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 مشروح  مذاکرات 

 (: طرح موضوع پیگیری مصوبات شورای گفتگوی استان:1خارج از دستور )

با عنایت به اینکه تشکیل جلسات در راستای بمبود محیط کسب کار می باشد و این    ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

اقدامات الزم در خصوص   با حصور نتیجه انجام خواهد شد، لذا بایستی  از موارد علیرغ   اجرای مصوبات استانی  مم   صورت گیرد. در برخی 

وبات پیگیری ها، اقدامات انجام شده به دبیرخانه منعکس نمی گردد که این موضوع باعث عدم اطالع دبیرخانه از فرایند اجرا و یا عدم اجرای مص

 استانی می باشد.  

طرح موضوعات با هدف مرتفع شدن مشکالت می باشد    همانگونه که استحضار دارید، تشکیل جلسات و  عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

و این جلسات زمانی مثمر ثمر خواهند بود که منتج به نتیجه گردد. در یازده جلسه ای که طی سار جاری برگزار شده، مشاهده می گردد برخی 

ع هستند بایستی اقدامات الزم را انعکان  مستولین ادارات کل و افرادی که پیگیر موضودر این خصوص  مصوبات منجر به نتیجه نشده است.    از

. در غیر اینصورت تشکیل جلسات بی فایده خواهد بود. در این راستا دیگری اتخاذ گردد  نمایند، تا چنانچه نتیجه ای حاصل نگردید، راهکار

نمود. همچنین  پایش تگاه ذیربط را اقدامات انجام شده توسط دس برگزار کرد و بالتکلیفتوان یک جلسه اختصاصی برای مرور کلیه مصوبات  می

 فرایند اقدامات انجام شده در خصوص پیشنمادات ملی را نیز می توان در این جلسه پیگیری کرد.

در خصوص مصوبات ملی و استانی، اصلی ترین خواسته های بخش خصوصی مربوه    محمد کالمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

جا دارد از تی  اقتصادی و عمرانی استان تشکر داشته باشی  که بطور جدی همکاری نموده مشکالت مربوه به سممیه    ملی می باشد.  موضوعاتبه  

گزارشی    تصویب شده، جمعبندی تصمیمات استانی    منظورآرد حل، مشکل گاز و تامین سوخت سیمان صوفیان، را مرتفع نموده اند. آماده ای  به  

 موضوعات ملی از حیطه ما خارج می باشد.    ئه دهی . لیکنمبنی بر اقدامات انجام شده ارا

اداره کل مربوطه بایستی نسبت به روند کار    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا: نیز مرتبط با هر اداره کلی باشد  موضوعات بخش ملی 

 اجرائی شده یا نه و یا در چه مرحله ای قرار دارد.  موضوعات گزارشی ارائه دهد. در کل باید به طور شفاف مشخص شود که

 از جلسات بعدی زمانی را نیز به پیگیری موضوعات اختصاص خواهی  داد.  ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز: 

موضوعاتی که در رابطه با   .دموضوعات مرکزی نیز دو قس  می باشن  غالمرضا نوری، نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی:

از وزارتخانه دارند که در این حالت استانی تلوی می شود. ولی موضوعاتی که به شورای  حل مشکالت استانی نیاز به مشورت و یا راهنمایی 

سی دهی  که  گفتگوی مرکزی ارجاع داده می شود، ملی تلوی می گردد. سرعت عمل شورای گفتگوی کشوری ک  می باشد و بمتر است انعکا

 مصوبات زیادی ارجاع داده ولی پاسخی دریافت نکردی .  

تور وع بررـس  پیگیری   :(1) پیش از دـس اد  یموـض مول  یزـشیو انگ   یرفاه  یایمزا  قیمـص ه    مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف نیمـش ـس

 "نشست شورا نیو هشتم تادمصوبه هف "؛یها ات ی( قانون مال83از موضوع ماده ) رانیحقوق بگ 

احکام   بر اسان   اختصاص یافته است.  78پیگیری مصوبه جلسه   جلسه بهاولین موضوع    ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

اداری   عدالت  کار  دیوان  قانون  انگیزشی مشمولین  و  رفاهی  و  مصادیق  اعاده  مالیاتقابل  از  باشد   معاف  فرمایشمی  اسان  بر  رئیس محترم   . 
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از طرفی قرار بر این بود مدیر کل محترم امور    د.شدیوان عدالت اداری پیگیری خواهند  توسط دادگستری استان از    ، این موضوعدادگستری استان

   .مالیاتی استان نیز پیگیر موضوع باشند

می باشد و قبل از عید  دیویان عدالت اداری  این موضوع در حار حاضر در دستور هیات عمومی    موسی خلیل الهی، رئیس دادگستری استان:

 پاسخ خواهند داد. 

 د. ش دپیگیر موضوع هستی  به محض دریافت پاسخ، ابالغیه مربوطه را ارسار خواه عیسی اورج زاده، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان:

در این خصوص اعالم نظر نموده است و موضوع ی  معاونت حووقی ریاست جممور  یداله امامی، نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان:

هست و چنانچه درخواست مطالبات از تا عید فرصت  ، صرفا  سار گذشته  با توجه به اینکه برای پیگیری مطالباتمنتمی  کامال آشکار می باشد.  

 . داری توسط اداره کل امور مالیاتی را درخواست  سوی اداره کل امور مالیاتی قبور نگردد، مطالبات بی اثر خواهد بود، لذا پذیرش نامه های واحدها  

 مشکلی در این خصوص نداری .   عیسی اورج زاده، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان:

 :  یموضوعات صنعت گردشگر  (:1دستور جلسه ) 

   ی صنعت گردشگر انیکارفرما  یا مهیب   یجرا یموضوع عدم استفاده از بخشودگ یبررس -

   یبر ارزش افزوده صنعت گردشگر ات یموضوع مشکالت مال یبررس -

    یصنوف گردشگر یغاتیتبل یدرخواست حذف عوارض تابلوها یبررس -

  تعطیلی بخاطر شرایط کرونا دستور    98از فروردین تا خرداد سار    محمد ملکی، مسئول کمیته گردشگری کمیسیون کارآفرینی اتاق تبریز: 

از این    ،دلیل عدم آگاهی، فعالین این صنف  . متاسفانه بهمطرح شددر رسانه ها  تعطیلی اممار بیمه تامین اجتماعی  در زمان    داده شد ودفاتر  

