
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 نودمین صورتجلسه 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 شرقی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 بازرگانی تبریز اتاق  محل نشست:   18  ساعت خاتمه: 16  ساعت شروع : 27/07/1401  تاریخ جلسه : 90  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 پیش از دستور:

  ید یتول  یواحدشا یآال  صوعتت  شیامتک و ماشو   قیوثا  دییاز عدم تا  یمشوالت  ناشو   یبررسو موضووع  "ارائه گزارش مصووبه ششوتاد و ششوتمیش نشوسوت شوورا   -

 "یبانال  ت یتسه  یدر اعطا  یتوسط بانک شا و موسسا  اعتبار

 جلسه دستور

محصووال   اداره کل دامپزشوالی اسوتاو و متاونت ا ا و دارو دانشوگاه علوم کزشوالی تبریز در خصووئ ارائه گواشی بهداشوت    یلزوم شماشعگبررسوی موضووع  .  1

   یلیتبد  عیو صعا  یکشاورز  یصادرات

   "میمستق  یشا  ا یقانوو مال  105ماده  "حوزه شا؛ موضوع    هیکلدر  فتال    یاشخائ حقوق  ا یکاشش نرخ مال  شعهادیک  یبررس.  2

(  1( بعد )د( ماده )4جزء )"مطابق    ،یو خصووصو   یتتاون  یتشوالل شا  یرؤسوا  ای  یو تتاون  یبرتر خصووصو   یعامل شورکت شا  راویشوت نفر از مدانتخاب ش.  3

 )به دستور رئیس محترم شورا به جلسه بعد موکول شد.(  "یاستان  یدستورالتمل نحوه اداره جلسا  شوراشا

 دولت -الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ اایب/ نمایعده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدیش خرم  1

  حاضر  استاو   مدیریت و برنامه ریزی   سازماو  رئیس محمد فرشالاراو  2

 آقای علیپور  نمایعده  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استاو بهروزی واقف   3

 آقای بابایی نمایعده  سازماو صعتت، متدو و تجار  استاو   رئیس کرنیاو صابر   4

  حاضر  مدیر کل تتاوو،کار و رفاه اجتماعی استاو  حسیش فتحی 5

  حاضر  رئیس سازماو جهاد کشاورزی استاو  اکبر فتحی  6

 آقای نژاد رضا  نمایعده  استاو  یشابانک   شماشعگی  دبیرکمیسیوو عادل اتمی 7

 شورای اسالمیمجلس  -ب 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ اایب/ نمایعده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  اایب  نمایعده مجلس  اتمرضا نوری  1

  اایب  نمایعده مجلس  حسیش حاتمی 2

 قوه قضائیه -ج 
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 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ اایب/ نمایعده( 
 نام خانوادگی نمایندهنام و 

 آقای امش الهی  نمایعده  استاو )یا متاوو(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

  حاضر  استاو  دادستاو مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ اایب/ نمایعده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 تیزکا آقای   نمایعده  شهردار تبریز یتقوب شوشیار 1

 آقای عبدالصمدی  نمایعده  استاو  استمی  شورای  رئیس شهرام دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ اایب/ نمایعده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 یونس ژائله  1
استاو    مرکز  کشاورزی  و   متادو  صعایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخعگوی شورای استاو( 
 حاضر 

 

 آقای رحیمی  نمایعده  مرکز استاو   تتاوو  اتاق  رئیس میرحیدر سیدیتقوبی  2

 آقای علی محمدی  نمایعده  استاو   مرکز  اصعاف  اتاق  رئیس میرحبیب شاشمی 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/ اایب/ نمایعده( 

نام و نام  

 خانوادگی نماینده

  اایب  مدیرعامل شرکت کاشی تبریز  صمد حسش زاده  1

 آقای اکبری  نمایعده  انبوه سازاو استاو رئیس انجمش   جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمش مدیراو صعایع استاو  سیدباقر شریف زاده  3

  اایب  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  اایب  شرکت شالوه بعاب   رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5

  حاضر  استاو   یو دامپرور   یکشاورز  یشا  یتتاون  هیاتحاد  رعاملیمد ییکسا  یمحمدعل 6

  اایب  استاو   اویمصرف فرشعگ  یشا  یتتاون  هیاتحاد  رعاملیمد حداد   رسول 7

8 
باحجب    شی دحسیس

 ی محمد

  اایب  رئیس اتحادیه بعالداراو مواد ا ایی تبریز

نحوه اداره  تشالیل و  "دستورالتمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف شای الف تا شووو(، در صور  حرور نمایعده به جای عرو اصلی شورا، موضوع تبصره    توضیح:

ادگی  نام و نام خانو"درج شوده و در سوتوو بتدی،    "نمایعده  "، کلمه "وضوتیت حروور"در سوتوو  ،  "وگوی دولت و بخش خصووصویجلسوا  شووراشای اسوتانی گفت

 متیش گردد.  "نمایعده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 مدیرکل ادره امور مالیاتی استاو عیسی اورج زاده 1

 مدیرکل اداره دامپزشالی استاو امیر حسیش بهداد 2

 متاوو ا ا و داروی دانشالده علوم کزشالی تبریز مسلم نجفی 3

 مدیرعامل شرکت داداش برادر کرویز بیوک 4

 رئیس کمیسیوو صعتت و متدو اتاق تبریز مستود بعابیاو 5

 رئیس اتحادیه بافعدگاو فرش تبریز اسماعیل چمعی 6

 عرو عیا  مدیره انجمش صعایع ا ایی استاو یوسف دشقانی زاد 7

 رئیس شیا  مدیره شرکت ارس تارال امیر یوسف ابراشیمی 8

 مشاور امور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 9
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 مشروح  مذاکرات 

شمراشی و  اسوتاو و کشوور بایسوتی دولت و بخش خصووصوی    کعونی  برای گ ر از شورایط و وضوتیت اقتصوادی  یونس ژائله، دبیر ـشورای گفتگو و رئیس اتاق:

در ایش راسوتا با توجه به بررسوی شائی که در خصووئ صوحت سوعجی رتبه شای اسوتانی و مشوالت  صوور  گرفته، متوجه شودیم که  شمالاری الزم داشوته باشوعد.  

گ اراو    اکثر مطالب صوحت نداشوته اسوت. با توجه به تتداد جواز تاسویسوی که در یک سوال اخیر در اسوتاو صوادر شوده و حتی ارتبا  مسوتقیمی که با سورمایه

وضووووع اسوووت که سووورمایه گ اراو در ایش شووورایط بحرانی شم عاو در کعار دولت بوده و به فتالیت خود ادامه می دشعد که ایش امر اتفاق  دارم بیانگر ایش م

ی ایش  تومان  اردیلیدو شزار متولیدی انجام گردید. شواشد سورمایه گ اری    واحدیک  امروز از    ی کهطی بازدیدو مسوتلزم حمایت دولت می باشود.  بیعظیری اسوت  

   می باشد.که باعث ایجاد امید در بخش خصوصی  استانداری می باشد  تیم اقتصادی  واحد بودیم که نشانگر اقداما  مثبت  

.  د قتصوادی اسوتاو می باشو به امید خدا نتیجه ایش کارشا در دو سوال آیعده در اسوتاو قابل مشواشده خواشد بود. با توجه به فرمایشوا  آقای اسوتاندار، اتاق قرارگاه ا

