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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
:موضوعات مربوط به حوزه عملکرد تامین اجتماعی شامل-

50432رفع ابهام تعیین  سال مالی براساس مندرجات بخشنامه سـتاد اقتصـادي مقـاومتی بـه شـماره      ) الف
31/4/96مورخ 

دریافت لیست بیمه و ارائه خدمات به کارگران در رابطه با کارگاههایی که در مواقع خاص به هر دلیلـی  ) ب
)قانون تامین اجتماعی36اجراي ماده ( امکان پرداخت حق بیمه پرسنل فراهم نمی گردد

تعیین تکلیف کارگران شاغل در پروژه هاي ساختمانی، بویژه پروژه هاي مرتبط با دستگاههاي اجرایی بـه  ) ج
بیمـه  % 3لحاظ برخورداري از بیمه بیکاري و تعیین مصادیق  بیکاري بدون میل و اراده با توجه به پرداخـت  

بیکاري
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
شجاعینمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانسرپرستنجفقلی صالحی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)مجمع نمایندگان استانرئیس ( نماینده مجلسحمید بنائی1

حاضرنماینده مجلسرضا شیران2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

حاضراستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حسن مشرفینمایندهاستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

غایبرئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان1

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین3

مدیر کل امورمالیاتی استانیحیی یعقوب نژاد4

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضويسید محسن نظام خیرآبادي5

دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي  غیب دوستاسعب6

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضويامیر مهدي مرادي7
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

.گرددو شرایط مطلوب تري در حوزه تعامالت اقتصادي تجربه سبات اقتصادي بیشتري براي کشورسال آینده، مناامید است-
و که اگر مانعی در مسیر بخش خصوصی و غیردولتی وجود دارد، با استفاده از ظرفیت شوراي گفتنمودباید به سویی حرکت 

.گو نسبت به رفع آن ها اقدام شود
بر حمایت از فعالیت اقتصادي و توسعه و تاکید جدي ایشانانتصاب آیت اهللا رئیسی به ریاست قوه قضائیه اشاره با توجه به-

تا حمایت همه جانبه اي از بخش خصوصی و دولتی و شده انددر استان ها و شهرستان ها مامور دستگاههاي قضاییصادي اقت
شنیدن این سخنان و معتقد استدر این رابطه بخش خصوصی دهندبخش صورت همچنین فعالیت هاي اقتصادي توسعه

و امیدهاي تازه و راه هاي جدیدي خواهد نمایداد می ایجبخش خصوصیحمایت ها در آستانه سال جدید افق نویی براي 
درصد گرفتاري ها و پرونده هایش به مسائل اقتصادي برمی 70اینکه قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که شاید بیش از . گشود

تشخیص در مجموع، این .گردد و توسعه اقتصادي در معناي توسعه همه جانبه کشور خواهد بود، یک فرصت طالیی است
درست دستگاه قضایی، استاندار و نمایندگان مجلس که مشکل را در مسئله تصمیم گیري در موقعیت هاي ویژه می دانند، 

بسیاري از مدیران دولتی آگاهند که شرایط ما غیرعادي است و براي شرایط غیرعادي باید تصمیماتی .بسیار با ارزش است
لیل فضاي موجود در برخی ادارات، قدرت تصمیم گیري متفاوت از مدیران گرفته می مناسب با این موقعیت اخذ شود؛ اما به د

.شود، پس می توان این مسئله را با دیدگاه استاندار مرتفع کرد
هماهنگی بین نماینده است، نظیر در حال حاضر در استان و در میان تمامی بخش ها شکل گرفته کمکههماهنگی مطلوبی -

ولی فقیه، نمایندگان مجلس، استاندار و دستگاه هاي دولتی، بخش خصوصی، دستگاه قضایی و نیروهاي نظامی و انتظامی در 
مدیران اجرایی بازگردد و بتوانبا وحدتی که در استان به وجود آمده جرات و جسارت هم به.خراسان رضوي بسیار عالی است

.نمودرفت اقتصادي را تجربه در همه ابعاد پیش
و تصمیماتی که الزم است دستگاه قضایی در آن ها به صورت جدي و فعاالنه نظر بدهد، حمایت ازدر زمینه دستگاه قضائی -