جرائمی که برای این ایام حذف  پیشنماد    ، داشتی   رئیس سازمان تامین اجتماعی استاندر جلساتی که با    تسمیالت بمره نبردند. در این راستا

اما دفاتر گردشگری تا حد امکان    است،کسب و کارهای گردشگری متضرر شده    98با وجود اینکه از سار    .شدارائه ده است  برای دفاتر منظور ش

 لذا حمایت از بخش گردشگری بایستی از اولویت های دولت باشد. اند نفرات مورد نیاز مجموعه را حفظ کنند.  سعی کرده

صورتیکه مسافری که در قالب تور ثبت نام    در  .اعمار می شوددفاتر گردشگری  نش های مالی  ارزش افزوده برای کل تراکمالیات بر    متاسفانه

بایستی از کارمزد    امور مالیاتی اداره    شده و پرداخت  قبال  می باشد که ارزش افزوده این موارد به نوعی    ...کند دارای بلیط هواپیما، هزینه هتل و   می

دریاف افزوده  ارزش  بر  مالیات  این خصوص در  مجموعه ها  در  متاسفانه  نماید.  داردمختلف  شمرهای  ت  باعث تحمیل   اختالف سلیوه وجود  و 

 مضاعف برای فعالین این صنف می گردد.  های هزینه

در طور هفته گذشته در منطوه آزاد ارن دو هتل    محمدعلی عالقه بند، رئیس انجمن رستوران های بین راهی و مراکز رفاهی استان:

و از این کار خودداری شود.   شناساییاین امر    عوامل. تواضا داری     شدیروبرو خواهتعطیل شده است که با ادامه این روار به مشکالت جدی  

حالیکه در بسیاری از موارد کارگران اخراج    رد  .سازمان تامین اجتماعی بدون بررسی الزم تولیل لیست بیمه را تولیل نیروی کار تلوی می کند 

ری  نشده اند بلکه ترک کار کرده اند. این موضوع باعث می شود که کارفرمایان نتوانند از بخشودگی جرائ  بیمه ای استفاده کنند. درخواست دا

ملیاتشان را فعالین اقصادی امکان پرداخت    امسار نیز همان روار باشد تا  . طبق روار سار های قبل که یکبار در سار بخشودگی اعمار می شد

. در مورد مالیات بر ارزش افزوده، چون فعالیت ما به صورت خدماتی می باشد و با ارئه خدمات سود دریافت می کنی  و نمی توانی   داشته باشند
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صنعت گردشگری یت  معافدر خصوص    ده است.مشکالت دیگیری گریبانگیر این بخش شلذا    ، کنی   دریافت  ارزش افزوده را از مشتری  کل مالیات بر

معافیت داشتی . واحدهای گردشگری درخواست  تمامی  صورتیکه ما برای    در  .مطرح شد  "مراکز اقامتی"معافیت  لیکن    .اقداماتی نیز انجام دادی 

اخذ می کنند. درخواست داری  اداره دارائی و  جریمه کتمان آن را به عنوان   مابوی  انجام می شود،سار اخیر  بر اسان اعمار خود اظماری که در

 . برای این صنوف ارائه شودحتی بویه سازمان ها فعال پرونده های صنعت گردشگری را برای اجرا نفرستند و فرصتی 

فزایش  درصد ا  25ساالنه    97مصوب شده است و تا سار    87از سار    مورد بعدی در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی است. این عوارض که

همانگونه   .برابر افزایش دادند  500و هزینه تابلو ها را    رسیددر تبریز نیز به تصویب    ، در مشمد ارائه شده بود  97براسان طرحی که در سار    ،داشت

  غاتی ی تبلیدرخواست حذف عوارض تابلوهالذا برای حمایت از این بخش  .  است برای جذب گردشگر نیاز به زیباسازی شمر  که استحضار دارید  

 برای واحدهائی که دارای مجوز از میراث فرهنگی می باشند داری .  

در  براسان مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا    98با شیوع بیماری کرونا در اواخر سار    جعفر سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان: 

واحدهای زیادی از جمله واحدهای صنعت گردشگری نیز مراجعه   .اممار حق بیمه در بازه های زمانی مختلف اعمار شد   ،تینوع فعال  14خصوص  

در این مورد هیچ کارگاهی نمی تواند ادعا داشته باشد که بدهی آنما توسیط نشده است.   و درخواست توسیط نمودند.کرده و از این اممار استفاده  

  حفظ اشتغار و  2فعار بودن کارگاه    تی، خدماتی با دو شرهبرای تمامی واحدهای تولیدی، صنع  1400قانون بخشودگی جرائ  در قانون بودجه  

 01/01/1400کارگری ترک کار کرده باشد باید جایگزینی لحاظ شود. از تاریخ  چنانچه    ، در طور استفاده از بخشودگی جرائ مطرح شده است.  

استفاده کنند. در تمامی رسانه های استانی و کشوری  تا بتوانند از این فرصت    شده استکارگاه را توسیط    4000بدهی بالغ بر    31/04/1400الی  

ماه این موضوع اطالع رسانی شده بود. اگر نتوانستند از این فرصت استفاده کنند می توانی  تمامی بدهی های معوقه کارگاه ها با توجه   3به مدت  

قسط توسیط بندی    60ران مالی براثر تحری  ها شده اند تا  به وضعیت کارگاه های بحرانی چه تاثیرپذیر از کرونا و چه کارگاه هائی که دچار بح

کارگاه مطرح می شود و بدهی های آنما به صورت طویل المدت توسیط می شود. اگر بخواهی  مجدد از    5الی  6کنی . در هر جلسه ستاد تسمیل  

نامه مربوطه را تنظی  کرده و برای سازمان ابالغ    طرح شود و دولت محترم آئین  1401در قانون بودجه    ستیبای  ،بخشودگی جرائ  استفاده کنی 

 اینصورت قابل اجرا نمی باشد. برای حل مشکل در حار حاضر می توان از توسیط بدهی ها استفاده کرد.   در غیر .شود

ها  به این مجموعه  آسیب جدی در اثر کرونا    انه حمایت الزم از صنعت گردشگری انجام نشده وفمتاس  عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

در حوزه گردشگری موضوع    سهعالقه بند فرمودند    یکه آقا  یحاتیبا توجه به توض.  اعمار شودکه بایستی تممیداتی در این خصوص  وارد شده  

حق بیمه، لیست واحدهایی دارای جرای  بیمه جمع گردد و طی مذاکره ای با سازمان تامین اجتماعی    در مورد بخشودگی جرائ   .باشد  یمطرح م

 اقداماتی جمت حمایت از این واحدها برنامه ریزی گردد. 

