
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 هشتادمینصورتجلسه و مصوبات فرم 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 آذربایجان شرقیگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 بازرگانی تبریز اتاق  محل نشست:   18  ساعت خاتمه: 16  ساعت شروع : 18/10/1400  تاریخ جلسه : 80  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 پیش از دستور  

اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصو  موضوع بررسی مصادیق  ". ارائه گزارش در خصوو  دسوتاورد مصوبه تفتاد و تشتمین نشست شورا   1

تفتاد و    مصووبه  "( قانوک مالیات تای 83مزایای رفاتی و انگیزشوی مشومولین قانوک کار و معافیت این مزایا و حق بیمه سوهق حقوق بگیراک از موضووع ماده  

   "تشتمین نشست شورا

 . پیگیری مصوبه تفتاد و چهارمین نشست شورا  بررسی چالش گروه تراکتور سازی در تامین ورق تای فوالدی2

قر  اک مسوت. پیگیری مصووبه تفتاد و نهمین نشوسوت شوورا  موضووع بررسوی چالش تای اخ  کارت بازرگانی و پروانه بهره برداری شورکت تای فداور و دانش بدی3

 در پارک تای علق فداوری

 دستور جلسه

توزیع    120/16043/1400نامه شوماره    "مگاوات مصور  برق دارند. موضووع:    2درصودی برق صودایع اسوتاک که بیش از    30. بررسوی مشوت ت ناشوی از کاتش  1

 نیروی برق تبریز و بررسی مشتل تامین سوخت  مازوت( شرکت سیماک صوفیاک

  ( قانوک مالیات تای مستقیق53( ماده  10ک مستن استاک در خصو  تبصره  . بررسی مشت ت سازندگا2

. بررسووی تبعات ناشووی از ح   برخی از پوشووش تای مربوی به بیمه نامه تای مسوونولیت مدنی کارفرما در قبان کارکداک بر اسوواش بخشوودامه شووماره  3

 به دلیل ضیق وقت به جلسه آتی موکون شد.( بیمه مرکزی جمهوری اس می ایراک    28/01/1400مورخ    72-00/الف/0001

   به دلیل ضیق وقت به جلسه آتی موکون شد.(  حوزه گردشگری و ارائه راتتارتائی جهت توسعه گردشگری استاکمالیاتی و بیمه ای  . بررسی چالش تای  4

 خارج از دستور

 موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز به قیمت روز به صرافی تای مورد تایید بانک مرکزی  .1

 . طرح موضوع مشت ت صدعت فرش استاک2

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

  حاضر/ غایب/ نمایدده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  رئیس شورای استانی(استاندار   عابدین خرم 1

  حاضر   استاک  مدیریت و برنامه ریزی  سازماک  رئیس داود بهبودی 2

 آقای نگاتباک نمایدده سرپرست سازماک صدعت، معدک و تجارت استاک علی راستی 3

  حاضر رئیس سازماک جهاد کشاورزی استاک اکبر فتحی 4
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 آقای علی پور نمایدده اقتصادی و دارایی استاکمدیر کل امور   علی اصغر عباش زاده 5

  حاضر مدیر کل تعاوک،کار و رفاه اجتماعی استاک حسین فتحی 6

 آقای راثی نمایدده استاک  یتابانک  تماتدگی  دبیرکمیسیوک عادن غ می 7

 مجلس شورای اسالمی -ب 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 
 وضعیت حضور

 نمایدده( حاضر/ غایب/  
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر نمایدده مجلس غ مرضا نوری 1

  غایب نمایدده مجلس   حسین حاتمی 2

 قوه قضائیه -ج 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 
 وضعیت حضور

  حاضر/ غایب/ نمایدده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 آقای امن الهی نمایدده   معاوک(استاک  یا    دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

  غایب استاک  دادستاک مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

  حاضر/ غایب/ نمایدده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 روشدایی نمایدده   شهردار تبریز عباش رنجبر 1

  حاضر استاک  اس می  شورای  رئیس شهرام دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

  حاضر/ غایب/ نمایدده(

ـنام و ـنام ـخانوادگی  

 نماینده

 یونس ژائله 1
اسووتاک    مرکز  کشوواورزی  و  معادک  صوودایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

  دبیر و سخدگوی شورای استاک(
 حاضر

 

 آقای رحیمی نمایدده مرکز استاک  تعاوک  اتاق  رئیس میرحیدر سیدیعقوبی 2

  غایب استاک  مرکز  اصدا   اتاق  رئیس میرحبیب تاشمی 3

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف 
 وضعیت حضور

  حاضر/ غایب/ نمایدده(

نــام   و  نــام 

 خانوادگی نماینده
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  غایب مدیرعامل شرکت کاشی تبریز صمد حسن زاده 1

 آقای اکبری نمایدده رئیس انجمن انبوه سازاک استاک جمشید برزگر 2

  حاضر رئیس انجمن مدیراک صدایع استاک سیدباقر شریف زاده 3

  غایب مدیرعامل شرکت برچسب ساز سونیا اندیش 4

  حاضر شرکت شتوه بداب  رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5

  حاضر استاک  یو دامپرور  یکشاورز  یتا  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد ییکسا  یمحمدعل 6

  حاضر استاک  اکیمصر  فرتدگ  یتا  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد حداد  رسون 7

  حاضر اتحادیه بدتداراک مواد غ ایی تبریزرئیس   یباحجب محمد  نیدحسیس 8

نحوه اداره  تشتیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداون فوق  ردیف تای الف تا تووو(، در صورت حرور نمایدده به جای عرو اصلی شورا، موضوع تبصره    توضیح:

نام و نام خانوادگی  "درج شوده و در سوتوک بعدی،    "نمایدده  "کلمه ،  "وضوعیت حروور"در سوتوک  ،  "وگوی دولت و بخش خصووصویجلسوات شووراتای اسوتانی گفت

 معین گردد.  "نمایدده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیرکل اداره اط عات استاک قدرت دیالمه 1

 معاوک تماتدگی امور اقتصادی استانداری محمد ک می 2

 یاستاندار  عمرانیامور    یمعاوک تماتدگ رحمتیجواد   3

 مدیرکل میراث فرتدگی و گردشگری و ... احمد حمزه زاده 4

 مدیرکل راه آتن آذربایجاک محمدرضا قربانی 5

 مدیرکل تامین اجتماعی استاک جعفر سمساری 6

 مدیرکل بیمه ایراک در استاک فرامرز قهرمانی 7

 نظام مهددسی ساختماک استاکرئیس سازماک   رضا دیزجی 8

 رئیس پارک علق و فداوری استاک عبدالرضا واعظی 9

 مدیرعامل شرکت گاز استاک سیدرضارتدمای توحیدی 10

 مدیرعامل تویزع فرآورده تای نفتی استاک علی روح الهی   11

 مشاور استاندار حسن عدالتی 12

 برق تبریزمعاوک بهره برداری شرکت توزیع   عادن کاظمی 13

 معاوک برنامه ریزی و تحقیقات برق مدطقه ای استاک آقای استددری 14
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 سازماک سیما مدظر و فرای سبز شهرداری تبریز شاپور عباسی 15

 مسنون مشاغل اداره سیما مدظر و فرای سبز شهرداری تبریز آقای موسوی   16

 شورای اس می شهر آقای احمدی 17

 انجمن فوالد استاکرئیس   کریق رحیمی 18

 رئیس انجمن پیمانتاراک عمرانی استاک جواد تقی پور   19

 رئیس انجمن رستوراک تای بین راتی و ... محمدعلی ع قه بدد 20

 انجمن آرد استاک غ مرضا غ می 21

 عرو تیات مدیره تراکتورسازی تبریز آقای حسیدی   22

 فداوری استاکمشاور حقوقی پارک علق و   صمد مظفر زاده 23

 دبیر انجمن مدیراک صدایع عباش شاملی   24

 سیماک صوفیاک آقای اعترافی 25

 عرو تیات مدیریه انجمن رستوراک تای بین راتی و ... آقای اجمالی 26

 نائب رئیس انجمن رستوراک تای بین راتی و ... جواد اقبالی 27

 مهماک ویژه احد عظیق زاده   28

 مهماک ویژه المعآقای برق   29

 مهماک ویژه احد تریسچیاک 30

 مهماک ویژه ایوب بشیری 31

 مهماک ویژه آقای پاشازاده 32

 مهماک ویژه محمود دریانی 33

 نایب رئیس اتاق تبریز عباش کمالی 34

 عرو تیات رئیسه اتاق تبریز رضا کامی 35

 دبیرکل اتاق تبریز مهدی قهرمانی 36

 مشاور حقوقی اتاق تبریز فردناصر امامی   37

 مشاور دبیرخانه شورا مصطفی بهدیا 38

 مشاور علوم اقتصادی مجید احمدلو 39
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 مرکز پژوتش تا یغحسین بودا 40
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 مشروح  مذاکرات 

در تعامل و ارتبای با کشووورتای جهاک  دولت آقای رئیسووی    ی کهاقدامات موثر  و  دیکار دولت جد  با آغاز  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یشـورا  ریژائله، دب  ونسی

  یدر توسوعه و رشود اقتصواد   یدیروزنه جدکه می تواند    مشواتده می گرددFATF در قراردادتای بین المللی نظیر برجام و    امیدواریانجام داده اسوت، جای  

تا  اسوتاک  و توسوعه اقتصواد  رشود    مین موضووع می باشود که امیدی برایموید تنیز  کشوور    1401  سوانبودجه    درمطرح شوده    یدرصود 8رشود    ایجاد نماید.کشوور  

در  اسوتاک    ددهینما  زاکیبا حروور عز  یراسوتا جلسوه ا  نیدر ا  می باشود.  ریزی صوحی  و ت شمسوتلزم برنامه  تحقق این امر  داشوته باشود که بهمراه  را می تواند  

سازماک مدیریت و برنامه  محترم    رئیسبا حرور    یصدعت و کشاورزر  یبا کارگروه تا  یجلسوات کارشوداس  گردید،مطالب مقرر  که با بررسوی    قیداد  لیتشوتاتاق  

شواتد    تاطرح گردد  بودجه اسوتاک    برای  بخش خصووصوی  یبا تمفترپیشودهاداتی  تا    تشوتیل گردد  یدر اتاق بازرگان  یمحترم صودعت و بخش کشواورز  یو روسوا

 .  قیباش  تمثب جیانت

نسوبت به    یخوب  اریرشود بسو   زیمبداء ن  یصودور گوات  .باشود  یماسوتاک  صوادرات    تیبهبود وضوع  انگریکه ب  داشوتیقدر اسوتاک    یخوب  یماه گ شوته رشود صوادرات  سوه

و جلسوات    یریگیپکه با   قیکد  ترتشو   یاسوتاندار  یمعاونت اقتصواد  یدکتر ک م  یکه جا دارد از اقا  اسوت  یتوام با مشوت ت  موارد  نیتمام ا  یول  .سوان قبل دارد

استاک    اریکه خارج از اخت  یموارد  .باشد  یم  یو خارج از استان  یدر دو بخش استان  قیکه دار  یدارند. معر ت  یمستمر در حل معر ت بخش صدعت قدم بر م

