
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  هشتمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی: حوزه موضوعه 

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

 3از     1           تعداد صفحه : 23/4/1397    : تاریخ جلسه 

 

 

          (سابق 76) کمیته ماده قانون احکام دائمی توسعه    12جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده  هشتمین 

کل محترم ربه عنوان مدی 12)ب( ماده  دبیرخانه کمیته بند 3/4/1397ص مورخ /910/97شماره  حسب نامه

با حضور دستگاه های اجرایی یا  ،  تامین اجتماعی تحت عنوان موانع کسب و کار درحوزه تامین اجتماعی 

وزش در محل ساختمان آم 4/1397 /23صبح روز شنبه مورخ  30/7راس ساعت  ذیربط ، بخش خصوصی 

 252پالک  –و پژوهش اتاق واقع در بلوار وکیل آباد حد فاصل هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان 

 شد.برگزار
 

 دستورکار  :

 

دبیرخانه کمیته بند)ب( ماده  3/4/1397ص  مورخ /910/97موارد مطرح شده در نامه شماره 

موانع کسب و کار در حوزه به عنوان مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان تحت عنوان  12

 تامین اجتماعی
 

 اهم موارد مطرح شده

 

قانون احکام دائمی گفت : شرایط اقتصادی کشور و حاکم بر واحدهای  12رئیس کمیته استانی بند)ب( ماده 

تولیدی ایجاب می کند ، دستگاه های خدمات رسان و موثر درحوزه بنگاه ها با نگاه مساعدت به واحدها ی 

درشرایط موجود زمینه استمرار فعالیت های تولیدی را فراهم نمایند ، وی گفت فشار زیاد به کارگاه ها و تولیدی 

کارخانجات موجب خواهد شد که ورودی صندوق های بیمه ای و مالیاتی در طوالنی مدت کاهش پیدا کند و 

 این روند به نفع صندوق های بیمه ای نیست .

از حاضرین خواست تا پیرامون مواردمطرح شده اظهار نظر نموده و پیشنهادات  لبافی با طرح موضوعات بیمه ای

 اصالحی و توافقی  ارائه نمایند
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست هشتمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی  حوزه موضوعه :

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

 3 از    2          تعداد صفحه : 23/4/1397   : تاریخ جلسه 

 اهم موارد مطرح شده

 روی پیش مشکالت و مسائل اینکه بر بیان با اجتماعی تامین حوزه در بازرگانی اتاق مشاور کابلی، رحیم سید ادامه این جلسه، در

 نامه صراحت و تاکید رغم علی: کرد عنوان گیرد، قرار فصل و حل و بررسی مورد شود، حاد که آن از قبل بایستی خصوصی بخش

 های هیات به خطاب اجتماعی تامین سازمان از سوی مدیرعامل 96فروردین 18 تاریخ به96.161 و 1395 سال12989 شماره

...  و آالت ماشین خرید برق، تابلو خرید ابزارآالت، و تجهیزات مصالح، لوازم، خرید قطعات، خرید اینکه بر مبنی مطالبات تشخیص

 های هیات هم و دانسته بیمه حق مشمول را خریدها قبیل این اجتماعی تامین حسابرسی موسسه هم اما نیست بیمه حق مشمول

 کامال که مذکور می نمایند خریدهای از بیمه اخذ و باالسری های هزینه عنوان به درصدی تعیین به اقدام مطالبات تشخیص

 .است سازمان مدیرعامل دستور و نامه برخالف

 از بتواند وی تا کند سابقه ایجاد کارگر برای بایستی کارفرمایان از شده اخذ های بیمه حق اصوال نماند ناگفته البته: داد ادامه وی

 رغم علی. شود نمی ایجاد کارگر برای ای سابقه هیچ عمال ولی نماید استفاده...  و بازنشستگی، ازکارافتادگی زمان در این ظرفیت

 اجتماعی تامین سازمان اما شده تفکیک کامال کاال بر شده ایجاد افزوده ارزش هزینه و خرید هزینه قراردادها از سری یک در اینکه

 اگر اینکه بر تاکید با اجتماعی تامین حوزه در بازرگانی اتاق مشاور. کند نمی تفکیک بیمه حق اخذ خصوص در را حوزه دو این