از در برهه اي قول مساعد داد و اعالم نمود حتی می تواندشودارائهتوسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان
. نمایداخذ انیمی فراقانونی براي آنتصمزمان 

استاندار، بخش دولتی و بخش خصوصی باید مدل هاي جدیدي براي توسعه اقتصادي تبیین کنند و به منظور برون رفت از -
.ایجاد کرده، برنامه هاي کارآمد ارائه نمایندکشورمشکالتی که دشمن براي 

تصادي براي فعالیت هیچ مشکلی ندارند و تمام شرایط براي اقدامات و برنامه هاي قفعاالن ادستگاه قضایی معتقد است-
؛ اگر این تالش شوداین جلسات براي رشد و توسعه اقتصادي و ایجاد اشتغال در ی رودو انتظار ماقتصادي شان فراهم آمده، 

نیز کاهش خواهد یافت و با این انگیزه، ییدستگاه قضاجلسات اشتغال و سرمایه اي ایجاد کنند، دعاوي و شکایت هاي کیفري 
.حمایتی همه جانبه از این جمع خواهیم داشت

را گوي سراسر کشور و پیشنهاداتی و عملکرد شوراهاي گفتضمن بررسی وزارت کشور در نامه اي خطاب به ریاست جمهوري -
قانون رفع 60قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 3و 2نامه نکاتی همچون اجراي مواد ایندر . استنمودهارائه براي بهبود 

بخشنامه ها و رویه صدور به هنگاماین مواد قانونی تاکید بر این دارند که . موانع تولید به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است
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.است باید نظر تشکل ذیربط خواسته شودبر بخش خصوصی تاثیر گذارکهدولت توسطها
در جلسات دولت مطرح شود و دولت هم که مصوبات شوراي گفتگو در چارچوبی مشخصآمده استنامه همچنین در این-

همچنین شوراها باید عملکرد ناشی از تفویض . تکلیف بررسی و مطرح کردن مصوبات و اجرایی کردن آنها را داشته باشد
این نامه بسیار کارشناسی شده و دقیق بوده . سی کننداختیاري که انجام می شود و تاثیر آن در بهبود محیط کسب و کار را برر

.و اگر مفاد آن اجرایی شود، تاثیرگذاري بسیار مستقیمی بر فضاي کسب و کار خواهد داشت
رتبه اول و استان هاي گو در ارزیابی وزارت کشور و بندي چهارگانه عملکرد شوراهاي گفتدر گروهاستان خراسان رضوي -

آذربایجان شرقی تهران و قزوین در رتبه دوم تا چهارم از گروه اول قرار گرفته اند؛ استان هاي بوشهر و اصفهان نیز رتبه پنجم و 
3,93و 2,17، 2,28هاي آذربایجان غربی، زنجان و کردستان با رتبه استان. اندششم را از گروه دوم به خود اختصاص داده

. استامتیاز 70بندي مذکور را کسب کردند و در مجموع، فاصله بین رتبه اول و آخر بیش از ه آخر در ارزیابی و رتبهجایگا
مطرح شدن موضوعات ویژه و عملیاتی در شوراي استان و اثرگذاري نخست در ارزیابی صورت گرفتهیکی از دالیل کسب رتبه-

مشکل تنها یک واحد و بنگاه شوراي گفتگوي استان به دنبال حل .استشور این مباحث در توسعه اقتصادي خراسان و حتی ک
این بوده که موضوعات کلی که اقتصاد استان و کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند مشکالت شورابلکه سیاستهنبود

رفع مسائل مرتبط با واگذاري "موضوعاتمی توان گردد به عنوان نمونهبسیاري از بنگاه هاي تولیدي را حل کند، مطرح 
نحوه واردات و اقداماتی که استاندارد و "، "نحوه فعالیت شوراهاي حل اختالف مالیاتی"، "واحدهاي تحت تملک بانک ها

