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  حاضر  (شورای استاندبیر و سخنگوی استان ) مرکز کشاورزی و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس یونس ژائله  1
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  غایب  مدیرعامل شرکت کاشی تبریز  صمد حسن زاده  1

  حاضر  رئیس انجمن انبوه سازان استان  جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3
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 معاون اقتصادی اداره کل اطمعات استان یوسف زاده  مسلم 1

 تبریز  -رئیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه اکبر عیسی زاده 2

 مالیاتی استانمدیرکل اداره امور   عیسی اورج زاده 3

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرتری نیرومند 4

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان رسو  اسماعیل زاده 5
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 دبیر هیات رئیسه اتاق تبریز رضا کامی 11

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز مسعود بنابیان 12

 رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان جواد تقی پور 13

 عرو هیات مدیره انجمن مشاوران استان ارشد محدودی 14

 دبیر انجمن صنایع غذایی استان رضا جعفری 15

 مشاور امور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 16
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 مشروح  مذاکرات 

 1401استان در فصل تابستان  عیبرق صنا نیتام تیطرح موضوع محدود (:1پیش از دستور )

ورا  ریژائله، دب  ونسی   یگرما افزایش  با    این کمبودو   مای با کمبود برق مواجه ش ده  ریاخ  یس ا  ها  همانگونه که اس تحر ار دارید  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

  عیکش ور به خص وب بخش ص نا  عیص نا  یبرا  ای دهیمش کمت عد  جادیباعث ا  بیش تر ش ده ومص ارف برق  و    جنوب کش ور و تهران  یاس تان ها  در  از حد  شیب

( قانون  15تبص ره )بند )و(    ظرفیت  موض وع  ،محتر  ص مت  ریوز  با حر ور  یجلس ه ا  طی  .می ش وددارند،    یکه مص ارف باالئ یعیو ص نا  یغذائ  عیو ص نا  یفوالد

ش  مارش  گر )کنتور(    یتابعه وزارت نفت دارا  یها  ش  رکت دییکه با تأ  نیخود تأم  یروگاههایتعرفه س  وخت ن"ش  د. به این ترتیب که: مطرح    1401  بودجه

برق    یبرا  یس وخت مص رف  زانیبه م  کنند،یم  ی خود به ش بکه س راس ر  یدیتول  برقاز    یبخش    ایتما    لیاقدا  به تحو  رویبنا به اعم  وزارت ن  ایجداگانه باش ند  

در    ".ش ودیم نییتع  1399س ا     یحرارت  یها  روگاهین  یاس ا  متوس ط بازدهبر  یروگاهی، معاد  تعرفه س وخت نبه ش بکه در س اعات اوج مص رف  ش دهلیتحو

 .  داریم  حاتیتوض  همکاری و ارائهاز اداره گاز و اداره برق درخواست    این راستا

  یدکتر کمم  یآقا  با حر ورمدیریت محدودیت های برق اس تان، چندین جلس ه    در راس تای  :زیـصنعت و معدن اتاق ترر ونیـسیکم  سیرئ  ان،یبناب  مـسعود

مس وولین اس تانی با    که نیازمند رایزنی  اولین درخواس ت بخش خص وص ی می باش د  با مد نظر قرار دادن ص نعتی بودن اس تان  برق  هیس هم  شیافزا  .دبرگزار گردی

با علم  ی  اس تان  مس وولین برق به  هیس هم  تیریمدتفویض اختیار    موض وعی که می تواند در مدیریت س همیه برق به اس تان ها کمک کند،دومین    مرکز می باش د.

 می باشد.ی  شهرک هاصنایع و    یها  لیپتانس  ازمسوولین استانی  بر آگاهی  

دف  س  درحا  حاض ر س امانه    .نمایندتا از این برهه با آس یب کمتر عبور    می باش د  ی دارای ژنراتوربعدی در خص وب تس ریع واگذاری س وخت واحدهامورد  

  درخواس ترا از متقاض یان    فر  بند )ب(و متقاض یان از این طری  درخواس ت س وخت می نمایند. لیکن اخیرا کارش ناس ان س ازمان ص مت ش ده اس ت    اندازی راه

  کی  می توان از  در امور  عیتس  ر  یبرا  داریم.در این خص  وب را  مربوطه    یزمان هاس  اهمکاری  درخواس  ت  گردد.   می کنند که باعث اتمف وقت و انرژی می

 .  استفاده کردژنراتورها    دییکنتر  و تا  ومراجعه به واحدها    یبرا  ینفت  یو اداره برق و شرکت پخش فراورده هامتولی  سازمان    یکارشنا  واحد از سو

قاچاق محس وب ش ده و مش کمت    از بازار آزاد هیته  در ص ورت  . لیکنندارد  یادیتفاوت زگازوئیل  آزاد    تخص یص ی با نرخ  لینرخ گازوئهمانگونه که مس تحر رید،  

از همکاران خود درخواس ت  ما نیز    از این رو همکاری در واگذاری س وخت برای واحدهای دارای ژنراتور نکته بس یار مهمی می باش د.  می آید.  شیپ  یراتیتعز

 اندیشیده شود.  اساسی  بایستی تدابیر  کشور  جهت تامین برق مورد نیاز  البته.  دالز  در مصرف برق را داشته باشن  یصرفه جوئ میکرد

ا ناانجمن    ریدب  ،یجعفر  رـض تان:  یغذائ عیـص   اس تان  برق  ش رکت  و همکارانش ان و مجموعه  یدکتر کمم  یجناب آقا  های س خن از تمش  یدر ابتدا اـس

مص رف برق مورد س وا     ییص رفه جودر   ی تولیدیواحدها یلیتعط  اولویت  از جمله  مطرح می باش د.  نکته  نیچندمحدودیت برق  دار . در خص وب  تش کر  

  نمی باش ند. لیکن  قطعی برق  در اولویتش هر    یها  یلوس ترفروش  بعنوان مثا  در این ص رفه جویی    .ش ود ینم  تیمورد عدالت رعا  نیدر ا  متاس فانه.  اش دب یم

به عنوان مثا    .برای تما  کس ب و کار را داریمدرخواس ت رعایت عدالت    خص وبدر این    ص نعتگران محدودیت هایی لحا  می گردد.  ، برایعلیرغم همکاری

 نیز می توان در مصرف برق صرفه جویی نمود.معابر    ییروشنا  . همچنین با کاهشکرداعما   برای برخی از اصناف پرمصرف  برق را  کاهش مصرف  می توان  

تواند در طو  دو ماه    یداره کار مادر این راس تا  موض وع دیگر همکاری اداره امور مالیاتی و تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی در روزهای تعطیل می باش د.  

. در مورد ادارات  اعم  نماید یلیروز تعطرا  آن روز ش نبه    یو بجا  گرددن  یدرص د 40  یاعم  کند تا ش امل اض افه کار  یروز کار  بعنوانجمعه را    یروزها  یجار

پذیر نمی باش د.  نعنوان امکا چیواحدها به هاز    یبرخکه تعطیلی   چرا.  نماینداعم    یلیپنجش نه و جمعه را روز تعط  یتوان همانند اس تان تهران روزها  یم  زین

 استانی می باشد.    یریگ  میتصم  در  مشکل  نیا  حل یاصل  دیکلدر نهایت  

ابر تان:  سیرئ  ان،یپرن  ـص نعت و معدن و تجارت اـس ازمان ـص روز فردا    یص حبت ش د برا  زین  یدکتر کمم  یکه در دفتر آقا  لیگازوئ  ندیادرخص وب فر  ـس

  لیدخ  زیو ... ن  یس وخت  یها وردهآقاچاق فر  و متولیان دیگر و  باش د یتنها مختص س ازمان ص مت نم  لیگازوئ  ندیداد. فرا  میخواه لیتش ک  یجلس ه فوق العاده ا