 ما طبق گزارشی این لیست را ارائه می دهی .  جعفر سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان:

آموزش   عدم طبق بررسی های انجام شده علت اصلی نارضایتی ها از اداره امور مالیاتی،    اداره امور مالیاتی استان: عیسی اورج زاده، مدیر کل  

راستاباشد می این  در  کنند  .  مراجعه  آموزش  برای  تا  کردی   درخواست  اصناف  استادان   .از  توسط  مالیاتی  امور  اداره  در  فضا  ایجاد  با  نیز  ما 

از    های مسافرتی زمانی اتفاق می افتد که مودی دفاتر و اسناد ارائه نمی دهد.توراخذ مالیات از تراکنش ها برای  هی .  های الزم را ارائه د آموزش

. همانطور هستی قانون تغییر یافته است و رویه قانون به سمت خوداظماری مالیاتی پیش می رود و ما موظف به قبولی اظمارات مودی    95سار  

  . درصد را بررسی کردی    30درصد را قطعی اعالم کردی  و کل موارد را قبور کرده و تنما    70رد اصناف بدون بررسی  که سار گذشته نیز در مو

در  95در بحث شرکت ها نیز می خواهی  به همین سمت سوق دهی  تا بتوانی  بدون ورود اداره امور مالیاتی و بدون بررسی قبور کنی . از سار 

( درآمد مشمور مالیات ابرازی مطرح شده است یعنی بخشی از 132در ماده    .گیری هایی صورت گرفته استبحث معافیت های مالیاتی سخت
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اصناف اظمارنامه صفر تحویل می دهند و سیست  آنرا به عنوان اظمارنامه    د گرفت. لیکنمورد معافیت قرار خواه  ،مالیات که توسط مودی ابراز شود

کند.    مامور مالیاتی موظف است معافیت اعمار  ،و معافیت این واحد کال منتفی می شود. اگر در بحث تورها تفکیک صورت گیرد  کند نمیقلمداد  

 روار ما با اموراجرائیات اینست که قبل از ورود عوامل اجرائی، مودی در جریان قرار گیرد تا اگر مشکلی مطرح باشد بررسی شود.  

ماه های پایان سار بسر    درشده است و  اینکه صنعت گردشگری دچار بحران    ا عنایت بهب  یس اتاق بازرگانی تبریز: ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئ

 اری از اجرائیات را دارند.دبری ، بخش خصوصی درخواست تعامل و خود می

سار پرداخت حووق کارگران می باشد  یکی از اولویت های تولیدکنندگان در صنعت گردشگری در پایان    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

حداکثر دستگاه های اجرایی بایستی    .متاسفانه در حار حاضر بخشی از معوقات حووقی نیز مطرح می باشد  است.و این موضوع قضیه مممی  

تا سار    . پرداخت کنند  تا بلکه بتوانند از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کرده و حووق کارگران خود را  ندکمک را برای این صنعت داشته باش

به این    1400آینده بتوان برای حل مشکل آنما فکر اساسی کرد. با بازرسی و دیوان محاسبات در این خصوص گفتگو صورت گیرد تا در ایام سار  

 موضوع ورود نداشته باشند.  

پیرو جلسات تشکیل شده با عزیزان صنعت  سیدکاظ  زعفرانچیلر، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و ... شورای شهر تبریز:

منتمی در کمیسیون بحث هتل ها   .گردشگری، درخواست حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی سر در و در ملک خود بخاطر شرایط کرونائی داشتند

محترم بر این شد که  در صحن شورای شمر رای اعضای    و اماکن اقامتی مصوب شد ولی حذف آن برای کل صنوف گردشگری رای کافی نیاورد. 

در دوران کرونا برای مراکز اقامتی حذف شده و چون تعرفه ها یکساله می باشد برای سار بعد باید مجدد تصویب شود. چنانچه در این جلسه  

وع نیز بستگی  این موض  البته  .منعکس کرده و سعی خواهی  کرد اصالحیه ای در این خصوص داشته باشی اتخاذ گردد، به شورا  مصوبه ای    مطرح و

 دارد   شمر به رای تمامی اعضای شورای

ما بطور کلی حذف عوارض زیباسازی تابلوهای سردرب    محمدعلی عالقه بند، رئیس انجمن رستوران های بین راهی و مراکز رفاهی استان:

لیکن این معافیت برای مراکز   . ده بودبرای تمامی ایام درخواست شو ملک برای واحدهائی که از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی دارای مجوز  

   اقدامتی تصویب گردید.

: در ارتباه با هتل ها، مسافرخانه ها و اماکن گردشگری تابلوی سردرب ایراد نداشته و از امسار  شهرام دبیری، رئیس شوراهای اسالمی استان

. برای باشند  یاز هرگونه پرداخت عوارض معاف مها صادر می شود    در پشت بام نیز رایگان می باشد. پروانه ساختمانی که برای هتل ها و اقامتگاه

. برای واحدهائی که آقای عالقه بند مطرح  شده استدرصدی لحاظ    40رستوران ها، قموه خانه های سنتی و مراکز فرهنگی و هنری تخفیف  

 ولی در سطح شمر امکان پذیر نمی باشد.  کردند می توان برای ملک خود که در خارج از شمر واقع شده اند اصالحیه داشته باشی  

ارائه نمی شود تا    ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز: به این موضوع توجه کرد که برای تابلوهای تبلیغاتی خدماتی  باید 

گذاری اداره کل اقتصاد و دارائی می باشد و این اداره نیز برای کمک به این موضوع    از طرفی این ضرائب بر اسان ارزش  .عوارضی نیز اخذ شود

 باید اقداماتی در این زمینه انجام دهد.  

