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 عربی کریم آقای جناب 3
 اقتصادی امور هماهنگیمحترم  کل مدیر

 استانداری
  حاضر

 حقیقت بهروز آقای جناب 4
 از حمایت و جذب دفترمحترم  کل مدیر

 استانداری گذاری سرمایه
  حاضر

 نماینده استان برنامه و بودجه سازمانمحترم  رئیس جناب آقای ساسان تاجگردون 5

 جناب آقای علی سلحشوری

 معاونت محترم سرپرست

 بودجه و ریزی برنامه هماهنگی

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 استان

 جناب آقای بابک دایی 6
امور اقتصادی و دارایی  محترم مدیر کل

 استان
  حاضر

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

 تجارت استان
  حاضر

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

 استان
  حاضر

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

 جناب آقای عبدالناصر بذرافشان 10
 یهابانک هماهنگی کمیسیونمحترم دبیر

 استان
  غایب

 نباتی کریم آقای جناب 11
 اجتماعی تامین سازمان محترم کل مدیر
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  غایب مجلس محترم نماینده رضایی مسعود آقای جناب 1
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  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: 

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب استان دادگستری محترم کل رئیس علی القاصی مهر جناب آقای 1

  غایب استان مرکز محترم دادستان علی صالحی جناب آقای 2

 

 تعاونی و خصوصی -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

1 
 جمال رازقی جهرمی جناب آقای

 

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاقمحترم  رئیس

 استان مرکز کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق محترم رئیس بهروز فرهنگیان جناب آقای 2

  غایب استان مرکز اصناف اتاقمحترم  رئیس محمود هاشمی جناب آقای 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

1 
 محمدصادق آقای جناب

 حمیدیان
 حاضر استان صنایع مدیران انجمنمحترم  یسرئ

 

  حاضر کانون زنان بازرگان استانمحترم  سیئر راهدار یلدا خانم سرکار 2

  غایب گاز و نفت کنسرسیوممحترم  عضو ابوقداره عباس آقای جناب 3

 طلعتی محمدحسن آقای جناب 4
 آب و کشاورزی مطالعات دفترمحترم  یسرئ

 بازرگانی اتاق
 حاضر

 

 غیثی آقای جناب 5
 سیمان کارخانجات انجمن محترم رئیس

 استان
 غایب

 

  غایب کیمیا صنعت فاتح شرکتمحترم  مدیرعامل فاطمی آقای جناب 6

  حاضر جاودان فرهنگ خانه محترم رئیس طباطبایی امین آقای جناب 7
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 شهرداری و شوراها -هو
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

1 
جناب آقای علیرضا پاک 

 فطرت
 غایب محترم شهردار

 

   استان اسالمی شورایمحترم  رئیس  2

 هامراجع و دستگاه مدعوین و سایراسامی  -و

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 

 جناب آقای داوود ایوبی

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری محترم معاون 

 استانداری

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

 گذاری استانداری

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز جناب آقای محسن تابنده 3
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 مشروح  مذاکرات

 به استانداری اجتماعات سالن درماه  تیر 24 شنبه روز فارس استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه پانزدهمین

 مطرح موضوعات با مرتبط میهمانان و شورا اصلی اعضای که جلسه این در. گردید تشکیل فارس محترم استاندار افشانی مهندس ریاست

رئیس اتاق بازرگانی  رازقی مهندس مجید قرآن از آیاتی تالوت از پس. گرفت قرار بررسی مورد جلسه دستور دو داشتند حضور شده،

 پیرامون خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای مصوبه اجرای نحوه بررسی موضوع با اول جلسه دستور از مختصری شرح بهشیراز 

، 39با عنایت به مواد » وی با قرائت متن مصوبه جلسه شصت و پنجم شورای گفتگو به شرح: .پرداخت اجتماعی تامین دفاتر از بازرسی

قانون تامین اجتماعی و همچنین توافق به عمل آمده بین اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد از این  101و  47

پس در رسیدگی های سازمان تامین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفا بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان 

و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفا محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای  صورت پذیرد

 «کارکنان است. ضمن آن که مقرر گردید مهلت انجام این بازرسی ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد.

ان تامین اجتماعی نه تنها برای بازرسی دفاتر به تاریخ بیش از شش ماه رجوع کرده بلکه در مکاتبات خود این گونه بیان نمود که سازم

میلیاردها  ،این عمل سازمان غیر قانونی بوده و با بازگشت به دفاتر ده سال گذشته کارفرمایان استفاده می نماید.« حسابرسی»از واژه 

قانون تامین اجتماعی منجر به برداشت سلیقه ای از ماده  47ماده وی در ادامه گفت:  است. نمودهاز آنان وصول به عنوان جریمه تومان 

این قانون شده بود که با مصوبه جناب آقای جهانگیری بازگشت به بیش از یک سال به دفاتر کارفرمایان غیر قانونی اعالم گردید.  39

صرفا می توانند « حسابرسان»و نه « بازرسان»بیش از یک سال رجوع می کند. لکن سازمان همچنان کل مدارک را مطالبه نموده و به 

نباتی، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان در این خصوص اظهار داشت به این دلیل که برخی از  به یک سال قبل رجوع نمایند.

ل می نمایند، لذا سازمان مجبور است برای بازرسی از کارفرمایان لیست خود را پایان اسفند تحویل نداده و به اردیبهشت سال بعد موکو

وی همچنین بیان نمود که سازمان تامین اجتماعی موسسه ای دارد به نام موسسه حسابرسی  دفاتر سال ما قبل آخر را مد نظر قرار دهد.

