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 پیش از دستور جلسه: 

 تالوت قرآن کریم
    

 

 دستور جلسه:

 2 تبصره نامه آیین 4 ماده اعمال در خصوصی و دولتی بخش مابین فی یکسان شرایط اتخاذ تقاضای -1

 تولید موانع رفع قانون 45 ماده موضوع طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 9 ماده

  کشور مالی نظام ارتقاء و پذیر رقابت

 اجرای  ضرورت خصوص در 1394 مصوب مستقیم های مالیات قانون اعمال پیرامون نظر تبادل و بحث -2

 شدن سبق ما به عطف از جلوگیری و اجرا قانونی زمان نمودن لحاظ با م م ق 227 و 157 مواد مفاد

  قانون

 ردیف در کشاورزی های چاه روی بر حجمی های کنتور نصب نمودن لحاظ پیرامون نظر تبادل و بحث  -3

  فشار تحت آبیاری مصوب های فعالیت

 های داده پردازش و نمودن متمرکز و اطالعات آزاد انتشار ضرورت و محیطی اطالعات بانک ایجاد  -4

  مستقل مرکز یک در محیطی

 فهرست ارائه خصوص در توسعه ششم برنامه قانون 46 ماده الف بند راستای در تصمیم اتخاذ ضرورت -5

 اجرای جهت نیاز مورد منابع تجهیز همچنین و ای منطقه بخشی تعادل بمنظور صنعتی های اولویت

 طی %40 سهم به اعطائی تسهیالت کل از معدن و صنعت بخش سهم ارتقاء برای قانون همین ب بند

 .آینده سال 5 دوره
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -لفا

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

1 
 اسماعیل تبادار آقای جناب

 

 استاندار محترم )رئیس شورای استانی(

  اضرح

  حاضر استانداری و توسعه منابع یامور اقتصاد یهماهنگمحترم معاون  رحمانی یداله آقای جناب 2

  حاضر استانداری اقتصادی امور محترم هماهنگی کل مدیر عربی کریم آقای جناب 3

  حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب محترم دفتر کل مدیر سرکار خانم هاله فوالدفر 4

  حاضر استان برنامه و بودجه محترم سازمان رئیس جناب آقای ساسان تاجگردون 5

  حاضر و دارایی استانمدیر کل محترم امور اقتصادی  جناب آقای بابک دایی 6

  حاضر رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آقای علی همتی جناب 7

  حاضر مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای سهراب مختاری 8

  حاضر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای محمد مهدی قاسمی 9

  غایب استان یهابانک هماهنگی دبیرمحترم کمیسیون عبدالناصر بذرافشانجناب آقای  10

  غایب استان اجتماعی تامین سازمان محترم کل مدیر نباتی کریم آقای جناب 11

  حاضر استان مالیاتی امور کل اداره محترم کل مدیر محسن کاویانی آقای جناب 12

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر نماینده محترم مجلس رضایی مسعود آقای جناب 1

  غایب نماینده محترم مجلس محسن علوی آقای جناب 2

  غایب نماینده محترم مجلس علی اکبری آقای جناب 3

  غایب محترم مجلسنماینده  محمد رضا رضایی آقای جناب 4

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 نماینده استان دادگستری کل محترم رئیس جناب آقای علی القاصی مهر 1
علی النبی نجیبی، معاون محترم رئیس کل 

 دادگستری استان فارس

  غایب استان دادستان محترم مرکز علی صالحیجناب آقای  2
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 )رؤسای اتاق ها(تعاونی و خصوصی -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان مرکز کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، محترم اتاق رئیس جناب آقای جمال رازقی جهرمی 1

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس محترم آقای بهروز فرهنگیانجناب  2

  حاضر استان مرکز اصناف محترم اتاق رئیس جناب آقای محمود هاشمی 3

 (خصوصی و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل مدیران) 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان صنایع مدیران محترم انجمن رئیس حمیدیان محمدصادق آقای جناب 1

  حاضر کانون زنان بازرگان استانمحترم  سئیر راهدار یلدا خانم سرکار 2

  حاضر گاز و نفت عضو محترم کنسرسیوم ابوقداره عباس آقای جناب 3

  حاضر بازرگانی اتاق آب و کشاورزی مطالعات محترم دفتر رئیس طلعتی محمدحسن آقای جناب 4

