اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سمنان
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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 60/60/22:

ساعت شروع 06:36:

ساعت خاتمه 02:36:محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه آقای جمعه ای ضمم خیمر مممدم بمه حاضمری در جلسمه اعیماد گ شمته را
تبریک گفته و با ذکر فرازی از سمیره علمی (ع) اارمار امیمدواری کمرد کمه هم می از پیمروان
راستی ایشان باشند.
در ادامممه در خصمموم مشمم الت تعلممس سممود بممه اسممناد پیمان مماران آقممای ذوالفمارخممانی
توضممیحاتی داد وی همچنممی درخواسممت پی یممری از تحویممل اوراق خزانممه بممه پیمان مماران و
عدم پیش بینی سود ای اوراق داشت .
آقای علوی گفت :پس از پشمایش اعتبما ر اسمنادی بمه علمت مشم الت بیممه موفمس بمه اجمرا
نمی شویم و  LCها ابطال می شود.
و با توجه به شرایط حال حاضر جران باید آماده تحریم های جدید باشیم.

ارائه اخبار و مباحث مهم اقتصادی روز

دستور جلسه:
 -1درخواست اصالح دستورالعمل گازرسانی به صنایع معدنی موضوع ارجاعی از جلسه ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید مورخ 69/50/32
 - 3 -3بررسی درخواست انجمن پیمانکاران مبنی بر نحوه پرداخت کسورات مالیاتی صورت وضعیتهای ارائه شده
به دستگاههای اجرایی
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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)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

نماینده

مهران مختارزاده

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

علیرضا دیلنی

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

نماینده

1

میرعماد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

7

بهکار مرام

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

نماینده

سید علی حسین زاده

نماینده

سیف اله خان محمدی

نماینده

علی جنتی زاده

8

3

00

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

شریفی نژاد مدیرعامل محترم

باالترین مقام سازمانها یا دستگاههایی که موضوع

شرکت گاز استان سمنان

مربوط به آنها در دستورکار شورای استان قرار دارد.

محمد عالی

حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

همتی

نماینده مجلس سمنان و مهدیشهر

غایب

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
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

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

غایب

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

غایب

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تش ل 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 -شررداری 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 دست اهها

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

آقاگل ذوالفقارخانی

انجمن پیمانکاران

1

کسری پیوندی

اتحادیه مرغداران

7

علی اخوان نیاکی

8

امامیان

3

فرامرز محبوبی

معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

00

خدابخش عرب

معاون جهاد کشاورزی استان
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مشروح م اکرات
در ابتدای جلسه دستور اول مبنی بر درخواست اصالح دستورالعمل گازرسانی به صنایع معدنی موضوع ارجاعی از جلسه ستاد

تسهیل و رفع موانع تولید مورخ  69/50/32قرائت گردید ،که در این خصوص توضیحاتی بدین شرح داده شد  :با توجه به اینکه
شرکت های معدنی آهک اطراف شاهرود سوخت مازوت استفاده میکردند و به خاطر گرانی این نوع سوخت برای دولت و
مقرون به صرفه نبودن آن ،این شرکتها سوخت ذغال سنگ را جایگزین کرده که این امر نیز بخاطر هزینه باال و همچنین
تاثیر منفی بر روی کیفیت محصول تقاضای گاز رسانی به واحدهای خود را دارند ،در حال حاضر نیز شرکت گاز استان به
استناد مصوبه شماره  110013مورخ  60/51/11شورای اقتصاد نسبت به تهیه طرح و گازرسانی به واحدهایی اقدام می
نماید که دارای مصرف سوخت مازوت و گازوئیل (فسیلی) بوده و مسبوق به سابقه در شرکت پخش فرآوردهای نفتی
استان می باشد اما واحدهای معدنی آهک اطراف شاهرود به دلیل استفاده از ذغال سنگ در لیست اعالمی نبوده و به
همین دلیل شرکت گاز استان برنامه ای برای گاز رسانی به آنها به استناد مصوبه شورای اقتصاد ندارد ،لذا با توجه به
جلسه کارشناسی که قبال در محل دبیرخانه شورا برگزار شده پیشنهاد می شود
1

 اصالح مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی و حذف مصرف کننده سوخت مایع و یااضافه نمودن عنوان " سوخت مایع و فسیلی"

3

 با توجه به اقدامات موثر و مناسب شرکت گاز استان در گاز رسانی به واحدهای تولیدی استان ترتیبی اتخاذ گرددواحدهای تحت پوشش تعاونی آهک اطراف شاهرود از نعمت گازرسانی برخوردار شوند.
در این خصوص آقای شریف نژاد مدیر عامل شرکت گاز قول داد ضمن اینکه مصوبه شورای اقتصاد اصالح شود و نهایت
کمک به این واحدها انجام شود ضمن اینکه مقدار مصرف و میزان تولید را واحدهای مذکور به شرکت گاز اعالم نماید تا
سوخت فسیلی به سوخت گاز تبدیل شود تا برآورد هزینه انجام شود ،در انتهای این دستور مقرر شد بعد از اعالم مقدار
مصرف و میزان مصرف از سوی واحدهای مذکور شرکت گاز تا حدود سه ماه نسبت به آغاز گازرسانی واحدها اقدام نماید.