به "نحوه برخورد و یا دریافت حقوق تامین اجتماعی از پیمانکاران حوزه ساختمانی"و "دامپزشکی در مرزها انجام می دهند
ی موضوعاتی که اثر تصمیم گیري در آن ها جامعیت داشته و بنگاه هاي زیادي را دربرمی گیرد، نام برد که در عنوان برخ

.شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان بررسی شده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران از عملکرد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي و اثرگذاري مصوبات آن در -

گفتگوي ملی قدردانی کرد و کسب رتبه برتر در میان شوراهاي استانی را رسالتی سنگین براي عملکرد آینده این شورا شوراي
این بوده و توفیقات حاصل شده مرهون تعامل مثبت دو بخش دولتی و خصوصی همچنین ایشان تاکید نمودند که .دانست
. جاي قدردانی از ریاست قبلی و فعلی شورا، اعضاي دبیرخانه، کارشناسان و اعضاي شورا و اصحاب رسانه داردموضوع

بحث اصالح قوانین و ،گوي دولت و بخش خصوصی استانو کسب رتبه ممتاز کشوري توسط شوراي گفتیکی از دالیل-
اي از تصمیماتی که در استان در بخش هاي مختلف بخش عمده و شدهارائهکه در سطح ملی استمقررات و پیشنهاداتی

، گردیدکشاورزي، مالیات، تامین اجتماعی، واردات و صادرات و موضوعات مربوط به حوزه تولید و سرمایه گذاري اخذ 
عکس که به تهران منرا نیز دربرداشت پیشنهاداتی در حوزه اصالح قوانین و مقررات، ایجاد قوانین جدید و حذف قوانین زائد 

گوي استان با مجلس برقرار و شوراي گفتاتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استان و ، با ارتباط خوبی کههمچنینشد 
و در نتیجه موضوعات شورا مستقیمبود کشاورزي، صنعت و معدن مجلس هايمیزبان کمیسیونشورا ، تقریبا هر سال ندنمود

.منعکس می گردیدمجلسبه
بیشترین جلسات را در سطح استان دارد و برگزاري منظم جلسات به صورت یک بار یا حتی دوبار وراي گفت و گو شدبیرخانه -

در هفته و آنالیز مشکالت واحدها با حضور نمایندگان دستگاه هاي دولتی در کسب رتبه اثراتی داشته و باعث شده وزارت 
.کشور به استان خراسان رتبه اول را بدهد

نگاه جدي و صادقانه استاندار به بخش خصوصی و اعتقاد وي به اینکه سازمان هاي غیردولتی و بنگاه هاي اقتصادي همچنین-
باید کشور را بسازند و در توانمندسازي محلی روستاها و مناطق و پیرامون بنگاه ها اثرگذار باشند، در آینده فاز جدیدي را در 
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در ندکارگزاران حکومتی موظفدستگاههاي دولتی و که استمعتقداستانداررد؛ فعالیت هاي شوراي گفتگو ایجاد خواهد ک
.بندندمسیر حرکت بنگاه هاي اقتصادي تمام اقدامات را به کار 

به ) درصد از جلسات70حدود (جلسه 158جلسه شوراي گفتگو برگزار شده که 206ماهه سال جاري در سراسر کشور 9در -
مصوبه شوراها در سطح کشور 1432از مجموع .درصد بوده است100اما در خراسان رضوي این عدد ریاست استانداران بوده 

100درصد بر اساس شرح وظایف شوراها بوده ولی در استان خراسان رضوي به جز یک مورد، 71مصوبه یعنی حدود 1091
وگوي دولت و بخش خصوصی استان گفتجلسه شوراي 63همچنین از . درصد مصوبات شورا بر اساس شرح وظایف بوده است

طی سه سال ) درصد جلسات60یعنی بیش از (جلسه شورا 38، تعداد 1391خراسان رضوي از ابتداي شکل گیري در سال 
جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان 134همچنین در سه سال اخیر . اخیر برگزار شده است

.صی مرتبط با آن در استان تشکیل شده استها کارگروه تخصرضوي و ده
درصد می رسد و 80به استان، نسبت مصارف به منابع مصوبات شوراي گفتگوي استان براي رفع موانع تولید با اجرایی شدن -

