اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سمنان
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان
شماره نشست 22:

تاریخ جلسه 60/40/40:

ساعت شروع 0::4:

ساعت خاتمه04::4:

محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه آقای جمعه ای ضمم خیمر مممدم بمه حاضمری و اسمتاندار محتمرم و کوشما
هفته دولت را به تمامی زحمتکشمان ترریمگ گفتمه و یماد و خما ره شمددای دولمت و شمدید
رجایی را گرامی داشتند  ،وی افمزود  :امیمدوراید دولتممردان کمما قمی سمابا همانمان حمامی
بخش تولید بوده و نسرت بمه رونما کسم

و کمار و ایجماد اشمت اش در کشمور همکماری همای

بیشتری داشته باشند.
در ادامه آقای ترکمان بمه جموایز صمادراتی سماش  69کمه در اسمتان سممنان پرداخمت نشمده
اشاره کرد و خواهان پیگیمری ایم مبلم

از سموی سمازمان صمنعت،معدن و تجمارت اسمتان

شد.

ارائه اخبار و مباحث مهم اقتصادی روز

دستور جلسه:
 -1 -1بررسی پیشنهاد شرکت پارمیدا در خصوص استمرار بند (و) ماده  08قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و
امکان بهره مندی از تخفیفهای پلکانی و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
 -2 -2بررسی پیشنهاد جهاد کشاورزی استان در خصوص منع قانونی معافیت کارفرمایان کارگاههای زیر  5نفر در
بخش کشاورزی
 -3 -3بررسی درخواست اتحادیه تعاونی مرغداران استان مبنی بر معافیت مالیات عملکرد به استناد تبصره  2ماده
 111قانون برنامه پنجم
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

0

نام و نام خانوادگی
دکتر خباز

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر
حاضر

2

طاهری

0

خلیلی خواه

4

اسودی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

5

غنیان

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

1

میرعماد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

7

بهکار مرام

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

نماینده

8

3

بی نیاز مدیرکل سازمان امور

باالترین مقام سازمانها یا دستگاههایی که موضوع

مالیاتی استان سمنان

مربوط به آنها در دستورکار شورای استان قرار دارد

اخالقی مدیرکل سازمان تامین

باالترین مقام سازمانها یا دستگاههایی که موضوع

اجتماعی استان سمنان

مربوط به آنها در دستورکار شورای استان قرار دارد

نام و نام خانوادگی نماینده

سید علی حسین زاده

حاضر

حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

همتی

نماینده مجلس سمنان و مهدیشهر

حاضر

2

حسینی

نماینده مجلس شاهرود

غایب

0

کاتب

نماینده مجلس گرمسار

غایب

4

حسن بیگی

نماینده مجلس دامغان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

5
1
7
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ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

0

مظهری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

2

آسیابی

دادستان مرکز استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و ک شاورزی

0

علی اصغر جمعه ای

2

قریشی

0

صیاد جو

مرکز استان

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

فرج اله معماری

رئیس هیئت مدیره شرکت آریا ترانسفو شرق

غایب

2

سعید ترکمان دهنوی

عضو هئیت مدیره خانه صتعت ،معدن سمنان

حاضر

0

علی اصغر گرشاسبی

مدیر عامل شرکت سیمان شاهرو

غایب

4

مهدی حداد

مدیرعامل شرکت نوبر سبز

حاضر

5

رضا طباطبایی عمید

رئیس اتحادیه دامداران استان سمنان

حاضر

1

سهراب حکیم زاده

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

غایب

7

شهرام پرویز

رئیس انجمن مدیران شهرستان گرمسار

حاضر

8

عبداله اکبری راد

مدیرعامل شرکت عقاب افشان

غایب

3

منصورعباسیان

دبیر انجمن پسته دامغان

حاضر
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هم -شدرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

دهرویه

2

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

سرپرست شهرداری سمنان

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

رئیس شورای اسالمی استان

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هــــ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  0ماده  4دستورالعمل اصالحی نحوه
اداره جلسات شوراهای ا ستانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و نام

خانوادگی نماینده" معین گردد.
و -اسامی مدعوی و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