  حاضر استان سیمان کارخانجات انجمن رئیس محترم غیثی آقای جناب 5

  غایب کیمیا صنعت فاتح محترم شرکت مدیرعامل فاطمی آقای جناب 6

  حاضر جاودان فرهنگ خانه رئیس محترم طباطبایی امین آقای جناب 7

 دکتر علی نقی مصلح نماینده خانه صنعت و معدن و تجارت استان فارسرئیس محترم  مسعود راثیجناب آقاب  8

 شهرداری و شوراها -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 حاضر محترم شهردار جناب آقای حیدر اسکندرپور 1
 

2 
 جناب آقای احمد رضا دستغیب

 غایب استان اسالمی محترم شورای رئیس
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 هامراجع و دستگاه مدعوین و سایراسامی  -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اب آقای داوود ایوبیجن 1

 استانداریکارشناس محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری  جناب آقای مصطفی احمدی پور 2

 مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی فارس جناب آقای احد فتوحی 3

 اتاق تعاون فارس محترم دبیر جناب آقای مجتبی محالتی 4

 مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس جناب آقای سید حمید مصباح 5

 استاندار فارسمحترم محترم مشاور  علی مددی جهرمی جناب آقای 6

 ای استان  فارسمحترم آب منطقه محترم  مدیر عامل جناب آقای حمید رضا دهقانی 7

 منابع طبیعی و آبخیز داری استان فارسمحترم  مدیر کل  جناب آقای مهرزاد بوستانی 8

 مشاور محترم استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری فارس جناب آقای صابر سهرابی 9

 دبیر محترم خانه صنعت و معدن و تجارت عبدالحمید دادوندجناب آقای  10

 خبرنگار سرکار خانم زهرا بازیار 11

 مشاور محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز جناب آقای محسن تابنده 12
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 مشروح  مذاکرات

به ریاست فارس، ماه در سالن اجتماعات استانداری آبان 17صوصی استان فارس، روز چهارشنبه تگوی دولت و بخش خی شورای گفهفدهمین جلسه

دستور جلسه در  5داشتند،  حضور شده، مطرح موضوعات با مرتبط میهمانان و شورا اصلی اعضای که جلسه این درمهندس تبادار برگزار گردید. 

 رئیس اتاق بازرگانی شیراز به ؛رازقی مهندس ،مجید قرآن از چند آیاتی تالوت از گردید. پسدستور قرائت و پیگیری  3قرار گرفت که کار دستور 

 4 ماده اعمال در خصوصی و دولتی بخش مابین فی یکسان شرایط اتخاذ تقاضای بررسی موضوع با اول جلسه دستور از مختصری شرح
 پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 45 ماده موضوع طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 9 ماده 2 تبصره نامه آیین

 پرداختند. کشور مالی نظام ارتقاء و

های ملی به نرخ واگذاری زمین اشاره نمودند که ،18/04/1394مصوبه هیات محترم دولت مورخ با اشاره به نص قانون نامبرده،  مهندس رازقی 

های صنعتی یل همین ماده، این نرخ برای شهرکروز تعیین شده، در حالی که مطابق تبصره ذ های صنعتی خصوصی به نرخ کارشناسیشهرک

 و دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 111 ماده با ایمصوبه وی با اشاره به اینکه چنین ای پیش بینی شده است.دولتی به قیمت منطقه

 مقررات از بخشی تنظیم قانون 111 ماده مطابق دارد و مغایرت کشور مالی نظام ارتقای و پذیر ترقاب تولید موانع رفع قانون 45 ماده 2 بند همچنین

 و 7/12/1362 مصوب ایران صنعتی های شهرک شرکت تأسیس به راجع قانون در مقرر امتیازات از دولتی غیر صنعتی های شهرک» دولت مالی

بیان  است، باقی خود قوت به کماکان و ننموده فسخ را قانونی ماده این دیگری، قانون هیچ کنون تا و «.گردندمی برخوردار آن بعدی هایاصالحیه

 خصوصی بخش فعالیت افزایش و کار و کسب رونق جهت بلکه نبوده، قانونی دولتی و خصوصی صنعتی هایشهرک بین تبعیض گونه هر نمودند که

همچنین با اشاره به  مهندس رازقی  .گردد اعمال دولتی بخش مشابه حداقل خصوصی بخش هایحمایت بایستمی دولت گری تصدی کاهش و

 گرفته قرار نظر مد عام طور به صنعتی هایشهرک احداثکشور،  مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 45 ماده 2 بند مطابق اینکه 