ه درصد کار مفید می تواند ب16ساعت به یک شیفت کامل و دو شیفت افزایش می یابد و 5,5ساعت کار بنگاه ها از میانگین 
.اسمی برسددرصد50و 40

:موضوعات مربوط به حوزه عملکرد تامین اجتماعی شامل) ب

مـورخ  50432رفع ابهام تعیین  سال مالی براساس مندرجات بخشنامه ستاد اقتصـادي مقـاومتی بـه شـماره     -1
31/4/96

حسب پیگیري هاي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی با توجه به معضالت ایجاد شده براي بنگاههاي اقتصادي -
جهت حفظ و نگهداري اسناد مالی و بیمه اي به مدت ده سال و نقل و انتقالی که  در مدیریت  واحدها و هیات مدیره انجام می 

مورد استثنا به یکسال 3عامل محترم تامین اجتماعی مقرر نمود صرفا جز در بخشنامه مدیرو شود  ستاد اقتصاد مقاومتی کشور 
به لحاظ تاریخ شروع و پایان سال مورد اعتراض  نظرکه یکسال قبل مورد،قبل اسناد مالی بیمه اي  مورد بررسی قرار گیرد

هرسال و تشکلهاي اقتصادي  هر واحد را بر تامین اجتماعی براساس مقررات مالیاتی پایان تیرماه  . تشکلهاي اقتصادي می باشد
.اساس اساسنامه آن واحد در چارچوب قانون تجارت اعالم می دارند

اینکه اساسنامه هر شرکت مشخص، مدون و صریح است، اختالف سلیقه در تعریف سال مالی به عنوان یکی از با توجه به-
این این است که معیار سال مالی، اساسنامه هر شرکت باشد و نهدبیرخاپیشنهاد . می شودمشکالت موجود در این حوزه مطرح

ابالغ شود تا نسبت به نیزبا تامین اجتماعی توافق شده و باید به شعب تامین اجتماعیدر جلسات دبیرخانه شوراموضوع
.نماینداجراي آن اقدام 

دریافت لیست بیمه و ارائه خدمات به کارگران در رابطه با کارگاههایی که در مواقع خاص به هر دلیلـی امکـان   -2
)قانون تامین اجتماعی36اجراي ماده ( پرداخت حق بیمه پرسنل فراهم نمی گردد

دریافت لیست بیمه و ارائه دي است که شامل همه بنگاه هاي اقتصادي می شود؛ رقانون تامین اجتماعی یکی از موا36ماده-
ی به هر دلیل کارفرما  امکان پرداخت حق بیمه رابطه با کارگاههایی که در مواقعخدمات به کارگران توسط تامین اجتماعی در

بنگاههاي لیست بیمه بدون وجه دریافت و به کارگران خدمات الزم ارائه گردد ولی کارگران باید این ماده پرسنل را ندارد طبق 
.صادي اعالم می نمایند علی رغم بحران برخی واحدها، تامین اجتماعی از ارائه خدمات خودداري می نمایداقت
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همکاري ها در سطح واستهزار نفر تحت پوشش 700میلیون و 2در استان اداره کل تامین اجتماعی استان اعالم نمود -
شرکت و کارخانه و صنف بودند که 154سال جارير فروردین د. وجود ندارداستان در حال رشد است و مشکلی در این زمینه 

شرکت رسیده و در واقع و در حال 400در سه ماه گذشته این تعداد به ولیشدهبا کمتر از وجه معین دریافت آنهالیست
مطالبات معوق در سال گذشته هزار میلیارد .نمایدتعیین شده عمل می آنکه براي خارج از چارچوب ضوابطیاداره کل حاضر 

برخی از . را دشوارتر کرده استتامین اجتماعی کار ،میلیارد تومان رسیده و شرایط اقتصادي سخت1200تومان بوده و االن به 
.نیز به خاطر این همراهی که تخلف تلقی شده، به دستگاه قضایی معرفی شده اندپرسنل این اداره کل

