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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

بـوژهه   به لحاظ فعـا  سـا و واهـی او تولیـیو در تماـک بانکهـا و       1354قانون تامین اجتماعی مصوب  37رفع موانع و مشکالت ماده  با بررسی پیشنهادات مرتبط -

 اژن مادهپیشنهادات دادگسترو محترم در رابطه با اصالح 

 طرح موضــوع دستور جاسه:

 ی؛ طبق گزارش شورا ستا یاجتماع نیقانون تام 37مطرح است، ماده  های که در نقل و انتقال بانکها در بحث تملک و واگذار یاز موانع یکی،  استان یبانک ستمیحسب گزارش س - -

انجام  یبرا ، یاجتماع نیامقانون ت 37براساس ماده  ؛ فتدیبه موقع اتفاق ن های واگذارتا باعث شده  نیمواجه است و ا یبا مشکالت های در تملک و واگذار یبانک ستمیها، س بانک یهماهنگ

 .د تا امکان نقل و انتقال وجود داشته باشدنپرداخت شو دیبا یاجتماع نیمرتبط با تام یهای همه موارد مربوط به بده ،یهر نقل و انتقال بانک

از  د و اعمحقوق یا اجاره باشحصل -رهنی  -شرطی  -انتقال به صورت قطعی اعم از اینکه  هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون ": 37متن ماده   - -

ماید دهنده مطالبه نالانتق ن ازآمعوق بابت حق بیمه و متفرعات گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است

رگ استعالم به دفتر سازمان ورود ب روز از تاریخ 15استعالم نمایند در صورتی که سازمان ظرف راجع به بدهی واگذارکننده در موقع تنظیم سند از سازمان فنددفاتر اسناد رسمی مکل

ا انجام خت بدهی معامله رتواند با پرداداشته باشد می ه بدهیمفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعالم سازمان واگذارکنندبدون معامله را پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه

هی مذکور ن ارائه گوادر صورت انجام معامله بدو. کند حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط اینکه پرداخت بدهیدهد بدون

 اریها و اتاقهای اصناف و سایرها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهردوزارتخانه .مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بودپرداخت  گیرنده برایدهنده و انتقالانتقال

موکول به  ه کسبجدید پروانهر حال تمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در  نوع فعالیت دیگر هرمراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا

 ".باشدحق بیمه میارائه مفاصاحساب پرداخت
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به  ین که انتقالااعم از  اعی،قانون تامین اجتمهای مشمول  موسسات و کارگاههنگام نقل و انتقال عین یا منافع " :جهت اصالح این قانون محترم استان کل دادگستری یپیشنهادمتن  - - 

اع و بهره ا اباحه در انتفی به اذن یمواردی که صرفاً منته صورت پذیرد، به استثناءاز این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم ،رهنی ،شرطی ،صورت قطعی

بابت حق بیمه و  عوقبدهی م عدممبنی بر تامین اجتماعی ان انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازم جانشینی صادره در شرکت شهرک های صنعتی،برداری شود،از قبیل دفترچه های 

 ".دهنده مطالبه نمایداز انتقال را متفرعات آن

 مواجهند که عبارتند از:تایمن اجتماعی  37در زمینه اجرای ماده مشکل اساسی  بانکها با سهدر حال حاضر  - -

ر زمان انجام سازمان د این در حالی است که اینسایر بدهی های شرکت را نیز از بانک مطالبه می کند. تامین اجتماعی در محاسبات بدهی به غیر از بدهی ملک تملیکی -1

خص حقوقی و شال مالکیت گواهی عدم بدهی را براساس کد کارگاهی صادر نموده و بانک از بدهی واحد مورد نطر اطالعی ندارند و در زمان انتقفرآیند رهن واحد مورد نظر 

 را در نظر می گیرد که مبالغ عمده ای را شامل می شود.هی های شرکت مربوط به سایر فعالیت ها در غیر ملک تملیکی دب

ن یدر ا یاتیالمه اداره کل امور کنمایند و پیشنهاد می  شونددچار مشکل می در تعیین بدهی نقل و انتقال  زماندر واحدها  یدفاتر قانون بدلیل عدم دسترسی بهتامین اجتماعی  -2

رائه افق قانون امکان العات مودی وبدلیل محرمانه بودن اطدر این رابطه اداره کل امور مالیاتی نیز  و اظهار نامه مالیاتی را در اختیار سازمان قرار دهد نموده یهمکار نهیزم

  اطالعات به سازمان تامین اجتماعی را ندارد.

ک ها ف حساب های بانها و توقی سابق کارگاه ها، اقدام به صدور اجراییه علیه بانکتامین اجتماعی بایت بدیه واحدهای تملیکی و یا در شرف تملیک در زمان فعالیت مدیران  -3

 می دهد.ین موضوع ریسک ترهین محل اجرای طرح برای بانک ها را افزایش انموده اند.که 

است که با توجه به قانون تامین اجتماعی است به عنوان نمونه در صدر این ماده به نقل و انتقال کارگاه و موسسه اشاره شده  37از ماده شده ناشی از تفاسیر خاص بیشتر مشکالت ایجاد  -
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بوده و مربوط به سایر فعالیت های شخص حقیقی مالک این واحد ی کارگاه با یک کد کارگاهی لیکمشاوران و مسئولین حقوقی دستگاههای حاضر در این جلسه منظور قانونگذار  ملک تمنظر  

 نمی باشد ولی استنباط تامین اجتماعی اینگونه نیست.

ولید باید ونق ترشتغال و ابرای حفظ ه یکی از نکات مهمی که دستگاه ها بویژه تامین اجتماعی باید به آن توجه داشته باشد وضعیت خاص اقتصادی کشور و بنگاههای اقتصادی بوده ک -

 دیده شود.براساس این شرایط تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود و منافع سازمانی باید در مسیر منافع کالن استان 

 
 
 
 

 مصوبات:جمع بندی و
 

الکیت می در انتقال ستم بانکمقرر گردید دفتر حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و سیستم بانکی متن پیشنهادی مورد نظر جهت رفع مشکل سی -

اد جهت انی دستگاه ها و پیشنهات استقانون تامین اجتماعی را در دو قالب رفع مشکل با استفاده از اختیار 37واحدهای تملیکی بدلیل موانع ناشی از اجرای ماده 

ضایی، سیستم بانکی، شرکت نمایندگان محترم استانداری،دستگاه ق حضوردبیرخانه شورای گفت و گو با  23/2/98اصالح قانون تهیه و در جلسه روز دوشنبه مورخ 

رفی با مع) سابرسیی حوزه حصنایع، معادن و کشاورزی، کارشناس مال اتاق بازرگانی، دفتر حقوقی شهرک های صنعتی، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و امالک استان،

 ارائه نمایند تا موضوع پس از جمعبندی در جلسه شورای گفت و گو مطرح گردد. سیستم بانکی(

 