الیحه  در    سوتییبه مصووبه مجلس دارد و با  ازین  مواردیسوت که  یتومان  4200نهاده تا و ح   ارز    نیتام  .شوده اسوتتری    یمشوت ت جد  جادیباعث ا  اسوت

اسوت  در بازار شوده    یهودهتدش ب  جادیباعث ااین موضووع بایسوتی در دسوتور کار دولت قرار گیرد چرا که    .نشوده اسوت  پیشوبیدی می گردید که متاسوفانهبودجه  

با امرواء    ینامه ا  که می تواک طی  اسوتگفتگو    یدر شوورا  دد طرحکه نیازمشوده اسوت   یلیتبد  یغ ائ  عیصودا  هیمواد اول  نیتامعدم  احتتار کاال و   که نتیجه آک

 اقدامات صورت گیرد.  قیطر  نیا  و ازاستاندار محترم به ستاد تهراک ارسان  

در  یجمهور  استیر یاظهار نظر معاونت حقوق"نـشـست ـشورا     نیارائه گزارش در خـصو  دـستاورد مـصوبه هفتاد و هـشتم   :(1)  پیش از دـستور

از موـضوب   رانیـسه  حقوق بگ   مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف  نیمـشمول  یزـشیو انگ   یرفاه  یایمزا  قیمـصاد  یخـصو  موـضوب بررـس

 "نشست شورا نیو هشتم تادمصوبه هف " یها ات ی( قانون مال83ماده )

ر امامی فرد،   اور حقوقی اتاق ترریز:ناـص و بر    می نمایدنجزو دسوتمزد محسووب    مزایای رفاتی و انگیزشوی را  ،کار  انینقوعلیرغق  سوازماک امور مالیاتی    مـش

در سوان  . بر این اسواش شوتایتی  قانوک مالیات تای مسوتقیق از تمامی مزایای رفاتی و انگیزشوی مشومولین قانوک کار مالیات اخ  می کرد(  83 ه  اسواش ماد

(  83خدمات رفاتی من جمله تزیده مهد کودک، یارانه غ ا، ایاب و ذتاب و ... خارج از شومون ماده    طی راییدیواک    ،شودانجام  دیواک عدالت اداری   به  1389

سووازماک امور مالیاتی طی  د. لیتن  کراع م  ی نیز  متعاقبا با رای اصوو حیه دیگری، عدم شوومون را برای بخش غیر دولتمعرفی نمود.  مالیات تای مسووتقیق 

جز چدد موردی که در دیواک به صوورت تمثیلی بیاک شوده بود را نیز  نشوده،  اسوتع می از وزارت کار به جهت ایدته این مزایا صوراحتا از سووی وزارت کار اع م  

به معاونت    آک شوورااز طریق  در شوورای اسوتاک به دبیرخانه ملی ارجاع و    این موضووع پس از طرح  در نهایت  .نمودمشومون مالیات دانسوته و مالیات اخ  می  

با حروور مسونولین سوازماک امور مالیاتی و مسونولین محترم سوازماک    27/09/1400جلسوه ای در تاریخ   در این راسوتا  .شودداده  حقوقی ریاسوت جمهوری ارجاع  

چوک این  "  خود را به شورح ذیل اب   نمود:برگزار شود و در نهایت معاونت حقوقی اظهار نظر  در معاونت حقوقی ریاسوت جمهوری   تعاوک، کار و رفاه اجتماعی  

ددی و خواربار  مزایا مربوی به مزایای شواغل تسوت نه مزایای شوغل، ل ا مشومون مالیات نمی باشود، دوم ایدته برخی از این مزایا من جمله حق مسوتن، عائله م

( قانوک کار این موارد از مزایای شوغل اسوتثدا شوده اسوت بدابراین از نظر معاونت حقوقی شومون  36( ماده  3ره  در قانوک سوقف مشوخصوی دارد و موجب تبصو 

مزایای شووغل از    تفتیکمالیات برای این موارد نیز صووحی  نمی باشوود، در نهایت پیشوودهاد دادند که سووازماک امور مالیاتی پیش نویس الیحه اصوو حی برای  

است که این موارد جزو مزایای انگیزشی بوده    قراردر کل نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری براین    ".قانوک مالیات تا انجام دتدد  مزایای شاغل برای اص ح

ریاسوت محترم دادگسوتری اسوتع می از دیواک عدالت  مقرر شود    ی اسوتاک پیگیری گردید،شوورا  79جلسوه    متعاقبا این موضووع که در  و مشومون مالیات نیسوت.

 بعمل آورند.اداری  
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تان: تری اـس ائی رئیس کل دادگـس در خصوو  اجرای این مصووبه، رئیس محترم دادگسوتری، طی شورحی تمین موضووع را   عزیز امن الهی، معاون قـض

و معاوک قرووائی دیواک عدالت اداری آقای دوربین طی نامه مفصوولی پاسووخ دادند و قسوومت آخر که   نمودمحترم دیواک عدالت اداری مدعتس    ئیسخدمت ر

مبدی بر طرح موضووع ابهام و    04/10/1400حسوب پیشودهاد ایشواک به ریاسوت محترم دیواک عدالت اداری مورخه  "نتیجه را مشوخ  می کدد قرائت می کدق: 

لیاتی بانتی، ایشواک با این امر موافقت فرمودند بدا به مراتب م کور و حسوب دسوتور ریاسوت محترم  تصومیق گیری در خصوو  رفع آک در تیات تخصوصوی ما

دیواک عدالت    دیواک عدالت اداری و با عدایت به ایدته نظریات صوادره از تیات تخصوصوی مالیاتی بانتی نهایتا مدجر به صودور آراء یاد شوده در تیات عمومی

مورخ    و نامه  1392( قانوک تشووتی ت و آئین دادرسووی دیواک عدالت اداری مصوووب  97آراء م کور بر اسوواش تبصووره ماده  اداری شووده و لزوم رفع ابهام از  

( قانوک  84رئیس کل محترم دادگسووتری اسووتاک آذربایجاک شوورقی به تمراه اوراق پرونده تای آراء صووادره م کور در راسووتای اجراء ماده    25/09/1400

( آئین نامه اداری جلسات تیات عمومی و تیات تای تخصصی دیواک عدالت اداری مصوب  7و ماده    92یواک عدالت اداری مصوبه  تشتی ت و آئین دادرسی د

  14/10/1400به آک تیات تخصوصوی ارجاع می گردد تا به قید فوریت و خارج از نوبت مورد بررسوی قرار گیرد و در این خصوو  اع م نظر گردد. در تاریخ    93

روز آتی رفع ابهام صوورت گیرد و   10صوصوی بانتی و مالیاتی ارجاع داده شوده و رئیس کل نیز پیگیر موضووع تسوتدد تا ظر  یک تفته و حدکثر  به تیات تخ

 "خواتد شد.احتماال مجدد در صحن علدی مطرح شود و نظریه تفصیلی برای رفع ابهام صادر شود. به محض حصون نتیجه مدعتس  

 یفوالد یورق ها نیدر تام یچالش گروه تراکتور ساز ینشست شورا  بررس نیمصوبه هفتاد و چهارم یریگ یپ (: 2پیش از دستور )

کیلوگرم ورق نیاز    750تر تراکتور حدود  سواخت    ،مطرح شوده بود  گ شوتهتمانطور که در جلسوه    حـسینی، عـضو هیات مدیره گروه تراکتورـسازی ترریز:

صوورت  که افزایش تولیدی    تر  در گ شوتهتن به طور ماتانه می باشود.   1250  به گروه تراکتورسوازیاختصوا  داده شوده    ورق  سوهمیهدارد. این درحالیسوت که 

ه دلیل عرضوه  لیتن ب  .ورق مورد نیاز تامین می شود و مشوتل تامین ورق وجود نداشوتورق  خرید فوالد به صوورت مچید  از فوالد مبارکه  به دلیل   ،می گرفت

می تواند سوهیمه    ،ح   شوده و ترکس مبل  اضوافی پرداخت کددسوقف تعیین شوده نیز    اع مبدا به  مشوت تی مواجه شوده ایق. از تفته گ شوته   ، بادر بورش

مجبور به    ،ارکه عرضوه نشووداگر سوهمیه به طور مسوتقیق از فوالد مب  .تولیدکدددگاک را با مشوتل مواجه خواتد کردکه در صوورت اجرا    خود را خریداری کدد

  5000. درخواسوت داریق برای افزایش امسوان که حدود  از سووی واسوطه تا خواتد شودبا افزایش قیمت قطعات ورقی  این امر باعث  تهیه از بازار خواتیق بود که 

 تن از فوالد مبارکه حواله صادر شود.  3000حداقل یک نوبت    ،دستگاه می باشد

تاندار و رئیس ـشورا: در بحث ورود به بورش مخصووصوا برای کارخانجات مادر که محصووالت خود را در بورش عرضوه می کددد به صوورت    عابدین خرم، اـس

مزایائی    ، لیتنبیشوتری بپردازد می تواند خرید بیشوتری نیز انجام دتدطبیعی واسوطه تا باید ح   شووند، شواید این موضووع صوحی  باشود که ترکسوی مبل   

 دارد و این نارضایتی شما برای ما ابهام دارد.  وجودچالش تای افزایش و کاتش، برخورد تای سلیقه ای، قاچاق و مسائل دیگری    از بازار آزاددر تهیه   .دارد

ازی ترریز: و هیات مدیره گروه تراکتورـس ینی، عـض  فوالد مبارکه    ا  یک مدبع برای تهیه ورق تای سورد و گرم در کشوور وجود دارد که انحصوار  تدها  حـس

این واحدتا    ورق فوالدی  تراکتورسوازی  کق می باشود و  نیز  تعداد قطعه سواز ورق بزر  در اسوتاک ما  .قطعه سوازتای ما قطعه سوازتای کوچتی تسوتدد  .می باشود

اسووت. واحدتا برای  . این سووهمیه برای تولید واحد ما  کددو از طرفی قطعه را به موقع دریافت    گردندبازار مواجه نتا با نوسووانات قیمتی در    را تامین می کدد

ما نیز نمی توانیق بیشوتر از این    شوده اسوت،که قادر به این کار نیسوتدد و از طرفی چوک برای ما سوقفی مشوخ   دارند  پروانه بهره برداری  خرید ورق نیاز به  

نمی توانیق به قطعه سواز ورق دتیق.  در قراردادتا تامین ورق به عهده ما می باشود.( مشوتل اصولی درخصوو  قطعه سوازاک    ل ا  ه باشویقسوقف خرید داشوت

  می تواندد به  کوچک می باشود. از طرفی سوهمیه ما در مقایسوه با بقیه اسوتاک تا خیلی کق می باشود و تمتاراک ما به عیده مشواتده کردند که اسوتاک تای دیگر

وجود داشوت ولی  طور مسوتقیق سوهمیه خود را از فوالد مبارکه دریافت می کددد. در سوامانه تجارت نیز مشوتل وجود دارد و قب  امتاک نامه نویسوی در سوامانه  

 .درحان حاضر در بهین یاب ثبت نمی شود

ید شوما در سوان قبل، م ک می باشد و تراکتورسازی تصمیق براسواش دسوتورالعمل وزارت صومت میزاک تول   یونس ژائله، دبیر ـشورای گفتگو و رئیس اتاق:

ل ا بیشوتر از سوهمیه ای که مدظور شوده اسوت نیاز دارند و براسواش بخشودامه وزارت صومت    .دسوتگاه تراکتور بیشوتری تولید کدد  5000دارد با توجه به نیاز بازار  

ادر نیسوتدد و سوازماک صومت باید مجوز الزم را از وزیر محترم اخ  کدد تا ایدتار عملی  درصود افزایش دتدد که ق  30و باید میانگین را     یر نمی باشودپامتاک  

برای کارخانجات جدیدی که امسوان شوروع به کار کرده اند    .  تراکتورسوازی نمی باشودختشوود. بیشوتر صودایع و کارخانه تا با این مشوتل مواجه تسوتدد و م
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به علت عدم تامین مواد متوقف  کرده اند  تار  بآغاز  حاضوور  و در حان    اقدام کردهتای قبل    ی که در سووانیتا  تعلق نمی گیرد. تمام سوورمایه گ اری  اولیه  مواد

   ل ا اص ح بخشدامه ضروریست.  .شده است

ورا: تاندار و رئیس ـش بازار را جمع  صومت، عوار  این موضووع برای تولیدکدددگاک و مشوت ت ایجاد شوده و مغایرت آک با کف  سوازماک    عابدین خرم، اـس

 بددی کرده و برای وزارت متتوب کرده و پیشدهادات مدطقی در این خصو  داده شود.