هر امتیازی که »قانون اساسی:  44قانون سیاست های کلی اصل   8 مادهندارد و همچنین طبق  وجود دولتی و خصوصی بخش بین تبعیضی و است

شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در ( این قانون مقرر 2برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده )

های صنعتی رخ واگذاری زمین های ملی به شهرکن نمودند کهپیشنهاد  ،«.د درنظر گرفته شودغیردولتی بایبخش خصوصی، تعاونی و عمومی

ل جهاد کای تعیین شود. در ادامه دکتر قاسمی، مدیرهای صنعتی دولتی به قیمت منطقهرخ واگذاری زمین های ملی به شهرکخصوصی نیز مانند ن

وصی ای است، از وجود بخشنامه امور اراضی برای شهرکهای خصشهرکهای صنعتی به صورت منطقهکشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه قیمت 

قیمت شهرکهای اشاره به این نکته که  متی، رئیس سازمان صنعت و معدن، بادر ادامه دکتر ه ورت کارشناسی نام بردند.جهت تعیین قیمت به ص

ادند.آقای رحمانی، معاون دفتر همکاری هایی جهت احداث شهرک خصوصی خبر دخصوصی و دولتی باید منطقه ای باشد، از وجود درخواست

باشد و با اشاره به نص قانون، همکاری جهت ایجاد شرایط مساوی بین اقتصادی استاندار نیز به این نکته اشاره نمودند که بحث اصالح قانون می

قانون  8اجرایی اتاق بازرگانی شیراز نیز به تعارض عمیق این موضوع با ماده  وناشهرکهای خصوصی و دولتی را خواستار شدند. دکتر حمیدیان، مع

گذاری و و ایجاد زیر ساختهای قانون اساسی اشاره نمودند و به این نکته اشاره نمودند که توفیق در شهرکهای صنعتی مستلزم سرمایه 44کلی اصل 

مناسب منابع به عدم تخصیص نا شهرک توجیه دارند،  14ک مصوب در استان فارس، شهر 56جهت این مهم سخن گفتند. وی با اشاره به اینکه از 

 اقتصادی را در این مهم ، تنها راه برقراری تعادل دانشتند. اشاره نمودند و آزادی

کاهش آید، از تدبیرات جهت ری در قوانین به وجود نمییمهندس تبادار، استاندار فارس با اشاره به اینکه، از لحاظ نص قانون و آیین نامه هیچ تغی

ای و کارشناسی  و یکسان سازی آنها سخن گفتند. ایشان با اشاره به اینکه بخش خصوصی مستعد ایجاد رونق اقتصادی اختالف بین قیمت منطقه

به عنوان مشکل ها و مشکل عدم نظارت قیمتی بر آن باشد، از احتمال به وجود آمدن اختالف قیمت بین شهرکهای صنعتی خصوصی و دولتی می

 بزرگ یاد نمودند.

به این نکته اشاره کند،خانم دکتر فوالدفر، مدیر کل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری فارس با اشاره به اینکه بازار قیمت زمین را مشخص می

وی استان، با اشاره به اینکه بخش . همچنین مهندس رازقی، دبیر شورای گفتگنمودند که تعیین قیمت توسط بازار نمیتواند مشکل ساز گزدد

ن عاملی جهت جذب سرمایه گذاران نام بردند و افزایش گذاری در فضای امن و پر بازده است، از رونق شهرک صنعتی به عنواخصوصی طالب سرمایه

یه اراضی واگذار شده توسط امور اراضی به ، کل1389از سال به این نکته که  نیز با اشارهقیمت را عامل بازدارنداه معرفی ننمودند. مهندس بوستانی، 

از انتقال مالکیت به اشخاص فقط در شرایطی که عملیات رکتهای حقوقی حق مالکیت دارند، شباشد، و فقط شرکت شهرکها و صورت استیجاری می

 ساخت و ساز به صورت کامل انجام پذیرفته باشد صحبت نمودند.
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  وجب رونق میگردد.ود منسته که خایمت تمام شده داجرای قانون است، اجرای این قانون را منتج به کاهش قآقای عربی نیز با شاره به اینکه هدف، 

 وری بهره افزایش قانون 9 ماده 2 تبصره نامه آیین 4 ماده اعمال در خصوصی و دولتی بخش مابین فی یکسان شرایط اتخاذمصوبه: 

