گذشته دو  18 -17ظرف  ها متیق یاظهار کرد: تمام یکاف

 . ستسخت کرده ا اریرا بس التیتسه افت است که در یها هم به گو،ه ا با،ک یا،قباض یها استیکه س ستیدردال

. راهم کرده استفرا  یاد ز یه هااستفاد ءسو زمینه که متاسفا،ه شودی خاص داده م یابه عده یاما ارز دولت کنندی م تیدر استان فعال یواردکننده ،هاده دام 250از  شیادامه داد: ب یو

 ها به ا ن بخشبا،ک  یاز سو متیقارزان  التیتسه ت،یظرف ن دراد ا 30تا  20در استان و استفاده از تنها  یدام ی،هاده ها یتن ونیلیسه م دیتول تیاست که با توجه ظرف ن ما ا شنهادیپ

 پرداخت شود. 

ل به قب یخش کشاورزب یها ه ،ر کآ،مشروط به    م ر پذی را م شنهادیپ ن است. ا ر پذامکان یکار کردن به سخت یکنو، التیاذعان کرد: با ،ر  سود تسه یدر ادامه سخنان کاف زی، یلباف

 برگردد. 84از سال 

 یو اگر تشکل ل دار،دمحصو متیمحصوالت و ق تیفیدر ک یانف است چون ،قش قابل توجه نیهم ردیبگ یتعرفه کشاورز یهار کرد: اگر قرار باشد کسظا یجهاد کشاورز نده ،ما گا،ه، 

 . میکن ت مالکان دماه از خرد میتوا،ی م میداشته باش یقو

هست که مخل سالمت جامعه ا،د و  رمجازیکارگاه ی 75از  شیدار،د و ب تیخوراک دام در استان فعال دیکارخا،ه مجاز تول 74گفت:  وریکارخا،جات دام و ط چالش نیچهارم حیدر توض یکاف
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 یا جهیو به ،ت ما،دی م یباق یکارشان در مرادل رو،د ادار یشده ا،د که برخ  یو واددها شناسا شودی برگزار م یجلسات رایراستا اخ نی. البته در همردیگی ها اورت ،م بر آن ی،ظارت چیه 

 کند.  پیدا خصوص ورود ن در ا میبه عنوان اداره مستق یاست که سازمان دامپزشک ن ما ا شنهادیو پ رسدی ،م

بخش  یمرس یها تشکل تیبا توجه به دساس یسازمان دامپزشک ق موضوع از طر ن پرداخت و گفت: مصوب شد که ا وگفت و گ یشورا رخا،هیبا شرح مصوبه دب نهیزم ن در ا یلباف

 .ردیگبمد،ظر قرار  یخصوا

 ریدپذیتجد یهایاستفاده ادارات از انرژ لزوم*

 یا،رژ ژه به و) ر دپذ تجد یهایا،رژ ق خود از طر ازیدراد از بر  مورد ، 20 نیتام یبرا یدولت یمصوبه الزام ادارات و ،هادها با محور ت،د گری جلسه، دستور کار  ن ادامه ا در

 شد.ی( به بحث گذاشته دیخورش

کرده ا،د؛ در سال  ینیب شیدر استان را پ یدیخورش یمگاوات ا،رژ 10 دیتول یخراسان رضو یخصوا یهاشرکت گفت: «شرکت سنگ باد بهمن شر »توسعه بازار  ر مد ان،یعادلشاه بهروز

 که ادارات د گویمصوبه م ن بند ا نیاول ابالغ شد. ر دپذ تجد یهایا،رژ ق از طر یدولت یها دستگاه ازیدراد بر  مورد، 20 نیبر لزوم تام یمبن ران وز اتیه یاز سو یامصوبه 95

 یبه ،وع محاسبه شود تا ر دپذ تجد یبه ،ر  ا،رژ یبر  مصرف زانیاتفا  محقق ،شود، م ن اگر ا تاکید دارد کهکنند. بند دوم  نیتام ق طر ن خود را از ا ازیمورد ، یدراد ا،رژ 20ا،د ملزم