حمید علوی

اتاق بازرگانی

2

عصار حسینی

اتاق بازرگانی

0

مهدی سالمتی

مدیر کل دفتر هماهنگی استانداری

4

رستم سعدالهی

انجمن مدیران صنایع

5

دربانیان

1

کسری پیوندی

7

علی اخوان نیاکی

شرکت پارمیدا

8

جعفری

اتاق بازرگانی

3

فرامرز محبوبی

معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

00

خدابخش عرب

معاون جهاد کشاورزی استان
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مشروح مذاکرات
در ابتدای جلسه دستور اول مبنی بر بررسی پیشنهاد شرکت پارمیدا در خصوص استمرار بند (و) ماده  08قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه و امکان بهره مندی از تخفیفهای پلکانی و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما قرائت شد ،که تخفیفات پلکانی در پرداخت
بیمه سهم کارفرما که در قانون برنامه پنجم بوده در قانون برنامه ششم دیده نشده و اکنون کارفرماها نمی توانند از این قانون
استفاده کنند ،و مشکالتی در جذب نیروی جدید دارند و با توجه به بحث کارشناسی انجام شده  ،سازمانهای ذینفع در این خصوص
نیز موافق این طرح می باشند  ،البته دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی با پیگیریهای قبلی دبیرخانه شورا ابالغ
شده است و در ماده  3این دستورالعمل دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر را ذکر کرده است  ،که پیشنهاد دبیرخانه این
است که این شرط حذف شود تا نیروهای عادی را بنگاههای تولیدی بتواند جذب کنند و به استناد این دستورالعمل و پیشنهاد بودجه
در ردیف  6تبصره  11قانون بودجه سال  16میتوان آن را عملیاتی کرد ،در این خصوص آقای سعدالهی پیشنهاد داد ماده  2این
دستورالعمل که مدت آن را یک سال دیده به مدت پنج سال دیده شود.
در ادامه آقای جمعه ای گفت:با توجه به پیشنهادات داده شده بهتر است برای جبران این موضوع در برنامه بودجه دیده شود و در
ضمن اصالح موارد خواسته شده در دستورالعمل نیز انجام شود.
دستور کار دوم مبنی بر بررسی پیشنهاد جهاد کشاورزی استان در خصوص منع قانونی معافیت کارفرمایان کارگاههای زیر 5

نفر در بخش کشاورزی قرائت شد که مشکالت پوشش بیمه ای کارگاهدای که زیر  9نفر کارک در بخش کشاورزی
هستند در جلسه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و سازمان جداد کشاورزی به استناد ماده  63قانون الحاق
برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ( )2درخواست معافیت سهم بیمه کارفرمایی در کارگاههای
کشاورزی حداکثر تا  5نفر را داشته  ،و پیشنهادات مشخصه در این خصوص نیز بدین صورت شده است:
 -1به منظور حمایت از فعالیت بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال
می باشد ،سازمان تامین اجتماعی استان نسبت به اجرای قانون ( ماده  63قانون الحاق) اقدام نماید.
 -2به جهت پیش بینی منابع مالی اجرای این قانون مقرر گردید مراتب به شورای گفتگوی مرکز منعکس گردد ،همچنین
بند الف تبصره  11قانون بودجه با عنوان یکی از منابع مالی تامین اعتبارات اجرای این ماده قانونی مصوبه شماره
 0911مورخ  16/81/38ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می گردد.
در ادامه این بحث آقای میرعماد با ذکر نگراتی های کارفرمایان بخش کشاورزی با اشاره به ماده 63ـ قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )2که :کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول
نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین ،مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر
دارند ،مصوب  1361/12/16و اصالحات بعدی آن میباشند .اعتبار الزم بابت اجرای این حکم از محل بیستدرصد
( )%28ردیف درآمدی  168132مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و
سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود .گفت اگر این قانون اجرایی شود بسیاری از مشکالت
بخش کشاورزی در این زمینه مرتفع می شود.
دستور سوم جلسه با عنوان بررسی درخواست اتحادیه تعاونی مرغداران استان مبنی بر معافیت مالیات عملکرد به استناد تبصره 2
ماده  111قانون برنامه پنجم مطرح شد که آقای پیوندی مدیرعامل این اتحادیه توضیحاتی در خصوص شرط معافیت قانونی مالیات

