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 2ساعت

 -1بررسی عملکرد شرکت های عرضه کننده برق ،گاز و خدمات مخابرات در اجرای ماده  25قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 -2بررسی نحوه اجرای ماده  154قانون کار در خصوص ایجاد محل های مناسب ورزشی توسط کارفرمایان
 -3بررسی وضعیت حق آبه های مجوزهای کشاورزی ابطال شده
سومین جلسه کمیته بهبود فضای کسب وکار با محوریت بررسی موانع و مشکالت مربوط به قطعیهای برق ،گاز ،خدمات مخابرات و
سایر شرکت های خدمات رسان بر پایه متن ماده  25قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و بررسی اقدامات صورت گرفته و
پیگیری توسط کمیته شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی طبق مصوبه سی و هفتمین جلسه شورای گفت وگو ،روز دوشنبه
مورخه  1397/05/22ساعت  10صبح در سالن شهید شهریاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای عینیفرد قائم مقام محترم دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با عرض خیر مقدم به
میهمانان گرامی با اشارهای به ماده  25قانون بهبود محیط کسب وکار به ارائه گزارش کوتاهی پرداختند .در اثناء جلسه صحبتهای
تکمیلی در مورد موضوع و دستورات جلسه ایراد گردید و به صراحت موارد ذکر شده در آییننامه اجرایی ارسال شده به ادارات
خدماتی برق ،گاز ،مخابرات و سایر شرکت های خدمات رسان دولتی در خصوص جبران خسارت ناشی از قطع برق ،آّب ،گاز و سایر
خدمات دولتی از طرف شرکتهای خدمات رسان اشاره شد .در نهایت با تأکید بر فرمایشات استاندار به پیگیری مستمر قوانین
بهبود فضای کسبوکار و پیگیری موضوعات از طریق دبیرخانه شورای گفت و گو و کمیته این شورا اشاره شد که میبایست موارد
قانونی و آیین نامههای مرتبط به طور شفاف در این شورا مطرح و پیگیری شوند.
جناب آقای پوراسکندری مدیریت محترم دفتر برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای
نماینده محترم شرکت برق منطقهای در بحث طرح آیین نامه مربوط به تأمین خسارت واحدهای تولیدی بخش خصوصی در صورت
قطع برق اشاره داشتند که در متن قانونی و اجرای آییننامه قانونی شرکت توزیع برق منطقهای بهعنوان عامل تأمین خسارت تعیین