نیز در ایش  تیم اقتصادی دولت  درصدی تدویش کرده است که بعا به دستور استاندار محترم استاو    8در ایش راستا نیز اتاق تبریز برنامه شایی جهت تحقق رشد  

با اتاق اعتم نموده اند.    که در ایش خصووئ شمراشی خود راتشوالر کعیم نیز  دارد از جعاب آقای فرشوالاراو    جا  خواشعد داشوت.شمالاری معاسوبی با اتاق  خصووئ  

  به امید خدا تا کایاو آبانماه طرم توسووته  .و در حال آماده سووازی طرم می باشوویم می گرددگروه مختلف برگزار    16جلسووا  کارشووعاسووی در    در ایش راسووتا

رئیس محترم بانک مرکزی در جلسوه    ی با حروورمصووبات. شمانطور که اطتع دارید  گردداجرائی    شووراتا با تصوویب    خواشد شود.را ارائه    1402  اقتصوادی اسوتاو

اگر قرار بر ایش باشود که مصووبا  جلسوا  شوورا اجرائی  که امیدواریم اجرا گردد.    شمیعطور مصووباتی از سوفر ریاسوت جمهوری داریم  وشوورای گفتگو اسوتاو  

حتی اگر مصوبا     .باشعد  مصوبا م مدیراو کل محترم کیگیر  درخواست می کعیاست،  ولی اگر شدف اجرائی شدو مصوبا     .باید چاره دیگری اندیشید  گردد،ن

   مشالت  فتالیش اقتصادی استاو رفع گردد.با دستورالتمل دستگاه شا مغایر  دارد راه چاره ای برای آنها کیدا کععد تا  

تور: تم  پیش از دـس تاد و هـش وبه هـش ورا    نیارائه گزارش مـص ـست ـش و  بررـس"نـش   نی امالک و ماـش  قیوثا دییاز عدم تا  یمـشکالت ناـش  یموـض

 "یبانک الت یتسه یدر اعطا یتوسط بانک ها و موسسات اعتبار یدیتول یواحدها یآالت صنعت

" مشالت  ناشی از عدم تایید وثایق امتک و ماشیش آال  صعتتی واحدشای تولیدی توسط بانک شا"و نهمیش نشست شورا موضوع    بر اساس مصوبه ششتاد

بر ایش اساس اتاق    آمار شفافی از واحدشای تولیدی در خصوئ دریافت تسهیت ، میزاو وثائق و مسدودی شای آنها تهیه شود.  مقرر شده بود

از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب نمود و نظرا  واحدشای تولیدی را در ایش خصوئ احصاء نمود.  عرو خود آماری    ی تبریز از واحدشای تولید

درصد آنها موفق به دریافت تسهیت     61  استاو داشته اند.  یاز بانک شا  ت یدرخواست تسه از نمونه آماری،  درصد    72مده،  بر اساس کایش بتمل آ

 ت  یدرصد از بانک شا نرخ سود تسه 28.  کرده اند  ت یرا رعا  ی مصوب بانال  ت یدشعده نرخ سود تسه  ت یتسه  یدرصد از بانک شا  48شده اند.  

اند  تیرا رعا  یبانک مرکز از واحدشا  24.  نالرده    ی اطتع   یمصوب بانک مرکز  ت ینرخ سود تسه  زاویاز م  رندهیگ  ت یتسه  یدیتول  یدرصد 

  .خارج از طرم شده اند قهیاستاو شده اند، ملزم به ارائه وث یاز بانک شا ت یتسه افتیکه موفق به در یدیتول یدرصد از واحدشا 44 نداشته اند.

در حالیاله    مسدود کرده است  یرا به صور  سپرده نقد  ییاعطا  ت یاز مبلغ تسه  یگزارش، بخش  شیدشعده ا  ت یتسه  یدرصد از بانک شا  60

 بانک شا اعتم می کععد وثیقه ای دریافت نالرده اند. 

اعتم  نرخ تسهیت ، مسدودی و ...    در خصوئ  تا   بتمل آورد  دعو نیز  می تواو از بانک شا  در ایش راستا    شورا:  س یخرم، استاندار و رئ  ن یعابد

 چه بسا ممالش است افراد در کرسشعامه شا دخل و تصرف داشته باشعد.  نظر نمایعد. 

، درصد  تسهیت واست  از جمله درصد درخ  است.مشخص    کامتتتداد و نوع سواال  کرسشعامه    یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق: 

در سفر خود به استاو ، قول تخصیص رئیس محترم بانک مرکزی    شمانگونه که استحرار دارید،  ...   افرادی که موفق به دریافت تسهیت  شدند و 

در طول شفته اخیر  متاسفانه  واحدشا شم عاو با تامیش نقدیعگی مشالل دارند.    را دادند. لیالشواحدشای استاو    جهت تامیش نقدیعگی شمت    40
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امالاو    ،را متوقف کرده اند. حتی افرادی که خط اعتباری داشتعد و به موقع وام خود را تسویه کرده اند خود  تمامی بانک شا تسهیت  خط اعتباری  

  . باشعد عابع بانک مرکزی نمی معابع بانک مرکزی متوقف شده است و بانک شا قادر به استفاده از مبر اساس اعتم بانک شا؛  .  ندارند وام    دریافت مجدد 

به ععواو مثال طی  عدم کرداخت تسهیت  کتو مورد نیاز برای طرم شای توسته، باعث نگرانی واحدشای تولیدی شده است.  در حال حاضر  

ار میلیارد تومانی در حال کروژه دو شز ،به دلیل عدم تامیش تسهیت  کانصد میلیارد تومانییک واحد بسیار تاثیرگ ار در استاو   ،بازدید بتمل آمده

 امید است با شمراشی و دستورا  مقتری مشالت  تامیش مالی صعایع استاو مرتفع گردد. می باشد. توقف 

و حمایت و کشتیبانی بخش    بخش خصوصی  سرمایه گ اریاشتغال و رشد اقتصادی با    ، رونق تولید  شورا:  س یخرم، استاندار و رئ  نیعابد

و شم عاو بر ایش باور    شعاخته. ما از ابتدای کار ایش موضوع را به ععواو یالی از راشالارشای رشد و توسته اقتصادی استاو  خواشد شد دولتی عملی  

 است و تجلیل و تالریم  تقدیرقابل فتالیت بخش خصوصی در ابتاد مختلف که با شمراشی مسائل و مشالت  قابل حل است. در ایش راستا  شستیم

و رفع موانع سرمایه گ اری از بخش خصوصی حمایت کعد. ایش موارد جزو    شااز طریق تسهیت  بانالی، صدور به موقع مجوز  ستیو دولت بای

در ایش جلسا    . می باشد  مسائل و مشالت  فتالیش اقتصادی تتهدا  مسئولیش دولتی می باشد که باید به آنها عمل کعد. اتاق به ععواو مرکز حل  

نیز بایستی در ایش    . موارد مربو  به بخش بانالی استارشد دولت استاو    شیمسئول  در اختیار  بوده و  ی قانونکه    می گردد راشالارشایی کیش بیعی  

در ایش    مسئولیش دولتی و مدیراو بخش خصوصی قرار گیرد و با نگاه قانونمعدانه و مثبت حل و فصل شود. آقای ژائله  نشست شا مورد گفتگوی