 درصدی برای استاک به وزارت صمت ارسان گردد.  50افزایش  پیشدهاد    آرش نگهران، معاون وزارت صمت استان:

کوچک قرارداد خود را به سازماک صمت ارائه دتدد و مقدار مجموع  پیشودهاد بدده ایدست که قطعه سازاک   رضا جعفری، دبیر انجمن صنایع غذائی استان:

  مصوور  تمام قطعه سووازاک کوچک از طریق صوومت تایید شووود که قادر به تهیه و خرید نیسووتدد و سووهمیه آنها در بورش ح   شووود و با تایید صوومت این

درصود را افزایش نخواتد داد    30از طرفی وزارت صومت این    .مقادیر را داردچوک تراکتورسوازی تواک خرید این    .تا بر سوهمیه تراکتورسوازی اعمان شوود سوهمیه

 و بی نتیجه می ماند.  

 طی جلسه ای با سازماک صمت پیگیری گردد.این موضوع     یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

 (: تامین بعضی از مواد اقالم صنایع غذائی1خارج از دستور)

  حداکثر  .سوتین  یدیباشود، بحث گددم که موضووع جد  یمطرح م  هیمواد اول  نیدو مطلب در خصوو  تام  اـستان:  یغذائ  عیانجمن ـصنا  ریدب  ،یرـضا جعفر

تن    16000  یمصور  آرد صودف و صودعت باال  تهیدرحال  .دیآ  یتن آرد به دسوت م  10000  ریمقدار ز  نیباشود که از ا  یتن م 12000گددم اسوتاک ما    هیسوهم

.  شودنی اسوت حل    یدر وزارت کشواورز  فیسو   یآقا  از طریقمشوتل را    نیاارائه شوده    یاز وزارت صومت به وزارت کشواورز  که یرو یتفو  بر اسواش  .باشود  یم

که اسوتاک ما قطب شویریدی و شوت ت کشوور می باشود و    در حالیته.  گرفته شوده اسوتدر نظر    گرید  یرا بر اسواش سورانه اسوتاک تا  اسوتاک  آرد  هیسوهم  متاسوفانه

  یشوبته ا   ریمختلف از جمله قاچاق و غ  یاسوتاک تا به روش تا  ریسوامی باشود.    جهمشوتل موااین  نیاز اسوتاک بیشوتر از دیگر اسوتاک تاسوت. اسوتاک ما تمواره با  

  لیتعطروز    3به مدت  به دلیل عدم تامین آرد  کاخانجات بزر     اتده می گرددمشوو نیز  وارد می کددد. در برخی موارد  باال گددم و آرد به اسووتاک ما    متیبا ق

. می تواندد نیاز اسوتاک تا  باشود  یموجود م  ابی  نیدر بهتا    اسوتاک  دیآمار تول. این در حالیسوت  باشود یمطرح مواحدتا  درصود    80شووند. این موضووع برای   می

 دتدد.را از طریق این سامانه سدجیده و سهمیه اختصا   

فقط در حود خبر   دتوهیا رغقیعل .اع م شووود  یتومد 4200کوه حو   ارز   01/10/1400  خیاز توارواحودتوای تولیودیسوووت. روغن  توامین در مورد   یدمطلوب بعو 

اع م    یکشواورزجهاد  و وزارت    صومتباشود. وزارت    یدر بازار موجود نم  یداشوته و از طرف  یباالئ  اریبسو   شیروغن افزا  متیق  .نشوده اسوت یاتیباشود و عمل یم

  یواحد تا   تهیدرحال  .قراردتدد  واحدتا  اریموظف تسووتدد در اخت  . ل اباشوود  یموجود م یتومد  4200نهاده    رخانجاتکا  یدر برخاسووت. به دلیل ایدته    نموده

شوورای اسوتاک مطرح  در سوت که جلسوات گ شوته  وزارت صومت ابخشودامه  در مورد    یمطلب بعد  صودایع غ ایی امتاک تهیه روغن از این کارخانجات را ندارند.

طی بخشودامه ای از واردات ماشوین آالت واحدتای  سواخت داخل کشوور  . وزارت صومت به مدظور اسوتفاده از ماشوین آالت  گردید و تیچ نتیجه ای حاصول نشود

یک    گویی به نیاز داخل کشور را ندارند و موضوعتولیدی جلوگیری نموده است. این در حالیست که واحدتای ساخت ماشین آالت داخل کشور ظرفیت پاسخ  

 شده است.  یتوسعه صدعت  اقدام جهت جلوگیری از

ازمان جهاد کـشاورز  سیرئ  ،یفتح  اکرر   .باشود   ینم  ی، صوحشودهنظر گرفته   اسوتاک تا در  ریسورانه مصور  طبق سوا  دیموضووع که فرمود  نیا اـستان:  یـس

  فیسو   یبا آقا  یخصوو  متاتبه ا  نیباشود. در ا  یتا نم  اسوتاک  ریدر حد سوا  اما  نظر گرفته شوده اسوت دراز نیاز  کمتر   اسوتاک  سورانه مصور  صودف و صودعتلیتن  

  دتهیبا توجه به ا  زیع وه بر روغن، برنج و شوتر ن  .باشود ینم  یدر داخل اسوتاک حل شودن اسوت چرا که  یریگیپ  ازمددینکه   قیداشوت  عوموضو   نیجهت اصو ح ا

کدددگاک و    نیبرارزش افزوده، متاسفانه تام  اتیشده است که البته قبل از اب   مال متیق  شیباعث افزا  ،کاال تا شده است  نیبر ارزش افزوده مشمون ا  اتیمال

شوده  احتتار    یبخشو   بودنده ندر آک زماک بدوک اعمان ارزش بر افزوده قادر به عرضو   دتهیکرده بودند و با توجه به ا  اتیکاالتا را مشومون مال  نیکدددگاک ا  دیتول

باشد با    یتا موجود م  یزیکرده بودند و در قددر  یداریقبل خر متیبا ق  راشتر    . افرادیشد  نیبر ا قیبازار تصم  قیجلسوه صوب  سوتاد تدظبود. بر این اسواش در  

  .شوود  یم  نیاسوت. شوتر به دو صوورت تام  شودهکار شوروع    نیاز امروز ا کهموضووع را کدترن کددد    نیا  زین  سوازماک  نیو بازرسو   نمایددعرضوه   یمصووب قبل متیق
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. در این  کددد  ینم  نیتا که در حان حاضوور تمت  کارخانجات قدد موجود در اسووتاک  قیتوماک و از طر  11500واردات توسووط شوورکت غله که با نرخ    قیاز طر

که کارخانجات قدد در آنها وجود دارد ارسوان شوود. در حان حاضور کارخانجات شوتر را    یاسوتان  3  یبه اسوتاندارتا  ارنامه ای با امروای اسوتاند  راسوتا نیز مقرر شود

  شی اب   نشده و افزا  یدیجد  متیق  زین  یروغن نبات  یالبته به شرکت غله مجوز فروش داده نشده است و برا  .دتدد  یم  لیتوماک تحو  13600حدود    متیبه ق

  یخصوو  روغن مصوار  خانوار مشوتل تخلف بوده اسوت. در  نیبازار امروز صوب  در خصوو  برخورد با ا  قیمصووبه سوتاد تدظ  محسووب می شوود.تخلف   متیق

 باشد.  یصدعت مطرح م  یبراصرفا  مشتل    نیا  .باشد  یسابق موجود م  متیوجود ندارد و به وفور با ق

به    یمصووب قبل  متیشوده با تماک ق  یریگ  قیوجود دارد که امروز تصوم  جزئی  سوتاک احتتاردر ا  اـستاندار:  یامور اقتـصاد یمعاون هماهنگ   ،یکالم  محمد

اق م را ارائه    نیا  دکدددهیباشود کارخانجات مادر تول  یخارج از اسوتاک م یاما مشوتل اصول  .موضووع ورود کددد  نیبه ا  زین  یبازار عرضوه شوود و دوسوتاک بازرسو 

 دتدد.   ینم

 گردد.و صمت کدترن    یتوسط جهاد کشاورز  روغن و گددم بایستی  عیو توز  نیمحل تام  شورا: سیخرم، استاندار و رئ نیعابد

ورا  ریژائله، دب  ونسی   ید یتول  یشورکت تا  اریوارد شوده و در اخت  یخصووصو   یتوسوط شورکت تا یروغن نبات  دتهیبا توجه به ا  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

  تکارخانجات روغن صوور  یانبارتا  یموجود متیق  شیبعد از بحث افزا  ل ا  شورکت تا وجود ندارند،  نیو متاسوفانه در اسوتاک ما ا  می گیردمختلف قرار گرفته  

کرده و به کارخانجات اع م کدد. روغن به    یریگ قیتصوم  دیبا  GTCتماک    ای  یدولت  یسوپس دسوتور عدم فروش دادند که شورکت بازرگان  .شوده اسوت  یبردار

خام وارده در    یتا  وغنر  یکه اط ع دارم وزارت جهاد بها  یتا جائ  یاجازه فروش ندارند. حت  . لیتنباشوود  یموجود مگاک  تمام واردکددد  یحد وفور در انبارتا

شوده    یدارد. مشوتل گددم طوالن  GTCاز طر     یبه صودور مصووبه ا  ازیکرده اسوت و فقط ن  نیرا تام  یتومد  4200ارز   یعدی  .را پرداخت کرده اسوت  ماه  ید

 باشد.  ینم  هیو ته  دیقابل خر  یگرید  یباشد و از جا  یدولت م  اریاست و تدها در اخت

قابل قبون    GTCشرکت    و  شما  یشده از سو  اکیچوک آمار ب  .باشد  یمطرح م  یاخت   آمار  دجایدر ا  اـستان:  یـسازمان جهاد کـشاورز  سیرئ  ،یفتح  اکرر

   یتشوخمصور  صودف تا را    زاکیتواک م  یکه م  یشود که براسواش شواخ  تائ  نیبر ا قیباشود. در جلسوه امروز تصوم  یم  یاخت   آمار  نینبوده و تد  حل ا