عی خواستند تا نامه اي به عنوان ایشان پیرامون مساعدت دستگاه محترم قضائی ااز مدیر کل تامین اجتمدر جلسه استاندار -
.تهیه و ارسال گردد

در مواردي که کارفرما به هر دلیل امکان پرداخت حق بیمه که ستااینکارپیشنهاد دبیرخانه شورا در رابطه با این دستور-
قانون تامین اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی استان در موارد خاص لیست ها بدون دریافت 36پرسنل را ندارد طبق ماده 

حق بیمه پذیرفته و خدمات الزم را به کارگر ارائه نماید
تعیین تکلیف کارگران شاغل در پروژه هاي ساختمانی، بویژه پروژه هاي مرتبط با دستگاههاي اجرایی به لحاظ -3

بیمه بیکاري% 3مه بیکاري و تعیین مصادیق  بیکاري بدون میل و اراده با توجه به پرداخت برخورداري از بی
درصد بیمه بیکاري دریافت می شود و لی کارگران اینگونه فعالیت ها تحت پوشش 3فعالیت هاي ساختمانی و پروژه اي در-

کلیه فعالیتها اعم از صنعتی،کشاورزي، خدماتی و درصد حق بیمه بیکاري در3علیرغم پرداخت .بیمه بیکاري قرار نمی گیرند
ساختمانی، دو دستگاه مجري از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی با استناد به اینکه در 

لیتهاي ساختمانی جز فعالیتها و پروژه هاي ساختمانی نیروي کار به سبب اطالع از تاریخ شروع و پایان کار و ماهیت موقت فعا
از آنجائیکه در . در موارد خاص و استثناء با اتمام قرارداد نیروي کار و یا کاهش و یا اتمام کار، بیمه بیکاري پرداخت نمی نماید

الً نیروي بخش ودرصد شاغلین کشور داراي قرارداد کار با ماهیت موقت هستند و از طرفی اص90شرایط فعلی کشور حدود 
ته و تخصص وي ساختمانی است و تغییر چندانی در جابجایی شغلی نیروي انسانی صورت نمی پذیرد، ضمن ساختمان رش

اینکه قانون بیمه بیکاري تاکید بر بیکار بدون میل و اراده دارد و دستورالعملهاي بعدي و توافقنامه هاي وزارت کار و تامین 
در هر شکل تامین اجتماعی یا می . میل و اراده تدوین کرده استاجتماعی روش ها و رویه هایی را در تشخیص بیکاري بدون

. درصد را اخذ ننماید3درصد دریافت و خدمات بدهد و یا مبلغ 3بایست 
؛ این منابع صندوق که کارفرما سه درصد را به صندوق واریز می باشدبرگشت منابع صندوق بیمه بیکاري به تولید بایدرویکرد -

قرار گیرد تا کارگر شرکت مزبور از این منابع استفاده و استفادهکه شرکت با بحران مواجه می شودمورد نیبراي زماباید کند
اگر درقبال سه درصد پرداختی کارفرما، تامین اجتماعی نمی تواند خدمات بدهد، این سه . به نوعی این منابع به تولید بازگردد

.درصد بیمه بیکاري را اخذ کند3دمات را دارد، در قبال آن خدمات درصد را نباید دریافت کرد و اگر توان ارائه خ
درصد حق بیمه بیکاري باید براي این منظور واریز شود البته 3در رابطه با بحث کارگران ساختمانی نیز قانون مشخص کرده که -

این . بیکاري اش داشته باشددر ارتباط با بحث بیمه بیکاري شرایطی حاکم است؛ نخست اینکه کارگر نباید اراده اي در 
درحالیست که براساس قانون، در بحث پروژه هاي ساختمانی، کارگران فصلی چون کارشان ماهیت ثابتی ندارد، نمی توانند 
بیمه بیکاري بگیرند اما مشکل در پروژه هاي ساختمانی این است که اگر فرد به دلیل عدم تامین منابع مالی بیکار شود، 