  با کیگیری از استانداری  در ایش راستا  تتش و سرمایه گ اری بخش خصوصی که ما نیز به ایش امر واقف شستیم.    .خصوئ دو مطلب فرمودند

میلیارد    100شای قرایی و مسئولیش نظارتی مشالت  برخی از کروژه شای کتو باالی   مدیراو و مسئوالو دستگاه شای اجرایی و حمایت دستگاه 

مرکزی   ما نیز در سطح مدیرعاملتسهیت  بانالی  در برخی موارد  حل نموده و  گردشگری، صعتت، کشاورزی و ...  مختلف  بخش شای    تاو دراس

 در سطحبرخی موارد بایستی  اختیارا  بانک شای استاو محدود می باشد و  متاسفانه  حل شود.     تا مشالتی می کعد  کیگیرنیز  بانک مربوطه  

تسهیت  واگ اری به بخش کشاورزی سطح    اطتعاتی در خصوئ  . رئیس سازماو جهاد کشاورزی استاو می توانعد گرددحل    و ملی کیگیری  

   و شمراشی بانک شای استاو اعتم نمایعد. استاو 

  .ش نبوده و بر کایه فرضیا  می باشد چوو ایش اظهارنظر شا متق  .در بحث شای موردی و کرسشعامه ای، اظهارنظر افراد نیاز به بررسی مجدد دارد

گزارش مربوطه در تا امالاو کیگیری وجود داشته باشد.    کوتاشی کرده اند   حوزه شا کدام  باید دقیقا اعتم شود کدام بانک شا در ارائه تسهیت  به  

 کاسخگو باشعد.   با حرور مدیراو مالی و بانالی استاو ارائه گردد تا آنها نیزجلسه بتدی 

آب، راه و کشاورزی به مدیرعامل بانک    حوزهدرصد در    70مصوبا  سفر آقای رئیس جمهور در رابطه با بانک شا، کروژه شای باالی  در خصوئ  

  . ایش طرم شا با حالم و امراء متاوو اول رئیس جمهور به مجموعه مربوطه واگ ار شودکه بایستی    گردیدمشخص    نیز  مبلغ آو  و   مربوطه ابتغ شده 

استاو از  میلیارد توماو برای دو طرم    550در بخش آب  به ععواو مثال  ل بانک شای مربوطه در سطح کشور ابتغ شده است.  به مدیراو عام

  70برای کروژه شای زیر    متاسفانه  آو به حساب واریز شده است.از  میلیارد    225  عامل آب معطقه ایربر اساس اعتم مدیاست که  تخصیص یافته  

 . درصد محدودیت شائی وجود دارد و تسهیتتی اعطا نشده است

میلیاردی که برای راه شای روستائی تصویب شده بود به صور  صد در درصد  600تقریبا تمام  و شهرسازی، ایر از بحث تسهیت ، در بخش راه

کمی مشالل   نیز  در بخش نقدیعگی و خزانه  .میلیارد توماو به صور  صد در درصد واگ ار شده است  1250. یتعی امروز  تخصیص یافته است

نیمه  شائی است که دارای باالتریش اعداد و ارقام مصوب شده برای طرم شای  استاو ما جزو استاو  خوشبختانه  وجود داشت که رفع شده است.  

 25اتوباو زنجاو به تبریز،    که سالها رشا شده است امالاو ک یر نمی باشد. بتعواو مثال کروژهتمامی طرم شا    می باشد. لیالش فتال نمودو  تمام
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خدماتی شم به    است. متاسفانهبه اتمام نرسیده و تحویل داده نشده  عوو  ، تاکسال  25از    لیالش کس   .سال کیش توسط بانک ملی انجام شده است

 متالفلایر از آو، وزار  آو را    گردید. ایش کروژه داده نمی شود. ایش مورد فرآیعد کی یده ای داشت و درخصوئ آو سه جلسه با بانک تشالیل  

متاسفانه  ولی    .سال آنرا به انجام می رساند  6باید در طول    ،ماو شده بودکه برنده کی  شخصیشده و واگ ار کرده است. در انتقال آب ارس به تبریز،  

یاتی  متوقف شده بود. در حال حاضر کیمانالار جدید ایش کروژه را در دست گرفته و کانال شا و تونل شا در دست اجرا شستعد. کروژه شای بزرگ و ح

وانیش و مقررا  مشالل بود. در خصوئ انسداد تسهیت ، نمایعدگاو بانک شا  استاو دچار عارضه شای خاصی بود که رفع و رجوع آنها از بابت ق

توضیحا  خود را ارائه دشعد و اگر نیاز به بررسی مجدد و جلسه مجدد می باشد اعتم کععد. در عیش حال که از محدودیت شای وضتیت بانالی  

کععد متتهد شده ایم به ععواو مدیراو و مسئولیش استاو چه در رابطه   در مقابل کسانی که در ایش استاو سرمایه گ اری می   . استاو باخبر شستیم

 با تسهیت  و چه بخش شای دیگر حداالمالاو مشالت  آنها را حل کعیم.  

ما ایش گزارش را برای جلسه بتدی آماده می کعیم با عدد و رقم دقیق و واحد به واحد، نام    یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

 بانک شا نیز ذکر خواشد شد، مقدار وثیقه شا و مسدودی شا به صور  واضح بیاو خواشد شد.  

اظ شود. ایش گزارش به صور   مواردی را عرض می کعم تا در بررسی مجدد آمار لح  حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

  . میزاو تسهیت  مشخص نمی باشد به ععواو مثال  بررسی میدانی بوده و اگر به صور  تمام شماری باشد چه بسا نتیجه متفاو  تر خواشد بود.  

در گزارش    ت یتسهنوع  شم عیش  اگر تسهیت  خرد باشد مشالت  خائ خود را دارد و اگر تسهیت  کتو باشد مشالت  خود را خواشد داشت.  

ارائه شده مشخص نشده است. تسهیت  تاللیفی با تسهیت  معابع داخل بانالی کامت متفاو  می باشد. نحوه اخ  وثائق در دستورالتمل شا  

معجر مشخص می باشد. ضمانت تسهیت  در سرمایه در گردش با سرمایه ثابت نیز متفاو  می باشد. بعابرایش یالپارچه بودو تمامی تسهیت   

 نمونه آماری باید دقیق باشد.  ل ا نتیجه گزارش متفاو  باشد.   ،می شود

در ایعاله بخش خصوصی و اتاق به نمایعدگی از فتالیش اقتصادی استاو باید مطالبه گری   اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

نظر بگیریم. با ایعالار    ش نیاز شا باشیم. ولی نباید تعها یک روی ساله را درما نیز به ععواو عوامل دولتی باید کاسخگوی ای  .داشته باشد شالی نیست

ست که  در حق دستگاه شا و بانک شا ظلم می شود. جا دارد از جعاب آقای استاندار و اعرای شورای تامیش از بابت ایعاله استاو ما اولیش استانی ا 

حدود شزار   ،بانک کشاورزی  در گردش ساالنه   ه یسرما  ت یتسه  ده، تشالر نمایم. کرمصوبه بتاثر شدو چک شای برگشتی را تصویب    شیتام  یشورا 

در اختیار مراداراو و دامداراو از محل معابع و مصارف میلیارد توماو تسهیت  سرمایه در گردش  600در عرض دو ماه اخیر  . میلیارد توماو بود