 . و،دش بیتری ی،وع ا،رژ ن و آ،ها به استفاده از ا ای اعمال گردد مه جر

وضوع از م ن ا  یار،امه اج ن یآ شود. یریگیگفتگو پ یشورا یمطالبه از سو ن که ا م و درخواست دار شودی،م  یمصوبه اجرا ن چرا ا نکه ،خست ا م؛ له دارئافزود: هم اکنون ما دو مس یو

 .روستی، ر وز د یشده و منتظر تا هیته ریشرکت توا، یسو

در ساعت  لوواتیک 300کاهش قط  بر  در تابستان را به د،بال دارد. ،ر  بر  در دال داضر  ر دپذ تجد یمصوبه اظهار کرد: استفاده ادارات از ا،رژ ن ا ت درباره چند مز انیعادلشاه
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 اعمال شود. رویوزارت ، یاز سو د در ساعت است و با لوواتیک 600 ر دپذ تجد ی،ر  ا،رژ کهی است دراورت 

. سوخت مازوت و.. از ها وگاهریچرا ، م،یها داشته باش سوخت ن از ا یبهتر داتیتول میتوا،ی م نکه و ا یلیفس یها در سوخت ت است که با توجه به محدود ن خاطر،شان کرد: سوال ا یو

 ؟می کننداستفاده 

خود  یاراعتب ف راد از ردد ک از،د مج ی،امه ادارات دولت ن یآ ن گفت: طبق ا ست، ز طیمحسازمان و  رویوزارت ، شنهادیسبز با پ ت ر مد  ی،امه اجرا ن یبا اشاره به ابالغ آ انیعادلشاه

 .شودی دراد آن سبد را شامل م 30 یکنند که بخش ا،رژ نه سبز هز ت ر مد یرا برا

دو  یدیخورش یهاروگاهی، ساخت متی،ر  ارز ق ش دوسال گذشته با افزا یک قرار گرفت و گفت: از  بون بر  مشهد پشت تر   شرکت توز رعامل مد نده ،ما ، یادامه، رضا وهاب رجا در

بر  در،ظر  د رخ یکه برا یخوب یاها و تعرفه هداشت که با توسعه آن یاد ز دیتاک رویوزارت ، لیدل نیاست؛ به هم دهیتومان رس ونیلیتومان به ده م ونیلیم 5 یلوواتیبرابر شده و از ک

  .وجود ،دارد نهیزم ن در ا ی ،یزبخش خصوا یاز سو یو ریبت میهست روگاهیدو سال است که شاهد رکود در ساخت ، یک اما  پیدا کند ش افزا دیتول رد،یگیم

وارض عاست که در  ن ا شنهادمانیو پ دیرس می،خواه روگاهیبا اعمال تعرفه به ، ماابراز کرد:  در پاسخ به ،کات مطرح شده، زیخراسان ، ر دپذ تجد یهایمشاور شرکت ا،رژ یلیاسماع دیدم

پرداخت شود که فکر  ر پذد دراد به ،ر  تجد 20مقدار معادل  ن مگاوات از ا 50 د و طبق قا،ون با شودی مگاوات بر  در سطح ادارات مصرف م 251داده شود. طبق برآورد ما  فیتخف

 اده کرد.استف نهیزم ن در ا یشهردار از کمک وانتی درخت است و م 500معادل  یلوواتیده ک روگاهی، ک عوارض است؛  ی. بحث دوم بخشودگفتدیاتفا  ب ن ا میکنی ،م

تان اس یادار یر شوراو دکرده  ی اادردر ادارات دستور ر دپذ تجد یهای ،امه استفاده از ا،رژ ن یآ یاجرا یبرا یاستا،دار رایکرد: اخ اظهار زی، یوطن پرست، کارشناس استا،دار یمهد

 خواهد شد.  فیتکل نییزود تع ا  ر مصوبه د ن شدن است و ا یهم موضوع مطرح خواهدشد. روال کار در دال ط