 انجام شود.  یسدج  قیداد عمل کرده و دق

ا نا  ریدب  ،یجعفر  رـض تان:  یغذائ  عیانجمن ـص که   یباشوود. در مورد روغن خطر  یبه ارائه آمار نم  یازیباشوود و ن  یموجود م ابی  نیدر بهواحدتا  آمار    اـس

   خواتد افتاد.به خطر    زیمصر  کددده نکه در ایدصورت  کددد    هیمطرح است در صورت اتمام روغن کارخانجات، مجبور تستدد از بازار آزاد ته

تان :  سیرئ  ،یغالم   نیروز از گددم متعلق به خود ا  10به مدت    یژائله تسووتق ول  یوعه آقامجم  ازیاز آرد مورد ن یکددده بخشوو   نیبدده تام انجمن آرد اـس

  نیتشوتر از بابت تام  یبه جا  کاز کارشوداسوا  یمتاسوفانه تعدادداده شوده اسوت.  کرده و به طور امانت    یداریتوماک خر  5300که با    یگددم  کردم.  هیگددم را ته

تن گددم از بددر امام    2700  شیروز پ 45  در این راسوتا  .فروخته شوده اسوت یآرد تا را به چه کسو   نیکه ا  معتر  شوده اندمشوتل،    جادیاز ا  یریآرد و جلوگ

 .قینترده ا  افتیدرتاکدوک  و    ستیموجود ن  کردند که در حان حاضراع م  شده، لیتن  پرداخت    آک نیزو مبل  را    یداریخر

  نیباشود که چرا تا حاال ا  یموضووع م  نیقرواوت شوما نادرسوت اسوت چوک اعترا  کارشوداسواک ما به ا  اـستان:  یـسازمان جهاد کـشاورز  سیرئ  ،یفتح  اکرر

 .دیگ ار  یم  اکیروز ما را در جر  10و بعد از    دیموضوع را اط ع نداده ا

تاندار و رئ  نیعابد ورا:  سیخرم، اـس صودایع  ل ا بایسوتی مشوتل    .و خانوارتا مشوخ  باشود  عیو اگر مصور  صودا  دیتسوت  نیشوما مسونون تام یفتح  یآقا  ـش

مداسوب    زیذخائر نشورایط    و  گردد  یواردات انجام م  وجود ندارد.گددم    نیمشوتل تامدر کشوور    چرا که  .می باشود  عیبه نظر من مشوتل ما در توز  احصواء گردد.

  یحیجامعه به علت ح   ارز ترج  یروان  یفرواالبته    بایسوتی سوازماک جهاد پیگیر موضووع شوده و طی جلسوه ای اختصوای این موضووع مرتفع گردد.ل ا  .  اسوت

 مشت ت شده است.  نیا  جادیباعث اتواند،   نیز می

ا تان آباد در مجلس:  ندهینما  ،ینور  غالمرـض موضووع تمزماک با    نیمحون شوده اسوت و ا  یبه وزارت جهاد کشواورز  امجدد  فیبحث تمرکز وظا  مردم بـس

  ثخصووصوا که اسوتاک ما در بح  .باشود  یم  یداتیتمه  ازمددین شود کهخواتد    دیتشودنیز    1401بودجه    بیو احتماال با تصوو گرفتهصوورت    هیپا  ینرخ تا  راتییتغ
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باشود    یم یفتح  یاز مجموعه آقا  ازتایآمار و احصوا ن  قیبه تطب  ازیو ن  اسوت  ژهیفعان، مصور  کددده و  یغ ائ  عیاسوتقرار صودا  لیمصور  شوتر، روغن و آرد به دل

خواتدد    رقرا  ریتحت تاث  زینرا  بازار، مصور  کددده خانوار    نیخلل در ا  جادیا  با عدایت به ایدته.  حل شودنی اسوتتهراک    و درخواسوت ازیاسوتاندار  یبانیبا پشوت که

 گردد.  نیبه موقع تامل ا بایستی این سه قلق کاالی اساسی    ،داد

شرکت   یو پروانه بهره بردار  یاخذ کارت بازرگان یچالش ها  ینشست شورا  موضوب بررس  نیمصوبه هفتاد و نهم یریگ یپ  (:  4پیش از دستور )

 یعل  فناور یمستقر در پارک ها انیفناور و دانش بن یها

تان: مت اـس ولی در    .ادر می شووددر خصوو  پروانه بهره برداری شورکت تای دانش بدیاک مشوتلی نداریق و در اسوتاک صو   آرش نگهران، معاون وزارت ـص

رشوته،    11رشوته بوده و برای این    11خصوو  شورکت تای فداور دسوتورالعملی از سووی وزارت صومت ارسوان شوده اسوت که شورکت تای فداور بایسوتی شوامل  

پروانه    باشودد،  ش بدیاکمشوابه شورکت تای دان  بررسوی و چدانچهکه بعد از تتمیل پرسوشودامه در کارگروه احراز صو حیت،    تهیه شوده اسوتپرسوشودامه ارسوان  

تا شورکت تای فداور متقاضوی این پرسوشودامه را تتمیل کرده و    شوده. این موضووع را به تمراه پرسوشودامه خدمت آقای دکتر واعظی ارسوان  می گرددصوادر  

بایسوتی در سوامانه کارت برای کدرتگیری  مورد کارت بازرگانی برای شورکت تای دانش بدیاک مشوتلی وجود ندارد و برای شورکت تای فداور    در.  تحویل دتدد

چرا که به دلیل ایدته اجاره    .کارت بازرگانی را برای ایدها نیز صوادر کردنظر گرفته شوود تا بتواک با ایجاد کدرتگیری   بخشوی تحت عدواک قراردادتای خا  در

  گردد.  تماندد شوهرک تای صودعتی عمل  هپیشودهاد داده شود متدر این راسوتا به وزارت صو   .تخصوی  کدرتگیری وجود نداردامتاک    ،دتدده دولتی می باشود

تسوتیق تا     آیتمی تحت عدواک قراردادتای خا  وجود دارد.( این پیشودهاد از سووی سوازماک صومت به دفتر مقررات صوادرات و واردات داده شوده اسوت و پیگیر

 شود.قرارداد خا  را در سامانه کارت ایجاد  

شورکت فداور در پارک علق و فداوری مسوتقر بوده و فعالیت می کددد و این شورکت تا    400حدود    ل  و فناوری اـستان:مظفرزاده، مـشاور حقوقی پارک ع

صوفحه ای ارسوان کرده اند که شورکت فداور    15بخشودامه    در این راسوتا سوازماک صومت  .با دو مشوتل اخ  کد رتگیری و اخ  پروانه بهره برداری مواجه تسوتدد

  صوومت( قانوک مراکز رشوود و پارک تای علق و فداوری، وزارت  20برابر ماده  این درحالیسووت که ه برداری باید از این فیلتر تا رد شووود.  برای اخ  پروانه بهر

کددد با  موظف اسوت به شورکت تا و موسوسواتی که در مراکز رشود و پارک تای علق و فداوری که اقدام به تولید محصووالتی در زمیده فداوری تای نوین می  

ابه خود در  یید وزارت علوم و تحقیقات و فداوری مجوز بهره برداری و تولید صوادر نمایدد این شورکت تا و موسوسات از تمه تسهی ت قانونی شرکت تای مشتا

لوم طی دسوتورالعمل  مجوز صودور واحد فداور به وزارت علوم ارجاع شوده اسوت و وزارت عدر این راسوتا  خارج از پارک تا و مراکز رشود برخوردار خواتدد بود.  

صودور این مجوز را به پارک تای علق و فداوری مراکز اسوتاک تفویض کرده اسوت و برای این موضووع کمیته بررسوی و    06/10/1395مورخه    219122شوماره  

ور این مجوز تماندد  پس از صوود  نمایدد واسووت که شوورکت تای متقاضووی مجوز فداوری باید این مراحل را طی    شوودهی تعیین یارزیابی تعریف و اشوول تا

اری  تای دانش بدیاک خواتد بود. در انتهای نامه سوازماک صومت بیاک شوده اسوت سوازماک مطابق مصووبات شوورای گفتگو و سوتاد تسوهیل پروانه بهره برد شورکت

امه و بخشودامه تا و دسوتورالعمل تای  یعدی به آئین ن .واحدتای دانش بدیاک دارای صو حیت از معاونت علمی و فداور ریاسوت جمهوری را راسوا صوادر می کدد

، سازماک صمت بیاک کردند که باید از تهراک مجوز اخ   ی استاکدرجلسه کارگروه شورا  د.وزارت صمت کاری نداشته و تدها براساش تمین مجوز صادر می شو

هرستاک تا و مرکز استاک به تهراک ارجاع داده تا برای  شرکت را از ش 400کرده و سپس ما برای شما پروانه صادر کدیق و این درحالیست که شدنی نیست که  

. وزارت علوم این موضووع را به مراکز پارک تا تفویض کرده اسوت و بعد از این تفویض، طی دسوتورالعملی پریدت و شوتل پروانه و مجوز  دما کارشوداش بفرسوتد

ت صومت پروانه شورکت تای دانش بدیاک را بر اسواش مجوز صوادر می کدد برای  از سووی وزارت علوم برای ما ارسوان شوده اسوت. تقاضوا داریق تمانطور که وزار

 شرکت تای فداور تق تمین روان عملی شود.

ورا: تاندار و رئیس ـش مسونولیت مورد وثوق بودک تمام شورکت تای فداور با پارک علق و فداوری می باشود و فعالیت شورکت تای فداور و    عابدین خرم، اـس

سوازماک صومت نباید مانع شوود و اگر غیر از این باشود    ،نظر پارک علق و فداوری می باشود و زمانی که مورد تایید پارک علق و فداوری می باشوددانش بدیاک زیر 

واعظی شوما    آقایاین شورکت تا در گیر و دار اداری مانده و رشود نخواتدد کرد. این شورکت تا قابلیت رشود و رقابت پ یری و صوادرات دارند و نباید مانع شود.  

