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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 8/11/98مورخ  298525/60سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بانضمام ضمائم پیوست ) تصویر نامه شماره  16/11/98مورخ 1906487/120نامه شماره  طرح موضوعات 

ر ات عملی به منظوو ارائه پیشنهاد جهتمعاون محترم طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت استان( پیرامون چالش های کسب و کار در حوزه قانون و رویه های تامین اجتماعی 

 اصالح رویه های موجود

 سایر موارد  

  

مورد  ی،جتماعا نیتام وزهو فعاالن اقتصادی از منظر موانع موجود در حکسب و کار محیط  یچالش ها یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیچهل و سوم در

 بحث و بررسی قرار گرفت.

 یشورا رخانهیه دبب ارت استانصنعت، معدن و تجسازمان  یاز سو یاجتماع نینشست گفت: موضوع مشکالت حوزه تام نیا یابتدادر استان  یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،«یاکبر لباف یعل»

 گذاشتیم. این سازمان را به بحثو مقررات  نیحوزه قوان درموجود  یها چالش به همین استناد نیزگفتگو ارسال شده و 

 طیا در شراداشته باشد ام ییوب کارامطل یاقتصاد طیکه ممکن است در شرا ییها ها و دستورالعمل هیرو گرید یو از سو یکنون طیموجود و عدم انطباق با شرا نیطرف قوان کیاظهار کرد: از  یو

گردد تا  و ضوابط منعطف نیزم است قوانو ال دهدی بروز م ییها خود را در چالش یخوان هم عدم نیاز ا یناش یها . چالشکندی فشار وارد م یاقتصاد یها الزم را ندارد، بر بنگاه یهمخوان یکنون

 .میموجود عبور کن طیاز شرا

 نیمتا یداخل یها هیوربحث  شود،ی م یکرده و آنچه در استان ما بررس یها جمع بند موجود را از استان یها وزارت صمت چالشو  است بودهمباحث از گذشته مطرح  نیاز ا یاریافزود: بس یلباف

که  می باشد یاجتماع نیمقانون تا 37 ماده رت است و از همه مهم دنظریو تجد یبدو ها اتیهدر  یدگیرس یها وهی. نکته دوم شمیکن یها را بررس هیرو نیکه ا میهست آنبه دنبال . است یاجتماع

 به مشکل دچار شوند. یواگذار بنگاه تولیدی و اقتصادی تحت تملک بانک ها در استان ما، برای 70حدود مفاد آن باعث شده تا 

 .است تیوضع نیبهبود ا یالزم برا یاز راهکارها یکی یاجتماع نیو مقررات تام نیموجود با قوان طیکرد: انطباق شرا حیتصر یلباف

 های کهنه بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعیگره*

در استان،  سازمان نیخوب ا تعامل غمری عل یاجتماع نیاتاق مشهد قرار گرفت؛ او گفت: مسائل تام یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیکم سیرئ ،یعشر یاحمد اثن اریدر اخت بونیتر در ادامه

ها ما آنا می باشد انیرمارگران و کارفمتعلق به کا جستجو کنیم، یعنی اگرچه این ساختارسازمان  نیا تیریمددلیل نخست این مشکل را هم باید در نوع مانده است.  یهاست که حل نشده باق سال

 .آن ندارند تیریدر مد ینقش چیه
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 هیرو نهیزم نیدر ا یتماعاج نیما تامانگردد  مالیپا یدفاع شود که حق کس یبه گونه ا دیحل اختالف با یها اتیها، در ه مهیبه حق ب یدگیمربوط به رس پرونده های عالوه بر این،افزود:  یو 

 .میقبول نداشته باش ها راآندارد که ممکن است  ییها

معموال درآمد  یاجتماع نیان تامسازم حال،نی. با امیکرده ا یموضوع را مطرح و بررس نیکرد: بارها ا حیتصر شود،ینم مهیمشمول پرداخت ب یاقتصاد یهابنگاه دیبحث خر نکهیا انیبا ب یعشر یاثن

 .شودیم مهیمشمول پرداخت ب امانکرده اند  تیرعا دهایاست که حسابداران در خر یمباحث زین گریکرده است. موضوع د جادیخود ا یمحل برا نیاز ا یسوم

 دهیه و ارائه نگرددارک خواسته شدماسناد و  نندکی ها گاهاً در گزارش اعالم م که معموال وجود دارد اما آن مطالبه می کنند های را در بازرس یاسناد و مدارک یاجتماع نیادامه داد: بازرسان تاموی 

 .مدارک اخذ شود نیارائه ا یبرا یدیرسها  بنگاه یاز سو دیبا نیچن نیا یاز اتفاقات یریجلوگ یتناقض مشکل زاست و برا نیاست. ا