 را متخلف کارفرمای چند یا یک هایسوء استفاده: کرد عنوان صورت گیرد، برخورد قاطعی آن با باید شود تخلف دچار کارفرمایی

 . داد تعمیم کارفرمایان و فعاالن اقتصادی تمامی به نبایستی

 هر: کرد عنوان اجتماعی خراسان رضوی تامین سازمان قانونی دفاتر بازرسی اداره رئیس عاکفی؛ حسین نشست، از دیگری بخش در

 همراه خرید مثال طور به گیرد، می قرار بیمه حق شمول تحت باشد، داشته افزوده ارزش ایجاد و اضافی کار انجام به نیاز که عملی

 خط تهیه که حالی در. بود خواهد بیمه حق دریافت مشمول و است افزوده ارزش ایجاد معنای به دستگاه یک اندازی راه و نصب با

 بر کارگری اگر بنابراین: داد ادامه وی. بود نخواهد بیمه حق دریافت مشمول و شود می محسوب صرف و... خرید برق تابلوی تولید،

 کاالی به واسطه افزوده ارزش و گیرد صورت خرید صرف اگر اما شد خواهد بیمه حق مشمول کند، ایجاد افزوده ارزش کاالیی روی

 هر و نیست اضافه سهم دنبال به اجتماعی تامین بود و سازمان خواهد بیمه حق پرداخت از معاف ایجاد نشود، شده خریداری

 .است موجود قوانین و دستورات با برابر دهد، می انجام شرایطی هر تحت سازمان که اقدامی

 دارند نصب به نیاز خرید از پس کاالها از برخیافزود  رضوی خراسان استانداری اقتصادی امور هماهنگی گروه رئیس تقوایی، مهدی

 مشمول آن نصب بخش صرفا بلکه شود بیمه حق دریافت مشمول فاکتور تمامی نباید عبارتی به شود؛ لحاظ باید مورد این که

 .شد خواهد بیمه حق دریافت
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 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست  هشتمینمصوبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی حوزه موضوعه

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

 3 از   3            تعداد صفحه : 23/4/1397  تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

مورخ  12989/95علیرغم تاکید و صراحت نامه شماره   1

مدیرعامل  18/1/1396بتاریخ  161/96و  8/12/1395

محترم سازمان تامین اجتماعی خطاب به هیات های 

تشخیص مطالبات مبنی براینکه خرید قطعات ، خرید 

الزم ، مصالح ، تجهیزات و ابزار آالت ، خرید تابلو برق ، 

مشمول حق بیمه نمی باشد  خرید ماشین آالت و...

لیکن هم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی این قبیل 

خریدها را مشمول حق بیمه دانسته و هم هیاتهای 

تشخیص مطالبات ، اقدام به تعیین درصدی بعنوان 

هزینه های باالسری و اخذ حق بیمه از این خریدها 

نموده که کامال برخالف نامه و دستور مدیرعامل محترم 

مان می باشد . الزم به توضیح است که اصوال حق ساز

بیمه های اخذ شده از کارفرمایان بایستی برای کارگر 

ایجاد سابقه گردد تا وی بتواند از سابقه بیمه ای خود 

در زمان بازنشستگی و کارافتادگی و ... استفاده کند 

ولی عمال دریافت این قبیل حق بیمه ها که عمال هیچ 

رده نمی شود ، صرفا به نفغ سازمان اسمی از کارگر ب

تامین اجتماعی است و هیچ سابقه ای برای کارگر 

 ایجاد نمی شود.

 .برخی پروژه ها کمتراز این رقم بوده است ( 

پس از بحث و تبادل نظر توافق گردید ، با هدف شفاف 

مورخ  12989/95سازی موضوع نامه شماره 

خطاب  مدیرعامل محترم تامین اجتماعی 8/12/1395

به هیات های تشخیص مطالبات مبنی بر اینکه خرید 

قطعات ، مصالح ، تجهیزات و ابراز آالت ، تابلو برق 

مشمول حق بیمه نمی باشد .طی نامه ای از طریق 

دبیرخانه شورا و اداره کل تامین اجتماعی استعالم الزم 

 صورت پذیرد تا دراین خصوص شفاف سازی شود. 
 

به دلیل طوالنی شدن مذاکرات بند یک صورت جلسه   

مقرر شد جلسه فوق العاده ای تعیین و طی هفته 

 آینده موضوعات باقی مانده مطرح شود. 
 