 قبون ما نیست.مغایرت تای بخشدامه ای را برای ما بدویسید که ما پیگیر رفع این مغایرت تا باشیق. سازماک صمت مانع اجرای قانوک شده است و این مورد  
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دوستاک وزارت صمت در جلسه  ولی    .از لحاظ حقوقی مغایرتی وجود ندارد و قانوک صری  می باشد  مظفرزاده، مشاور حقوقی پارک عل  و فناوری استان:

اجرای این موضووع را به ما    ،( سوازماک صومت اع م می کدد1381 قانوک مصووب مجلس سوان    .کارگروه اع م کردند که این قانوک را به رسومیت نمی شوداسودد

 ارد.  اب   نتردند. مستددات قانونی برای اجرا فراتق بوده و مانع قانونی و یا تخلفی برای وزارت صمت وجود ند

 اب   شده ولی تفویض نشده است.  آرش نگهران، معاون وزارت صمت استان:

 قانوک پس از اب   و انتشار الزم االجرا می شود و دستور مجدد برای اجرا نیاز نیست.  عزیز امن الهی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان:

محترم صومت اع م کردند که این موضووع را در طون تمین تفته حل خواتق    رئیستگو،  در جلسوه قبلی شوورای گف  مهدی قهرمانی، دبیرکل اتاق ترریز:

قانوک به  که  ی  برای صودور مجوز  اقدامیولی سوازماک صومت    .کرد. این شورکت تا می تواندد به راحتی با پرداخت مبلغی به ام ک این مشوتل خود را حل کددد

 نمی دتد.صراحت اع م کرده انجام  

او تان:مظفرزاده، مـش قراردادتای اجاره ای ما داخلی بوده و توسوط پارک علق و فداوری تدظیق می شوود و کدرتگیری    ر حقوقی پارک عل  و فناوری اـس

درحالیته تد    .باید تزیده ای برای دریافت کد پرداخت کددد  ،تحت عدواک قراردادتای خا  ایجاد شوود  گزیده ایبرای اخ  کارت بازرگانی نیاز اسوت و اگر  

ما نیز تماندد شوورکت    چدانچهمی باشوود. از طرفی    این واحدتای نوپا دشوووارحتی تمدید سوواالنه تزیده بر بوده و برای    .حمایت از این شوورکت تا می باشوود

خارج  باعث  ه نامه تر سوان بایسوتی یک کد رتگیری صوارد گردد که این موضووع  به دلیل تمدید سواالنه اجار  نظر گرفته شوود  درگزیده ای  تای صودعتی   شوهرک

 بود.خواتد شد که این کار عم  امتانپ یر نبوده و وقت گیر و تزیده بر خواتد    شرکت تای جدید  شدک برخی از شرکت تای نوپا و استقرار

. آقای راسوتی در جلسوه قبلی گفتدد این موضووع را حل می کدیق ولی  شووداین موضووع بایسوتی حل  حق با شوماسوت    عابدین خرم، اـستاندار و رئیس ـشورا:

 آقای نگهباک حر  جدید گفتدد.  

 بایستی از سوی وزارت صمت پیگیری گردد.این موضوع    یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

ه ) تور جلـس کالت ناـش  یبررـس   (:1دـس د  30از کاهش    یمـش نا  یدرـص تان که ب  عیبرق ـص وب:    2از    شیاـس ر  برق دارند  موـض نامه   "مگاوات مـص

 انیصوف مانیسوخت )مازوت( شرکت س نیمشکل تام یو بررس زیبرق ترر یروین عیتوز 1400/ 16043/ 120شماره 

رکت توزیع نیروی برق ترریز: ان نیروگاه تا که تعدادی از  تاز اواسوط آذرماه به دو علت محدودیت سووخت نیروگاه تا و اور  عادل کاظمی، مدیرعامل ـش

نظر گرفته شوود   پیش بیدی شوده بود که محدودیت تائی در تامین انرژی برای واحدتا و مشوترکین در  ،نیروگاه تا در کشوور برای تعمیرات از مدار خارج شودند

فقط از باب تشوودار برای مصووار     .امین سوووخت مایع نیروگاه تا خوب بود و محدودیت و اعمان خاموشووی نداشووتیقکه به تمت وزارت نیرو و وزارت نفت ت

تا با محدودیت جدی مواجه نشوویق. تعداد مشوترکین باالی دو مگاوات محدود می باشود. در اب غیه شورای امدیت ملی تاکید بر    اع م گردیدواحدتای صودعتی  

مصور  خود را کدترن  تا    گردیدو اب غیه را برای مشوترکین ارسوان    انجامدر این خصوو  پایش    که  مشوترکین شوده اسوت  درصودی مصور  این  30کاتش  

خوشوبختانه مصور  واحد تا زیر  شوده،  از اواسوط تفته گ شوته که نامه ارسوان    نشوده اسوت.اعمان  خاموشوی و محدودیتی   تا این لحظه    نمایدد. الزم ب کر اسوت

 ش مصر  اتفاق افتاده است.سقف مجاز بوده و کات

تان: ولی    .به قون شوما بورش محل شوفافیت می باشود   سوتموضووع اون، در مورد تامین ورق فوالدی  کری  رحیمی، رئیس هیات مدیره انجمن فوالد اـس

بورش پلتفرم معامله اسوت    شوده اسوت.متاسوفانه دولت وظیفه حاکمیتی خود را به یک شورکت خصووصوی محون کرده اسوت و باعث بهق خوردک عرضوه و تقاضوا  

  .کارکرد بخش خصووصوی و دولتی را عملی می کدد  بورش با قیمت گ اری دسوتوری و عرضوه دسوتوری. لیتن  که با عرضوه و تقاضوا قیمت واقعی کشوف شوود

سورا     ، بایسوتیرید از بورش نباشودتق زده اسوت. اگر شورکتی قادر به خرو کل کارکرد بخش فوالد را ب  زدهاین مورد به نظام توزیع و تولید ضوربه  متاسوفانه  

راه حلی برای حل مشوتل بورش پیدا نشوده اسوت. موضووع دوم، در مورد    ،به دلیل ایدته پشوت این قرویه شورکت تای خصوولتی قرار دارند  شورکت اقماری برود.  

  29/01/1400بخشودامه صوادر شوده در تاریخ    چوک سوازماک صومت اسوتاک اع م می کدد در .تهیه شومش می باشود که به مدت یک ماه نتوانسوتیق تهیه کدیق

در بحث برق و  برای وزارتخانه تدها دسوتورالعمل تامین ورق ذکر شوده اسوت و برای تهیه شومش نیز باید بخشودامه جداگانه ای برای ما صوادر شوود. مورد سووم،  
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و نمی تواک تعدادی از آنها را خاموش کرده و با تعداد    می باشودن  به صوورت سوریا  شورایطدر تولید میلگرد    می گیرد.گاز در ابتدا صودف فوالد مورد تد  قرار  

درصودی نمی باشویق. در حان حاضور برق   30یا فعالیت و یا تعطیلی و قادر به کاتش    یک می باشود.  صوورت صوفر و  را ادامه داد. کار فوالد بهمحدودی فعالیت  

 قطع نشده است و از شرکت گاز و برق نیز تشتر می کدیق.

 از یک ماه پیش دغدغه شما را پیگیری می کدیق. اصرار به مصر  بهیده داریق.  خرم، استاندار و رئیس شورا:عابدین 

تا   آباک ماه سهمیه  22در مورد گاز با دستوراتی که شما صادر کردید علیرغق ایدته قرار بود از    عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ترریز:

در مورد برق نیز تدوز کاتشوی    اسوت.تیچگونه محدودیتی اعمان نشوده   ،  دوسوتاک شورکت گاز تحت فشوار تسوتدد  علیرغق ایدته  کدوکداده شوود. لیتن تاکاتش  

 شرکت گاز در قرارداد خود با شرکت تای فوالدی تاکید به دوگانه سوز بودک کوره تای آنها داشته است.    الزم ب کر است  اعمان نشده است.

در مورد تامین برق و ایدته اسوتاک نیاز به تامین برق در شوهرک تای اسوتانی دارد در جلسوات قبلی مطالبی    ی گفتگو و رئیس اتاق:یونس ژائله، دبیر ـشورا

  15یا   8یا    4در شووورای گفتگو بیاک شووده اسووت از جمله ایدته صوواحباک صوودایع به احداث نیروگاه تای کوچک اقدام کددد و خیلی از واحد تا ژنراتورتای  

 خریداری کردند و در واحدتای خود موجود دارند ولی برای آنها گاز تخصی  داده نمی شود.  مگاوات

ورا: تاندار و رئیس ـش   بحث  گردد تااع م    اسووتانداری  تامین کردند و قابل اسووتفاده می باشوودد به  که این ژنراتورتا را  لیسووت واحدتایی  عابدین خرم، اـس

ی بخصوو  در حوزه برق و گاز می باشود و غفلت بزرگی در ده سوان  ژتای اسواسوی اسوتاک آذربایجاک شورقی تامین انر. یتی از چالش  گرددآنها را حل  سووخت  

دو راتتار    می شوود. در این راسوتاتامین  نیروگاه تریس  از  مگاوات    500کمتر از   اسوت کهمگاوات برق نیاز   1500در حان حاضور حدود    .اخیر اتفاق افتاده اسوت

مس    به عدواک مثان.  نمایددمگاوات راه اندازی    5-25حدتای صدعتی که مصر  برق آنها باالی دو مگاوات می باشد نیروگاه تای کوچک  وا.  1  .پیش بیدی شد

چدانچه واحدی اقدام به تولید برق  .  کددتامین  را  تا برق مصورفی خود و بخشوی از برق اسوتاک    نمایدمگاوات احداث    500  سوتیسوونگوک تا دو سوان آیدده بای

تشوتر  پیشواپیش  ل ا از تمام صودایعی که در این موضوع اتتمام خواتدد داشوت و نیروگاه تای کوچک ایجاد خواتدد کرد    اسوت.خریداری   بهدولت حاضور  اید،  نم

  50ماه تا    6ی  با شورکتی در خصوو  انرژی خورشویدی قرارداد بسوتیق و آماده تسوت برا  . در این راسوتابه دنبان انرژی پاک باشویقبایسوتی از طرفی  می کدیق. 

در ایدجا از    مگاوات را تحویل دتد. برای مزرعه خورشووویدی تدها زمین و متاک مورد نیاز اسوووت که مدابع طبیعی را موظف به تامین این متاک تا کرده ایق و

ه را داریق که می تواند راه  ماه آیدد  6تمام کارشووداسوواک و صوودایع و شووهرک تای صوودعتی درخواسووت اقدام جهادی و تماتد  برای افزایش ظرفیت برق در 

 میانبری در تامین برق در حوزه انرژی باشد.

  .نیز مطرح شود شوورای گفتگوی اسوتاک  بحث تامین موتورتای ژنراتور در کارگروه تخصوصوی    عزیز امن الهی، معاون قـضائی رئیس کل دادگـستری اـستان:

جهاد در این  سوازماک  درحالیته    .را ممدوع کرده اسوتوجود دارد واردات این ژنراتورتا  موتورتای دیزلی و ژنراتور  اسوتدالن ایدته تولید داخلی    با وزارت صومت

طریق شووورای    این شوود که از  درصوود نیاز کشووور را نیز تامین نمی کدد و قرار بر  5  ،  داخل در  موجود  واحدتای تولید ژنراتور  مورد تحقیق و اع م کردند که

جزو نیاز ضوروری می باشود و بحث تعطیلی واحدتای صودعتی مشوت ت زیادی ایجاد می کدد و باید در این مورد   چرا که  .گفتگو به وزارت صومت مدعتس شوود

 متاتبه شود تا محدودیت تا برداشته شود.

درصوود دیماند   30دی دادند دو حالت مطرح می شووود  درصوو   30در بحث برق که درخواسووت کاتش   :عادل اعترافی، مدیر کارخانه سـیمان صـوفیان

درصود دیماند مصورفیا اگر مدظور دیماند مصورفی باشود عادالنه نمی باشود به دلیل ایدته امسوان به دفعات از طر  برق و گاز برای ما توقف    30قراردادی یا 

تد شود. درخواسوت داریق این درصود برای دیماند قراردادی مدظور  کارخانه به طور کامل تعطیل خواکاتش برق،  درصود   30با محاسوبه   کهتحمیل شوده اسوت  

صووورت  از پاالیشووگاه تبریز    ، تامین مازوتقطعی گاز در  طبق سوودوات قبل  اسووت.  کتامین مازوت کارخانجات سوویماک صوووفیاموضوووع دیگر در ارتبای  شووود.  