 دارد.  گری    لیبه تسه  ازین  لیکن  .ردیگ یصورت مدر این خصوب    یهائ  یریاستان ها رخ داده بود سختگ  گریکه در استان ما و د  یاتفاقات  لیباشند. به دل  یم
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به    یزیر برنامه  دیبا  وجود دارد.  مانیکارخانه س    3  یغرب  جانیدر اس تان آرربا  کهیحال  در  .باش د  یدر اس تان م  مانیس    دکنندهیتنها واحد تول  انیص وف  مانیس  

جداو     ی. بررس  گردنددچار مش کل ن  یدر فص ل کار  یو مس کن دولت  یعمران  یپروژه ها  و  عنوان قطع نش ود چیبه ه انیص وف  مانیبرق س   ش کلی انجا  گیرد تا

  انیص وف  مانیدر مورد س    یفکر اس اس    دیمطل  مواجه خواهند ش د. با یلیماه تعط  3روا  عمل کنند با    نیموض وع اس ت اگر با ا  نیا  انگریب  زین  یفوالد  یواحدها

 .ردیها صورت گ  یالدو فو

تان:  ،یکمال  نادر رکت گاز اـس ت ـش رپرـس   یدارا   یها مورد کارخانه  . درخواهد ش د  نیتام  ش انازیمورد ن  س وختباش ند    یژنراتور م  یکه دارا  یواحدهائ  ـس

اش خاب واگذار ش ده اس ت تا با    یبه تعداد  CHP  س یس تم های  س همیه  باش د. در حا  حاض ر  یمکعب م  هزار متر  60اس تان حدود    هیس هم  CHP  س یس تم

درص د    50واحدها کمتر از    نیا  دیمتاس فانه تولد و  ها امکان واردات دس تگاه ها وجود ندار میتحر  لیبه دللیکن    .احداث نمایندبرق    دیتولواحد  ،  واردات دس تگاه

اختص اب داده    یبه واحدهائ  CHP  س یس تم های  پیش نهاد داریم س همیه  .وجود ندارد  یها در فص ل تابس تان مش کل  آن  ازیگاز مورد ن  نیدر تاملیکن  باش د.    یم

 شود که امکان واردات دستگاه ها را دارند.

که   ییواحدها  س تیل  در حا  حاض ر.  هس تند  مواجه  یورش کس ت  با  موجود،و با مش کمت   گرفتهمورد ظلم قرار  CHP  واحدهای دارای س یس تم  متاس فانه

برای رفع این مش کل  .  ، توس ط س ازمان ص مت جمع آوری ش ده تا به مش کمتش ان رس یدگی ش ودگاز مواجه ش ده اند  افتیبا مش کل در  ودارند    س همیه  درخواس ت

   می توان جلسه ای اختصاصی برای این موضوع برگزار گردد.

 می توان شرکت هایی را معرفی کرد.، بصورت مصداقی  در خصوب عد  تخصیص گاز واحدهای تولیدی  اتاق: سیگفتگو و رئ یشورا ریژائله، دب ونسی

رکت توز  رعاملیمد  ا،یفرج ن  اکرر تان:  یروین  عیـش مگاوات    110  یش رق  جانیاس تان آرربا  و  مگاوات 300ص نعت اس تان اص فهان    بخش  هیس هم  برق اـس

 موجود را مدیریت کرده است.لیکن استان با برنامه ریزی های الز  محدودیت های  بار دارند.    تیریبرابر استان ما مد 3  یعنی.  است

با اعتراض چند نفر از  در نظر گرفته ش  ده بود که بعد از اعما  دو روز    یبخش کش  اورز  یروزانه برا  یاز برنامه خاموش    یبخش   به دلیل محدودیت های برق،  

در حا  حاض ر    زیمعابر ن  یروش نائ  و مش کل رفع ش د. در خص وب  میدر دو نوبت اعما  کرد  تقس یم و یقطعکه در نهایت برنامه    میفرمانداران محتر  مواجه ش د

 .  میداد  هشروز کا  کیدو روزه واحدها را به    یلیتعطهمچنین  .  روشن می گردد  انیدر م  کی

داده و    شیعات ش بانه برد خود را افزادر س ا  تص میم بر این ش د  ،انجا  دادیمکه   یبا توافق  .باش د  یمگاوات م  28  انیص وف  مانیمص رف س االنه س    نیانگیم

  دیطب  دستورالعمل با  کهیصورت  باشد. در  یمگاوات م  22د که در حا  حاضر  نمگاوات مصرف داشته باش  18  یال  15خود را پر کرده و در طو  روز    یلوهایس  

 .  نداشتیم  این واحد  برای  برق  یقطع  انجا  شده و  استانالز  در    تیریمدکنون    تا.  می بودمگاوات    9

مگاوات مص رف   20.  اس تمش اهده    قابل  نیها به ص ورت آنم با نص ب کنتور مص رف آن  که بس ته ایم  یقرارداد مولد اض طرار یواحد ص نعت 70با  در این راس تا  

ما    اریکرده و مازاد آنرا در اخت  نیتام  یمولد اض طرار   یخود را از طر  ازیش ود. در س اعات اوج مص رف برق مورد ن یم  نیتام  یاض طرار  یمولدها   یاس تان از طر

 شود.    یپرداخت م  شانیها در صورت حساب مال  آن  یها  نهیهزکه دهند    یقرار م

ا نا  ریدب  ،یجعفر  رـض تان:  یغذائ  عیانجمن ـص   تی ترانز  واحدها می توانند برق مورد نیاز خود را از بور  خریداری کرده و با  ،خص وب تامین انرژیدر    اـس

در اس  تان دارند   را    نکاریاجازه ا  یفوالد  یکارخانه ها  ایآ  ابمغ ش  ده اس  ت.  یاردکان  یآقا  یدس  تورالعمل با امر  ا  نیا برق مورد نیاز خود را تامین کنند.  ،آن

 شد با  توزیع نیروی برق  عهده  برق آن بر  نیوجود دارد که تامدر استان  استخراج رمز ارز    یمجاز برا  نریدر حا  حاضر ما همچنین

رکت برق منقهه ا  یزری معاون برنامه  یاـسکندر دهیحم تان:  یـش گاها    زین  انیص وف  مانیس    .باش د  یم  ریدا  یاز بور  انرژ  دیخر  ایجانبه    قرارداد دو اـس

به    یمص رف ربط  تیریمدلیکن  ش ود.   یابمغ ش ده اس ت و طب  آن عمل م  زیمربوطه ن  نیوجود ندارد. قوان  یدهد و مش کل خاص    یجانبه انجا  م  دو  دیخر

مربوطه    نیمطالبات طب  قوان  ،امکان مص رف نداش ته باش ند  ،مص رف  تیریمد لیجانبه باش ند و به دل  قرارداد دو  یدارا  چنانچه واحدی  .جانبه ندارد  دو  ردادقرا

واحدها اعم     نیا  یامص رف بر  تیری. اگر برنامه و مدبود  عممنو  کیدر س اعات پ  یول  .داده ش د  گریس اعات د  یلحا  خواهد ش د. س ا  گذش ته اجازه مص رف برا

 باشد مطاب  با برنامه عمل کند.    یشود موظف م
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  یم لیکه از روز چهارش نبه تعط  موجود اس ت  سیورزقان و هرماینرهای مجاز اس تان ص رفا در  :  برق اـستان  یروین  عیـشرکت توز  رعاملیمد  ا،یفرج ن  اکرر

 باشند.

