
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستبیستمین  موارد طرح شده در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  حوزه موضوعه :

 موانع کسب و کار در حوزه بخش ساختمان

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12کمیته استانی بند )ب ( ماده دبیرخانه    تهیه کننده : 

 2 از      1           تعداد صفحه : 15/12/1396        : تاریخ جلسه 

 

مورخ    سه شنبه زرو بعدازظهر 17راس ساعت  قانون احکام دائمی توسعه برنامه ششم 12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  بیستمین

با  در ادامه جلسه نوزدهم  ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی در 15/12/1396

شد و تصمیمات زیر بعنوان توافقات  لیتشک بررسی نحوه محاسبه تعرفه حق بیمه تامین اجتماعی سازندگان مسکن مهر هدف

  ت استان خراسان رضوی منعکس گردد ان نظرابعنو 12جمعی صورت گرفت تا به کمیته ملی بند )ب( ماده 

 دستورکار:

   نحوه محاسبه تعرفه حق بیمه تامین اجتماعی سازندگان مسکن مهر  )طی نامه شماره

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان  9/10/1396مورخ  15619/100/5/81

 ادامه جلسه نوزدهم  -رضوی (

 اهم موارد مطرح شده

مسکن و ساختمان ه سازان ی انبوانجمن صنفی کارفرمای 9/10/1396مورخ  100/5/81- 15619باتوجه به درخواست شماره 

اداره کل  بعهازندگان مسکن مهر و اینکه شعب تاوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی سرح موضوع نحخراسان رضوی نسبت به ط

مورخ  230353هیات محترم وزیران و نامه شماره  15/2/1392مورخ  20562استان خراسان رضوی علیرغم مفاد مصوبه شماره 

رفاه اجتماعی مبنی براینکه حق بیمه این قبیل سازندگان جهت پروژه های مسکن مهر به  کار و،وزیرمحترم تعاون  25/12/1392

حسب بخشنامه شماره  . اما متاسفانه ل و مفاصا حساب صادرگرددوریال وص 52000میزان هر متر مربع زیربنا مبلغ 

اداره کل تامین اجتماعی استان و مدیرکل درآمد حق بیمه توجهی به مصوب دولت و بخشنامه  2/7/1393مورخ  6320/93/1000

وزیرمحترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نشده و اداره کل تامین اجتماعی اقدام به مطالبه حق بیمه لیستهای ارسالی عالوه برحق 

ضوع مصوبه دولت برمبنای زیربنای احداث شده را نموده و با صدور اجرائیه و بازداشتنامه نگرانی جدی برای مسکن بیمه وصلی مو

سازان مهر فراهم گردیده است و این موضوع موجبات تحمیل هزینه های غیرقابل قبولی را در شرایط فعلی ایجاد نموده . 

 را داریم . 15/2/1392مورخ  20562درهرشکل تقاضای اعمال مصوبه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشستبیستمین مصوبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

  حوزه موضوعه : 

 حوزه بخش ساختمانموانع کسب و کار در 

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 2از     2          تعداد صفحه : 15/12/1396                تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

نحوه محاسبه تعرفه حق بیمه تامین اجتماعی سازندگان  1

 .مسکن مهر
 

مهر ساخت باعنایت به اینکه هدف ازایجاد مسکن 

مسکن ارزان قیمت با مساعدت همه دستگاه های ذیربط 

برای اقشار ضعیف جامعه بوده است و در همین ارتباط 

دولت وقت مصوب نموده است تا حق بیمه تامین 

اجتماعی سازندگان مسکن در اجرای مصوبه دولت 

ریال اخذ گردد که با گذشت  52000برمبنای متری 

حق بیمه تغییرات صورت   زمان در نحوه محاسبه تعرفه

گرفته است لذا مقرر شد موضوع اجرای مصوبه با طرح 

موضوع در شورای گفتگوی و پیگیری از طریق بند )ب ( 

 و استانداری خراسان رضوی صورت گیرد. 12ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