اولویت تامین مازوت با    نمودنداع م    ه شوود وروز به پاالیشووگاه ری ارجاع دادامسووان نیز طبق روان اقدام کردیق و دو روز تامین شوود و بعد از دو    گرفت. می

تزار لیتر مصور  روزانه ما می باشود    650چوک    .تامین ناوگاک حمل برای انتقان مازوت مورد نیاز روزانه امتاک پ یر نیسوتدر حان حاضور    .می باشود  تانیروگاه  

خریداری  برابر مازوت    5می زند و زماک تخلیه مازوت    مازوت یخ  "ری"به دلیل مسافت زیاد از پاالیشگاه  در فصل سرما    .ناوگاک زیادی می باشد  تعداد  و نیاز به

در این    کهمطرح شود   یریل  انتقان مازوت از طریق  در کارگروه شوورای گفتگو بحثبرابر می شوود.    8از طرفی کرایه حمل نیز    .باشود پاالیشوگاه تبریز میشوده از  

اولویت ناوگاک ریلی با نیروگاه می باشد و به شما اختصا  داده نمی شود.    ،که پاسخ دادند  نمودیقمورد با شورکت نفت متاتبه کرده و درخواسوت ناوگاک ریلی 
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حالیته با توجه به ایدته در فصول تابسوتاک تقاضوا زیاد می باشود ما باید در فصول   در  .سویماک تعطیل بود  کارخانهاز  تا دو روز پیش یک خط    25/08/1400از  

ت عقب بوده و  زمسوتاک ذخیره سوازی کلیدتر داشوته باشویق تا بتوانیق جوابگوی تقاضوای فصول تابسوتاک باشویق و امسوان بیشوتر از یک ماه از ذخیره سوازی و ظرفی

درصود از ری تهیه    60درصود از پاالیشوگاه تبریز اختصوا  داده شوود و    40ل تابسوتاک خواتیق دید. از امروز قرار بر این شوده که تبعات این موضووع را در فصو 

.  . ترسوان این مشوتل مطرح می باشود و قطعا قطعی گاز تق خواتیق داشوت گردد  کدیق. درخواسوت داریق تا حد امتاک سوهمیه ما از پاالیشوگاه تبریز بیشوتر

و    گرددمخازک پلمپ    .را به مخازک خود انتقان داده و ذخیره کدیقتا    در بازه ای که گاز قطع می شود به ما مازوت با قیمت مصوب داده شود  ریقدرخواسوت دا

 در زمانی که مجوز دادند استفاده کدیق تا در زماک پیک با مشتل مواجه نشویق.

  .ولی نگاه ما شومالغرب کشوور و کشووری می باشود   .اک اسوتانی می باشودزنگاه عزی ـستان:علی روح اللهی، مدیر عامل ـشرکت توزیع فرآورده های نفتی ا

  .ما مسونون تامین سووخت عزیزاک تسوتیق  و  پاالیشوگاه تبریز مخت  آذربایجاک شورقی نمی باشودصورفا  اسوتاک داریق و   31  برایپاالیشوگاه   10به دلیل ایدته  

بخش خصووصوی نیز باید این کار را انجام دتد، بدده نفت سوفید مورد نیاز خود را از تهراک    ،وقتی بخش دولتی نیازتای خود را از خارج اسوتاک تهیه می کدد

دار دقیقا دو میلیوک  از این مق  .تولید می کدد  VBلیتر تولید پاالیشووگاه می باشوود و برای مابقی پاالیشووگاه تبریز    3400000در حل حاضوور    کدق و تهیه می

میلیوک ظرفیت خالی نیروگاه خودماک را تتمیل   30-40لیتر باقی می ماند و بدده موظف تسووتق تا    1400000در کل   .اسووتمربوی به نیروگاه سووهدد بداب  

که   درصود آک برایماک مقدور می باشود  40تامین    در حان حاضوروجود دارد که    کارخانه سویماک و سوه کارخانه قدد اسوتاک و شومالغرب کشوور 6-7بع وه    نمایق.

یق و  این تامین بسووتگی به موجودی و تولید پاالیشووگاه و وضووعیت مصوور  و وضووعیت برخورداری از گاز دارد. ما به فتر تامین سوووخت پایدار اسووتاک تسووت

در مورد    در نظر گرفتیق.  تش تای نرخ دولتیحمل مازوت برای بخش خصووصوی با نفتنظیرتسوهی تی    این راسوتا  . دری به تق مرتبط می باشوددژتای انر بحث

دارند که در غیرایدصوورت باید از ذخائر خود      امتاک پ یر نمی باشود. در حان حاضور نیروگاه تای ما     دیسوپاچیدبر اسواش اع م  درصود،   40افزایش بیشوتر از  

 تامین کرده و تحویل دتیق.

ورا: تاندار و رئیس ـش اسواش آمایش موجود، این ده پاالیشوگاه باید    ولی بر .و از تمت شوما تشوتر می کدیق  ریقاط ع داشوما  شورایط  از    عابدین خرم، اـس

   دیسوپاچید   یسوتی از طریقاین مورد را با  .بتواندد اسوتاک تای معین یا اقماری خود را تامین کددد تا فشواری از بابت حمل و نقل و تزیده تای باال پیش نیاید

 که استاک تا با مسافت دور از استاک ما تهیه کددد و استاک ما از استاک دیگر.  عمل نگرددبه این صورت  تا    گردد  حل

تان: رکت توزیع فرآورده های نفتی اـس میلیوک،    11می باشود و تولید اراک    3400000مازوت تولید شوده پاالیشوگاه ما   علی روح اللهی، مدیر عامل ـش

 از ترجائی که دولت امتاک تولید آنرا دارد تهیه کدد. در حان حاضر وضعیت به این روان می باشد.میلیوک، بخش دولتی و خصوصی موظف است    10تهراک  

 یبانک مرکز دییمورد تا یها یروز به صراف متیموضوب بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز به ق(:  2خارج از دستور )

کزی و سوراک قوا کل صوادر کدددگاک را متلف کرده اسوت ارز ناشوی از صوادرات را به  بانک مر  97از سوان   محمدرـضا بریری، مدیرعامل ـشرکت ـشکوه بناب:

چوک دسوتورالعمل این موضووع برای ح   ارز آزاد و قراردادک در سوامانه می باشود،    .سویسوتق اقتصوادی کشوور وارد کددد، به نظر من این طرح موفق نبوده اسوت

پس نتیجه ای از این موضوووع حاصوول نشووده اسووت.   .میلیوک تا دالر خرید و فروش صووورت می گیرد  با توجه به ایدته امروزه در کشووورتای ترکیه و دبی

ات  صوادرکدددگانی که به این امر متلف شوده اند از جمله صوادرات پتروشویمی، شورکت تای دولتی و صوادرات محصووالت کشواورزی می باشود. خوراک تولید

ولی مواد اولیه محصووالت کشواورزی در میادین    .پس مشوتلی برای پتروشویمی بوجود نمی آید  .می شوود  پتروشویمی از طر  دولت بر مبدای نرخ نیمائی تامین

تزار توماک به دولت برگردانده    24تزار توماک از بازار تهیه کرده و با قیمت   30یعدی دالر با قیمت   .خشوتبار و تره بار و بر مبدای قیمت آزاد تعیین می شوود

  گری  باعث افزایش واسوطه  که این موضووعمی شوود. در این شورایط صوادر کدددگاک محصووالت کشواورزی مجبور شوده اند به کارت تای متفرقه مراجعه کددد 

سوان صوادرکددده نمونه و ممتاز ملی با بیش    8می باشود. بدده  نروشویمی و محصووالت کشواورزی در یک ترازو مدصوفانه  شوده اسوت. قراردادک بحث محصووالت پت

الی    21. کاالتای وارداتی گروه بددی و اولویت بددی شوده اسوت از اولویت  صوادرات نداشوتقمیلیوک    2-3امسوان بیش از    . لیتنمیلیوک دالر صوادرات بودم  20از  

ممدوع الورود شوده اسوت. پیشودهاد خود را در این مورد در وزارتخانه نیز مطرح کردم و معاوک وزیر نیز این موضووع را    27یت که از اولویت  به ترتیب اتم  27

د که  به بع  25و مربوی به عام جامعه می باشود، بانک مرکزی اولویت   ایجاد می کدددپ یرفته اسوت که با توجه به ایدته محصووالت کشواورزی اشوتغان زیادی  

د. از صوادرکددده  اولویت کمتری در واردات دارند موظف کددد تا در سوامانه جامع تجارت ارز مورد نیاز خود را تدها از محل ارز محصووالت کشواورزی تامین کدد
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از طرفی با توجه به تفاوت قیمت    ند.درحالیته با این کار به واردکددده اصولی نیز ضوربه زده و باعث خراب شودک بازار می شوو  .می خواتدد واردات انجام دتد

 واردکددده اصلی و صادرکددده ای که واردات انجام داده است امتاک رقابت وجود ندارد.  ،ارز

 چانچه مورد تایید اعرا می باشد این موضوع از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری گردد. یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

ا نوری، نماینده   تان اباد در مجلس:  غالمرـض از طرفی اسوتفاده از  ه اسوت.  در قالب بخشودامه و دسوتورالعمل بود  تا به امروز  موضووع بازگشوت ارزمردم بـس

تی ارائه  ترگونه مشووق و بخشوودگی مدوی به بازگشوت ارز می باشود در کمیسویوک ویژه فردا بحث تای تتمیلی در این مورد خواتیق داشوت که بدده پیشودهادا

وضووعات خا  ماندد فرش و صودایع دسوتی و محصووالت کشواورزی و خدمات فدی مهددسوی که شوتل بازگشوت آنها از نظر پروسوه عملیاتی متفاوت  م.  داده ام

وارد را  اسووت و معام تی که انجام آنها در عر  بین المللی سووخت تر اسووت از جمله میعانات گازی و محصوووالت نفتی و پتروشوویمی، ت ش داریق تا این م

شوتل قانوک    تا  ارائه شوودیا ایدته در قالب آئین نامه ای محصووالت و خدمات مختلف زماک متفاوتی در خصوو  برگشوت ارز داشوته باشودد   .ی کدیقمسوتثد

 داشته باشدد.بودجه ای  

  یمستق یها ات ی( قانون مال53( ماده )10مشکالت سازندگان مسکن استان در خصو  ترصره ) یبررس  (:2دستور جلسه )

  وجود دارد.فصلی با عدواک مالیات بر درآمد ام ک    ،در قانوک مالیات تای مستقیق  محمد اسماعیل اکرری، دبیر انجمن انروه سازان مسکن و ساختمان:

مالیات شرکت تای سازنده مستن در قبان واحدتای مستونی که قبل از انتقان  "ات بر درآمد ام ک می باشد:  ( که تحت عدواک مالی53( ماده  10در تبصره  

ی از لحاظ  قطعی و طبق اسوداد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگ ار می گردد مادام که در تصور  خریدار اسوت، در مدت م کور اجاری تلقی نمی شوود ول

( این قانوک به مأخ  تاریخ تصور ، پرداخت شوده  59با خریدار ماندد مالک رفتار خواتد شود. به شوری ایدته مالیات نقل و انتقان قطعی موضووع ماده   مالیاتی

و به موجب  مشوتل در این جمله آخر شورطی می باشود. مالیات نقل و انتقان زمانی پرداخت می شوود که سودد نقل و انتقان در دفترخانه تدظیق شوده    "باشود.