) اصالح یا حذف آیین  کشور مالی نظام ارتقاء و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 45 ماده موضوع طبیعی منابع و کشاورزی بخش

 نامه اجرایی به دلیل تناقض با نص قانون(

 اجرای  ضرورت خصوص در 1394 مصوب مستقیم های مالیات قانون اعمال پیرامون نظر تبادل و بحثپس از آن دستور دوم با موضوع 

مهندس رازقی . قرائت گردید قانون شدن سبق ما به عطف از جلوگیری و اجرا قانونی زمان نمودن لحاظ با م .م .ق 227 و 157 مواد مفاد

و  95/02/04مورخ  505/95/200از اواخر سال گذشته ، سازمان امور مالیاتی و ادارات کل تابعه در اجرای دستورالعمل های)با اشاره به اینکه 

نحوه  ،اکنش های بانکی اقدام نموده اندبا استناد به اطالعات حساب های بانکی نسبت به مطالبه مالیات از تر ( و 24/2/96مورخ  505/96/200

خالف قانون دانسته و را رسیدگی و عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل های صادره فوق اجرای این دستورالعمل و خصوصا تاریخ دوره های مورد 

مان امور مالیاتی از اطالعات مربوط به سنوات قبل از اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وجاهت قانونی می باشد و با اشاره به اینکه  استفاده ساز

صرفا بایستی محدوده رسیدگی در چارچوب 13 95( و اجرای آن از اول سال31/4/94همچنین  با استناد به اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم)

لذا پیشنهاد میگردد این ، د به زمان اجرای قانون صورت گیردسازمان امور مالیاتی و با استنا 24/2/96مورخ  505/96/200بخشنامه اصالحی شماره 

 مهم به صراحت اعالم و ابالغ و مصوبه ای جهت جلوگیری از عطف به ماسبق بودن دستورالعمل تصویب گردد.

و تراکنشهای بانکی موضوعی جدید نیست، و این مهم در ه به اینکه بازرسی ار دفاتر دکتر کاویانی، مدیر کل امور مالیاتی استان فارس نیز با اشار

 80ه و از سال مجوز از طریق دادستان کل صادر میگردید 1375و بعد از آن سال  1368توسط مقنن به قانون اضافه گردید و در سال  45سال 

ی ور مالیاتی ، این نکته را یادآور گردیدند که سازمان امور مالیاتی در عین دسترستوسط وزیر اقتصاد و بعد از آن توسط رئیس کل محترم سازمان ام

الی، هیچ اقدامی دال بر دسترسی به اطالعات اشخاص را انجام نمیدهد و مطالبات صرفا از اشخاص و افرادی صورت به تمام اطالعات بانکی و م

 درآمدهای مشکوک دارند. پذیرد که می

واحدهای تولیدی استان فارس فعالیت سالم مالی دارند و انتظار داریم اداره امور مالیاتی استان شرایط تولید را برای مهندس رازقی با اشاره به اینکه 

ور است عنوان داشت: بخش صنعت یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد و ایجاد کننده شغل پایدار در کش واحدهای تولیدی استان سخت تر نکنند

بخش  بینصی نمی شود بلکه با اعمال تبعیض که متاسفانه برخی از قوانین، مقررات و آیین نامه ها در کشور نه تنها باعث بهبود فعالیت بخش خصو

 .دولتی و خصوصی و قائل شدن امتیازهایی برای بخش دولتی، مشکالتی را برای صنایع خصوصی کشور ایجاد کرده است

ات تامین می شود، نیز پرداخت روند فعالیت های باالی اقتصادی باید حق و حقوق دولت که از محل مالیباید در ا اشاره به اینکه مهندس تبادار نیز ب

نگرانی ما در حوزه اقتصادی در استان از و  مالیات یکی از راه های احداث زیرساخت در مناطق در کشور است، به این نکته اشاره نمودند که شود

رجوع به تراکنش مهندس تبادار با اشاره به اینکه  کنندگان از امکانات و فعالیت اقتصادی مناسب استان و عدم پرداخت حق دولت است. سواستفاده

ه ای ر دستگااما تبعات و تاثیر روانی بر مردم دارد که اصناف و اتاق های فعال در حوزه اقتصاد باید در کنا، فعاالن اقتصادی است ی بانکی ویژهها

 مالیاتی از این بار کم کنند.