اختمان  سیبرزگر، رئ  دیجمـش کن و ـس ازان مـس که  ش ود   یمطرح م یبه ص ورت فص ل  شیس ا  پ  4از    محدودیت و قطعی برق  : موض وعانجمن انروه ـس

کارگران در    ی. در مورد روز کارردیالز  ص ورت گ  تیریو مد  یش ناس    بیآس    یو اس تاندار  یاجرائ  یدس تگاه ها  ،یزیو برنامه ر  تیریاز طرف س ازمان مد بایس تی

 قرار داد.نظر    مد  زیها را ن  آن  یهاخانواده    ستییبا  ،جمعهروزهای  

اد یمعاون هماهنگ   ،یکالم  محمد تاندار:  یامور اقتـص با حر ور    ،یاز جلس ات حوزه کارش ناس    ریبعد از ابمغ به اس تان ب   ع،یدر مورد مص رف برق ص نا  اـس

برق   یقطع  بود. بر این اسا  نیز  عیصنا  برق و جلوگیری از آسیب  یقطع  عد   و اولویت اصلی این جلسات با محورتمش    گردید.جلسه برگزار    4استاندار    یآقا

خص  وب    داد. در  میروز را نخواه کیاز    شیب یاجازه قطع اس  تاندار فرمودند که  یآقا  پیدا کرد. در این خص  وبروز کاهش   کیاس  تان از دو روز به    عیص  نا

 با شرکت برق منطقه ای انجا  شده تا به تهران منعکس گردد.  یمکاتبه ا  یاستان  تیریمد

؛ داش ته باش یم. در این  واحد خود را دارند  یبرا  روگاهین  جادیا  یو امکانات  یکه توان مال یعیدارند با ص نا  یخص ولت  تیکه ماه  عیص نا  یاز برخ  یا هیجا دارد گم

اقدامی    تا کنون  گردد. لیکنآزاد    زیکوچک ن  یواحدها  ازیو بار مورد ن  یریخود جلوگ  یواحدها  بیآس    با ایجاد نیروگاه از  گردید تا لیتش ک  یجلس ات  خص وب

  جادیا  نهیاست که هز  یحال  در  نیا  نماییم.  یمگاوات   60  روگاهین  جادیمجاب به ا  مینتوانستنیز    را  مگا مص رف دارد  80را که   یواحد  متاس فانه.  ش ده اس تانجا  ن

  زینکوچک    ا یمق  یها  روگاهین  نمایندگانای که   در جلس  هیکی از ص  نایع   بر اس  ا  اعم  مدیر وقت  .نمی باش  دواحد    نیدر حد درآمد دو هفته ا  روگاهین

 .  نمی کنند  روگاهین  جادیاقدا  به ااز این رو صاحبان صنایع  می یابد.    شیتومان افزا  80  به  58نرخ برق از    روگاهین  جادیا  ، در صورتحرور داشتند

دوس تان از جمله    یها درخواس ت  در راس تای عملیاتی ش دنو تمش خود را    نمی دانیم  یاس تان منافع خود را جدا از بخش خص وص    یاقتص اد میما به عنوان ت

مصرف را داشته باشند تا    تیریالز  در مد  یهمکار میدرخواست دار  زین  یاز دوستان بخش خصوص  داد و  یمانجا  خواه  و ..  ازیمورد ن  مهی، سهیاستان  تیریمد

 .میب عبور کنیآس  نیرو با کمتر  شیپ  یماه ها  در

ورا  ریژائله، دب  ونسی   CHP  س یس تم  یدارا  یهاواحد  یبرق برا  صیبا توجه به ص حبت ها، اداره برق مواف  نص ب کنتور و تخص    اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

ابتدا    از این رو  .باش  د ی( مردکه در کنتور وجود دا  یبرق  زانی)به م  یدولت  یها  روگاهیواحدها به نرخ ن  نیا  ازیگاز مورد ن  نیمواف  تام  زیو ش  رکت گاز ن  اس  ت

 شود.مبالغ آنها عودت داده  مابه التفاوت  کنتر ،    و  دیتولپس از  و    یداریگاز به نرخ آزاد خر  دیبا

با    یتهران و رتبه بعددر    مجاز  ریغ  یرمز ارزها  یدرص د کش ف ها  22آمار س ا  گذش ته،    بر اس ا   :زیـشرکت برسـسس ـساز ترر  رعاملیمد  ش،یاند  ایـسون

  یوجود مص رف ها  صی. تش خمی گرددبه ش بکه توزیع برق    یموض وع باعث فش ار دو هزار مگاوات  نیا که  هاعم  ش د  یش رق  جانیاس تان آرربا درص د    14

  شی باعث افزا  اس ت چرا کهمهم    اریموض وع بس    نیباش د  ا  یکوچک به چه ص ورت م  یو به خص وب در کارگاه ها  یکش اورز  ،یدر مص ارف خانگ  یرعادیغ

 .  ستشده ا  ریهزار مگاوات در دو سا  اخ  615مصرف  

ورا  ریژائله، دب  ونسی در    یتیبخش نامه حما  ایدارد اگر قانون و    نییاس تان ما رتبه پا  یدیخورش    یها  روگاهین  جادیدر رابطه با ا  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

 .دییرابطه وجود دارد بفرما  نیا

در    یدیخورش    روگاهیاحداث ن  یپروانه برا  35مجوز    ،دیبه دس تمان رس    روزیکه د  ینامه ا  یط برق اـستان:  یروین  عیـشرکت توز  رعاملیمد  ا،یفرج ن  اکرر

منظور مراجعه    نیا  یبرا  زیگذاران عز  هیس رما یعنیپس خواهند گرفت.    ارائه ش ده باش د،ها    آن  یبرا ینیزم  ایو    متیاگر تس ه ص ادر ش ده که.  طو  س ه س ا 

  نیا  ادیز  یریگیپ  لیبلکه به دل  نیس ت.در اس تان    نرهایما  ش تریبر تعداد ب  لیاعم  ش د دل  نرهایکه در مورد ما  یش ود. آمار  ینم جهیمنتج به نت، لیکن  کنند  یم

 باشد.  یم  یورکش  نیانگیم  ریدر استان ما ز  نری. در اصل آمار مااستموضوع در استان  
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موضوع عدم   ی استان و بررس  یاقتصاد  ن یبر ارزش افزوده فعال ات یمال یها  یبده  طیمربوط به تهس  م یموضوع جرا ی بررس (:1دستور جلسه ) 

 یمال  یدر ارائه صورت ها یضرورت استفاده از موسسات حسابرس

و مهمتر از    های دولت نهیهزانواع    نیتام  ،اتیمال  ینقش اس اس  همانگونه که اس تحر ار دارید،    اـستان:  عیـصنا  رانیانجمن مد  سیزاده، رئ  فیـشر  دباقریـس

مقا  معظم    یاز س و  اهمیت تولید  س ا  اس ت  نیچندهمچنین با توجه به اینکه  می باش د.    در کش ور  جهت دهی به چرخش اقتص ادی و س رمایه گذاریآن  

  د،یبخش تول  اتیپرداخت مالمواردی در  الز  به رکر اس   ت    انجا  ش   ود.، انتظار می رود حمایت الز  از تولید  قرار گرفتهتاکید مورد  و مقامات نظا     یرهبر

این  توس ط  به موقع    و بدلیل عد  باز پرداخت  جنس می فروش د  یخص ولت  ایو    یدولت  یبه ش رکت ها  یبخش خص وص    مثا به عنوان  .  باش د یم  اریاخت  ازخارج  

 .نمی باشند و این موضوع باعث اعما  جریمه برای بخش خصوصی می گردددوره    انیقادر به پرداخت ارزش افزوده در پا  شرکت

ابمغ   خیاز تار  باش   ندن  کجایبه طور    مهیخود اعم از اص   ل و جر  یاتیمال  یکه قادر به پرداخت بده  یانیمؤد  م،یمس   تق  یها  اتی( قانون مال167ماده )  مطاب 

  نیمقرر در ا  میاز جرا یقس مت  ایتما     .ش ده اس ت  انیص راحتا بنیز  (  191. در ماده )می گردد طیمربوط حداکثر به مدت س ه س ا  تقس    یبده  ،یقطع  اتیمال

و خوش   یاتی  مقرر و ب ا در نظر گرفتن س   واب  م ال  فیبودن ع د  انج ا  تک ال  اری  اختبر خ ارج از  یمبن  یابراز  لی  توج ه ب ه دالب ا   یق انون بن ا ب ه درخواس   ت مؤد

ش امل  ص رفا    یدرص د  5/2  مهی( جر190ماده )  بر اس ا  همچنین  .گی اس تکش ور قابل بخش ود  یاتیو موافقت س ازمان امور مال صیبه تش خ  یمؤد  یحس اب