تا صودور  ( دفترخانه از اداره کل امور مالیاتی اسوتع م کرده و براسواش متراژ اعیانی و عرصوه مالیات متعلقه سوتانده می شوود. تحویل ملک به مالک  187ماده  

تی مدوی به صودور پایاک  سودد مالتیت زمانبر می باشود چوک صودور سودد مالتیت مسوتلزم صودور صوورت جلسوه تفتیتی می باشود و صودور صوورت جلسوه تفتی

بیشوتر زماک بر خواتد بود. تمتاراک    ،مدوی به امرواء مهددسوین ناظر می باشود. مخصووصوا اگر تعداد واحد تا زیاد باشود  نیزکار می باشود و صودور پایاک کار  

واحدی مسوتن مهر می باشود    400ورد پروژه  زیادی بر اسواش این جمله شورطی به مبال  باالی پرداخت مالیات محتوم شوده اند. محتومیت دو میلیاردی در م

میلیوک توماک که مطابق قرارداد پرداخت بیمه و مالیات بر عهده خریدار می باشود و ظلق بزرگی برای خریداراک مسوتن تای مهر می باشود   5تر واحد    یبه ازا

وجه این اشوتان قانونی شوده و در الیحه اصو حیه قانوک مالیات تای  که عمدتا از اقشوار کق درآمد جامعه تسوتدد. خوشوبختانه وزارت امور اقتصوادی و دارائی مت

تقدیق مجلس گردیده این جمله مشووروی را ح   کرده اسووت. از نمایددگاک محترم مجلس و از شووورای گفتگو اسووتدعا دارم این   98مسووتقیق که در بهمن  

ه سایر لوای  اولویت دارد دیده شود. در قانوک مالیات تای ارزش افزوده مصوب سان  اشتان قانونی را مدعتس کددد تا بتواک در قالب الیحه بودجه که معموال ب

  سووان، موردی بود: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قانونا بر عهده دسووتگاه تای اجرائی می باشوود و علیرغق تایید دسووتگاه تای دولتی مبدی بر  5با مدت    87

بر    .مور مالیاتی از ابزارتای قانونی استفاده می کرد و مودی را به توقیف اموان و خروج از کشور محتوم می کردعدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سازماک ا

. استدعا  این موضوع را مطرح کردند  1400  و  99قانوک بودجه سان    تمچدین در  98قانوک بودجه سان    (  8تعدادی از نمایددگاک در بدد  ز( تبصره  این اساش  

 .  گرددرا در صورت امتاک در الیحه مرقوم  دارم این موضوع  

 قابل تایید است واز سوی شورای ملی پیگیری گردد.این موضوع    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

 مدعوین:  سخناناستماب 

مسوایل کوچک در اسوتاک حل شووند    ل ا  .باشود یاسوتاک م  یجمهور  سیرئ  یاسوتاندار اسوتاک به معدا  :زیفرش فروـشان ترر  هیاتحاد  سیزاده، رئ   یاحد عظ

واحد    1000پروانه و    یواحد دارا  1600. در صودعت فرش  ابدی  یاسوتاک رونق م  حل مشوت ت و    یبا دسوتور جدابعال  شووند.به تهراک انتقان داده  بهتر اسوت تا  

داده  صودعت   نیبه ا  لیتن توجه الزم  .وجود دارددر کشوور  بافدده فرش    2057000  علیرغق ایدته تعداد  .قیملزم به اخ  پروانه کرداخیرا  که   قیبدوک پروانه دار

  نشووده اسووت.بافددگاک فرش فروشوواک حل   مهیمشووتل ب  . لیتنشووود  یبافاک و فرش فروشوواک تترار م  یقال  مهیموضوووع بچددین سووان اسووت که   نمی شووود.
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فرش فروشواک و   هیو اتحاد  دکدددگاکیتول  هیصوادرکدددگاک و اتحاد  هیکه اتحاد  دسوتی. درخواسوت دوم انمایدد  یتمرات دهیزم  نیدر ا  سوتییبا  زین  ددگاکینما

  یگردشوگر   راثیرا به م  این موضووعخواتدد    یشوود، سوازماک صومت نتوانسوته خواسوته ما را برآورده کدد و م لیواحد تبد هیاتحاد  کیبه    سوددگاکیر  هیاتحاد

 تمام اسوتاک تا    هیاتحادبا حروور  که امروز در تهراک    یدر جلسوه ااین موضووع    .ندارند یتخصوصو  چیتزمیده    میراث فرتدگی در این  تهیدر حال  ارجاع نمایدد.

به    هیاتحاد 4ادغام این  اقدامات الزم جهت    قیدرخواسوت را دار  نیاز شوما ا  ند.موضووع را قبون نترد  نیااز اتحادیه تای    چتدامیتمطرح شود و    برگزار شوده بود

صوادرات پون داده اسوت که من تق موقع برگشوت    یفرش برا  دیخر  یمگر دولت به من برا  دتهیا  ی. موضووع بعدگیردسوتور کار قرار  در دواحد   هیاتحاد  کی

 قرار دتقا    ماین  ستقیس  اریپون، در اخت

ا بوده    یشودهادیاز طر  دولت مطرح نشوده اسوت و اگر پ  یشودهادیپ  یزمان چیفرش ت مهیب خیدر تار  مردم بـستان اباد در مجلس:  ندهینما  ،ینور  غالمرـض

  یبرا حان    نینظر گرفته نشوده اسوت با ا  مدظور در  نیا  یبرا  موضووعیامسوان   حهی. در الشوده اسوتوارد بودجه   کهبوده اسوت    ددگاکیاز طر  مجلس و نما

  مهیبه ب  یو اشوتال  بگدجاندد حهیموضووع در ال  نیکه ا دیصودف از دولت درخواسوت کد  ددهیو اگر به عدواک نما  قیدار  شودهادیمجلس پ  یموضووع برا  نیا  تیتقو

 کمک خواتد کرد.  ددگاکینما  یریگیبه پ  نشودبافاک وارد   یقال

  راکیا  یو تدر یمل  یفرتدگ  ینمادتا  نیاز مهمتر  یتیصودعت فرش در کشوور ما    ،یمقام معظق رتبر  شیبدا به فرما  ـشورا:  سیخرم، اـستاندار و رئ  نیعابد  

  یآقا  شدهاداتیاز پ  دتهیضمن ااسوت.    از دسوت دادهو اشوتغان    دیبازار و تول  جایگاه واقعی خود را در  موجود  مشوت ت  به دلیلامروز    متاسوفانه  .باشود  یما م  زیعز

تا در    دیکد  یرا جمع بددصودعت فرش  تمام موانع و مشوت ت    یکرد. به صوورت جد  قیخوات  یریگیپ  یموضووع را به طور جد  نیا قیکد یزاده تشوتر م  قیعظ

را    زاکیعز  نیاز مشوت ت ا یبخشو   یبا انجام اقدامات  قیتا بتوان  تشوتیل گردددر اسوتاک در خصوو  فرش    یجلسوه ا  یو اختصواصو   ژهیبه صوورت و لیسوتاد تسوه

صودف مشوغون    نیکه در ا  یمتاسوفانه افراد  .باشود  یبحث فرش م  ،یشورق  جاکیو اشوتغان در اسوتاک آذربا  یو اسوتان  یبخش برند مل  نی. مهمترقیحل و فصول کد

   .می تواک اقدامات موثری انجام دادسوابق و تجارب آنها    با استفاده از  ردیصورت گ  یشیمورد چاره اند  نیدر ا  دیسدشاک باال رفته و با  ،تستدد

اتمیت  از  . ل ا حفظ این رتبه نیز  و تشوتر دارد کیتبر  یجارتبه اون شوورای گفتگوی اسوتاک اسوت که که بسویار حائ  اتمیت می باشود کسوب  مورد بعدی  

 برخوردار است.ای   ویژه

  نیزدولت    .ردداکار    یپا،  تسوتدد  یعمدتا بخش خصووصو که   یگ اراک خوب  هیسورما کهوجود دارد  طرح جهش مسوتن    با نامدر بخش مسوتن    یفرصوت ط ئ  کی

  فاتیتخف  در راسوتای این طرح نیز  .مردم باشودعموم  اسوتفاده    یبرا  تاداده  نجات    یا  هیمسوتن را از حالت سورما  تیرابطه عزم خود را جزم کرده تا وضوع  نیدر ا

در چهار سوان آیدده ایفا نماییق.  تزار مسوتن در اسوتاک    200  در سواختتا تعهد خود را   قیدنبان کد  این طرح را  زیدر نظر گرفته شوده اسوت. ما ن ی تیو تسوه

تماتد     یبا شوهردار  یگ ار  هیخصوو  سورما  نیدر ا  کهباشود    یم  زیتبر درو اصو ح بافت فرسووده در اسوتاک بخصوو     یشوهر  یدیبازآفر  موضووع مهق دیگر

پسا کرونا  که در اثر    یبرا  ستییاست که با  یبخش تائ  نیاز مهمتر  یتیبه عدواک  که    سقیو تور  یدر حوزه گردشگر  اقدام گردد.  یبه صورت جد  دیشده که با

اسوت و توسوط    ازین  یکار طرح  نیا  یبرا  ،یضومن تشوتر از بخش خصووصو .  قیباشو   ریگیپ  ی( به طور جدقیا  دهیرسو   داریمرحله پا کیبه    زدتقیاقدامات دولت سو 

و رونق   سوقیج ب تور  یبرا  یو حرکت جد  یانجام شوود تا اقبان عموم  دیبا  یحوزه سوابقه دارند آماده و اع م شوود که در اسوتاک چه اقدامات  نیکه در ا  یکسوان

  قیتسوت  ریگیاسوتاک خواتد بود. اخبار اتاق را پ  یبرا  یخوب  هیموضووع آوردگاه سورما  نی. ادشوو  جادیدر اسوتاک ا  سوقیو تور  یگردش صودعت گردشوگر  افتنی

  یاتاق قرارگاه اقتصواد   دتهیدنبان شوود که با توجه به ا  یخواتشومددم که مرکز پژوتش تا و اقدامات اتاق طور  .اسوتخوشوبختانه مرکز پژوتش تا فعان شوده  

  یپژوتش تا در حد سوخن نباشود و بررسو   دیبا  .باشود  یق و رشود اقتصوادرون  یبرا  یاسواسو   هیبخش باشود و پا جهینت  یقرارگاه به طور جد  نیا  واتداسوت و اگر بخ

اک،  یاز جمله فرش، دانش بد  قیفعان باشوو   دیو رشوود اقتصوواد در اسووتاک باشوود. در تمام حوزه تا با  یو بالددگ  یائیاسووت تا مرز پو  ازین  یشووود که چه اقدامات

گفتن    یبرا  یحرفماه بعد    6در  . بایسوتی باشود  یم  گرید  ینسوبت به اسوتاک تا  لیبد یو ب  یاسواسو   تیکه در اسوتاک به عدواک ظرف  معدک سوق،یو تور  یگردشوگر

گ اراک   هیو سرما  یمشت ت بخش خصوص  لیتن چدانچه  .است  یکار سخت  نیاستاک داده است و ا  یبرا  یدرصد  8رشد    شدهادیپ  حهی. دولت در القیداشته باش