ه ) تور جلـس ش ها  یاز حذف برخ  یتبعات ناـش  یبررـس  (:2دـس ئول  ینامه ها  مهیمربوط به ب  یاز پوـش کارفرما در قبال کارکنان بر    یمدن  تیمـس

  رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهیب1400/ 01/ 28مورخ 0001الف /  72-00اساس بخشنامه شماره  

براسان قانون مستولیت مدنی کلیه افراد جامعه اع  از حووقی و حویوی در قبار خسارتی   جواد تقی پور، رئیس انجمن پیمانکاران استان: 

مدنی مطرح  به نام بیمه های مستولیت    بینی شده راهکاریمستولیت جبران دارند. قانون جمت جبران خسارت پیش    ،که برای غیر وارد می کنند 
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از طرف   بنده   ا در قبار حوادث ناشی از کار در قالب پوشش بیمه ای جبران کنند.که فعاالن اقتصادی می توانند خسارت های خود رکرده است  

شرکت ساختمانی فعار در استان در خصوص بیمه های مستولیت پروژه های عمرانی صحبت می کن . در اوایل سار از طرف بیمه مرکزی   2500

که برخی از این تغییرات مشکلی بر مشکالت قبلی پیمانکاران   ستشده اتغییراتی نسبت به پوشش های قبلی ایجاد  و  بخشنامه ای ارسار شد  

افزوده است. برخی پوشش ها از جمله پوشش بیمه ای برای مستولیت پیمانکاران اصلی و فرعی، پوشش بیمه ای برای ممندسین ناظر و ممندسین 

مشکالتی برای شرکت های ساختمانی شده است.   مشاور، پوشش بیمه ای برای شخص بیمه گذار حذف شده است که باعث ایجاد ابمامات و

.  است( شرایط عمومی بیمه نامه ها 13ماده   ذیل اعمار محدودیت از هر نوع پوشش اضافی نیز جزو تغییرات جدید می باشد که مغایر با تبصره 

خواست بازنگری این بخشنامه و برگرداندن در   ، به دلیل ایجاد ابمامات و مشکالتی که در آینده به دلیل ایجاد این تغییرات بوجود خواهد آمد

  معرفی توانی  این افراد را به نام    از طرفی شکل فعالیت طوری می باشد که پیمانکاران فرعی مشخص نمی باشند و نمی  را داری .   کلوزهای قبلی 

درحالیکه بیمه مرکزی تاکید به مشخص بودن نام و مشخصات پیمانکاران فرعی دارد. بحث آموزش نیز مطرح می باشد پیمانکارن فرعی   نمایی . 

 باشد.  طبیعتا این مستولیت بر عمده بیمه مرکزی می  . عه خود را تحت پوشش بیمه قراردهند ندارندومجم اطالعی در مورد اینکه باید افراد زیر

تغییرات ایجاد شده در شرایط عمومی و پیوست های بیمه نامه مستولیت   ی، معاون فنی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی:محمدعلی مهر

خود را در خصوص   آمادگی  ،تشکیل شد در اتاق  در جلسه کارشناسی که    .مدنی و ابمامات موجود در آن باعث ایجاد یک سری دغدغه ها شده است

ارائه پوششی در بیمه نامه    ،. در هیج کجای دنیا برای شخصی که مستولیت حادثه آن را کسی قبور نمی کند کردی اعالم  آموزش و رفع ابمام  

این موضوع قبال در متن بیمه نامه مستولیت مدنی وجود داشت ولی    .بلکه بیمه نامه مخصوص و مجزا به نام حوادث انفرادی وجود دارد نمی کند.

بلکه شامل تمامی پروژه ها   .مندسین ناظر بیمه نامه ای برای مستولیت خود دارند که صرف یک پروژه نمی باشداکنون بیمه مستولی می باشد. م

و اگر این مشخصات و نیروهای انسانی   می شودمی باشد یا در قرارداد پروژه های عمرانی نام و مشخصات پیمانکاران فرعی به طور مشخص قید 

ل پوشش می شود. علیرغ  این موضوعات این دغدغه ها وجود دارد و به بیمه مرکزی منعکس شده است. یک نیز در این بیمه نامه قید شود شام

متاسفانه از طرف انجمن حاضر به جمع بندی    . به شورای عالی بیمه نیز مراجعه کرده اند  و  هفته قبل انجمن عمرانی ایران جلسه ای تشکیل دادند

در تغییرات جدید در پروژه های ساختمانی    . در شورای عالی بیمه تغییراتی ایجاد شد ابالغ خواهد شدما نیز پیگیر موضوع هستی  اگر    . نشدند

 گچ کار و پیمانکار جزو عوامل اجرائی محسوب می شوند و نیاز به ذکر نام و مشخصات آنما نمی باشد.  

در مورد تکالیفی  و اطالع رسانی  از طرفی آگاهی    دارد.  رفع ابمامات  واین موضوع نیاز به شفاف سازی    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

مورد تنویر افکار داشته باشید و با مجموعه های عمرانی به    3شما باید در خصوص این    رعایت هستند وجود ت=ندارد یا ناقص است.که ملزم به  

 محدودیت و مشکالت شده است و نیاز به توضیح و رفع ابمام می باشد. توافق برسید. بخشنامه جدید باعث ایجاد 

 مانکارن ی مرتبط و پ   ریغ   یها  تیدر دو موضوع فعال  دیجد  راتییدر تغ  محمدعلی مهری، معاون فنی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی:

توضیح از طرف شرکت   ما آماده  طی جلسه ای  موارد  ریدر مورد سا  یول  .باشد  یمطرح م  یمرکز  مهیابمام بوجود آمده بود که در سطح ب  یفرع 

 های بیمه می باشی . 

بر   ات یبر درآمد و مال ات یو اخذ مال  یدگیبه نحوه رـس  یآـسانـسور و پله برق  یکـشور  هیاتحاد  یمراتب اعتراض اعـضا  یبررـس  (:3دـستور جلـسه )

 ارزش افزوده

به یکی از مشکالت شرکت های خدمات دهنده آسانسور  محاسبه مالیات علی الران برای    بازرگانی تبریز: ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق  

و تفکیک   عدم وجود راهکارهای انتوار و پیگیری فروش از طریق شرکت های واردکننده صنف آسانسور تبدیل شده است. این مشکل که به دلیل  

  شده است.آسانسور حمیل هزینه مضاعف برای شرکت های خدماتی ، باعث تبوجود آمده قراردادهای خدماتی و فروش 
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  مالیات بر اکثر قطعات آسانسور وارداتی می باشد و در زمان واردات    اتابک نیرومندی، عضو اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و  ...: 

ضوع  وکنند. این م  برای کل قطعات مالیات پرداخت می  لیکن،  ما شرکت خدماتی می باشدصنف  شرکت های  اکثر  ارزش افزوده آنما اخذ می شود.  