موجود در    ش ده، احکمباعث  غ بخش نامه های داخلی  مبا اب،  کش ور  یاتیس ازمان امور مال  ،احت مواد مطروحهباش د. متاس فانه با وجود ص ر  یعملکرد م  اتیمال

  ،طیتقس    نیا  یبرا  ش ده و  داده لیس ا  تقل کیبر ارزش افزوده به    اتیس اله مال  3 طیتقس    س ا  جاریمثا  در بخش نامه  عنوان  س پرده ش ود. ب  یقانون به فراموش  

  یمود   یبرا  یدرص د 30  در کل س وددر ماه در نظر گرفته اس ت که درص د   5/2عملکرد    اتیمالدر ماه و برای  درص د   2  زانیارزش افزوده به م  بر  اتیبهره مال

اعم   با  س پس  و    ش ده  یرص دد  100  مهیجر  ملش ا  ،نمی گرددپرداخت    یبه ص ورت نقد  نکهیا  لیبه دل طیدر زمان تقس   یش ود. از طرف  یدر نظر گرفته م

  و  عملکرد  اتیدرصد در مقابل مال  30  یبهره بانکعمم    یاقتصاد  یبنگاه هامی نمایند. با این اوصاف    یدرصد  20سود    اقدا  به مطالبه  یدرصد  80  یبخشودگ

موض وع    نیا  ،محص وب می ش د  س ازمان و فرد نیب  یتوافقیک عمل   طیتقس  با توجه به اینکه  کنند.   یارزش افزوده پرداخت م  اتیمال  یدرص د برا  24بهره  

در این  پرداخت کنند.   کجایخود را بص ورت    اتیمال  ،از بانک  متیتوانند با اخذ تس ه  یم  یواحدها  ،بود  مهیاگر قرار بر جر  یاز طرف  .دارد  زین  یاش کاالت ش رع

مالیات    طیتقس    میجراو حذف  کش ور    یاتیس ازمان امور مال  یس و( به ادارات کل اس تان ها از  191( و )167کامل مواد )  اریاختتفویض  درخواس ت  خص وب  

   را داریم.  یاتیتوسط ادارات امور مال

س ابرس ی  حاس تفاده از موس س ات  ش رکت ها ملز  به   م،یمس تق  یها  اتی( قانون مال272ماده )  ب اطدر خص وب الزا  به حس ابرس ی موس س ات حس ابرس ی نیز، م

این    مت،یتس ه  یدر زمان اعطانیز    یبانک  یها س تمیباش د. س   ینم  یاتیامور مالممیزان ادارات  رد قبو   مو  یحس ابرس  موس س ات    یگزارش هاهس تند. لیکن  

بنگاه در نظر    یاز سو  یحس ابرس س تمیس    یبرا  یا  نهیدر طو  س ا  هز  یکنند. به عبارت یمدرخواس ت    یواقع  یحس ابرس  دفاتر  کنند و    یقبو  نمکاربرگ ها را  

و در ص ورت    باش د  یاتیس ازمان امور مال دییمورد تا  یحس ابرس    نیا  داریم؛باش د. درخواس ت    ینم  یبانک س تمیو س    امور مالیاتی  دییش ود که مورد تا  یگرفته م

 .  گرددحذف    یخصوص  یبنگاه ها  از  یبار مال  الزا  و  نیا  عد  قبو  از سوی ادارات امور مالیاتی

ورا  ریژائله، دب  ونسی وص و     داریاز خر  ، بایس تیجنس خود لیدر زمان فروش و تحو  دکنندهیاس ت که تول یارزش افزوده بحث  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

به  نتواند  می گردد تولیدکننده    باعثنیز  امر    نی. امی کنند  یاز پرداخت ارزش افزوده خوددار  ،رانیبازار ادر   فروش ندگان )واسطه ها(اکثر  متاس فانه  لیکن  کند.  

راه    را  در بخش فروش  زهیص  ندوق مکان  نتوانس  ته  دولتبا توجه به اینکه    یاز طرفعمل کند.    ،که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اس  تفه اش  وظی

این موض وع    پرداخت نماید.می باش د  مص رف    که مالیات برمالیات بر ارزش افزوده    ، تولید کننده که تما  اطمعاتش ش فاف اس ت مجبور می گردد،اندازی نماید

. چرا که تولید کننده  را بدنبا  خواهد داش ت  در تولید و خروج س رمایه از کش ورس رمایه گذاران   یرغبت  نتیجه آن بیفش ار مازاد بر بخش تولید ش ده که  باعث  

که    خواهد ش  دجریمه نیز    ،ورت عد  پرداختص   در   گردد کهکه اخذ نکرده اس  ت می    ای مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  ،ش  فاف  بخشبه عنوان  

  داش تن  ، چطور انتظار دارد تولیدکننده بدوننیس تاخذ ارزش افزوده از مص رف کننده نهایی    با قدرتی که دارد، قادر به. وقتی دولت  ص حی  نمی باش د  اص م

 تولیدکننده بایستی به فکر چاره ای برای خود باشد.چنانچه این روند ادامه پیدا کند،  ، این مالیات را وصو  نماید.  یابزار هیچ
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ر اور حهوق  یامام  ناـص باش د. در   ی( م190از قرائت نادرس ت ماده )  یارزش افزوده ناش    بر  اتیمال  مهیمش کمت بوجود آمده در رابطه با جر  اتاق: یفرد، مـش

 باشد.  یم  یفیتکل  اتیباشد بلکه مال  یعملکرد نم  اتیرزش افزوده مالا  اتیمال  "عملکرد  اتیبابت مال  یپرداخت  الحسابیعل"شده است    انی( ب190ماده )

تان:  یاتیاداره امور مال  رکلیاورج زاده، مد یـسیع باش د. قانون   یدو مقوله جدا از هم م  م،یمس تق  یها  اتیبر ارزش افزوده و قانون مال  اتیقانون مال  اـس

ات بر ارزش افزوده  یش ود. مال  یمش اغل و ش رکت ها از او اخذ م  اتیس ود و مال  ایاز بابت درآمد فرد   میاس ت که بطور مس تق  یاتیمال  م،یمس تق  یها  اتیمال

بکار برده  را    تواند یم( کلمه  167باشد. قانونگذار در ماده )  یم  یباشد و ممک مصرف کننده نهائ  یم  یدیتول  ایو    یکسر بر عهده مود  فیاست که تکل  یاتیمال

به    مهیخود اعم از اص ل و جر  یاتیمال  یبده  پرداختکه قادر به   یانینس بت به مؤد  تواندیکش ور م  یاتیس ازمان امور مال  ای  ییو دارا  یوزارت امور اقتص اد"اس ت:  

جرائم از    یدر بحث بخش ودگ  زی( ن191در ماده )  ".دینما  طیمربوط را حداکثر به مدت س ه س ا  تقس    یبده  ،یقطع  اتیابمغ مال خیاز تار  س تندین  جا  کیطور  

هرس اله    ،یاتیس ازمان امور مال  هیباش د که با توجه به رو  یم  یاتیمال  مورس ازمان ا  سیرئ  اراتیموض وعات از اخت  نیا  یعنیاس تفاده ش ده اس ت.    تواند یمکلمه 

در نظر گرفتند    یاراتیاخت  10/1401/200مطاب  بخش نامه    02/10/1401 خیکند. امس ا  در تار یکل اعما  م  رانینس بت به ادارات کل و مد  یاریاخت  ضیتفو

مورد  که در   یدر مورد س والش ده اس ت.   ضیتفونیز    نیزیو مم  نیرا به معاون  اراتیاخت  نیاز ا  ی. تعدادمیکن  یرا اعما  م  اراتیاخت  نیکه در اس تان حداکثر ا

بر ارزش افزوده اش اره ش ده    اتیبر ارزش افزوده ص راحتا بر قانون مال  اتی( قانون مال37( و )23ماده )  د،یفرمود  میمس تق  یها اتیخص وب مال  ( در190ماده )