ولی تسهیت  خود را از    .خود را در اختیار بانک شای خصوصی قرار می دشعدقرار داده است. در حالیاله بخش خصوصی معابع و سپرده شای  

نمودند، طی سفری قای فتحی اشاره  آباید معابع بانک شا تامیش شود. در مورد تسهیت  تاللیفی که  در ایش راستا  شای دولتی می خواشعد.   بانک

( با تمام تواو خود وارد شده است و صد در صد معابع خود را  18ره )استاو ما در خصوئ تبص  داشتعد،  به استاو  یصادتاق  وویسیکم  سیرئکه  

بخشی که مربو  به بانک کشاورزی می باشد به صور  تلفعی شماشعگ    .میلیارد توماو باقی مانده بود  150از معابع کشوری    .ج ب کرده است

 میلیارد توماو برای کمبایش، تراکتور و ... کرداخت شده است.    150شده تا برای بارگاه شای انگور تخصیص داده شود. امسال 

او می باشد که تا حال شزار و دویست و سیزده  سهمیه ما شزار و کعجاه و شش میلیارد توم  اداره کل اقتصاد و دارائی: معاون  آقای علیپور،  

 درصد(   15میلیارد توماو کرداخت شده است )تقریبا 
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در بخش کشاورزی بخش عمده ای از تسهیت ، سرمایه ای   (18در خصوئ تبصره )  اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

ست و ایش امر شاید به دلیل ایعست که تفالیک وجود نداشت. برای صعایع  در گزارش، تسهیت  سرمایه ای صفر نشاو داده شده ا.  باشد می

ار تبدیلی که سرمایه ای بوده و برای ایجاد می باشد از جمله ایجاد گلخانه و کرورش ماشی، کرداخت کرده ایم. اگر ایش موارد تفالیک نشود آم

میلیارد توماو به صور  نقدی برای   24اخت شده است. با کرداخت  صحیح نخواشد شد. اعتبارا  سفر ریاست جمهوری اخیرا از طریق کشور کرد

روز به بهره برداری رسید.    20مطالبا  کیمانالار کرداخت شد و در حدود    "بتتاللیف مانده بود  سال  5  ی ال  4که    یکروژه ا"  یالانا  مرندروستای  

در بخش کشاورزی   ،کرداخت شد  مانالاریمطالبا  ک گرفت    در مورد کایاب سد خداآفریش، با کرداختی که از محل سفر ریاست جمهوری صور 

به اتمام رسیده و تحویل موقت صور  گرفته است. در قعوا ، آبیاری نویش و شباله شای آبیاری، بخشی که از سفر ریاست    4و    3شباله فرعی  

و تالمیل کرداختی صور  گرفته است و کروژه شا شروع به کار کرده اند و کیگیر شستیم تا معابع فاز دوم را اخ  کرده  طرم شده بود،  جمهوری  

 کعیم.  

چعدیش کروژه  ملی  حال حاضر در بانک    در  و   سرمایه ثابت صفر نمی باشد  آقای نژاد رضا، نماینده بانک ملی )کمیسیون هماهنگی بانک ها(:

ر تسهیت  از جمله سردخانه مرااه و بیمارستاو مرااه که با سرمایه ثابت بوده و در مراحل نهائی می باشعد. فرمودید در حال حاض  .وجود دارد

تمامی شتبا  بانک ملی تسهیت  کرداخت می شود. در مورد مسدودی، قبت  در حال حاضر در  حالیاله ایعطور نیست و در    در  .کرداخت نمی شود

درصد به ععواو مسدودی در نظر گرفته می شد. طی دو ماه اخیر نامه ای از بانک مرکزی به دست ما    10در سیاست اعتباری ایعطور بود که  

 گونه مسدودی ایرقانونی می باشد.   سیده و تاکید شده است شرر

در جلسه بتدی با ذکر نام بانک، مبلغ، وثیقه و    ،با توجه به مسائلی که عزیزاو اعتم نمودند   یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق: 

 دنبال اصتم مشالت   است ووظیفه اتاق انتالاس واقتیت شا  شد.    ارائه خواشدمستعدا  الزم از جمله کپی قراردادشا با فرم شائی که دارای امرا  

  بخش خصوصی.

درخواستی صور  می گرفت، استانداری  در ایش خصوئ    چعان ه.  گرددایش موارد را از بانک شا نیز اخ     شورا:  س یخرم، استاندار و رئ  ن یعابد

   تمام آمار را تهیه می نمود.

در خـصو    زیتبر  یاـستان و معاونت ذذا و دارو دانـشگاه علوم پزـشک  یاداره کل دامپزـشک یموـضو  لزوم هماهنگ   یبررـس :اولدـستور جلـسه  

  یلیتبد عیو صنا یکشاورز یبهداشت محصوالت صادرات یارائه گواه

فی و ه  یدهقان وـس نا رهیمد  اتیزاد، عـض تان و دب یذذائ  عیانجمن ـص اورز  ونیسـ یرکمیاـس در متاسوفانه قوانیش کشوور ما    ق:اتا یکـش

تولیدی   شایواحدشای تولیدی می شووود. واحدایش موضوووع باعث ایجاد مشووالل برای و   شم خوانی نداردقوانیش بیش المللی    با  IRکد  خصوووئ  

  وجود ندارد. مشاللی  برای صوادرا  به کشوور افغانستاو و عراق،  شسوتعد که ا ا و دارو   سوازماو  ملزم به اخ  گواشی بهداشوت از  برای صوادرا کشوور 

صوادر  در کل دنیا ایش کد توسوط سوازماو دامپزشوالی   از دامپزشوالی می باشوعد.  IRکد    مسوتلزم دریافتبرای صوادرا  به سوایر کشوورشا   لیالش

لیودی شزیعوه شوائی کوه از بوابوت آزموایش شوای اداراه نظوار  و دامپزشوووالی بر واحودشوای توگردد. لیالش بوه دلیول مغوایر  بوا قوانیش بیش المللی   می

محصووال  کروتئیعی و شویر،  لیالش برای  .کارخانه شا مسوتقر می باشود مسوئول فعی مترفی شوده از طرف سوازماو ا ا و دارو در. تحمیل می شوود

با   در ایش راستا جلسه ای  نیز مترفی گردد. ایش موضوع باعث تحمیل شزیعه شای مراعف برای واحدشا می گردد.دامپزشالی بایستی مسئول فعی  

سوازماو دامپزشوالی برای گواشی   برای حل ایش مسوئله کیشوعهاد می شوود؛  حاصول نشود.ولی نتیجه ای  برگزار شودو دامپزشوالی و ا ا و دارو سوازما
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الزم به ذکر اسوت. صوادر کعد و مجوز دیگری برای اخ  کروانه و آزمایش و .. نیاز نباشود.   IRبهداشوتی که توسوط ا ا و دارو صوادر می شوود، گواشی  

 نظر باشد.  برای واحدشای کروتئیعی نیز آزمایش شای متاونت ا ا و دارو مد یصادر شده توسط سازماو دامپزشال  یگواشدر 

ورای گفتگو و رئیس اتاق: صوادر می گردد. با توجه به ایعاله برای شر فاکتور یک نوع محصوول  شر در حال حاضور برای  یونس ژائله، دبیر ـش

شر ایعویس تعها  نیاز به درخواسوت گواشی بهداشوت می باشود که باعث تحمیل شزیعه می گردد. ایش در حالیسوت که در گ شوته برایفاکتور نیز 