خالصه
مذاکرات جلسه

شده است اما این در صورتی است که ضرورت در کمبود برق وجود نداشته باشد .در ادامه ایشان به وجود بخش مدیریت مصرف در
شرکت برق منطقهای و سابقه این بخش در مدیریت مصرف اشاره نمودند و خواستار ایجاد همکاری بخش خصوصی با این مدیریت،
جهت رفع چالش ها و مشکالت پیش روی بخش خصوصی شدند ،و پیشنهاد کردند جهت ارتقاء بحث مدیریت در توزیع برق
همکاری های بیشتری بین این مدیریت و بخش خصوصی صورت پذیرد .البته به تأمین مالی در صورت استفاده از پتانسیلها و
ظرفیتهای موجود این مدیریت نیز اشاره کردند.
جناب آقای سعیدی نماینده محترم شرکت توزیع برق
ایشان به نحوه توزیع برق و تعیین موارد فنی در قطع برق مناطق ذکر شده به مرکز دیسپاچینگ اشاره کردند و عنوان نمودند که
تصمیم گیری در مورد قطع برق به عهده مرکز دیسپاچینگ در اداره توزیع برق استان می باشد .همچنین به انواع مدیریت در قطعی
با توجه به بازههای زمانی اشاره نموده و در خصوص قطعی برق اعالم کردند که از این تاریخ به بعد هیچگونه قطعی برق نخواهیم
داشت.
جناب آقای شاجری نماینده محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
ایشان به نحوه اجرای آیین نامه توسط ادارات و مراکز خدمات رسانی دولتی اشاره نموده و تأکید به پیگیری این آییننامه از وزارت
نیرو در خصوص نحوه اجرایی کردن این آیین نامه از وزیر نیرو و بیمه مرکزی و پرداخت خسارت داشتند .ایشان پیشنهاد کردند در
صورت صالحدید نامه ای با امضای استاندار محترم به وزیر محترم کشور و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد و مراتب
جهت خسارتهای ناشی از قطعی گاز و برق و عدم رعایت و تمکین مسئولین ذیربط از پرداخت غرامت به شرکت های خسارت دیده
در هیأت دولت مطرح و موضوع پیگیری شود.
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جناب آقای مهندس نباتچیان ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
ایشان به عنوان نماینده بخش خصوصی به تشریح دقیق نرخ توزیع و نسبت توزیع برق بخش صنعت اشاره نموده و فرمودند که در
استان زنجان  %54مصرف برق در اختیار صنعت می باشد که در مقایسه با بخش شهری بایستی توجه و اهمیت بیشتری در مدیریت
توزیع بخش صنعت صورت گیرد تا با مدیریت ناصحیح این دو بخش در قطعیهای اخیر در کنار هم طبقه بندی نشوند چرا که این
امر باعث بروز خسارات جبران ناپذیری در بخش صنعت و تولید میگردد و نهایتاً مهمترین بخش این بدنه که نیروی کارگری میباشد
متضرر خواهد شد .همچنین متذکر شدند که ضعف بخش صنعت مساوی با مرگ قشر کارگری جامعه میباشد که بهتر است در
نحوه و اجرای آیین نامه در خصوص قطع برق واحدهای صنعتی از دیدگاه و محوریت متضرر شدن نیروی کارگر با بیمه مرکزی در
پرداخت خسارت تعامل صورت گیرد .در ادامه ایشان پیشنهاد نمودند بایسته و شایسته می باشد که شرکت برق منطقهای در کنار
بخش صنعت به تعامل رسیده تا بتواند با تعامل بوجود آمده بخش صنعت ،تولید و به تبع آن به جامعه کارگری کمک شود.
جناب آقای حمیدی معاونت محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی
به منظور فهم بهتر آیین نامه و شفافیت در مفاد اجرایی پیشنهاد به قرائت مجدد آیین نامه و درک صحیح از نحوه اجرایی کردن
دقیق و صحیح طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نمودند.
جناب آقای قصابی مدیریت محترم امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی
ایشان با اشاره به ضرورت و اهمیت قطعی برق در بخش کشاورزی پرداخته و با اشاره به موضوعاتی از جمله خسارات ناشی از قطع
برق در این بخش با از بین رفتن موجودات زنده در واحدهای تولیدی از جمله آبزی پروری ،مرغداری و مباحث گلخانهای ،به ضرورت
و اهمیت خسارات وارده از قطعی برق به این قسمت پرداختند و در ادامه پیشنهاداتی در این خصوص به شرح زیر عنوان نمودند:
با توجه به استعالم قبلی در مرحله صدور مجوزها در واقع این استعالم جهت تأییدیه از ارگان مربوطه و تعهد در اجرا می باشد لذا
برق منطقهای با توجه به تأیید استعالم صورت گرفته موظف به تمکین می باشد و خروج از این روند و رویه تخلف محسوب می شود.
همچنین به استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان اشاره نموده و به لزوم استفاده از علم موجود در استان در مدیریت بهتر و
صحیحتر توزیع نیروی برق و باال بردن تکنولوژیهای موجود در جهت بهبود و افزایش بهرهوری توسط شرکت توزیع برق اشاره
داشتند.
جناب آقای مهندس عباسی نماینده محترم شرکت گاز استان
ایشان در خصوص پیگیری و اجرایی شدن آیین نامه به دو مورد اشاره کامل داشتند که بایستی بر اساس تصمیم دولت حالت
اضطرار و غیر اضطرار مطرح شده در آیین نامه مورد نظر مشخص شود و شفافیت بیشتر در مورد متن این آیین نامه با مکاتبه از
وزارتخانههای متبوع (نفت) را خواستار شد .در ادامه مطلب پیشنهاد نمودند تا موضوع در شورای گفتگو طرح و پیگیری شود و با
پیشنویسی که اداره گاز راساً اقدام به تهیه آن می نماید پیگیریهای مربوطه در خصوص نحوه اجرایی شدن شفاف این آیین نامه با