بر    اتی( مال37و ماده ) میبر ارزش افزوده قد  اتی( مال23باش  د. ماده )  یجداگانه م میمس  تق  یها  اتیبر ارزش افزوده و قانون مال  اتیچون قانون مال  .تاس   

  نیموارد از ا  یاس  تان که در تمام  یقانون  اراتیاس  ت. دو موض  وع اخت افتهی  رییبر ارزش افزوده ت   اتیقانون مال  13/10/1400  خی. در تاردیارزش افزوده جد

بر ارزش افزوده    اتیکه چون مال  نس تینظر س ازمان ا  .باش د  یمطرح م    س ا  کیزوده از س ه س ا  به  اقس اط ارزش اف لیبحث تقل  و  میاس تفاده کرده ا  اراتیاخت

برارزش افزوده    اتیص  دور فاکتور، مال  نکه در زما  نس  تیا  یاتیس  ازمان امور مال  دیش  ود و د  افتیدر  یاز مص  رف کننده نهائ  دیباش  د و با  یم یفیتکل  اتیمال

به سا   و  برارزش افزوده را مطالبه نکرده اند    اتیها مال  یدیتول  یبرخ ایو    یمانکاریپ  یش رکت ها  یبرخ  یش ود. ول  یس ه ماه بعد پرداخت م  وش ود    یمطالبه م

هستم که از    شنهادیپ  نی. بنده مواف  امیباش  یقانون م  نیا  یباشد و ما مکلف به اجرا  یو مصوب مجلس م  یموضوع بحث قانون  نیشود. ا  یبعد موکو  م  یها

خص وب درخواس ت    درلیکن  .  ردیقرار گ  یاتیاداره کل امور مال  اریجرائم در اخت یو بخش ودگ طیش ود تا بحث تقس    ش نهادیپ  یاتیطرف ما به س ازمان امور مال

که درخواس ت   یبا کس    ردهکخود را به موقع پرداخت    اتیمال  که یکس    نیب  یتفاوت  ص ورت  نیدر ا . چرا کهس تمیبنده مواف  ن ط،یحذف جرائم در بحث تقس  

  ریغ  در  .خواهد بود  یمنتف  مهیبحث جر  ،خود را در موعد مقرر پرداخت کرد  اتیکه مال یش ده اس ت کس    انیب  زی( ن190کند نخواهد بود. در ماده )  یم طیتقس  

 باشد.  یما م  بو جلسه مورد ق  نیا  سهیرئ  اتینظر ه  تی. در نهاردیگ یصورت م  طیتقس  نصورتیا

ورا  ریژائله، دب  ونسی   ،باش د  یقابل وص و  نممالیات  که  یعیدر خص وب ص نا  یول  اس ت.و مورد قبو     یش ما منطق  یها  پاس خ  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

واحد    هرخود فرمودند    یها در صحبت  یخاندوز  یخود ادامه دهند. آقا  تیتا واحدها بتوانند به فعال  میبر اسا  قانون را دار  فیدرخواست اعما  حداکثر تخف

  مند بهره  زیمورد ن  نیخواهد بود. متاسفانه در استان از ا  اتیمصرف کند، معاف از پرداخت مال  یگذار  هیخود را در بخش توسعه و سرما  یکه درآمدها  یدیتول

 .دیدستورات الز  را اعما  کن  زیخصوب ن  نی. در امیستنی

تان:  یاتیاداره امور مال  رکلیاورج زاده، مد  یـسیع ها، اص  ناف و    هیم فو  واقع ش  ده اس  ت و به دفعات از اتحاد  یاتیدر اس  تان ما بحث آموزش مال  اـس

اص فهان    س تاناقدا  کنند. در ا  نیقوان  نیو آموزش ا  سیما دعوت کنند تا نس بت به تدر  یاتیمال  دیبود از اس ات  ازیکه ن  یزمان  هر  کرده ایم،ش رکت ها درخواس ت  

اگر با    کهیص ورت در  .دانند  یامر م  نیکنند و بنده را مقص ر انمی اس تفاده    به دلیل عد  آگاهی  در اس تان ما  یول  .کنند  یاس تفاده م  یبه راحت  یاتیاز مش وق مال

. ماده  خواهد ش  دورود    آنداش  ته باش  د نس  بت به برطرف نمودن  وجود    یبوده و اگر نقص  ان  نیقوان  تیما ملز  به رعا  یاتیرود همکاران مال  شیپ  یروا  قانون

  .باش د   یم  یمال  یملز  به ارائه ص ورت ها  یئادار  اردیلیم  15فروش و    اردیلیم  8  یباال  .باش د یباش د و مختص اس تان ما نم  یبخش نامه و قانون م  زی( ن272)

را    یاتیمال  یاجازه ورود به ص ورت ها  یاتیلو مامور ما  میداش ت  یاتیمال  یها ص ورت  95قبل از س ا     .باش د  یمتفاوت م  یاتیمال  یبا ص ورت ها  یمال  یص ورت ها

 باشد.    یم  یو حسابرس  یدگیباشد که مستلز  رس  یم  یمال  یها و ملز  به ارائه صورت  افتی  رییت   هیرو  نیا  95نداشت. از سا   
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  نیا  ،یاتیمال  یاستفاده از مشوق ها  یبرا  یدر اتاق بازرگان  یآموزش  یکم  ها  یشما برگزار  یها  شنهادیپ  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یشورا  ریژائله، دب  ونسی

در اس فند    یاتیمال  لجلس ه آموزش مس ائالبته  امر باش د.    نیا  یکه متول  دیکن فیتعر  یاتاق  ایو   میت  یاتیدر اداره امور مال  زی. ش ما نمیکن  یموض وع را مص وب م

 داشت.    میاظهارنامه ها خواه  میدر رابطه با تسل  یکارگاه آموزش  زیماه بعد ن  یبرگزار شد و برا  شورا  رخانهیماه توسط دب

مبارزه با کرونا، در رابطه   یس تاد مل  یاز ش ورا  31/02/99 خیدر تار  یبخش نامه ا  اـستان:  انیمـصر  فرهنگ   یها یتعاون  هیاتحاد  رعاملیحداد، مد  رـسو 

  تاناز ش هرس    یمتاس فانه برخ  تاکید نمود. لیکن  98مانند س ا   درص دی ارزش افزوده ه 7گردید که الزا   ها ابمغ    یها و تعاون  هیبا جرائم ارزش افزوده به اتحاد

موض وع به ش هرس تان ها ابمغ ش ود تا طب  آن عمل    نیا  میکنند. درخواس ت دار یاعما  م  یدرص د  9  ارزش افزودهو    رندیپذ  یموض وع را نم  نیاس تان ا  یها

ایجاد    مش کلاجنا  ش ده و   متیش دن ق  ش تریباعث ب که  ش ود یدر بازار اعما  نم  یکنند ول یرا اعما  م  یدرص د  9ارزش افزوده    یتعاون  یها هیکنند. اتحاد

 کرده است.

اورز  سیرئ  ،یفتح  اکرر ازمان جهاد کـش تان:  یـس   کهیحال  بر ارزش افزوده ص  ورت گرفته اس  ت در  اتیدرخواس  ت مال  وریط  یاز کش  تارگاه ها  رایاخ  اـس

  ش  ده کهنظر گرفته    در  یورآموض  وع را به عنوان فر  نیمرحله از ا کی  ادیبه احتما  ز هس  تند.  اتیمالاین  معاف از    یمحص  والت کش  اورز  ،براس  ا  قانون

  بازار کش  ور( و  میتوس  ط س  تاد تنظ  یگذار  متی)ق میکن یم  نییتع  یکش  تارگاه نرخ مش  خص     یما برا  ی. از طرفکرده اندبرارزش افزوده    اتیدرخواس  ت مال

دچار چالش ش ده    نیبنابرا  نش ده اس تبرارزش افزوده لحا     اتیمال  ،یگذار  متیق  نیدر ا  . با توجه به اینکهنرخ را ندارد  نیاز ا  ش تریاجازه فروش ب  کش تارگاه

 اند.