 کد کروانه ساخت درخواست یک کد بهداشت می شود.  یک گواشی صادر می شد. درحالیاله االو برای شر

انی،    ایشواوموضووع قبت در محرور آقای اسوتاندار مطرم شوده بود و    ذذا و دارو:  معاونترئیس اداره نظارت بر مواد ذذایی و... آقای رمـض

 یایش موضووع از طریق دامپزشوالی کیگیر  .اخ  کععد IRدسوتور فرمودند تا زمانی که واحدشای تولیدی مرتبط می توانعد در اسورع وقت گواشی  

ز آو زماو مشوالل به ایش طریق حل شوده اسوت. ولی ایعاله کروانه سواخت نامه ای در کعار گواشی بهداشوت از طرف ا ا و دارو داده شوود. اگردید تا  

تمام  متاونت ا ا دارو برای    اقدام نمایعد.دامپزشوالی از  IRو واحد باید به اخ   ، امالانپ یر نمی باشود  تلقی شوود IRیا گواشی بهداشوت به ععواو 

گواشی    ،نوع، اگر مشوالت  خاصوی نداشوته باشود 150محصوول باشوعد چه  نوع  10چه   ارائه می گردد،بهداشوت   یگواش یکه برا  درخواسوت شایی

وقتی کشوور    فراشم گردد. صوادرا  امالاوخواسوته کشوور مقصود مهم اسوت و باید از سووی صوادرکععده تامیش شوود تا  البته  .  دبهداشوت صوادر می کع

ای واحدشا صور  می گیرد باید برنامه ریزی برای اخ  کد  باید صادر شود. بتد از مساعد  شای چعدیش باره که بر ،دارد IRمقصد درخواست کد  

IR   ،آقای اسوتاندار و یا متاوو اقتصوادی در کعار دیگر مسوئوالو جلسوه ای با حروور    کیشوعهاد می شوود؛را داشوته باشود. در مورد مسوئول فعی

 فته است. تا شماشعگی شای الزم صور  گیرد که فتت ایش امر صور  نگر تشالیل گرددسازماو دامپزشالی 

ک رکلیمد،  بهداد  نیرحسـ یام  تان یاداره دامپزـش بیاو می کععد اداره اسوتاندارد،   شاسوت که  شزیعه آزمایش موضووعا  مطروحهیالی از  :اـس

ی  متاونت ا ا و دارو و دامپزشوالی بطور مجزا درخواسوت آزمایش دارند و معجر به شزیعه شای مازاد می باشود. در ایش خصووئ با آقای دکتر رمروان

  . ارجاع داده شوود  شسوتعدره مشوترک ادا 3صوحبت کردیم تا آزمایش شا به آزمایشوگاه شائی که تحت ععواو آزمایشوگاه شمالار بیش    دو اداره اسوتاندار

  و ما نیز اقدام کردیم.  مطرم شد با آقای استاندارطی جلسه ای اداره قابل قبول می باشد. ایش موضوع  3در ایعصور  برای شر 

در   .المللی نمی باشودکه قوانیش ایراو در ایش مورد معطبق با قوانیش بیش   مشوالل از آنجایی ایجاد می شووداسوتانی نمی باشود و    وضووعم  IRکد  اخذ  

در  ایش موارد تایید است. لیالشکل دنیا امرای متاونت ا ا و دارو مورد قبول نمی باشد و امرای دامپزشالی برای مواد فراوری شده و لبعی مورد 

سوازماو  به اعتم    بعاحتی   .حق دخالت نیز نداریم  نمی شوود. کسصوادر   دامپزشوالیکروانه آنها توسوط   .تحت نظار  دامپزشوالی نمی باشودایراو  

 اخ  می گردد.کارخانه شا   جهت ورود بهاجازه کتبی از متاونت ا ا و دارو  IRکد  در زماو اخ    ،دامپزشالی

چوو اگر   .محصوول صوادر شوده باید مورد تایید دامپزشوالی باشود  .اخ  شوود و اخ  آو کار سوختی نمی باشود IRبرای حل مشوالل بیاو شوده کد  

در راسوتای دسوتور حرورتتالی که فرمودید مسواعد  کعیم برای کارخانجاتی    کشوور زیر سووال می رود. اعتبار  .محصوول صوادر شوده بهداشوتی نباشود

دریافت مجوز سوازماو  بتد از   شوده اسوت کهتلقی   IRکد    "در دسوت اقدام"  برای برخی از واحد شای  صوور  گیرد.که شمراشی می کععد مسواعد   

شوود. یتعی   مطرمملی   سوطح موضووع در  اگر بخواشیم مشوالل به صوور  ریشوه ای حل شوود باید  گردد.مجوز صوادرا  را نیز صوادر ا ا و دارو 

   قرار گیرند. قوانیش ما معطبق بر قوانیش بیش المللی باشد و واحدشای لبعی تحت نظار  بهداشتی دامپزشالی

یالی از شورو  کیشورفت کشوور، صوادرا  می باشود. صوعایع ا ائی و تبدیلی    شمانگونه که اسوتحروار دارید  :ـشورا  سیخرم، اـستاندار و رئ نیعابد

در ثانی اسوتانداردشای    می باشود.سوطح ملی   و بیش المللی مسوتلزم طرم درمعتهی مغایر  قوانیش داخلی    .از رشود خوبی برخوردار می باشود نیز

بقیه کشوورشا نمی باشود. در ابتدا باید مسوئله ای که بیش دامپزشوالی و قبول چوو مورد   .صوعایع یا لبعی نباید صورفا در حد افغانسوتاو و عراق باشود
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در   سوایر کشوورشا نیز باشود. ا ا و دارو وجود دارد باید حل شوود. سوپس اسوتاندارد شا باید در حدی باشود که ایر از کشوورشای شمسوایه، مورد قبول

 حال حاضر ایش موضوع را به صور  استانی و مساعد  حل شده است و لی در سطح ملی نیز نیازمعد طرم و ارائه کیشعهاد می باشد.

باشود تا    متکدر مورد مسوئول فعی مقرر شوده اسوت دامپزشوالی    و... معاونت ذذا و دارو:  ییاداره نظارت بر مواد ذذا  سیرئ ، یرمـضان  یآقا

نیاز به اسووتخدام مسووئول فعی دیگری نباشوود. در مورد آزمایشووگاه شا نیز شماشعگی صووور  گرفته تا تتدد آزمایش وجود  IRکد  برای دریافت  

 .  نداشته باشد. تمام مواردی که در استاو در اختیار ما می باشد شماشعگ شده و حل کرده ایم

موضوع مورد نیاز، بررسی و اظهارنظر   3اگر آزمایشگاه متیعی در نظر گرفته شود تا در خصوئ    : دادستان مرکز استان، لو یبابک محبوب عل

اگر مورد تایید استاندارد بر مبعای نتیجه آزمایشگاه بود در    . کعجره باشد  3سیستم واحدی طراحی شود که بجای یک کعجره دارای    ،داشته باشد

 دستگاه برسد.   3سیستم به امرای مشترک 

 "میمستق  یها  ات یقانون مال  105ماده  "حوزه ها؛ موضو     هیفعال در کل  یاشخا  حقوق  ات یکاهش نرخ مال  شنهادیپ  یبررس  :دومدستور جلسه  