مرغداران را منوط به تسلیم اظهار نامه کرده ،لذا با توجه به اجرای حکم تبصره  2از ماده  111قانون برنامه پنجم ریاست اداره
کل مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه نموده است که در بخشنامه مذکور شرط برخورداری از معافیت قانونی از پرداخت
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مالیات را تسلیم اظهارنامه قید نموده است و در این بخشنامه درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیتهای کشاورزی را از ( تسلیم
اظهارنامه) معاف نموده است و با توجه به اینکه در قانون ماده  01کلیه فعالیتهای کشاورزی اعم از حقیقی و حقوقی معاف
از پرداخت مالیات می باشد خواهشمند است در خصوص فعاالن حقوقی نیز این بخشنامه لحاظ گردد.
در ادامه این مطلب آقای پورنبوی به حجم باالی تولید مرغ در استان اشاره کرده و با توجه به مصرف استان بقیه تولیدات
به خارج استان فروخته می شود و با توجه به اینکه خریداران دارای کد اقتصادی برای رهگیری نیستند  ،سازمان امور
مالیاتی اقدام به صدور مالیات علی الراس کرده است ،لذا با توجه به حکم تبصره  2از ماده  111قانون برنامه پنجم ریاست
اداره کل مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه شماره  288/5150مورخ  11/83/23نموده است که در بخشنامه مذکور شرط
برخورداری از معافیت قانونی از پرداخت مالیات را تسلیم اظهارنامه قید نموده است و در انتهای بخشنامه مذکور درآمد
اشخاص حقیقی بابت فعالیتهای کشاورزی را از شمول حکم تبصره مذکور ( تسلیم اظهارنامه) معاف نموده است با عنایت
به اینکه در متن قانون موضوع ماده  01کلیه فعالیتهای کشاورزی اعم از حقیقی و حقوقی معاف از پرداخت مالیات عنوان
گردیده است پیشنهاد می گردد :سازمان امور مالیاتی بخشنامه موصوف را ( )288/5150اصالح نموده و عالوه بر اشخاص
حقیقی بخش کشاورزی اشخاص حقوقی در این بخش را نیز مشمول بخشنامه ( معافیت از تسلیم اظهارنامه ) قراردهد ،و
در ضمن سازمان امور مالیاتی برای کشف قیمت مرغ از سازمان صنعت،معدن و تجارت و همچنین سازمان جهاد کشاورزی
استعالم نماید تا به قیمت حقیقی نزدیکتر شود.
در خصوص این مطلب آقای میرعماد با اشاره به بخشنامه فوق الذکر امور مالیاتی که در سال  11صادر شده گفت :این
بخشنامه در این چند سال از سوی سازمان امور مالیاتی استان اجرایی نشده بود و از سال  15از مرغداران طلب مالیات از
سال صدور این بخشنامه شده است و با توجه به عدم آگاهی از این موضوع در حال حاضر بسیاری از مرغداران استان
متضرر می شوند ،از این روی خواهشمند هستیم با توجه به این مسائل تا جای ممکن به این قشر کمک شود.
در ادامه این بحث آقای جمعه ای با اشاره به ماده  01قانون مالیاتها و اصل معافیت این گروه تقاضا این است که به دید
مثبت نگاه کرده و به علت عدم آگاهی از بخشنامه امور مالیاتی و عدم اطالع رسانی به موقع این موضوع بصورت مصوبه
کمک به این قشر نماید ،در نهایت برای این دستور جلسه مصوب گردید :سازمان امور مالیاتی بخشنامه موصوف را
( )288/5150اصالح نموده و عالوه بر اشخاص حقیقی بخش کشاورزی اشخاص حقوقی در این بخش را نیز مشمول
بخشنامه ( معافیت از تسلیم اظهارنامه ) قراردهد.

جلسه در ساعت  18:38با ذکر صلوات به پایان رسید.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری02:

تاریخ بازنگری0031-00-00 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سمنان
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

مصوبات
 -1مقرر شد دبیرخانه شورا اقدام الزم برای مکاتبه و پیگیری مو ضوع ا صالح د ستورالعمل اجرایی طرح م شوق
های بیمه کارفرمایی مبنی بر حذف شرط اول ماده  3دستورالعمل را بعمل آورد.
 -2مقرر گردید دبیرخانه شورای ا ستان ن سبت به تهیه پیش نویس عدم اجرای ماده  63قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخ شی از مقررات مالی دولت ( )2تحت عنوان معاون محترم اول ریا ست جمهوری و فرمانده
ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اقدام نماید.

استانی

 -3مقرر گردید سازمان امور مالیاتی ا ستان ظرف مدت یک هفته گزار شی از و ضعیت ر سیدگی به پرونده های
مالیاتی مرغداران استان اعم از رسیدگی شده و در دست رسیدگی ارائه دهد.
 -1مقرر گردید جل سه م شترکی در دبیرخانه شورا با ح ضور سازمان امور مالیاتی  ،جهاد ک شاورزی و ا ستانداری
جهت ر سیدگی به گزارش بند قبل ت شکیل و پی شنهاد فنی برای ار سال به وزارت اقت صاد و دارایی و ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تهیه وتنظیم گردد.
 -1درخواســت اســتمرار بند "و" ماده  08قانون برنامه پنجم و تنظیم الیحه اصــالح برنامه و یا پیش بینی
ردیف خاص بودجه ای در الیحه بودجه 19
 -2حذف شرط مدرک تح صیلی از ماده  3د ستورالعمل اجرایی طرح م شوق های بیمه کارفرمایی مو ضوع بند
 3-9ب سته ا شتغال و توانمند سازی نیروی کار و م صوبه شماره  0911مورخ  16/81/38ستاد فرماندهی

ملی و فراگیر

اقتصاد مقاومتی
 -3سازمان تامین اجتماعی ن سبت به اجرای قانون مو ضوع ماده  63قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخش از مقررات مالی دولت ( )2اقدام نماید و موضــوع به دبیرخانه شــورای گفتگوی مرکز جهت مطالبه
منعکس گردد ،تا منابع الزم جهت اجرای قانون در بودجه پیش بینی گردد.
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