تان  یاتیاداره امور مال  رکلیاورج زاده، مد یـسیع   میمس تق  یها اتیباش د. در قانون مال  یم میمس تق  یها  اتی: بحث ارزش افزوده برخمف قانون مالاـس

باشد.    یم  ماتکاال و خد  تیاس ت که ش امل معاف  یبرارزش افزوده تنها قانون  اتیقانون مال  یو ... ول  یمثم ص نف کش اورز  .ص نوف لحا  ش ده اس ت  یبرا  تیمعاف

 کند.(  یم  افتیکه از بابت رب  مرغ و ارائه آن به بازار در  یها. )کارمزد  نه نوع جنس آن  است  اتیبحث خدمات مشمو  مال  زیدر مورد کشتارگاه ها ن

ر  دباقریـس نا  رانیانجمن مد  سیزاده، رئ  فیـش تان:  عیـص موض وع    نیاگردد.    ضی( به اس تان ها تفو191( و )167)  مواد  اراتیاخت .1درخواس ت داریم:    اـس

  به  یکه مود  یزمان  مدت  . در3.  گردد  حل  دیس  ا  با  کیاقس  اط به   لی. موض  وع تقل2.  منعکس گرددمرکز به وزارتخانه    یگفتگو  یش  وراس  وی  از  می تواند  

در مورد اقس اط، زمان ابمغ    یریگ میتص م  یمبنا  نگردد ولحا     طیدر زمان تقس  قرار می گیرد و ...   یبررس  مورد    ون،یس  یو در کم  اس تمعترض    یابمغ  اتیمال

حذف شده    1401موضوع در بودجه    نیا  لیکن  .افتی  یم  صیتخص یصنعت  یشهرک ها  یاز ارزش افزوده برا یقبم مبل  .4.  اعما  گردد(  ی)برگ قطع  اتیمال

 .  میموضوع را داشته باش  نیدرخواست ا  1402بودجه    یاز حاال برا  .است

تان:  یاتیاداره امور مال  رکلیاورج زاده، مد یـسیع   کی  اتیپرداخت مال  یکنند که به جا یفکر م  نیخود به ا  اتیپرداخت مال  یش رکت ها بجا  یبرخ  اـس

  نیرا به ا  مهیجر  نیاقانونگذار    .اس ت و آنرا پرداخت کنند افتهی لیتقل  ونیلیبه ص د م  اردیلیم  کیاقدا  به اعتراض و ... کرده تا دو س ا  بعد ارزش    یاردیلیم

مقرر و با در نظر    فیعد  انجا  تکالو  بودن    اریخارج از اخت"  را به همین منظور و در زمان(  191ماده )  بر همین اس   ا  قانونگذارمنظور لحا  کرده اس   ت.  

 است.  تصویب کرده  "یمؤد  یو خوش حساب  یاتیگرفتن سواب  مال

ه ) تور جلـس ره )  یعدم اجرا  یبررـس  (:2دـس ا   5بند )ک( ترـص وع  1400( قانون بودجه ـس ار اوراق مال یترعات احتمال  تیریمد"؛ موـض  یانتـش

 "کشور هیپو  و سرما یدر بازارها یاسالم

  یبه دولت اجازه داده اس ت تا براس ا  قانون بودجه برا   ریاخ  یکه قانونگذار در س ا  ها  دی: مس تحر ر هس تاـستان  مانکارانیانجمن پ  سیپور، رئ یجواد ته

س اله پرداخت    هس    یال  کیاس ناد    نیکند. ا  هیتس و  یاز مطالبات را به ص ورت اس ناد خزانه اس مم  یبخش    ،یعمران  یطرح ها  مانکارانیحس اب مطالبات پ  هیتس و

درصد و    30سا     درصد، دو  15  کسا ی  یبرا  .ابدی  یاختص اب م  دیمبلغ با عنوان حفظ قدرت خر  نیا  مازاد بر  یاس ناد، هر س اله درص د  نیش ود و در کنار ا  یم

بخشنامه ها   هیکلو    یئو اجرا ینظا  فن  نیشده است. در قوان  مانکارانیپ  یمال  یموضوع باعث مختل شدن بحث ها  نیا  متاسفانه  باشد.  یدرصد م  45سه سا   

. لذا  تش ده اس    میاس ا  تنظ  نیا  برنیز  بخش نامه ها و مقررات   هیکلو  لحا  ش ده    یبه ص ورت نقد؛  دولت  یطرح از محل بودجه عمران  یو دس تورالعمل ها اجرا

از    یناش   انیص د کفاف ض رر و زدر  15جامعه    یاقتص اد  طیدر ش را  د،یدارد. در مورد حفظ قدرت خر  نیاس تفاده از اس ناد خزانه تعارض آش کار با موض وع قوان
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  دی حفظ قدرت خر  یاس ت، نرخ ابمغ  دهیحوزه گرد  نیا  یبه فعاالن اقتص اد  انیض رر و ز لیکه باعث تحم  یدهد. از جمله موارد یاختص اب اس ناد خزانه را نم

)فرا بور ،(    هیاس ناد مذکور در بازار اانو لینرخ تنز  زیبوده و از نرخ تور  س االنه و ن  یواقع  ریغگذش ته    یها باش د که همواره در س ا   یم  یاس ناد خزانه اس مم

  یدر بازارها   یاسمم  یانتشار اوراق مال  یتبعات احتمال  تیریمد"با موضوع    1400( قانون بودجه سا    5اسا  بند )ک( تبصره )این    گردد. بر  یکمتر اعما  م

از دولت به عنوان مس وو  انتش ار اوراق؛ س ازمان برنامه و بودجه    ابتیبه ن  ییمتش کل از وزارت امور اقتص اد و دارا  یگروهکارکرده؛  مقرر    "کش ور  هیپو  و س رما

اس ا     درص د را بر  15  دیبا یعنی.  دیو ابمغ نما نییتع  یاس ناد خزانه اس مم  دیاوراق منتش ر ش ده نرخ حفظ قدرت خر  ینرخ س ود اس م  ،یکش ور و بانک مرکز

  کرده اس ت.درص د عمل   15نش ده اس ت و دولت با همان    لیتش ک 1400روه برای س ا   کارگ  نیا  لیکندهند.   رییکش ور و نرخ تور  س االنه ت   یداقتص ا  طیش را

قانون  (  5)تبصره    )ک(بند    یاجرا  ؛نهیزم  نیما در ا  شنهاداتیباشد. پ یالحساب م  ینبوده و عل یدرصد قطع  15  نیکنند که ا  یم یتلق  نطوریا  زیهمکاران ما ن

  طی ر اس ا  ش راب  1400منتش ره در س ا      یاس ناد خزانه اس مم  یبرا  دینرخ حفظ قدت خر تعیین  مندرج در بند مذکور و تهیمو تش کیل ک  1400بودجه س ا   

  یم  یموض وع بخش خص وص    نیا یاص ل  عمنتف  نکهیبا وجود ا  .2.  باش د میاس ناد مذکور در فرابور ،   لیتنز  یها  کش ور و متناس ب با نرخ تور  و نرخ  یاقتص اد

درص د   10ما کارفرما    یدر قراردادها .3لحا  ش ود.  نیز  موض وع    نیا  گردد  یم  ش نهادیحر ور ندارد پ  یاز بخش خص وص    یا  ندهیباش د در کارگروه مذکور نما

  نیا  کهاعم  ش ده      مناقص ه ص راحتا  یر قانون برگزارد  نکهیش ود. با وجود ا  یموض وع اعما  م  نیدر عمل عکس ا  یول  .کند یلحا  م  یدرص د نقد  90اس ناد و  

   شده است.  ییاجرا  یدستگاه ها  یبرخسواستفاده  موضوع باعث    نیا  لیکن  طرح مشخص شود.  یقبل از واگذار  دیموضوع با

توسط همان    زیندرصدی    18نرخ    شیشده و افزا  لیتشک  1401و    1400در سا   یاد شده   تهیکم  استان:  ییو دارا  یامور اقتصاد  رکلیمد  ،یبهروز  واقف