که در حال کسب درآمد   ی و حقوق یقیشر شخص حقایش موضوع نیز ملی می باشد.  : صنعت و معدن اتاق  ونیسیکم  س یرئ،  ان یمسعود بناب

( قانوو  105مطابق ماده )  زیاساس ن  شیباشد. بر ا  ی م  ا یشده در قانوو موظف به کرداخت مال  شییتت  زاویبر اساس م  ، باشد  یم   یاز راه قانون

  یشا  ا یماده در قانوو مال  شی. اکرده است  ا یمشمول مال  یاشخائ حقوق  هیکل  یانتفاع   یشا  تیدرصد درآمد فتال  25  م،یمستق  یشا ا یمال

قبت سازماو امور مالیاتی به دلیل ایعاله    .ه استکرد  دایشم ادامه ک   ا یقانوو مال  1394سال    هی و در اصتح  بی تصو  1380مصوب سال    میمستق

با ایش مقدار به سختی شزیعه شای دولت    .می کرداخ   به ععواو مالیا   درصد از مقدار درآمدشای اعتم شده را   25  ناچاراابزاری در دست نداشت  

و شمزماو با آو    ییمبارزه با کولشواصتم    قانوو(  14آئیش نامه ماده )  تصویب  لیالش کس تصویب اجرای سامانه جامع مالیاتی وتامیش می شد.  

قانوو اصتم تصویب  حتی با    کیدا کرده است.دسترسی  اشخائ  اجرای سامانه جامع تجار ، سازماو امور مالیاتی به تمامی تراکعش شای مالی  

کولشو با  ترا  1398مصوب    ییمبارزه  تمامی  و  نداشته  مالیاتی  فرار  امالاو  شی گونه  حقوقی  و  حقیقی  سازماو  افراد  از طرف  مالی  شای  کعش 

با دسترسی دولت بر تراکعش شای مالی و افزایش    1398مالیاتی قابل رصد می باشد. قرار برایش بود با اجرای طرم جامع مالیاتی در سال   امور

نرخ مالیا  برای واحدشای    دیجد  سال  بودجه  در ایش راستا در قانوو  دراجرائی نشد.    . لیالشتتداد مودیاو مالیاتی، درصد نرخ مالیا  کاشش یابد 

 رقم باالئی می باشد.  برای واحدشای تولیدی ولی ایش مبلغ نیز  کیدا کرد.درصد کاشش   20تولیدی دارای کروانه بهره برداری به 

براساس استانداردشای حسابداری  . می باشد 2/40بر برا 1400نرخ تورم بانک مرکزی در سال   موضوع بسیار مهمی است.از طرفی بحث تورم نیز  

ا توانسته حفظ سرمایه کرده باشد. اگر کمتر از ایش باشد براساس تورم اعتم شده،  صرف  ،درصدی داشته باشد  40اگر شرکتی در سال گ شته سود  

بلاله باید    .لت نباید از ایش واحد مالیا  اخ  کعددرحالیاله دو  .مالیا  اخ  می شودشا  اساس قانوو از ایش شرکت    برمتاسفانه  متررر شده است.  

  شای   استاو  کشور از جملهاتاق شای  دیگر  مساعد  نیز داشته باشد. در تمام دنیا، نرخ تورم از درآمد کسر می شود. اتاق تبریز در ایش مورد از  

فار خراساو شمالی، خوزستاو،  قزویش،  کردستاو،  اربی،  آذربایجاو  زنجاو،  البرز،  شرمزگاو  مرکزی،  و  اصفهاو  است.    س،  کرده  با  نظرخواشی 

ایعاله مالیا  ابزاری برای شدایت سرمایه   و با توجه به  بعدی ایش نظرا  با توجه به ایعاله دولت به تمای تراکعش شای مالی دسترسی دارد جمع

تا سرمایه شای ایر مولد به   یابد الیاتی را کاشش برای شدایت سرمایه به سمت تولید و سرمایه گ اری شای کایدار، نرخ م ، کیشعهاد شده:می باشد 

تی می  سرمایه شای مولد انتقال داده شود. یالی از ابزاری که در کل دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، بحث مشوق شای مالیاتی و کاشش نرخ مالیا

 . شده است طرمدرصد  5درصد به  9مالیا  بر ارزش افزوده از  یالی دیگر از کیشعهادا ، کاششباشد. 
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مالیا  بر عملالرد و مالیا  بر ارزش افزوده. با توجه به ایعاله    .در حال حاضر سازماو امور مالیاتی شمزماو دارای دو سیستم مالیاتی می باشد 

ولی واحدشای    .قانوو مالیا  بر ارزش افزوده در کشور ما به صور  کامل اجرا نمی شود و صعوف زیادی از جمله بازار سعتی آنرا کرداخت نمی کععد

زوده از جیب خود می باشعد. با توجه به ایعاله نرخ سرمایه گ اری در مجبور به کرداخت مالیا  بر ارزش اف  شفاف شستعدتولیدی به دلیل ایعاله  

کشور ما کمتر از نرخ استهتک می باشد و نیاز است سرمایه شای ایر مولد به سمت سرمایه شای مولد و تولید حرکت کعد، کیشعهاداتی مطرم  

 شورای گفتگوی ملی ارسال شود.  موافق باشید ایش کیشعهادا  برای اصتم درصد مالیاتی به  است. چعان هشده 

بحث ملی می باشد. سازماو امور مالیاتی    موضوع  شمانطور که آقای بعابیاو فرمودند ایش  :استان  ی اتیاداره امور مال  رکلیمد،  اورج زاده  یسیع

. سازماو  شدمالیاتی تتریف  در ایش راستا، دستگاه شای کوز و تراکعش شای بانالی برای سیستم    و  به سوی شوشمعدسازی مالیاتی قدم برداشته

برای واحدشای تولیدی و آسیب دیده    1401و    1400در راستای قانوو بودجه    .امور مالیاتی در راستای عدالت مالیاتی اقداماتی انجام داده است

الی    20بگیریم که قبت  ولی در نظر    .طبق فرمایش آقای بعابیاو ضریب نسبت به قبل تغییری نالرده است  شد.نظر    درصد تخفیف در  5از کرونا  

تامیش می شود.    ا یمال  از بخشدولت    یجار  یشا  عهیشزدرصد    90ولی امسال    .درصد شزیعه شای جاری دولت توسط مالیا  تامیش می شد   30

چوو در ایعصور  تاثیرگ اری کمتری خواشد داشت. کیرو مالاتباتی    .نظر بعده ایعست که ایش کیشعهادا  تعها از سمت اتاق تبریز صور  نگیرد

ر که با اتاق شای دیگر صور  گرفته است به صور  شمزماو ایش گزارش از سوی تمام اتاق شا ارسال شود و درخواست شا مطرم شود. بحث قانونگ ا

لت نیز مطرم می باشد. شدف ما ایعست که بیشتر از قبل به بحث سمت و سو به سرمایه شای دو  .در مالیا  تعها موضوع کسب درآمد نمی باشد

میلیارد توماو مطالبا     500واحد، حدود    8. از طریق اداره کل اطتعا  در راستای فرار مالیاتی از  داشته باشیمواحدشای تولیدی استاو مساعد   

به جای ایعاله بر مودیاو فشار مراعفی وارد شود به سمت فرار   . در نظر داریمنالرده اندمالیا  داشتیم که ایش افراد تا حال مالیاتی کرداخت  

 مالیاتی حرکت کرده تا بتواو از ایش طریق سهمیه سازماو را محقق سازیم.  