درصد سهم ارزش افزوده ما مربوط  35با اشاره به بررسی های مالیاتی از تراکنش های بانکی اظهارداشت: در بخش گردش مالی دکتر حمیدیان نیز 

اینکه اجرای صحیح قانون  درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است که موضوع نگران کننده ای است. وی با اشاره به 10به واسطه گری و حدود 

موم کمک شایانی به ما در اجرا و ادامه روند قانونی شدن قانون می کند اضافه کرد: ادامه جو ایجاد شده در خصوص تراکنش های بانکی در بین ع

 .داده شودارمردم ضررهایی دارد که این نکته مهم باید مورد توجه مسئوالن قر

 اقناع اعضا، موضوع مسکوت ماند.مکفی و عدم  مصوبه: با توجه به عدم وجود دالیل

بحث و تبادل نظر پیرامون لحاظ نمودن نصب کنتور های حجمی بر روی چاه های کشاورزی در  در ادامه دستور جلسه ی سوم پیرامون

ماتی اقداجمله از که  کتر حمیدیان به این مهم پرداختندتوسط مهندس رازقی قرائت گردید و د ردیف فعالیت های مصوب آبیاری تحت فشار

تحویل حجمی ی و گیرازهنداسایل ونصب د شول نبای دباید با جدیت بیشترو گرفته رت مینی صوزیری آب زهاه بخشی سفردل تعای ستادر راکه 

 -بیرف آمصات طالعاو ار ماآئه و اراتهیه ی در گیرازهنداسایل وهمیت نصب اوی با اشاره به اینکه  ست. امینی زیرآب زمنابع داران برهبهرای برآب 

صحیح م قات و ارطالعاایافت وم درلزو باشد  بی میآمنابع ص خصوت، در بلندمدت و مدن میات، مده کوتادر ست ی دریزرمه هرگونه برنامهزکه ال



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

 1396-03-10اریخ بازنگری: ت                                   02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

نع افع مورضمن و گرفته ار قر مد نظرای می پایهاقدان امربه عنواین امیکند که ء قتضاد، اگیرارقره یندی آهایتصمیمگیری ند مبنااتکا که بتواقابل و 

 بهره توسط شده برداشت آب حجم گیری اندازه مهم، اینانجام ا  باوی با اشاره به اینکه  د.شوام قدآن ایی راکاون فزد روزابهبود، در قص موجوانوو 

نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه های به ابن نکته اشاره نمودند که ، شود می محقق مجاز غیر برداشت هرگونه از جلوگیری و آب منابع از برداران

کشاورزی در ردیف فعالیت های مصوب آبیاری تحت فشار، از مواردی است که می تواند معضل بحران خشکسالی را کنترل و موجبات مدیریت بهینه 

 را حاکم کند.

بازرگانی شیراز نیز به اشاره به اهمیت این موضوع، از ضعف دولت و کشاورزان های آب اتاق آقای مهندس طلعتی، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش

کار را فاینانس طرح به به عنوان معضالت اساسی نام بردند و تنها راهگذار داخلی جهت تامین هزینه های اجرای این طرح و مشکل تامین سرمایه

 مدت دو سال ذکر نمودند.

اعالم نماید تا اجرای طرح آبیاری تحت فشار و نصب کنتورهای  %100ای را به طور ردیف بودجهدولت تخصیص اعتبار هر دو مصوبه:

با مشکل مواجه گردید،برای کنتورهای هوشمند در اولویت، از ردیف  هوشمند عملی گردد و چنانچه ردیف بودجه کنتورهای هوشمند

 ی آبیاری تحت فشار استفاده گردد.بودجه

 

 مصوبات

 استانی

 

 ملی و فراگیر

 قانون 9 ماده 2 تبصره نامه آیین 4 ماده اعمال در خصوصی و دولتی بخش مابین فی یکسان شرایط اتخاذ -1

شاورزی بخش وری بهره افزایش ضوع طبیعی منابع و ک  و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 45 ماده مو

 ) اصالح یا حذف آیین نامه اجرایی به دلیل تناقض با نص قانون( کشور مالی نظام ارتقاء

اعالم نماید تا اجرای طرح آبیاری تحت فشار  %100ای را به طور ردیف بودجهدولت تخصیص اعتبار هر دو  -2

با مشــکل مواجه  و نصــب کنتورهای هوشــمند عملی گردد و چنانچه ردیف بودجه کنتورهای هوشــمند

 ی آبیاری تحت فشار استفاده گردد.گردید،برای کنتورهای هوشمند در اولویت، از ردیف بودجه

 

 