موض وع    نیز به ایاز جانب دولت ن  یول  .می باش نددچار مش کل    ینگینقد  نیدر تام  مانکارانیکه پ میموض وع هس ت  نیمواف  االبته  ص ورت گرفته اس ت.   تهیکم

اجرایی  به بعد    92س ا   دولت بود که از  پیمانکاران از    حل مش کمت مطالبات وص و  نش ده  یدر راس تاخزانه از س وی دولت  اس ناد    یاعطاتص میم . میتوجه کن

به منظور  نیز  و در حا  حاض ر  انجا  ش د  پرداخت مطالبات    قس مت او در  به تناس ب ادامه پیدا کرد که   دلیل مش کمتی که برای دولت ایجاد ش د  به  ش د. س پس

.  اس ت قانون موخر، قانون حاکم  های گذش ته پیش بینی ش ده بود. لیکن   تمامی این موارد در قوانین و مقررات س ا .  گرددانجا  می    پروژه ها  یمنابع مال  نیتام

   .نمی شودمحسوب    نینقض قوانپس  

هس   تیم. البت ه در این  لیکن م ا مجبور ب ه تبعی ت از ق انون . نخواه د بود ناپیم انک ار ازی  ن  یدرص   د جوابگو 18  م ا نیز قبو  داریم ک ه  ب ا توج ه ب ه تور  موجود،

   .دهند  موضوع را پوشش  نیاستفاده کرده و ا  یدرصد  18  متیاز تسه  ندتوان  یم  خصوب

اس ناد   یعنی .کنند  یخود را اعم  م  یها  متین قآاس ا     و بر  کرده ینیب  شیرا پ  آن  ،داش ته باش ند  یاز اس ناد خزانه آگاه  مانکارانیاگر پ  ل،یدر مورد نرخ تنز

می خواهد  در خص وب موض وعی که فرمودید ریحس اب  .  ردیپذ یموض وع را م  نیا  یبا علم و آگاه  مانکاریش ده اس ت و پ ینیب  شیمناقص ه پ  طیخزانه در ش را

این موضوع    شود.ن کردن مناقصه غیر نقدی با نقدی امکان پذیر نیست و تخلف محسوب می  یجایگزبص ورت نقدی کس ر ش ود، موافقم هس تم. به این دلیل که 

فرابور  خریداری    پیمانکار ازدو راه بیش تر ندارد. یا مناقص ه به ص ورت ص حی  انجا  گیرد و یا پیش نهاد معاد  اس ناد خزانه به ص ورت نقدی پرداخت ش ود تا 

 این پیشنهاد طی نامه ای به وزارت ارسا  شده که در صورت تایید راهگشا خواهد بود.  .نماید

ازان مـسکن و ـساختمان:  سیبرزگر، رئ دیجمـش درخص وب اخذ    .باش د  یقابل قبو  نم  متیاعم  ق  در زماندرص د   18  دینرخ قدرت خر انجمن انروه ـس

 باشد.  یدرصد م  24که وا  ها    دیوا  در نظر داشته باش

ورا  ریژائله، دب  ونسی که    نس تیا  مانکارانیص حبت پ  ید ول.کنن  یص حبت م  یدر مورد اس ناد خزانه به ص ورت کل  یبهروز  یآقا  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

 شود.  یهر قرارداد به صورت جداگانه بررس

ص نعت    یش گیهمراه همکه    لویعل  یو آقا  یاله  لیخل  یآقا  و  با تش کر از دوس تان حاض ر در جلس ه  اـستاندار:  یامور اقتـصاد یمعاون هماهنگ   ،یکالم  محمد

و    یعمران  خشب  یجمهور برا سیکه در س فر رئ  ی. اعتباراتمینعمت باش    نیش اکر ا  دیلذت برد  و با  زانیعز  نیا  یمدت از همکار  نیدر ا.  باش ند  یدر اس تان م

باش د.    یاس تان م  اریو در اخت افتهی صیهمت تخص    1300. در حا  حاض ر  اس ت  یرقم ارزش مند  کههمت بوده    23  کینزد  ،ش دتص ویب  اس تان    یها  رس اختیز

  رگذاریتاا  یاقتص اد  گرید  یتوانند در بخش ها  یکه در نظر گرفته ش ده اند م ییخواهد کرد. پروژه ها  جادیاس تان ا  یها  رس اختیدر ز  یاعتبار رون  خوب  نیا

  یبه آب  یمید  یاراض    لیهش ترود در تبد  -س د س هند  همچنین  خواهد بود.  رگذاریاس تان تاا یتس  یتور  حوزهبس تان آباد که در   -زیاز جمله راه آهن تبر  .باش ند
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

اس  تان در فص  ل   عیبرق ص  نا  نیتام  تیطرح موض  وع محدود

 1401تابستان  

در راس تای افزایش س همیه برق اس تان با وزارت نیرو  اس تانداری محتر  اس تان  .  1

 نی الز  را انجا  دهد.رایز

. با توجه به شرایط حسا  و محدودیت های برق در فصل تابستان و با عنایت  2

به مش کمت ناش ی از محدودیت های برق واحدهای تولید، درخواس ت می گردد:   

دس تگاه های مرتبط با فرایند تخص یص س وخت ژانراتورهای واحدهای تولیدی  

 زمان و صرفا از سامانه سدف انجا  گیرد.در کمترین 

ظور گذر از این برهه زمانی فص ل تابس تان و مدیریت مص رف برق  به من.  3

و روز ش  نبه   یروز کار بعنوانروز جمعه    پیش  نهاد می گردد: در اس  تان

 اعم  گردد. از سوی مسوولین استانی بعنوان روز تعطیل

موافقت    و  1401( قانون بودجه س ا   15در راس تای اجرای بند )و( تبص ره ).  4

  منطقه ای اس تان  برق  ش رکتتوس ط    CHPنص ب کنتور واحدهای دارای س یس تم  

  توس ط ش رکت گاز اس تان   به نرخ نیروگاه های دولتیس وخت  و موافقت تامین  

با نرخ آزاد    CHP  دارای س   یس   تم مورد نیاز واحدهاس   وخت    :مقرر گردید

ه ای   کنتر انج ا   و  برق پس از تولی د  م ا ب ه التف اوت نرخ گ از  و  ش   ده  خری داری  

 به این واحدها عودت داده شود.  نااز سوی شرکت ملی گاز است  الز 

2 

بر    اتیمال  یها  یبده طیمربوط به تقس     میموض  وع جرا  یبررس   

موض  وع عد     یاس  تان و بررس     یاقتص  اد  نیارزش افزوده فعال

  ی در ارائه ص ورت ها  یض رورت اس تفاده از موس س ات حس ابرس  

 یمال

در راس تای حمایت از اقتص اد و فعالین اقتص ادی    . اداره کل امور مالیاتی اس تان1

تما  تمش خود را در خص وب اس تفاده از تس هیل گری تعیین ش ده در   اس تان،

 ماید.اعما  ن  ( قانون مالیات های مستقیم191( و )167مواد )

. در راس   تای آش   نایی کامل فعالین اقتص   ادی اس   تان از قوانین و مقررات  2

امورم الی اتی، دبیرخ ان ه ش   ورای گفتگوی دول ت و بخش خص   وص   ی اس   ت ان  

 ی در حوزه های مختلف امور مالیاتی برگزار نماید.آموزشهای   کارگاه

3 

( قانون بودجه س   ا   5بند )ک( تبص   ره )  یعد  اجرا  یبررس    

  یانتش   ار اوراق م ال   یتبع ات احتم ال  تی  ریم د"؛ موض   وع  1400

 "کشور  هیپو  و سرما  یدر بازارها  یاسمم

معاونت اقتص اد و دارایی اس تان در خص وب    توس ط  جلس ه کارگروهیمقرر گردید  

ارائه  ش ورا   جلس ات آتی  پیش نهادات نرخ حفظ قدرت خرید برگزار و نتیجه آن در

 گردد.  