استان: دادگستری  معاون  الهی،  امن  یا    عزیز  کولشوئی  قانوو  بحث  در  کععد  می  مراجته  تسویه  اداره  با  ارتبا   در  که  تولیدی  واحدشای 

شائی که سازماو امور مالیاتی در ارتبا  با تراکعش شای مالی و موجودی بانک شا وجود دارد، اگر ایش موضوع به صور  جدی کیگیری شود  زمزمه

اما آسیبی که به فرار سرمایه وارد خواشد کرد و تبدیل به ارزشای خارجی شده و در صعدوق نگهداری   .شاید درصدی موجب وصول مالیا  شود

  شا سرمایه گ اری  بایستی  به مراتب بیشتر خواشد بود.    ،که ضرر ایش موارد  نباید فراموش شد  یا به خارج از کشور معتقل خواشد شدخواشد شد و  

ولی بتد از ایش با خروج سرمایه مواجه خواشیم شد. در ایش ارتبا    .تبدیل به تسهیت  و در کشور سرمایه گ اری می شد   تجمیع ودر بانک شا  

 بلاله باید تشویق به ایش امر صور  گیرد.    ،نه تعها نباید سپرده گ اری نفی نشود .باید اقدام جدی صور  گیرد

ب را داشتیم یدرخواست اصتم ضرا  بحث اخ  مالیا  از سپرده شا معتفی شده است. ما   :استان  ی اتیاداره امور مال  رکلیمد،  اورج زاده   یسیع

کیشعهاد ایش درخواست از طرف استاو آذربایجاو شرقی    .درصد کاشش داشت  70الی    50ب در اصعاف  یعمده ضرا  98نسبت به سال    99سال  

یم شد. اگر نامه  با کیگیری شای صور  گرفته، در کل کشور تاثیرگ ار شد. در خصوئ اشخائ حقوقی نیز کیگیر ایش موضوع خواش ارائه گردید و

نگاری صور  گیرد ایش موضوع را در جلسه خود با آقای دکتر معظور مطرم خواشیم کرد تا بتوانیم بیشتر از ایش به واحدشای تولیدی مساعد   

   داشته باشیم.

شعبه جلسه ای در رابطه با مسائل مالیاتی در اتاق بازرگانی با حرور تتداد کثیری از صاحباو  یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

   تشالیل خواشد شد.صعتت 
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   کیشعهادا  از سوی استاو شای دیگر نیز مطرم گردد تا نتیجه بخش باشد. شورا: سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

باشیم  : محمد اسماعیل اکبری، دبیر انجمن انبوه سازان استان مالیا  مودیاو    .مقایسه ای داشته  در خصوئ مالیا  مودیاو حقوقی و 

میلیوو توماو مالیا     3مودیاو حقیقی تا سقف    80در تاریخ   رخ داده است.    80نسبت به قانوو    94سال  حقیقی و اتفاقی که در تصویب قانوو  

میلیوو   25میلیوو تا    10درصد، مازاد    20میلیوو توماو با نرخ    10سقف    میلیوو توماو تا  3درصد کرداخت می کردند، مازاد    15خود را با نرخ  

  ا  یمال  94درصد. در قانوو مصوب    35میلیوو توماو با نرخ    100درصد و مازاد    30میلیوو با نرخ    100میلیوو تا    25درصد، مازاد    25با نرخ  

میلیوو توماو  100درصد، مازاد  20میلیوو توماو  100میلیوو توماو تا  50درصد، مازاد  15میلیوو توماو با نرخ  50تا سقف  یقیاشخائ حق

درصد مالیا  کمتری نسبت به قانوو قبلی کرداخت می کععد. ضمش ایعاله مودیاو حقیقی   10به عبارتی مودیاو حقیقی    د تبدیل شد.درص  25

میلیوو توماو شروع   5  از میزاو  88از سال    شبیعی می گردد کهکی( ق.م.م که شر سال در قانوو بودجه  84موضوع ماده )  .متافیت مالیاتی دارند

 میلیوو توماو رسیده است. ایش موضوع نوعی ارفاق در حق مودیاو حقیقی می باشد.   60به  1401شده در سال 

متاسفانه لوایح نسبت  درصد کیشعهاد شده است.    10مالیا  اشخائ حقوقی    ، 98بهمش ماه سال  الیحه وزار  امور اقتصاد و دارائی در    بر اساس

در مقابل    .به طرم شائی که در مجلس ارائه می شود مورد کم لطفی قرار می گیرد. اکثر مواقع طرم شا به صور  دو فوریتی تصویب می شود

که   دارائی بودمانده است. از جمله مالیا  بر خانه شای خالی که کیشعهاد وزار  امور اقتصاد و   والسال مس 3الی   2لوایحی در مجلس به مد  

   تصویب نمودند.نمایعدگاو با طرم دو فوریتی 

ب اشخائ حقیقی، چوو اشخائ حقیقی دارای دفاتر و اسعاد  یدر مورد کم بودو ضرا : استان  یاتیاداره امور مال  رکل یمد،  اورج زاده  یسیع

به شمیش دلیل قانونگ ار نگاه ویژه ای به اشخائ حقیقی داشته   .شزیعه شای آنها به صور  دقیق در دسترس نمی باشد   ،و مدارک نمی باشعد 

برای اشخائ حقیقی نداریم. در مورد الیحه خانه شای خالی    ،است. متافیت شای کلی که در بحث سرمایه گ اری و ... برای اشخائ حقوقی داریم

 . ره بهاء مقابله شودشدف ایش بود که با بحث اجا

   ارسال شود. نیز کل کشور سوی استاو شای و از  ارسال نگردداختصاصا از استاو  کیشعهادا   یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

مطابق   ،یو خـصوـص  یتعاون  یتـشکل ها  یرؤـسا ای  یو تعاون یبرتر خـصوـص  یعامل ـشرکت ها  رانیانتخاب هـشت نفر از مد  :ـسومدـستور جلـسه 

   "یاستان ی( دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراها1( بند )د( ماده )4جزء )"

از مدیراو تتدادی کمی در جلسه حرور دارند، اگر زحمت نباشد در استانداری متقاتی با مدیراو جدید    شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

 .داشته باشیم

ایش موارد را به صور     مقرر گردید  .اخیرا گزارشی از طرف مرکز کژوشش مجلس معتشر شده است ایش گزارش دارای مخدوشا  علمی می باشد

.  گرددموارد را استخراج    ،. از طرفی برای استاو که از بابت امعیت سرمایه گ اری دچار مشالل می باشد گردد   ارسالمصداقی استخراج و به مجلس  

مقایسه سرمایه گ اری بخش خصوصی استاو با گ شته نشانگر ایش موضوع است که از رشد برخوردار می باشیم و ایش امر ماحصل اعتمادی است 

و دولت اتفاق افتاده است. در ایش گزارش مقایساتی صور  گرفته است که شی گونه اعتبار علمی  که بیش بخش سرمایه گ اری خصوصی، مردم  

تا بخش  ندارد. از اقتصاد و دارائی خواسته ام نقد ایش گزارش را آماده کععد تا در جلسا  آیعده اشالاال  و نقدی که صور  گرفته است ارائه شود  