کامال عملیاتی نشده است و علیرغ  ارائه اسناد و مدارک  سامانه جامع مالیاتی  متاسفانه  .  داده نشده استترتیب اثر    لیکن  ، به دفعات مطرح شده

 راسان موررات رسیدگی نمی کنند.   ب  اداره امور مالیاتی به نوعی علی الران محاسبه کرده واز سوی فعالین این حوزه، 

گواهی های صادره را  اداره استاندارد تعداد   . بستگی داردگواهی استاندارد  اخذ    به  شمرداری  توسطالزام اخذ پایان کار  همانگونه که مطلع هستید،  

 ی کرده و مالیات اخذ می کند. و اداره امور مالیاتی تمامی آن ها را به عنوان فروش تلو ارائممی نماید به اداره امور مالیاتی 

درصد    40اداره امور مالیاتی را متواعد نمایی  و در نمایت طی صورتجلسه ای مورر شد:    انجام شده، بر اسان پیگیری ها  توانستی     95در سار  

  . یکبار کل قرارداد را نصب لحاظ می کردند   ، ولی چون بندها به طور واضح بیان نشده بود  .نظر گرفته شده است  نصب در   یدرصد برا  60فروش و 

تا خدمات و    قرار براین شد که قراردادهائی آماده شود  در اتاق   درصد را فروش در نظر می گرفتند. در جلسه کارگروه تشکیل شده  40سپس  

   فروش از ه  تفکیک شوند. 

نمی توان از معافیت    ،اسناد و مدارک ارائه نشود  هماهنگونه که استحضار دارید چنانچه  امور مالیاتی استان:  عیسی اورج زاده، مدیر کل اداره

اسناد و مدارک مثبته  رسیدگی مطابق( قانون علی الران حذف شده است و 96ماده   95ها بمره برد و منجر به جرائ  مالیاتی می شود. از سار 

ولی متاسفانه    . اسان اسناد و مدارک تصمی  گیری کنی   ی آسانسور به ما فاکتور ارائه نمی دهند تا ما نیز بر . از طرفی شرکت هاانجام می شود

 غیر از این عمل می شود و ممیز مالیاتی نیز براسان شواهد موجود عمل می کند. 

یل شود به طور اتوماتیک اسناد و مدارک در اختیار : این صنف اظمار دارند اگر سامانه تکمابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز

 شما قرار خواهد گرفت. از طرفی در هنگام خرید قطعات آسانسور نمی توانند فاکتور خرید اخذ کنند تا به شما ارائه دهند. 

و مدارک خرید ارائه دهند و با    تکمیل پایانه در اختیار استان نمی باشد. اگر اسناد  عیسی اورج زاده، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان:

( توافق با ممیز کل می  238بنده شخصا به این موضوع ورود خواه  کرد. ماده    ،ارزش افزوده مضاعفی اخذ شود  چنانچهوجود ارائه این اسناد  

زی خواهی  داشت و درصد پرونده ها در سطح ممیز کل توافق داشته و قطعی سا  99سمت حرکت می کنی  و در خصوص    این  باشد ما نیز به

بر عمده قضات محترم می باشد و براسان حدن و گمان نظر نخواهند داد.  حاضر  ، در حار  شد می  اگر یک درصدی ه  به هیات ها سوق داده  

ها بم   به همین دلیل قانونگذار جرائ  سنگین لحاظ کرده است تا زنجیره    .اصلی ترین عامل در بحث ارزش افزوده شناسائی زنجیره ها می باشد 

نامه به عنوان مسکن کوتاه مدت    اینصورت عدم عدالت مالیاتی و نارضایتی مودیان بیشتر خواهد شد. ایجاد تفاه   ارتباه داده شوند که در غیر

ع  عمل خواهد کرد. از اتحادیه ها درخواست داری  اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و اگر در موردی ه  اجحاف صورت گیرد شخصا به موضو

 ورود خواه  کرد.  

، اختالف درآمد بین شرکت فروشنده و نصاب و حق العمل کاری مطرح می باشد، این  خصوصدر این    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

ها عمدتا در بحث نصب می باشند. شما به عنوان اداره مالیات باید جمت تفکیک قرارداد این صنف ساز و کاری داشته باشید. اگر اداره   شرکت

 حل خواهد شد. مالیات بتواند این تفکیک را روشن کند مستله 

ر مالیاتی ارائه نمی شود و ماموران ما مجبور به استعالم متاسفانه قراردادی به اداره امو   عیسی اورج زاده، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان:

اداره استاندارد نیز فوط تعداد را اعالم می کند و فروش یا نصب آن به ما اعالم نمی شود. در صورت ارائه اسناد و    . از اداره استاندارد می شوند

 مدارک این تفکیک ها مشخص می شود. 
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مشکل اساسی صنعت آسانسور اینست که عده ای بدون پروانه در این صنف فعالیت می کنند    یز:ناصر امامی فرد، مشاور حقوقی اتاق تبر 

طیف   3که اداره استاندارد و دارائی قادر به تشخیص آنما نیستند. عده ای نیز که دارای مجوز و شرکت ثبت شده و پروانه فعالیت می باشند در  

محسوب می شود. در جلسه کارشناسی تشکیل شده    "حق العمل"ده برای نصابان که  فعالیت می کنند: فروش، نصب، فروش قطعات وارد ش 

با هماهنگی اداره استاندارد و اداره مالیاتی،  قرارداد فروش، قرارداد نصب،   ارائه شد کهتیپ قرارداد مشخص  3 مبنی بر تدوین پیشنماد مشخصی 

 را   و از طرفی طرفین قرارداد نیز بتوانند چمارچوب حووق و تعرفه   گردد ت اخذ  مالیاالزم،  اشل های    و مشخص نمودنقرارداد حق العمل کاری(  

 . قبال قراردادی تنظی  شده بود ولی چون ایراداتی داشت اجرائی نشد( .مشخص کنند

 کاال وزارت صمت عیتوز نهیهز بیضرا دیطرح موضوع دستورالعمل جد  (:2خارج از دستور )

صمت تصمی  خوبی در مورد کنترر قیمت بازار به شکل نصب قیمت تولیدکننده به جای   وزارت  صنایع غذائی:رضا جعفری، دبیر انجمن  

  . که به نفع هر دو طرف می باشد. ما به عنوان تولیدکننده با ماهیت این تصمی  موافق هستی  اتخاذ کرده است قیمت مصرف کننده روی کاالها، 

حالیکه سود تولیدکننده کمتر از   در  .درصدی در نظر گرفته اند  17ده است؛ برای تولید کننده سود  اما اجرای بد این ایده خوب مشکل ساز ش

درصد با    17و با افزودن  قیمت تمام شده را ثبت    بر اسان این ابالغیه تولیدکننده بایستیاین مودار و طبق دفاتر موجود تک رقمی می باشد.  