   

و معدن و تجارت و    ص نعتو    یحوزه کش اورز  متیقرار گرفت. تس ه  یکش ت آب  ریهکتار ز  1800اس تاندار    یبا حر ور آقا  در این خص وبخواهد بود.    رگذاریتاا

از اتاق    در این راس تا  خواهد ش د.   یارقا  به اقتص اد اس تان تزر  نیاس ت. ا  دهیعامل بانک ها و کش ور رس    رانیمد  یو به امر ا  تص ویباس م پروژه    ه ص ورت.... ب

  با  داریم  خواس تدر خص وب برق از مس ووالن مرتبط در  در توس عه اس تان گا  برداریم.امور    یگر  لیتس هبا    زیما ن  تاالز  را داش ته باش ند    یهمکار  میانتظار دار

کنند.    ریتفس    یبه نفع اقتص اد و فعاالن اقتص ادرا    دیتوان  یمکلمه   میخواه یج زاده مورا  یاز آقاهمچنین .  اندحداقل برس  را  برق به    یعقط  احتما   تما  تمش

 .میابیدست    یمثبت  یبه جمع بند  میتا بتوان  میداشته باش  مانکارانیبا پ  یدر مورد اسناد و اوراق جلسه ا
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 پیشنهادات ملی 

 تصمیم/ تــــصمیمات  عنــوان دستــور جلسه  ردیف 

استان در فصل تابستان    عیبرق صنا  نیتام  تیطرح موضوع محدود 

1401 

باعنایت به اینکه مدیران اس تانی از پتانس یل ص نایع و ش هرک های اس تان مطلع  

خص وب س همیه بندی برق  هس تند و می توانند ص حی  ترین تص میم گیری در 

انجا  دهند، لذا پیش نهاد می گردد مدیریت س همیه برق به مس وولین اس تانی  

 تفویض گردد.

 

 

1 

 

 

بر    اتیمال  یها  یبده  طیمربوط به تقس     میموض  وع جرا  یبررس   

موض  وع عد     یاس  تان و بررس     یاقتص  اد  نیارزش افزوده فعال

 یمال  یدر ارائه صورت ها  یضرورت استفاده از موسسات حسابرس

  10/02/1401مورخ    10/1401/200بخش   ن ام ه ش   م اره نک هیب ه ا  تی  . ب ا عن ا1

  عیو تس ر  لیو تس ه  یاتیمال  انیمود  میتکر  یکش ور در راس تا  یاتیس ازمان امورمال

قابل بخش ش    میجرا  یو بخش ودگ طیتقس    ان،یمود  یها  یوص و  بده  ندیدر فرا

اس  تان ها ابمغ ش  ده اس  ت، لذا    یاتیکل امورمال  رانیبه مد  اراتیاخت  ضیوتفو

 اصمح گردد که:    یبخشنامه به نحو  شنهادیپ

س ازمان    ی( به ادارات کل اس تان ها از س و191( و )167کامل مواد )  اریاخت -

 گردد.  ضیکشور تفو  یاتیامور مال

)برگ   اتی  زم ان ابمغ م اللی اتی؛ ه ای ادارات امور م ا  یریگ  میتص   م یمبن ا  -

 .ردیقرار گ  ی( به مودیقطع

 حذف گردد.  یاتیشده توسط ادارات امور مال  طیتقس  میجرا -

ش  ده توس  ط س  ازمان    یحس  ابرس     یمال  یص  ورت ها  نکهیبه ا  تی. با عنا2

مورد    رانیا  یعر و جامعه حس ابداران رس م  یموس س ات حس ابرس    ای  یحس ابرس  

باشد و واحدها مجددا مدارک و مستندات    یو بانک ها نم  یاتیمال  زانیقبو  مم

و    یاتیحس اب ها به ادارات امور مال  یدگیو رس    متیتس ه  افتیالز  را جهت در

 گردد:    یم  شنهادیرو پ  نیدهند، از ا  یبانک ها ارائه م

موس س ات    ای  یتوس ط س ازمان حس ابرس    یمال  یالزا  ارائه گزارش حس ابرس   -

( قانون  272در ماده )   رانیا  یداران رس  معر  و جامعه حس  اب  یحس  ابرس   

 ل و گردد.    میمستق  یها اتیمال

 ای  و

  یمال   یگزارش حس ابرس   م،یمس تق  یها  اتی( قانون مال272مطاب  الزا  ماده ) -

  رانیا  یعر و جامعه حس ابداران رس م  یموس س ات حس ابرس   ای  یس ازمان حس ابرس  

 د.یرگ  قرارو بانک ها مورد قبو     یاتیادارات امور مال  یاز سو

 

 

 

2 

 

 

 

؛  1400( قانون بودجه سا   5بند )ک( تبص ره )  یعد  اجرا  یبررس  

در   یاس  مم  یانتش  ار اوراق مال  یتبعات احتمال  تیریمد"موض  وع  

 "کشور  هیپو  و سرما  یبازارها

  یاسناد خزانه اسمم   یبرا  دیدرصد حفظ قدرت خر  15نرخ    نکهیبا توجه به ا.  1

  لیعد  تش ک  لیالحس اب بوده و عمم بدل یبص ورت عل  1400منتش ره در س ا   

اس   ت، لذا س   ازمان    دهیابمغ نگرد  یدینرخ حفظ قدرت خر  )ک(،بند   تهیکم

  یاز سو   1400سا     دینرخ حفظ قدرت خر  نییبرنامه و بودجه کشور پس از تع

م ذکور از مح ل   یه ا  نرخنس   ب ت ب ه پرداخ ت م اب ه التف اوت   )ک(بن د    ت هیکم

 .  دیو مشاور اقدا  نما  مانکاریپ  یها  به شرکت  یعمران  یاعتبارات طرح ها

با    یاس ناد خزانه اس مم  دی. با توجه به اختمف فاحش در نرخ حفظ قدرت خر2

ق اب ل توج ه ب ه    انی  ض   رر و ز  لی  و ب ه تبع آن تحمهیدر ب ازار ا انو  لی  نرخ تنز

  یگردد تا نس بت  به جبران خس ارت ها   یدرخواس ت م  ،یمانکاریپ  یها ش رکت

 .ردیوارده اقدا  عاجل صورت پذ
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 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 
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  نیبر اعم  نحوه ت أم  یمبن  یرغم وجود الزام ات ق انون  یعل نک هی. ب ا توج ه ب ه ا3

اس ناد     یمنابع از طر  نیدر اس ناد مناقص ه توس ط مناقص ه گزار، تام  یمنابع مال

مناقص ات دس تگاه ها    یبرخ  ،در اس ناد مناقص ه  اه آن  دیو س ررس    یخزانه اس مم

ملز  و    ییاجرا  یها  گاهدس  ت هیش  ود تا کل  یم  ش  نهادیش  ود، لذا پ یاعم  نم

در اس ناد مناقص ه    یاس ناد خزانه اس مم  دیس ررس    خیدرج نرخ و تارمکلف به 

 گردند.

  یبخش خص  وص    نفعانیاز ر  یندگیبه نما  رانیگردد تا اتاق ا  یم  ش  نهادی. پ4

  (5)تبص   ره    )ک(بن د    یه ا  ت هیکم بی  وزه ص   نع ت اح داث، در ترکفع ا  در ح

، جهت دفاع از حقوق حقه  1401بودجه  (  5)تبصره    )ه    (و بند    1400بودجه  

 داشته باشد.  یو مشاور، حرور و ح  را  مانکاریپ  یها  شرکت

و    زانیامکان درج م  ،یعمران  یدر اس  ناد مناقص  ه پروژه ها  نکهی. با توجه به ا5

  حس  ابانیر  هیباش  د، لذا کل یمقدور نم  یاس  ناد خزانه اس  مم  دیس  ررس    خیتار

  ینقد   یها  بابت پرداخت  یاز کس  ر هرگونه وجه  ییاجرا  یمحتر  دس  تگاه ها

 .ندینما  یخوددار  مانکاران،یپ  یمربوط به کارکردها

 

 