وارد اطتع داشته باشعد. نباید نگرش ما به استاو طوری باشد که عزیزاو مرکز نشیش، کالس شای  از ایش م  یبخش دولتسرمایه گ اری خصوصی و  

. از گزارش شائی که افراد می خواشعد آو  نمودمعفی برای استاو ارسال کععد. باید واقتیت شای استاو را قبول کرده و برای رفع ایرادا  آو تتش  
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

موضووع  "نشوسوت شوورا    شیارائه گزارش مصووبه ششوتاد و ششوتم

آال    شیامتک و ماشو   قیوثا  دییاز عدم تا  یمشوالت  ناشو   یبررسو 

  یتوسوط بانک شا و موسوسوا  اعتبار   یدیتول  یواحدشا یصوعتت

 "یبانال  ت یتسه  یدر اعطا

  ت ، یتسوه  افتیدر  طیشورامقرر گردید در جلسوا  آتی شوورا، گزارش تالمیلی  

واحدشای تولیدی اسوتاو از سووی اتاق بازرگانی  و ...    یمسودود  ق،ینحوه اخ  وثا

 تبریز تهیه و در حرور مدیراو بانک شا ارائه گردد.

 

2 

فتال در   یاشووخائ حقوق  ا یکاشش نرخ مال  شووعهادیک  یبررسوو 

 "میمستق  یشا  ا یقانوو مال  105ماده  "حوزه شا؛ موضوع   هیکل

با ععایت به ایعاله کیشوعهادا  کاشش نرخ مالیا  اشوخائ حقوقی با شمالاری و  

شای مرکزی، البرز، زنجاو،   اسوووتفاده از نظرا  دبیرخانه شای شوووورای اسوووتاو

آذربایجاو اربی، کردسوتاو، قزویش، خوزسوتاو، خراسواو شومالی، فارس، اصوفهاو،  

رمزگاو و شمداو ارائه شوده اسوت، ل ا درخواسوت می گردد، به معظور حصوول  ش

شای فوق ال کر نیز کیشوعهادا  خود   نتیجه موثر دبیرخانه شای شووراشای اسوتاو

 را به دبیرخانه ملی ارائه نمایعد.

   

 پیشنهادات ملی 

 تصمیم/ تــــصمیمات  عنــوان دستــور جلسه  ردیف 

1 

اسووتاو و    یاداره کل دامپزشووال  یموضوووع لزوم شماشعگ  یبررسوو 

در خصووئ ارائه    زیتبر  یمتاونت ا ا و دارو دانشوگاه علوم کزشوال

 یلیتبد  عیو صعا  یکشاورز  یبهداشت محصوال  صادرات  یگواش

مرواعف    یشا عهیشز لیاتتف وقت و تحم  ،یکار  یاز مواز  یریجلوگ  یدر راسوتا

محصووووال     رینظ  یبوا معشووواء دام  ییاو ا  یفرآورده شوا  یدیو تول  ی واحودشوا  یبرا

  ی م  شوعهادیک  یعیو کروتئ  یگوشوت  یشافرآورده  او،یعسول، محصووال  آبز  ،یلبع

صودور    وئدر خصو   یو ا ا و دارو تفاشمعامه ا  یدامپزشوال  یگردد: سوازماو شا

بهداشوت صوادره    یتا گواش  عدیشوده معتقد نما ادیبهداشوت محصووال     یگواش

  ی قرار گرفته و گواش  یسوازماو دامپزشوال دییا و دارو مورد تاتوسوط سوازماو ا 

 .دیبهداشت مورد درخواست کشور مقصد را صادر نما

2 
فتال در   یاشووخائ حقوق  ا یکاشش نرخ مال  شووعهادیک  یبررسوو 

 "میمستق  یشا  ا یقانوو مال  105ماده  "حوزه شا؛ موضوع   هیکل

دولوت از    یو تحقق درآمودشوا  یبخش خصووووصووو   شیاز فتوال  تیو بوه معظور حموا. 1

  زاویاز م 1400سووال    درصوودی  40٫2گردد: تورم    یم  شووعهادیک  یاتیبخش مال

مستمسک قرار دشعد، باید کرشیز شود. شرچقدر گفتماو و ادبیا  معفی باشد چهره استاو مخدوش خواشد شد. باید  استاو    هیفرار سرما  یبرارا  

به سمت مثبت گوئی، مثبت اندیشی و نگرش مثبت بیش بخش خصوصی و بخش دولتی حرکت کعیم تا مالمل شم بوده و بتواو با توجه به ظرفیتی 

کافی ج ب کرده و نقش آنها را برجسته تر کعیم. ل ا درخواست دارم عزیزانی که برای مطالته علمی  که در بخش خصوصی در استاو داریم به حد  

افرا  و تفریط در ایش رابطه به    .معتالس شود  ،آن ه که واقتیت شای استاو می باشد   شر  ،به اشخائ بخش خصوصی و دولتی مراجته می کععد

م تا تتادل و توازو استاو را برقرار کعیم. از تمام عزیزاو، ریاست محترم اتاق، اعرای محترم  نفع استاو نمی باشد باید به سمت واقتیت حرکت کعی

 بخش سرمایه گ اری خصوصی و عزیزاو شمالار دولتی تشالر می کعم انشاهلل بحث شای جلسا  بتدی مثمرثمرتر و کاربردی تر خواشد بود. 
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  ی اتیمال  بیسوود حاصول از  کاال و خدما  فروش رفته، کسور و کس از اصوتم ضور

 .اعمال گردد

گردد: نرخ معدرج در   یم  شووعهادیک  یدیتول  یاز واحدشا  تیحما  یدر راسووتا .2

کروانه    یدارا  یدیتول  یشورکت شا  یبرا  میمسوتق  یشا  ا ی( قانوو مال105ماده )

درصود )شر   10در صود به    20( از  1401و  1400)  یسوال شا  یبرا  ،یبهره بردار

اقتصواد    کعهاومزبور از بخش    ا یکرده و کاشش مال  دایدرصود( کاشش ک 5سوال  

 .جبراو شود  ،یکشور در قالب فرار مال

( موضووع  یاشوخائ حقوق هی)کل  یبخش خصووصو   شیاز فتال  تیحما  یدر راسوتا .3

  ا  یو گردد: نرخ موال یم شوووعهوادیک "میمسوووتق یشوا ا یو ( قوانوو موال105مواده )"

 .درصد اصتم گردد  15درصد به    25ماده از    شیموضوع ا

گردد: بر اسواس    یم  شوعهادیموجود در کشوور ک  یاقتصواد  طیبر اسواس شورا.  4

  یبرا  (IFRS) یالملل  شیب  یمحاسووبا  مربو  به سووود اسووتاندارد حسووابدار

اقتم و اطتعا  شرکت شا، بروز و مجددا    هیکل  ،یفوق تورم  طیبا شرا  یاقتصادشا

دوره شووورکوت شوا بوه ارزش روز    یابتودا  یمواد و کواال  یگردد توا موجود یارائوه م

 .لحاظ گردد  یتمام شده، عدد واقت  یشود تا در محاسبا  بها  یگ ار متیق

کاال و    زاویاز م  یاتیسوازماو امور مال  ا یمال صیو نحوه تشوخ  یاتی. فرشعگ مال5

 گردد.  رییتغ  یخدما  فروش رفته به سود شرکت شا و عملالرد اشخائ حقوق

 

 