 درصد  13با  درصد به آن اضافه خواهد کرد. حتی اگر شرکت پخش بتواند 13شرکت پخش نیز بر روی کال درج نماید. عنوان قیمت تولیدکننده 

نکدار در نمایت از ب  .گرفته نشده استحمل و نول را در نظر    نهیهز  یاز طرفبا توجه به این هزینه ها مدیریت کند سودی در کار نخواهد بود.  

ماه تولید    11  صنایع غذایی  های حالیکه کارخانه  در  .اجرایی می شودبممن    23اجرای این دستورالعمل  درصد به فروش برساند.    10خواسته با  

واحدهای  به ضرر    امکان پذیر نخواهد بود و این موضوع  مغازه دارانبرای  درصد    10تعیین    فروش نمایند.   اسفند  10بممن الی    20  تامی کنند  

اجرا در صنعت   قابلیتدلیل مطرح کردن این موضوع در شورا اینست که اعالم کنی  این قانون خوب با اجرای غلط    .تمام خواهد شدتولیدی  

، ابالغ آن به فروردین دستورالعمل  کارشناسی در خصوص این دستورالعمل انجام گیرد و با بازنگریکارداری     پیشنماد   .نداردشیرینی و شکالت  

. درخواست داری   خواهد شدنداشته باشی  برای واحدهای کوچک مشکل اساسی ایجاد  به این موضوع  دید کارشناسی    چنانچه  موکور گردد. ماه  

 همه معترض می باشند.   وبا پیشنماد انجمن صنایع غذائی موافوت شود. این موضوع سراسری می باشد  

اینکه  عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا: به  زیاد    حوزهاین  قیمت تمام شده  و    استموضوع درج قیمت نیز تصمی  سراسری    با عنایت 

 لذا به سود ک  قانع باشی . باشد،   می

 ی اسالم  یرهبر جمهور نی فرام یاجرا یکسب و کار استان در راستا  ط یکارگروه جهت بهبود مح لیتشک شنهادیپ (:3خارج از دستور ) 

  . مشکل ساز شده است  واحدهای تولیدیبرای  مصرفی    ض گازودرصدی قب  40افزایش نرخ    :معدنمسعود بنابیان، رئیس انجمن صنعت و  

سپس تعدادی کارخانه را به نام   .امکان پذیر نشد تنوع تولید،که با توجه  نمود بخش صنعتی 144معرفی  به مت در این خصوص اقدام وزارت ص

قرار   و  معاونت اقتصادی استانداری برگزار شدچندین جلسه با    در این خصوصکه نتیجه آن تغییر پروانه واحدهای تولیدی شد.  مشخص کردند  

در قبض گاز ماه اخیر اعمار نشده است. هفته پیش در جلسه ای که به عنوان فعالین  که    درصد کاهش یابد  10درصد به    40که    شدبر این  

در   رهبرفرمایشات  گردد و    فرمایشاتی فرمودند؛ درخواست داری  دستور فرمائید در شورای گفتگو تیمی تشکیل  هک  داشتی   رهبراقتصادی با  

 ، بررسی گردد.سطح استان مخصوصا در مووله کیفیت، بانکی و تامین که اه  مشکالت صنعت می باشد 

فنی، حکیمانه و راه گشا برای تولیدکننده و مصرف کننده  صحبت های موام معظ  رهبری با صنف شما    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

تولید مشخص باشد. کیفیت پایین قابل رقابت در بازار امروز کیفیت   ستیباشد، بحث ایشان این بود که در صورت حمایت از تولید داخلی، بای می

رصدی با چه مالک و  د 200الی  100د. افزایش قیمت ها بود که باید قیمت ها تحلیل شو نمی باشد. بحث بعدی که ایشان فرمودند بحث قیمت
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمی /  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

  ی زشوو یو انگ  یرفاه  یایمزا  قیمصوواد  یموضوووع بررسوو   پیگیری

سوم  حووق   مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف  نیمشومول

و   تادمصووبه هف  "؛یها  اتی( قانون مال83از موضووع ماده    رانیبگ

 "نشست شورا  نیهشتم

  ، درخواسوت مودیان در خصووص1400قبل از اتمام سوار  اداره کل امور مالیاتی  

 قبور نماید.سار قبل را  انگیزشی    مزایای رفاهی و  یمطالبات مالیات

2 

  ی ا  مهیب   یجرا  یموضوووع عدم اسووتفاده از بخشووودگ  یبررسوو 

    یصنعت گردشگر  انیکارفرما

به منظور حمایت از کسووب وکارهای به شوودت آسوویب دیده از کرونا، مجمع  .  1

نمایندگان اسوتان نسوبت به تمدید مملت اسوتفاده از بخشوودگی جرای  بیمه ای  

  "جتماعی تامین ا  27/03/1400مورخ    2531/1400/1000بخشوونامه  "موضوووع  

اقدامات الزم را بعمل آورده و تا حصوووور نتیجه پیگیری   1400تا پایان سوووار  

 نمایند.

توسوط    ای سوم  کارفرما، مهیب   یجرا  یداراواحدهای حوزه گردشوگری  سوت  ی. ل2

جمت ارائه راهکار و رفع مشووکالت این  احصووا   سووازمان تامین اجتماعی اسووتان  

 .ارائه گردد  اقتصادیبه معاونت هماهنگی امور    حوزه

ه   قیمت ها انجام گیرد. در حار حاضر افزایش  . بایستی بررسی الزم در خصوص دالیلماهانه افزایش قیمت وجود دارد انجام می شود؟معیاری 

تولیدکننده و ه  مصرف کننده هر دو ناراضی هستند. پیرو فرمایش حضرت آقا باید کارگروهی در استان برای برون رفت از این وضع موجود یا 

 راه کارهائی برای اجرای فرامین حضرت آقا تشکیل شود.  