تامین اجتماعی ماخذ زمانی  39ده به صراحت ماحمیدیان در ادامه اظهار داشت نمی باشد.  که فعالیت این موسسه در اختیار مدیر کل

که به سازمان تامین بوده  شش ماه از تاریخ تسلیم بیمه است. لکن ریشه اختالف وجود موسسه مستقلی به نام موسسه حسابرسی

س را . کارفرما بازرس اداره کل تامین اجتماعی فارفرما خالف قانون استاجتماعی استان تکالیفی را دیکته می نماید که به زعم کار

قبول دارد ولی حسابرس به سه دلیل مورد قبول کارفرما نیست: اول، متن قانون به صراحت عنوان بازرس دارد و نه حسابرس؛ دوم، 

درصد را به عنوان درصد کار دریافت می کند که کارفرما بدون حسابرسی  7حسابرس در صورت یافتن موارد مغایر و جریمه کارفرما، 

سوم، در تعریف حسابرس مستقل در وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنا و مرجعی وجود دارد که درصد می باشد؛  7حاضر به پرداخت این 

 حسابرس تامین اجتماعی وجود نداشته، این مرجع در موردگیرد، بنابراین چون می قرار  حکم غیر قابل تجدید نظررای حسابرس مبنای 

ضمن این که طبق قانون  این اختالف نظر رفع شود. اسخ گفت می بایست با اصالح قانونر پد نباتی کارفرما این موضوع را قبول ندارد.

طبق قانون  نفر کارگر، لیست پذیرفته می شود، لکن 50 و کارگاه های باالی کارگر مشمول بازرسی قرار گرفتهنفر  50کارگاه های زیر 

هفته آینده جلسه ای در دفتر استاندار با شد که  قرردستور جلسه م نیا انیدر پا. قرار گیرندبررسی  از سوی سازمان مورد می بایست

تصمیم  قانون تامین اجتماعی 39و  38ماده تامین اجتماعی و رئیس اتاق بازرگانی تشکیل شده و در خصوص سازمان حضور مدیر کل 

این یک  اگرین رویه مورد پذیرش قرار گیرد و ، در استان فارس نیز ارویه اجرا در استان های دیگر متفاوت باشدگیری شود و چنانچه 

 مسئله ملی است به عنوان پیشنهاد دبیرخانه به شورای گفتگوی مرکز ارسال گردد.

مهندس  یاز سو افزوده ارزش بر مالیات پیرامون غذایی صنایع واحدهای مسائل بررسی طرحاز آن دستور جلسه دوم با موضوع  پس

 معافیت از که طیور و دام و کشاورزی نشده فرآوری محصوالت از تبدیلی صنایع در. مسئله اول بدین شرح می باشد: مطرح شد یرازق



  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: 

 به منتهی که محصول شده تمام قیمت زا بایست می تولیدکننده و از آنجا که شود می استفادهبه عنوان مواد اولیه  برخوردارند مالیاتی

 .شوند می افزوده ارزش بر مالیات مشمول کشاورزی های نهاده عمال نتیجه در نماید، پرداخت افزوده ارزش بر مالیات گردد می فروش

 تمام قیمت که گردد اضافه ردیفی مالیاتی های فرم و افزوده ارزش مالیاتی نامه اظهار درلذا دبیرخانه این گونه پیشنهاد می دهد که 

 .گردد مطالبه مالیات محصول شده تمام قیمت بقیه از فروش، از پس و شده کسر محصول شده تمام قیمت از معاف، اولیه مواد شده

کاویانی، مدیر کل اداره کل امور مالیاتی، با تایید این موضوع این گونه بیان نمود که این میزان مازاد مسترد نمی شود اما بر اساس 

 قانون این مقررات طبق که مؤدیان پرداختی افزوده ارزش های مالیات از قسمت آن»قانون مالیات بر ارزش افزوده  17ماده  5تبصره 

 می محسوب مستقیم های مالیات قانون موضوع قبول قابل های هزینه جزء نیست، استرداد قابل یا شده وصول های مالیات از کسر قابل

اداره کل امور  کل مدیر حضور با استاندار دفتر در ای جلسه آینده هفته کهبنابراین بدون مطرح شدن سایر مسائل مقرر گردید  «.شود

 چنانچه و شود گیری تصمیم موارد مطرح شده پیرامون مالیات بر ارزش افزوده خصوص در و شده تشکیل بازرگانی اتاق رئیس و مالیاتی

 .دشو ارسال مرکز گفتگوی شورای به دبیرخانه پیشنهاد عنوان به باشد ملی مسائل این

 

 مصوبات

 استانی

سه  آینده هفته که شد  مقرر -1 ستاندار  دفتر در ای جل ضور  با ا  رئیس و اجتماعی تامین سازمان  کل مدیر ح

 چنانچه و شود گیری تصمیم اجتماعی تامین قانون 39 و 38 ماده خصوص در و شده تشکیل بازرگانی اتاق

 اگر و گیرد قرار پذیرش مورد رویه این نیز فارس استتتان در باشتتد، متفاوت دیگر های استتتان در اجرا رویه

 .گردد ارسال مرکز گفتگوی شورای به دبیرخانه پیشنهاد عنوان به است ملی مسئله یک این

 رئیس و اداره کل امور مالیاتی کل مدیر حضتتور با استتتاندار دفتر در ای جلستته آینده هفته کهمقرر گردید  -2

شکیل  بازرگانی اتاق صوص  در و شده  ت شده پیرامون   خ صمیم  مالیات بر ارزش افزودهموارد مطرح   گیری ت

 .دشو ارسال مرکز گفتگوی شورای به دبیرخانه پیشنهاد عنوان به باشد ملی مسائل این چنانچه و شود

 ملی و فراگیر

 

 

 