خواهد شد.  یریگیامروز به عنوان مصوبه پ شنهاداتیپ ر؛ دپذ تجد یها روگاهیدستور کار گفت: درباره اقدامات مربوط به ، ن مبادث مربوط به ا یو در جم  بند ان در پا زی، یلباف
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،امه مربوطه را با  ن یاست که آ ن اما درخواستمان ا میدهی ارائه م یهرداررا به ش ن گز عوارض جا شنهادیپ ،یزسبز  ت ر کار است. در بحث مد یپا نهیزم ن هم به جد در ا یاستا،دار 

 .میکن یریگیو پ یجم  بند تر  تا هر چه سر دیبده رخا،هیمستندات به دب

 مصوبات:جمع بندی و

 پیگیریمهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 از صادرات مطرح شد.  ناشیارز سازمان مالیاتی مبنی بر معافیت و استرداد  11/6/98مورخ  516/98/200ت دستورالعمل شماره ابهاما

جمله  ال و خدمات ازهرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی بردرآمدهای حاصل از صادرات کا 1398ج بودجه سال  -8مطابق تبصره 

(  قانون مالیات بر  13کاالهای غیر نفتی ، محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استراد مالیات و عوارض موضوع ماده ) 

رای ه نشود ، برگرداندباقتصادی کشور ه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه ارزش افزوده ، در مواردی ک

قانون (  34) ماده ضوع قابل اعمال نخواهد بود ، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مو 1398و  1397عملکرد سالهای 

رخه اقتصادی د ارز به چیخ وروموانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تار رفع

) ابتدای  97سال  عدم برگشت ازر ناشی از صادرات در 1398شده می باشد و از طرفی مطابق بودجه سال  کشور مطابق مقررات یاد

مورخ   55300/4353عمال معافیت صادراتی می شود ، حال آنکه اولین بخشنامه ارزی به شماره منجر به عدم ا ( 97سال 

  ( 1398ال سصادر گردیده است ، و صادرکننده قبل از آن الزامی به عودت ارز صادراتی نداشتند ) در بودجه  22/1/1397

وصی ، قوق خصین اصل در حی رود به گونه ای که اوانین از پایه های حقوق به شمار مماسبق نشدن قضمن اینکه اصل عطف به 

ر شامل مشاو آقای بحقوق جزا ، حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است ، علیهذا پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات جنا

آنجائیکه  از ،استان یاتیالاداره کل امور م مودیان نماینده محترممحترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و جناب آقای مح

ر جلسات د رکزیضوع با دعوت نمایندگان بانک مرر شد موقاشی از تصمیمات بانک مرکزی است ماجرای دستورالعمل اشاره شده ن

  مطرح شد. بعدی

 یک ماه دبیرخانه شورا 
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2 

ماره ع ،امه شموضو درخواست اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی ) کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی (  

ظر و ،پیرامون موا،  و مشکالت واددهای تولیدی در جلسه مطرح شد و پس از بحث و تبادل  12/8/1398ک مور  /2007

جناب  رضوی ، حاد ه کارخا،جات خوراک دام ، طیور و آبز ان خراسانات آقای ساالرپیشه مد رعامل محترمبیان ،ظرات جناب 

 ر اتخاذ زصمیمات تاع ا محترم اداره کل مالیاتی استان و سا ر  همحترم ا،جمن و جناب آقای محمود ان ،ما ند آقای کافی دبیر

 شد.

 دراد 3لی ا 2دراد به  5/5از ددود  پیشنهاد ااالح اعمال ضر ب مالیاتی برای کارخا،جات خوراک دام و طیور استان -1

شاورزی بخش ک ز ر مورد ،ظر ارخا،جاتک  با عنا ت به ،وع و ماهیت فعالیت کارخا،جات و میزان سودآوری و ا نکه پیشنهادی

ان لیاتی استبه اداره کل ماپیشنهادات جد د ضر ب مالیاتی  شد طی فرا ند اداری از طر ق درخواست اتحاد ه  مقرر ،است

 ، تا موضوع به تهران ارسال گردد. س گرددمنعک

اتحادیه شرکتهای تعاونی 

 کشاورزی

 یک هفته

3 

وزی خش کشاربصنایع تبدیلی و تکمیلی  زیر مجموعهپیرامون نرخ و تعرفه حامل های انرژی برای کارخانجات خوارک دام که 

جوزهای ورزی ممقرر گردید در اجرای مذاکرات نمایندگان محترم شرکت توزیع برق و سازمان صمت و جهاد کشا محسوب می شود،

عرفه اورزی با تهای کشبه توزیع برق استان و مشهد منعکس تا مراتب مورد بررسی قرارگرفته و در صورتیکه در شمول فعالیت ،مربوط

 های بخش کشاورزی قرارگرفته باشد مساعدت شود.