وزیر نفت صورت گیرد.
در ادامه به اجرایی شدن بند ( )3آیین نامه مذکور در صورت عدم وجود بدهی واحدهای تولیدی به شرکتهای خدمات رسان و
شرایط غیر اضطرار اشاره کردند .همچنین عنوان نمودند در مورد نحوه پرداخت خسارت توسط بیمه مرکزی مکاتباتی با وزیر محترم
نفت صورت گرفته که نهایتاً کمسیون اقتصادی دولت با اجرایی شدن پرداخت خسارت توسط بیمه مرکزی مخالفت کرده اند و به
بحث مطرح شده و نامه نگاریهای صورت گرفته اداره مطبوعشان در خصوص عدم شفافیت در اجرایی شدن این آیین نامه اشاره
کردند.
جناب آقای احمدی معاونت محترم تجاری شرکت مخابرات
ایشان اشاره کردند با دستور دولت در شرکت خدمات رسانی مخابرات در صورت اختشاش و قطعی در خدمات رسانی اینترنت ،این
شرکت موظف به پرداخت خسارت می باشند.
جناب آقای افغان رئیس اداره پیشگیریهای اجتماعی و مدیر حقوقی دادگستری استان:
به صراحت قانونی و به اجرایی شدن این آیین نامه اشاره کردند که آیین نامه با توجه به تصویب در جلسه هیئت وزیران ضمانت
اجرایی داشته و هر گونه تخلف در اجرای آیین نامه میتواند از مراجع قانونی پیگیری شود و شخص حقوقی و حقیقی با درج میزان
خسارت در قراردادها و میزان پیشبینی خسارت توسط بیمه پیگیری قانونی کند .ایشان پیشنهاد کردند که در قراردادها بحث
خسارتها توسط شرکت بیمه و خسارت ناشی از قطعی وضع شود و از مراجع قانونی پیگیری گردد.
جناب آقای بنیادی معاونت محترم اجتماعی فرهنگی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در راستای اجرای ماده  154قانون کار در جهت تکمیل و توسعه فضاهای ورزشی کارگری و ارائه خدمات به قشر تالشگر کارگران و
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کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون کارگاههای تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی در جهت اجرای موضوع تبصره ماده 154
قانون کار همکاری الزم را با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.
در ادامه معاونت اجتماعی اداره کار با توجه به ابهام موجود در تبصره  2ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قانون
مربوطه به شرح موارد زیر پرداختند:
طبق ماده  154کلیه کارفرمایان کارگاه های تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش با وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی همکاری نمایند .طبق ماده  7آیین نامه اجرایی این قانون کلیه کارفرمایانی که تعداد شاغلین کارگاه های مربوطه به آنها
کمتر از  500نفر می باش د در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند موظفند ساالنه
مبلغ ده هزار تومان به ازای هر کارگر به حساب خزانه دولت واریز نمایند .متعاقباً مبلغ اخذ شده از اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
استان جهت تکمیل فضاهای ورزشی نیمه تمام عودت داده می شود.
اگر این فضای ورزشی در خارج از محیط کارخانه یا کارگاه تولیدی احداث شود می بایست کلیه هزینهها و مستندات دال بر اجاره
به امور مالیاتی استان ارسال شود تا با توجه به مبالغ ارائه شده به امور اقتصاد و دارایی مالیات مربوطه طبق آیین نامه های مذکور
محاسبه شده و مبالغ محاسبه شده تهاتر شود .در صورت اجاره شامل تبصره  2ماده  138شده و تهاتر قابل اجرا می باشد و جزء
معافیتهای مالیاتی محسوب نمی شود.
ضمناً ایشان به افزایش میزان مبلغ دریافتی از کارفرمایان در صورت عدم ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه از  10000ریال به
 100000ریال از سال  95به بعد اشاره کردند.
جناب آقای باقری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی
در مورد کلیات و متن قوانین  154قانون کار و تبصره  2ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبات تهاتر در اداره
مالیات مواردی را ایراد کردند.
سرکار خانم طریقی کارشناس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی
ایشان در قبال رقم قانونی حق سرانه ورزشی کارگران در سال به وجود ابهام در گزارشات شفاهی و مکتوب اداره کارو متن
استخراج شده قانونی (متن قانون وصول درآمد های دولت و متن قانون کار) اشاره نمودند بنابه مکاتبات واصله از سوی اداره محترم
اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی به واحد های تولیدی این رقم به میزان  100هزار ریال اعالم شده است در حالی که رقم قید شده در
متن قانون به انضمام اصالحات آن رقم  10هزار ریال تعیین گردیده است لذا این اتاق خواستار ارائه مدرک کتبی و قانونی دال بر
هزینه صد هزار ریال ساالنه به ازای هر کارگر از نماینده اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی است.
در نهایت جلسه رأس ساعت  12با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
در زمان کمبود برق ،گاز یا خدمات مخابرات ،واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات
ماده  25قانون
بهبود محیط
کسب و کار

مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق ،گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی
اعم از صنعتی ،کشاورزی و خدماتی ،وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند .هرگاه دولت
به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی
واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند ،موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها
ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعالم کند.
 -1شرکتهای خدماترسان ملزم و متعهد به درج موضوع ماده  25قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قرارداهای می باشند.
و بایستی یک نمونه قرارداد به دبیرخانه شورا جهت بررسی ارسال نمایند.
 -2چنانچه به هر دلیلی موضوع ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار در قراردادها ذکر نگردد بایستی به صورت کتبی به اطالع
اتاق بازرگانی برسد.

تصمیمات یا
مصوبات جلسه

 -3اتاق بازرگا نی و سایر دستگاههای اطالع رسانی الزم است جهت آگاهی ذینفعان بایستی اطالع رسانی الزم را در خصوص
موضوع ماده  25قانون بهبود محیط و کسب و کار انجام دهند.
 -4چنانچه واحدهایی به دلیل قطع خدمات شرکت های خدمات رسان دچار خسارتی شوند ،می توانند با مراجعه به دستگاههای
ذیربط و ارائه مستندات پیگیر دریافت غرامت خود باشند.
 -5امور اقتصاد و دارایی نسبت به اجرایی شدن ماده  25قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نظارت و مکاتبات الزم را انجام
دهد.
 -6مقرر گردید آخرین نسخه از آیین نامه ها مفاد قانونی و بخشنامههای اصالحی دال بر پرداخت هزینه صد هزار ریال ساالنه به
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ازای هر کارگر از سوی اداره کار به این اتاق ارسال گردد.
ولی اهلل منصوری (عضو هیئت نمایندگان اتاق)
سجاد نباتچیان (رئیس -خانه صنعت ،معدن و تجارت استان)
محمد عینی فرد (قائم مقام محترم دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)
امیر رحیمی (مسئول صدور پروانه -اداره کل دامپزشکی)
سعید ادیبان (معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه استانی -شهرداری)
روح اهلل کرم زاده (کارشناس مسئول صدور مجوزها-نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)
سید محمد موسوی (معاون بازسازی و مسکن روستایی _بنیاد مسکن انقالب اسالمی)
مرتضی بنیادی (اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
زین العابدین گنجخانلو (مسئول بازبینی– اداره کل گمرک استان)
مجتبی پوراسکندری (مدیر برنامه ریزی -شرکت برق منطقه ای)
رضا باغبانی (معاون توسعه مدیریت-راه آهن)
علیرضا افغان (دادگشتری_ریاست اداره پیشگیریهای اجتماعی و مدیر حقوقی)
معصومه نظری (کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی-سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
مصطفی باقری (معاون امور مالیاتی)
حجت اله قصابی (مدیر امور سرمایه گذاری-سازمان جهاد کشاورزی)
حاضرین در
جلسه

اسماعیل شاجری (دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری-معاون)
علی احمدی (معاونت تجاری-مخابرات منطقه زنجان)
میترا حمزه لوئی (رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد -اداره استاندارد)
لیال قائدی (شورای هماهنگی بانک ها-مسئول اعتبارات-بانک سپه)
میترا ژاله رجبی (کارشناس حوزه ریاست _سازمان صمت)
جمشید عبادی (سرپرست و کارشناس ارشد وصول حق بیمه -اداره کل تامین اجتماعی)
غفور حمیدی (معاون اقتصادی –اداره کل امور اقتصاد و دارایی)
یوسف عباسی (نماینده شرکت گاز استان-شرکت گاز استان زنجان)
مرتضی عزیزپور (اتاق اصناف زنجان-نماینهد اتاق اصناف)
محمد علی حمزه پور( معاونت اداره کل-اداره کل ورزش و جوانان)
علی مدقالچی (معاون حمل و نقل-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای)
حسین مهدی نژاد (معاونت پشتیبانی-شرکت آّب منطقهای زنجان)
اردشیر ابراهیمی (معاون برنامه ریزی-شرکت آّب و فاضالب زنجان)
حیدر سعیدی (نماینده-شرکت توزیع برق زنجان)
شبنم اسکندری (مسئول دبیرخانه شورای گفتگو)
امید مالکی (کارشناس روابط عمومی اتاق بازرگانی)
محمدرضا عسگری (کارشناس کشاورزی اتاق بازرگانی)
سیمین طریقی (کارشناس صنایع اتاق بازرگانی)

غائبین

نماینده اداره راه و شهرسازی
نماینده محترم دانشگاه علوم پزشکی
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