استانداری تشکیل داده ای . نرخ گاز مراحلی را طی  جلسه در    11در مورد گاز حدود    محمد کالمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

ای  آقای استاندار نامهی  کرده است و قیمت ها مصوب کشوری می باشد. در ابتدا نرخ گاز شناور بود و تعداد واحدهای مشمور نیز زیاد بود. با امضا

ز نتایج به دست آمده حذف بحث شناور بودن نرخ گاز بود.  به وزیر محترم نفت و دو نامه به معاون اور محترم رئیس جممور ارسار کردی . یکی ا

شد. مورد آخر،   در حالیکه قبال به صورت تفسیر به رای عمل می   .واحد در استان ما ذکر شده است  43نتیجه دوم اینکه در حار حاضر تنما نام  

 د. مبالغ اضافی اخذ شده نیز عودت داده خواهد شد.  درصد برای واحدهای دیگر می باش  10درصد برای برخی صنایع و    40در حار حاضر افزایش  

واقعیت اینست که ما به عنوان دستگاه های دولتی تمام تالش خود را برای حمایت از تولیدکننده داری     عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

یر تولید شما می باشد داری . تولیدکنندگان باید دو  تا مانع زدائی اتفاق افتد. سعی در برطرف کردن عواملی که باعث ایجاد مانع در رشد و مس

مصرف کننده. نگاه های سودآور کالن در مجموعه ها باعث ایجاد فراز و نشیب و حمایت از  .  2. اشتغار موجود  1موضوع را مدنظر داشته باشند:  

ها   ین موضوع شاکی هستند که قیمت اجنان در مغازههمه تالط  نباید در بازار اتفاق افتد. مردم از ا  نامتوازن بودن قیمت ها می شود. این

  ، کند فرهنگ دینی و فرهنگ کار ایجاب می  لیکن  .مختلف متفاوت می باشد. می توان براحتی برای کنترر قیمت اقدامات نظارتی انجام داد

تمیه مایحتاج بیشتر نشود. حضرت آقا  مجموعه های بازار و اصناف در این خصوص مشارکت داشته باشند تا فشار آخر سار مردم برای خرید و  

. در عال   ناشی می گرددتفاوت زیاد درآمدها و هزینه ها    ازدلیل این نارضایتی    کهدر دیدار اخیر تاکید بر نارضایتی قشر عمومی جامعه داشتند  

 تا وضعیت بازار بیش از این آشفته نشود.  ندهمکاری داشته باش تمامی بخش هاانصاف باید 
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3 

بر ارزش افزوده صووونعت   اتیموضووووع مشوووکالت مال  یبررسووو 

   یگردشگر

 

( قوانون موالیوات بر ارزش افزوده مصووووب  9( مواده  13اینکوه بنود  بوا عنوایوت بوه . 1

  ،ی ا جاده   یشووومردرون و برون  یو مسوووافر  یحمل و نول عموم  خدمات  1400

ارزش افزوده معرفی کرده اسووت، لذا  یی معاف از پرداخت مالیات بر  ایو در یلیر

پیشووونماد می گردد، ماموران اداره امورمالیاتی اسوووتان طبق تکلیف قانونی و بر  

اسان دفاتر و مدارک ارائه شده توسط مودیان، خدمات مندرج در این بند را که 

داخول پکیج هوای مسوووافرتی و تورهوای تفریحی ارائوه می گردد، از دیگر موارد  

 الیات بر ارزش افزوده درخواست ننمایند.تفکیک نموده و م

اداره امورمالیاتی و سوازمان تامین اجتماعی اسوتان به منظور حمایت از کسوب  .  2

با این    1400و کار حوزه گردشوووگری، همکاری و تعامل الزم را تا پایان سوووار  

  معاونت هماهنگی امور اقتصوادی اسوتانداریبخش داشوته باشوند. در این خصووص  

اعمار  اقدامات الزم را  اداره کل بازرسووی و دیوان محاسووبات  جمت مسوواعدت  

   نماید.

4 

صووونوف   یغاتیتبل  یدرخواسوووت حذف عوارض تابلوها  یبررسووو 

     یگردشگر

با عنایت به اینکه در دو سووار گذشووته شوویوع ویرون کرونا به اکثریت صوونوف  

مربوه به صونعت گردشوگری آسویب جدی وارد کرده اسوت، پیشونماد می گردد،  

که دارای پروانه می باشند،  کلیه واحدهای تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی  

 د.از پرداخت هرگونه عوارض تابلو تبلیغاتی محل صنف خود معاف گردن

5 

مربوه به   یاز پوشووش ها  یاز حذف برخ  یتبعات ناشوو   یبررسوو 

کوارفرموا در قبوار کوارکنوان بر   یمودن  تیو مسوووتول ینواموه هوا  موهیب

شوووموواره    بوخشووونووامووه  /  72-00اسووووان  موورخ  0001الوف 

 رانیا  یاسالم  یجممور  یمرکز  مهیب28/01/1400

نامه های  به منظور اطالع رسوانی و آگاهی فعالین اقتصوادی از پوشوش های بیمه 

مسوتولیت مدنی کارفرما، دبیرخانه شوورا نسوبت به برگزرای کارگاه آموزشوی اقدام  

 نماید.

6 

آسوانسوور و پله   یکشوور  هیاتحاد  یمراتب اعتراض اعضوا  یبررسو 

بر ارزش    اتیبر درآمد و مال  اتیو اخذ مال  یدگیبه نحوه رس  یبرق

 افزوده

. با عنایت به اینکه مشوکل ایجاد شوده در نحوه رسویدگی درآمد صونف آسوانسوور  1

ناشوی از اختالف درآمد بین فروش و نصوب آسوانسوور می باشود و با توجه به اینکه  

اداره کل امور مالیاتی جمت تفکیک قراردادهای این صووونف سوووازوکاری ندارد،  

نوع قرارداد تیپ   3 "  پیشونماد می گردد: اتحادیه کشووری آسوانسوور و پله برقی

با تعریف اشووول های الزم تنظی  و به   "برای نصوووب، فروش و حق العمل کاری

اداره امور مالیاتی و اسووتاندارد اعالم نماید و اداره کل امورمالیاتی با اسووتناد به 

 این قراردادها اقدام به رسیدگی نمایند.

و حووقی که در . اتحادیه کشووری آسوانسوور و پله برقی لیسوت اشوخاص حویوی  2

از اداره کل اسوتاندارد اقدام به دریافت گواهی اسوتاندارد نموده اند از    1399سوار  

اداره کل امور مالیاتی و یا اداره کل استاندارد دریافت نماید و اشخاصی که مجوز  

 کسب ندارند را به اداره امور مالیاتی و اداره کل استاندارد معرفی نمایند.