در ادامه دستور دوم بدین شرح قرائت شد :بررسی درخواست انجمن پیمانکاران مبنی بر نحوه پرداخت کسورات مالیاتی
صورت وضعیتهای ارائه شده به دستگاههای اجرایی ،در این خصوص مشکل ایجاد شده بدین شرح است :با توجه به اینکه
حسابداری دستگاههای اجرایی از سال  60از نقدی به صورت تعهدی اجرا می گردد سازمان امور مالیاتی در تشخیص تقاضای
مالیاتها و عوارض را بر مبنای گزارشات دستگاههای اجرایی از پیمانکار مطالبه می نماید ،که این امر باعث تضییع حقوق
پیمانکاران و فشار مالی بر آنها می گردد ،درباره این مشکل آقای ذوالفقارخانی گفت :متاسفانه مشکالت پیمانکاران بسیار زیاد
است و یکی از مشکالت همین تعهدی شدن حسابها می باشد چراکه در گذشته وقتی نقدی بود ما همان را اظهار می کردیم اما در
حال حاضر که تعهدی شده مجبور به اظهار هستیم در غیر اینصورت سازمان امور مالیاتی کتمان محسوب می کند در حالیکه هیچ
پولی دریافت نکرده ایم مجبور به پرداخت مالیات می باشیم ،در حالیکه در بخشنامه شماره  355/35555مورخ 61/15/15
سازمان امور مالیاتی اشاره شده است کلیه دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر
صورت وضعیت را ظرف مدت دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت
اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

در ادامه این موضوع آق ای خان محمدی با اشاره به مشکالت پیش آمده در خصوص مالیات ارزش افزوده و همچنین
ماده  6قانون حمایت حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی که آمده  :کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده  3این
قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف
مدت یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض
متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد ،در حالیکه اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد مستقیما طرف حساب دستگاه اجرایی باشد
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اما مشکل اینجاست که پیمانکاران در صورت وضعیت خود خریدهایی داشته و اعتباراتی داشته و اگر سازمان امور مالیاتی مالیات را
از دستگاه اجرایی بگیرد آنگاه برای بازگشت اعتبارات پیمانکاران مشکل ایجاد می شود ،پیشنهاد دیگر این است که دستگاه
اجرایی بدهکار با سازمان امور مالیاتی تهاتر کند و مایات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید و اگر هم آن دستگاه اجرایی برای
مابقی پول ندارد به جای آن اوراق به سازمان امور مالیاتی بدهد ،در ادامه پیشنهاد شد :تکلیف حسابداری تعهدی که صورت
وضعیت تائید شده از طرف دستگاه دولتی پرداخت نشده است نباید از طرف سازمان امور مالیاتی مطالبه شود و ذی حساب دستگاه
مربوطه ارزش افزوده و مالیات مستقیم را به استناد بخشنامه شماره  355/35555مورخ  61/15/15راسا پرداخت نماید ،که در
این باره نیز آقای خان محمدی با اشاره به ماده  11قانون مالیات بر ارزش افزوده این پیشنهاد را مغایر دانست

در ادامه مشکالت این چنینی برای کارگاههای تولیدی و شهرداری نیز مطرح شد و در نهایت دکتر خباز با اشاره به ماده
 3قانون رفع موانع تولید گفت :از آنجائیکه نظرات و پیشنهادات دیگری مطرح شده است برای رسیدن به نظر واحد طی
مدت یک هفته آینده نشستی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار و نتیجه به عنوان مصوبه شورا ارسال گردد.

جلسه در ساعت  13:25با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبات
 -1مقرر گردید دبیرخانه شورا ن سبت به برگزاری ن ش ست م شترک به منظور ر سیدن به نظر واحد در خ صوص
نحوه پرداخت ک سورات مالیاتی صورت و ضعیتهای ارائه شده پیمانکاران به د ستگاههای اجرایی با ح ضور
سازمان برنامه و بودجه ،سازمان امور مالیاتی ،انجمن شرکتهای ساختمانی،تا سی ساتی و راه سازی ا ستان و

استانی

شهرداری سمنان و مدیرکل اقتصادی استانداری و ارائه پیشنهاد منطبق بر قانون اقدام نماید.
 -3مقرر گردید طی مدت یک هفته سازمان صنعت،معدن و تجارت ا ستان و شرکت تعاونی معدنی آهک اطراف
شاهرود نسبت به اعالم نیاز گاز مصرفی به شرکت گاز استان اقدام نماید.
 -2مقرر گردید شرکت گاز حداکثر تا سه ماه آینده ن سبت به انجام عملیات گازر سانی به واحدهای معدنی آهک
اطراف شاهرود اقدام نماید.
 -1اصالالالح مصالالوبه مورخ  60/51/11شالالورای اقتصالالاد که به درخواسالالت شالالماره  35/ 3-711551مورخ

ملی و فراگیر

 67/51/25وزارت نفت صادر گردیده مبنی بر اینکه عالوه بر واحدهای صنعتی و تولیدی م صرف کننده
سوخت مایع عبارت واحدهای مصرف کننده سوخت فسیلی از جمله ذغال سنگ به آن اضافه شود.
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