و مشکلی ندارد اما اگر به دلیل کاهش حجم کار بیکار شود، از مصادیق بیکاري غیرارادي نمودهرا تصویب پرداخت حق بیمه
.نیست
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تمامی شرکت هاي مهندسان مشاور و پیمانکاران استان که کارفرماهایشان بخش خصوصی فعال در این حوزه معتقد است که -
کار شوند، توسط سازمان تامین اجتماعی و اداره کار بیمه بیکاري به آن دستگاه هاي اجرایی دولتی هستند، اگر نیروهایشان بی

نیروهاایناین درحالیست که در اشتغال و بیکاري. پرداخته انددرصد حق بیمه بیکاري را 3ها تعلق نمی گیرد درصورتی که 
.صرفا اراده دولت تاثیرگذار است

دادستان از نمایندگان تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گو، نماینده و در جلسه دبیرخانه شوراي گفت-
خواست تا مصادیق کسانی که بدون میل و اراده بیکار می شوند را اعالم کنند؛ اما مصادیقی در استان براي بدون میل و اراده 

.بیکار شدن کارگر وجود ندارد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا مصادیق بیکاري در فعالیت دستورکار این است کهپیشنهاد دبیرخانه شورا در رابطه با این -

.درصد حذف شود3و یا به طور کلی نمودهو پروژه اي را تعیین و اجرا هاي ساختمانی
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مصوبات

استانی

50422دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی گزارشی از چگونگی اجراي تصویب نامه شماره -
مدیرعامل محترم 1396ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نامه هفتم اردیبهشت ماه  سال 31/4/1396مورخ 

در آخرین سال مالی تامین اجتماعی موضوع انجام بازرسی از مدارك و دفاتر شرکتهاي  بخش خصوصی صرفا 
نظر به اینکه در اجراي تکالیف تعیین شده شعب تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی ، مورد عمل ارائه نمود 

مورد بررسی و را بنگاههاي اقتصادي بیش از یکسال قبلمالیاسناد و مداركد استثنا نمی توانند در موارجز
ماعی در ارتباط با شتی که بین بخش خصوصی و تامین اجترسیدگی قرار دهند، و با عنایت به  اختالف بردا

تعیین شروع و پایان سال مالی وجود دارد که  در این خصوص تامین اجتماعی برگرفته از رویه هاي مالیاتی 
هر شرکت سال ،پایان سال مالی تعیین نموده و در اساسنامه شرکتها بر اساس قانون تجارتراهرسال/ 31/4

لذا پس از بررسی جمیع جهات و ارائه نظرات تشکل هاي بخش خصوصی و مدیرکل . د مالی مشخصی دار
محترم تامین اجتماعی توافق گردید معیار و مالك تعیین سال مالی به شرح مندرج در اساسنامه هر بنگاه 

مین اقتصادي لحاظ گردیده و مراتب از طریق اداره کل تامین اجتماعی استان به موسسه حسابرسی و شعب تا
. اجتماعی مشهد و شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته ابالغ و بر اجراي آن نیز نظارت هاي الزم بعمل آید 

تامین رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از چگونگی ارائه خدمات-
به کارگران واحدهایی که با مشکالت جدي اقتصادي مواجه بوده و امکان پرداخت وجوه بیمه سهم اجتماعی

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات مدیران .کارفرما و کارگران را به تامین اجتماعی نداشته اند مطرح نمود
مقررگردید ،ی چند از اعضاکل تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و تشکل هاي بخش خصوصی و تن

قانون تامین اجتماعی ترتیبی اتخاذ نمایند  36تا اداره کل تامین اجتماعی ضمن ابالغ به شعب در اجراي ماده 
آن دسته از واحدهایی که به هر دلیلی از جمله چالشها و بحرانهاي کارگرانتا خدمات الزم کماکان به 

ارائه گردد به نحوي که عدم ه مرتبط با حق بیمه اقدام نمایندجواقتصادي نتوانسته اند نسبت به پرداخت و
ضمن اینکه بنگاه هاي اقتصادي ذیربط ؛نشودپرداخت حق بیمه مانع ارائه خدمات به کارگران واحدهاي ذیربط 

بیمه سهم حقنیز مکلف هستند با بهبود شرایط اقتصادي و رفع موانع و مشکالت مربوطه نسبت به پرداخت 
.ن و کارفرما اقدام نمایندکارگرا