7 
در راسوتای پیگیری مصووبات اسوتانی بالتکلیف، جلسوه اختصواصوی شوورا تشوکیل   پیگیری مصوبات استانیطرح موضوع 

 گردد.

8 
پیشونماد تشوکیل کارگروه جمت بمبود محیط کسوب و کار  

 رهبر جمموری اسالمی  نیفرام  یاجرادر راستای  استان 

رهبر جمموری اسوالمی جمت بمبود محیط   نیفرام  یاجراجلسواتی در راسوتای  

 گردد.کسب و کار استان توسط دبیرخانه شورا تشکیل  
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 

  یا   مهیب   یجرا  یموضوووع عدم اسووتفاده از بخشووودگ  یبررسوو 

    یصنعت گردشگر  انیکارفرما

اینکوه اسوووتفواده از بخشوووودگی جرای  بیموه ای در قوانون بودجه  . بوا عنوایوت بوه 1

سونوات گذشوته بسویار آسوانتر بود و با توجه به اینکه کارفرمایان تمام حوزه های  

در سوار های اخیر با مشوکالتی نظیر شویوع بیماری و تحری  های ظالمانه مواجه  

بودجوه سوووار  ( مواده واحوده قوانون  88بودنود، لوذا پیشووونمواد می گردد: مفواد بنود  

  ،ی اجتماع   نیوصوووور مطالبات معوق سوووازمان ت م  لیبه منظور تسوووم"  1392

  1391سار    انیکه تا پا  یو کشاورز  یصنعت  ،یصنف  یواحدها  ونیمد  انیکارفرما

  یاجتماع   نیبه سوووازمان ت م  یکاریب  مهیو ب مهیحق ب  شووودهیقطع  یبده  یدارا

قانون    نیاالجرا  شوودن االزم خیماه از تارظرف شووش کهیدرصووورت  باشووند،یم

  یها مهیجر  ند،یاقدام نما  شدهیقطع  یاصول بده فیتکلنییتع  ای  هینسوبت به تسوو

 احیا گردد.  1401در قانون بودجه سار    "..شودیآنان بخشوده م  مهیحق ب

2 

بر ارزش افزوده صووونعت    اتیموضووووع مشوووکالت مال  یبررسووو 

 یگردشگر

با توجه به اینکه در دو سوار اخیر شویوع ویرون کرونا آسیب جدی به صنعت  .  1

گردشوگری کشوور وارد کرده اسوت و این صونعت نیازمند حمایت جدی می باشود،  

  1387همواننود قوانون موالیوات بر ارزش افزوده مصووووب    :لوذا پیشووونمواد می گردد

( قوانون موالیوات بر ارزش افزوده  9( مواده  13د  بوه بنو  حمول و نوول هواییخودموات  

 اضافه گردد.

( قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوورح ذیل اصووالح گردد:  9( ماده  15. بند  4

تر و مممانپذیرها و مراکز   سوووتاره و پایین  3معافیت خدمات اقامتی هتل های  "

از وزارت  دارای مجوز    تموامی واحودهوای رفواهی، تفریحی و پوذیرائیاقوامتی و  

 "میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذیربط

3 

مربوه به    یاز پوشووش ها  یاز حذف برخ  یتبعات ناشوو   یبررسوو 

کوارفرموا در قبوار کوارکنوان بر    یمودن  تیو مسوووتول  ینواموه هوا  موهیب

بوخشووونووامووه شوووموواره    /  72-00اسووووان  موورخ  0001الوف 

 رانیا  یاسالم  یجممور  یمرکز  مهیب28/01/1400

-00ضوومن بازنگری بخشوونامه شووماره  بیمه مرکزی جمموری اسووالمی ایران  

، پیشوونمادات ذیل رادر این بخشوونامه لحاظ  28/01/1400مورخ    0001الف/72

 نماید:

 در فرعی و اصولی پیمانکاران مدنی مسوتولیت شوامل شوده حذف های پوشوش.  1

 حادثه و کارکنان موابل در مشواور و ناظر ممندسوین مسوتولیت کارکنان، قبار

 های فعالیت رشوته در موضووع حسواسویت بدلیل کرفرما، یا گذار بیمه شوخص

 موسووسووات کلیه به مرکزی بیمه سوووی از مجددا صوونعتی و تولیدی عمرانی،

 در مذکور های پوشوش اعمار امکان مذکور، موسوسوات تا گردد ابالغ گر بیمه

 بیمه برای را خود کارکنان قبار در کارفرما مدنی مسووتولیت های نامه بیمه

 .نمایند فراه  گذاران
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 شوده اشواره مرکزی بیمه 28/01/1400 مورخه بخشونامه در اینکه به توجه با .2

 کارکنان قبار در کارفرما مدنی مسووتولیت های نامه بیمه صوودور که اسووت

 هرگونه درج از و پذیرفته صوورت مربوطه کلوزهای اسوان بر صورفا بایست  می

 از متفاوت پوشوشوی ارائه آن مفموم که نامه بیمه خصووصوی شورایط در شورطی

 تبصوره با مذکور عبارت آشوکار مغایرت و گردد خودداری باشود، ابالغی موارد

 اینکه بر مبنی (  98 شووماره نامه آئین  نامه بیمه عمومی شوورایط 13 ماده

 بیمه حق اخذ با گر بیمه موافوت و گذار بیمه درخواست با اضافی های پوشوش"

 پیشوونماد ،"اسووت ارائه قابل نامه، بیمه پیوسووت شوورایط چارچوب در مربوطه

  ".گردد ملغی مرکزی، بیمه اخیر بخشونامه در شوده اعمار محدودیت تا گردد می

 بیمه بیمه، صنعت بازار در سال  رقابت افزایش علیرغ  امر، این تحوق صورت در

 .نمود خواهد مصون گر، بیمه موسسات تبانی هرگونه از نیز را گذار

 مشوخصوات ارائه الزام به تکلیف از ناشوی ابمامات رفع و سوازی شوفاف جمت .3

 عوامل تعریف سووازی روشوون همچنین  و ها آن کارکنان و فرعی پیمانکاران

 بیمه سووی از گذاران بیمه به کافی رسوانی اطالع شوده، یاد دربخشونامه اجرایی

 .گردد انجام وقت اسرع در مرکزی

 