برق  اتحادیه، شرکت توزیع

 مشهدو استان

 ده روز

4 

هادهای دامی با قیمت نبرابری قیمت نهادهای دامی و کمبود شدید  3تا  2موضوع درخواست تسهیالت ارزان قیمت با توجه به افزایش 

شرایط و  ه موضوعکشد  کماکان پیشنهاد کمک نماید، به عدم امکان تامین تسهیالت ارزان قیمت که بتواند به بخش مصوب با توجه

 .  گو مطرح گردددر شورای گفت و  1384ه قبل از سال تسهیالت ب یم بخشیستق مقررات ضوابط و 

 یک ماه دبیرخانه شورا

5 
ستگاهها و اشتی دوجود کارگاه های غیر مجاز تولید خوراک دام که بدون داشتن پروانه بهره برداری و خارج از نظارتهای بهد

مات و اقدا ود گیری شسازمانهای نظارتی در امر تولید خوارک دام فعال می باشند مقرر شد از طریق اداره کل دامپزشکی استان پی

             یک ماه به شورای گفت و گو اعالم گردد صورت گرفته توسط دامپزشکی ظرف

 مستمر اداره کل دامپزشکی 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ساعت شروع:                                 20/8/1398   تاریخ جلسه                               29شماره جلسه:   

 نفر  27  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:
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ی مهندس اب آقاامون کارمزد توزیع نهادهای دامی توسط تشکل های استان به عضو و غیر عضو مقرر گردید حسب پیشنهاد جنپیر

 کشاورزی کشاورزی جلسه ای در سازمان جهادو توافق تشکلهای بخش  نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان هیگان

ربوطه اتحادیه م وک دام کشاورزی به کارخانجات خوار دبرگزارشود و پیرامون چگونگی جبران هزینه های مالیاتی ناشی از تکالیف جها

انه شورا ی به دبیرخد فعلونشرایط موجود راهکارهای اصالح ر و با توجه به  و فروش به غیر عضو و نرخهای کارمزد توزیع  نهاده بررسی

 ظرف ده روز ارائه شود 

 ده روز جهاد کشاورزی استان
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ن ذیر استان خراساشرکتهای پیمانکار سامانه های خورشیدی و فعالین برق تجدید پ 1/8/98مورخ  1398-8-1مندرجات نامه شماره 

دولت در  تگذاریاستان خراسان رضوی پیرامون سیاس رضوی پیرامون سیاست گذاری دولت در زمینه توسعه انرژی های تجدید پذیر

رصد برق د 20قل نمودن وزارتخانه ها ، موسسات و نهادهای عمومی به تامین حدا زمینه توسعه انرژی های تجدید پذیر و مکلف

 شد . افقتو یف برنامه ششم توسعه مطرح گردید و با بررسی جمیع جهاترای تکالود از انرژی های تجدیدپذیر دراجمصرفی خ

مجددا  گردیده استن، ولی ابالغ ارت نیرو تهیه شدهزدرصدی افزایش خریدهای تضمین برق که توسط توانیر و و 20دستورالعمل  -1

 از طریق اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی پیگیری شود تا در ارسال دستورالعمل تسریع گردد.

 های اجرایی از طریق شورا پیگیری شودو تکالیف دستگاه درصدی  20موضوع افزایش  -2

ع اجرای یرد موضوصورت می گ از دستگاههای اجرایی سازمان اقتصادی داراییو درارزیابی ساالنه که توسط استانداری محترم  -3

ده اند د پذیر نموی تجدیانرژ جاد ظرفیت های جدید قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره برای دستگاه های اجرایی که اقدام به ای

 . لحاظ شود

دفتر جذب استانداری، 

 دبیرخانه شورا

 مستمر

 
 

 