موضوع تعیین تکلیف کارگران شاغل در پروژه هاي ساختمانی به لحاظ احراز شرایط بیکاري بدون میل و اراده -
و برخورداري از بیمه بیکاري مطرح گردید و مقررشد مجددا از دو دستگاه اجرایی ذیربط و بخش خصوصی 

ین و در قالب تفاهم نامه در دعوت گردد و مصادیق بیکاري بدون میل و اراده در پروژه هاي ساختمانی تعی
. شودجلسه بعدي ارائه 

ــی و  مل
فراگیر

----------

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصوبات

استانی

50422دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی گزارشی از چگونگی اجراي تصویب نامه شماره -
مدیرعامل محترم 1396ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نامه هفتم اردیبهشت ماه  سال 31/4/1396مورخ 

در آخرین سال مالی تامین اجتماعی موضوع انجام بازرسی از مدارك و دفاتر شرکتهاي  بخش خصوصی صرفا 
نظر به اینکه در اجراي تکالیف تعیین شده شعب تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی ، مورد عمل ارائه نمود 

مورد بررسی و را بنگاههاي اقتصادي بیش از یکسال قبلمالیاسناد و مداركد استثنا نمی توانند در موارجز
ماعی در ارتباط با شتی که بین بخش خصوصی و تامین اجترسیدگی قرار دهند، و با عنایت به  اختالف بردا

تعیین شروع و پایان سال مالی وجود دارد که  در این خصوص تامین اجتماعی برگرفته از رویه هاي مالیاتی 
هر شرکت سال ،پایان سال مالی تعیین نموده و در اساسنامه شرکتها بر اساس قانون تجارتراهرسال/ 31/4

لذا پس از بررسی جمیع جهات و ارائه نظرات تشکل هاي بخش خصوصی و مدیرکل . د مالی مشخصی دار
محترم تامین اجتماعی توافق گردید معیار و مالك تعیین سال مالی به شرح مندرج در اساسنامه هر بنگاه 

مین اقتصادي لحاظ گردیده و مراتب از طریق اداره کل تامین اجتماعی استان به موسسه حسابرسی و شعب تا
. اجتماعی مشهد و شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته ابالغ و بر اجراي آن نیز نظارت هاي الزم بعمل آید 

تامین رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از چگونگی ارائه خدمات-
به کارگران واحدهایی که با مشکالت جدي اقتصادي مواجه بوده و امکان پرداخت وجوه بیمه سهم اجتماعی

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات مدیران .کارفرما و کارگران را به تامین اجتماعی نداشته اند مطرح نمود
مقررگردید ،ی چند از اعضاکل تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و تشکل هاي بخش خصوصی و تن

قانون تامین اجتماعی ترتیبی اتخاذ نمایند  36تا اداره کل تامین اجتماعی ضمن ابالغ به شعب در اجراي ماده 
آن دسته از واحدهایی که به هر دلیلی از جمله چالشها و بحرانهاي کارگرانتا خدمات الزم کماکان به 

ارائه گردد به نحوي که عدم ه مرتبط با حق بیمه اقدام نمایندجواقتصادي نتوانسته اند نسبت به پرداخت و
ضمن اینکه بنگاه هاي اقتصادي ذیربط ؛نشودپرداخت حق بیمه مانع ارائه خدمات به کارگران واحدهاي ذیربط 

بیمه سهم حقنیز مکلف هستند با بهبود شرایط اقتصادي و رفع موانع و مشکالت مربوطه نسبت به پرداخت 
.ن و کارفرما اقدام نمایندکارگرا

موضوع تعیین تکلیف کارگران شاغل در پروژه هاي ساختمانی به لحاظ احراز شرایط بیکاري بدون میل و اراده -
و برخورداري از بیمه بیکاري مطرح گردید و مقررشد مجددا از دو دستگاه اجرایی ذیربط و بخش خصوصی 

ین و در قالب تفاهم نامه در دعوت گردد و مصادیق بیکاري بدون میل و اراده در پروژه هاي ساختمانی تعی
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