 .قیکد  یم  یجلسه حرور داشتدد تشتر و قدردان  نیکه در ا  یزانیخواتد بود. از تمام عز  یسقابل دستر  نمایدد،تمت    زین  زاکیعز  نیو ا  گردد  حل
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمی /  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

 نیارائه گزارش در خصووو  دسووتاورد مصوووبه تفتاد و تشووتم

در   یجمهور  اسوتیر  یاظهار نظر معاونت حقوق"نشوسوت شوورا   

  یزشوو یو انگ  یرفات  یایمزا  قیمصوواد  یخصووو  موضوووع بررسوو 

سوهق حقوق   مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانوک کار و معاف  نیمشومول

و   تادمصووبه تف  " یتا  اتی( قانوک مال83از موضووع ماده    راکیبگ

 "نشست شورا  نیتشتم

رفع  موضووع  پس از دریافت نتیجه ادگسوتری اسوتاک  رئیس محترم دمقرر گردید:  

مشومولین کار، از دیواک عدالت اداری،    ابهام مصوادیق مزایای رفاتی و انگیزشوی

 مدعتس نماید.دبیرخانه شورای گفتگوی استاک  نتیجه را به  

2 

چالش    ینشوسوت شوورا  بررسو   نیمصووبه تفتاد و چهارم  یریگیپ

 یفوالد  یورق تا  نیدر تام  یگروه تراکتور ساز

      جلسوه ای با حروور نمایددگاک اسوتانداری، اتاق بازرگانی سوازماک صومت اسوتاک  

جهوت رفع توامین ورق توای فوالدی واحودتوای تولیودی اسوووتواک تشوووتیول و  

پیشودهادات اتخاذ شوده در این نشوسوت را به وزارت صومت ارجاع و تا حصوون  

 ید.نتیجه پیگیری نما

3 

اسوتاک    عیبرق صودا  یدرصود  30از کاتش    یمشوت ت ناشو   یبررسو 

نامه شوماره    "مگاوات مصور  برق دارند. موضووع:   2از    شیکه ب

مشووتل    یو بررسوو   زیبرق تبر  یروین  عیتوز  120/16043/1400

 اکیصوف  ماکیسوخت  مازوت( شرکت س  نیتام

اسوتاک، شورکت  . کمیته ای با حروور شورکت تای توزیع برق و برق مدطقه ای  1

گاز اسوتاک، سوازماک صومت، اتاق تبریز و انجمن تای مربوطه جهت برنامه ریزی  

مودیریوت مصووور  برق و گواز تمزمواک واحودتوای واحودتوای تولیودی بوا مودیریوت  

معاونت اقتصووادی اسووتاک تشووتیل و گزارش راتتار بروک رفت از این چالش به 

 دبیرخانه شورای گفتگوی استاک مدعتس گردد.

خود را بر    یمجوزتا  یصودعت  یاک صومت اسوتاک و شورکت شوهرک تاسوازم.  2

  ت یو ظرف  نیسورزم  شیآما  یو اسوتان  یمددرج در اسوداد مل  یتا  اسوتیاسواش سو 

 .ددیاستاک صادر نما  یتا  رساختیموجود در ز

  دد یفرآ  لیگ ار در تر حوزه مسووتلزم تسووه  هیج ب سوورما  دتهیبه ا  تیباعدا.  3

اخ     دتهیباشود و با توجه به ا  یمربوطه م  یدسوتگاه تا  یصوادره از سوو  یمجوزتا

دارد، لو ا    یطوالن  اریو و بسووو   دهیو چیپ  دودیکوچوک فرا  اشیو بوا مق  روگواهیمجوز ن

تولید پراکدده    بعدستورالعمل اتصان به شبته مدا  رویگردد: وزارت ن  یم  شودهادیپ

در نحوه    ی تیقرار داده و تسوووه ی مولودتوای مقیواش کوچوک( را مورد بوازنگر

  رو یوزارت ن نیکوتاه مدت، مد نظر قرار دتد. تمچد  یدور مجوز در بازه زمانصووو 

کوچک در اسوورع وقت اقدام    اشیبامق  یتا  روگاهینسووبت به پرداخت مطالبات ن

اسوتاک    یو برق مدطقه ا زیع برق تبریشورکت توز  یاز سوو  شودهاداتیپ  نی. ادینما

 ارائه گردد.  شورای استاکبه دبیرخانه  آک    جهیارسان و نت  رویبه وزارت ن

  دور یکر  قیجهت استفاده از برق مازاد جدوب کشور در فصون سرد سان از طر.  4

در اسورع وقت    ،یشورق  جاکیاسوتاک آذربا  یانتقان برق جدوب به شومان کشوور برا

آک در   جوهیقرار گرفتوه و نت یریگیاسوووتواک مورد پ دودگواکیمجمع نموا یاز سوووو

 استاک گزارش گردد.گفتگوی    یشورا

. جهت حل مشوووت ت سووووخت ژنراتورتای برقی واحدتای تولیدی اسوووتاک،  5

سوازماک صومت اسوتاک لیسوت واحدتای تولیدی داراری ژنراتور برقی را به معاونت  

 تماتدگی امور اقتصادی ارائه نماید.
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. باعدایت به ایدته تولیدات پاالیشووگاه تبریز پاسووخگوی تامین مازوت مصوورفی  6

اسوتاک نمی باشود، پیشودهاد می گردد: اداره کل راه آتن آذربایجاک  نیروگاه تای  

نسوبت به حمل مازوت مورد نیاز کارخانجات سویماک صووفیاک اقدامات الزم را در 

 اسرع وقت انجام دتد.

. با عدایت به ایدته احتمان قطعی گاز در فصول زمسوتاک سوان تای آتی نیز دور  7

در   تا حل دائمی محدودیت مصور  گاز  از انتظار نمی باشود، پیشودهاد می گردد

با  جهت اسوتفاده فصول زمسوتاک  مورد نیاز شورکت سویماک صووفیاک  اسوتاک، مازوت  

جهت ذخیره مازوت در مخازک شورکت  در فصوون گرم تابسوتاک    به قیمت مصووب

دریافت  گاز در فصول زمسوتاک با  مصور   تای  محدودیت    در زماکتا    .ارائه شوود

 استفاده گردد.ز مازوت ذخیره شده  ادستگاه تای ذیربط  مجوز از  

4 

مشوت ت سوازندگاک مسوتن اسوتاک در خصوو  تبصوره   یبررسو 

 قیمستق  یتا  اتی( قانوک مال53( ماده  10 

( در قوانوک  53( مواده  10تبصوووره    یحو   جملوه شووورط  فیتتل  نییتوا تع

 لیو از تحم یریو بوه مدظور جلوگ1401وقوانوک بودجوه     قیمسوووتق  یتوا اتیو موال

در اداره کل امور    یتخصووصوو   یا  تهیاز سووازندگاک مسووتن، کم  تیو حما دهیتز

( ق.م.م از  59موضووووع ماده    اتیو اخ  مال  یاسوووتاک به مدظور بررسووو   یاتیمال

سوازندگاک مستن و بر اساش مدارک    یاز سوو  داراکیواگ ار شوده به خر  یواحدتا

 گردد.  لیو مستددات ارائه شده توسط سازندگاک مستن تشت

5 

صوودایع غ ایی  ، روغن و شووتر(گددم مشووت ت تامین مواد اولیه  

 )خارج از دستور(  استاک

سوازماک جهاد کشواورزی اسوتاک گزارش آمار و نیازتای مواداولیه  گددم، روغن و  

شورکت مادرتخصوصوی   و پیگیری ازجهت انعتاش    را  اسوتاکشوتر( صودایع غ ایی  

ارائه    به معاونت تماتدگی امور اقتصوادی اسوتانداری اسوتاک  بازرگانی دولتی ایراک

 نماید.

6 
نماید  اتحادیه فرش فروشواک اسوتاک مشوت ت صودعت فرش اسوتاک را جمع آوری   )خارج از دستور(مشت ت صدعت فرش استاک  

 گردد.یک جلسه ویژه کارگروه تسهیل استاک طرح موضوع   تا در

   

 موضوعات مــلی و فـــراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 

  ینشوسوت شوورا  موضووع بررسو   نیمصووبه تفتاد و نهم  یریگیپ

شووورکوت    یو پروانوه بهره بردار  یاخو  کوارت بوازرگوان  یچوالش توا

 یعلق فداور  یمستقر در پارک تا  اکیفداور و دانش بد  یتا

و    یعلق و فداور  یمسوتقر در پارک تا  یحفظ حقوق شورکت تا  یدر راسوتا.  1

  ن یما ب یف  یاجاره نامه تا  یریکدرتگ  افتیمراکز رشوود، اقدامات الزم جهت در

خا  در    یقراردادتا لیذ"و مراکز رشود    یعلق و فداور  یشورکت تا با پارک تا

 در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.     "سامانه ام ک و مستغ ت

علق و    ی( قانوک مراکز رشوود و پارک تا20با اسووتداد به ماده    . وزارت صوومت2

فداور مسوتقر در مراکز رشود    یواحدتا  یدارپروانه بهره بردسوتور صودور    ،یفداور

 .دیصادر نما  به سازماک صمت استاک تا  را  یعلق و فداور  یو پارک تا

2 
مشوت ت سوازندگاک مسوتن اسوتاک در خصوو  تبصوره    یبررسو 

 قیمستق  یتا  اتی( قانوک مال53( ماده  10 

بر درآمد حاصوول از    اتی( ق.م.م در خصووو  مال53ماده    دتهیبه ا  تی. با عدا1

شووده   ادیماده    تیآک با مات لی( ذ10تبصووره    یباشوود و جمله شوورط یاجاره م
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( قانوک  53( ماده  10تبصره    یگردد: جمله شرط  یم  شدهادیدارد، ل ا پ  رتیمغا

 شده ح   گردد.  ادیاز تبصره    قیمستق  یتا  اتیمال

( مسوتلزم زماک  53( ماده  10تبصوره     یح   جمله شورط  دتهیبه ا  تی. با عدا2

ح   جمله   ق،یمسوتق  یتا  اتیگردد: تا اصو ح قانوک مال  یم  شودهادیباشود، پ  یم

بدد    کیبه عدواک    ق،یمسوتق  یتا  اتی( قانوک مال53( ماده  10تبصوره    یشورط

 لحاظ شود  1401( قانوک بودجه سان  6تبصره   لیذ

3 

روز   متیحاصول از صوادرات و عرضوه ارز به قموضووع بازگشوت ارز  

 )خارج از دستور(  یبانک مرکز  دییمورد تا  یتا  یبه صراف

بانک مرکزی تمهیدات الزم جهت عرضووه ارز حاصوول از صووادرات محصوووالت  

کشواورزی، فرش و صودایع دسوتی را به گونه ای فراتق آورد که ضومن اطمیداک از  

بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از محصوالت به چرخه اقتصادی کشور،  

ط  امتواک عرضوووه ارز بوه قیموت روز صووورافی توای مورد تواییود اک بوانوک توسووو 

صووادرکدددگاک ایجاد گردد. عرضووه ارز به صوورافی تای یادشووده به معدای رفع  

 تعهدات ارزی صادرکدددگاک فوق ال کر محسوب شود.    

 