ب اخذ مفاصا حسا را در زمان ییها چالش ی،اجتماع نیتام یاز بخشنامه ها یکیعنوان کرد که به عنوان  یگریها را مشکل د گذشته دفاتر بنگاه سال کیاز  شیب یموضوع حسابرس یعشر یاثن

 .کندی م جادیا

 کندمشکل ایجاد می یصدور کارت بازرگان یبرا، از اختالف کارفرما با کارگر یناش یبده*

ت: طبق گف یارت بازرگانصدور ک یبرا یاجتماع نیبا اشاره به لزوم اخذ مفاصا حساب تام زین صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویسازمان  یخارج یاداره بازرگان سیرئ ان،یرفخریام یمحمدعل

 دکنندهیلتو مار می آید کهشکماهه زمان یفرصت  و له دار بودهئود مسخ روند نیاما ابینی شده است برای این موضوع زمان پیش ماهکیاخذ شود و تا  دیاستعالم با نیا یصدور هر مجوز یقانون برا

 .با مشکل مواجه می سازدرا  یفعال اقتصاد ایو 

 .جود نداردوبنگاه  یدات برات و وارامکان صادرا طیشرا نیبندد و در ا یم یصدور کارت بازرگان یاز اختالف کارفرما با کارگر است که دست ما را برا یناش یبده زین گریموضوع د وی افزود:

همه را  که مییگویمنداشته باشد،  یبده یاهو اگر کارگ میندار یمشکل چیه یاستان گفت: ما در ارتباط با صدور کارت بازرگان یاجتماع نیاداره کل تام یاداره بازرگان سیرئ ،یعاکف نیادامه حس در

مل نکرده باشند، ع نه اند و به آداد یانونقکه در سنوات گذشته تعهد  یاما افراد تسویه حساب نماید یطیتقس ورگردد و آن را به ط فیتکل نییتع اید پرونده اوب پرداخت کند بلکه در سازمان کجای

 .شودیصادر م یکارت بازرگان افتیدر یالزم برا یروز مفاصا حساب و گواه کیصورت در  نیا ری. در غشوندیدچار مشکل م

 یهاست و برایگواه نیتراحتر ر زمرهد یبازرگان یهاکرد: اگر کارفرما خوش حساب باشد، صدور کارت حیتصر م،یکنیپروانه صادر م کندینم تیکه قانون را رعا یواحد یچرا برا نکهیا انیبا ب وی

 که یشرکت یاما برا میدهینم ساالنه انجام یکارت حسابرس نیا ی. براگیرداقدام انجام میاین  یبه محض مشخص شدن عدم بده وصادر کرده  یادیز یهاکارت سازمان دستورالعمل نیصدور ا

نجام را ا نکاریا میتوانیم زمانی چه م،یکنقانون ن نیاگر در زمان صدور کارت او را مجاب به تمک ،یاز طرف ؟صادر شود یدارد کارت بازرگان ینکرده، چه لزوم یهمکار یقبل در پرداخت بده یها سال

 ؟میده

دارد که صادرات خود را منوط  یشود، چه ضرورت لیکار تسه طیکه شرا میگذاشته ا نیاصل را بر ا یگفت: وقت بارهنیدر ا نیز استان ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

با  نکهینه ا بهره بگیریم؛ یگریاز راهکار د دیبه حق خود نرسد اما با یعاجتما نیتام مییگویما نم منوط نماییم؟ یاتیمال یصادرات کشور را به گواه نکهیا ایو  میکن یاجتماع نیحساب تام هیبه تسو
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 ها، در این شرایط خاص اقتصادی، مسیر صادرات را متوقف نماییم؟اعمال بعضی محدودیت 

 مهیه حق بک یکس نیاست و ب کسانی یاجتماع نیوجود ندارد، اظهار کرد: شرح خدمات تام هایدر بخش حسابرس یعدالت نکهیبر ا دیبا تاک زیاستان ن عیصنا رانیانجمن مد ریدب ،یمراد یمهدریام

اصا حساب وابسته به مف یبازرگان صدور کارت یله که برائمس نیسازمان از ا نیا ی. از طرفدوجود ندار یتفاوت ،دارد یکه پرداخت کمتر یبا کس کندیبابت تعداد کارگرانش پرداخت م یشتریب

 .دیانتظار ارائه خدمات هم نداشته باش دیگویاما م کندیاستقبال م م،ینباش

 .کنندیشار وارد مف گرید انیارفرماکبه د عمال با این اقدام خودهند و یرا نم یاجتماع نیهم هستند که حق و حقوقات تام یادیز انیکارفرما رایدو طرف معامله اصالح شود ز دیبا نیبنابراوی افزود: 

 900تومان حقوق، در ماه  ونیلیم 10با  یهمراه است؛ فرد یعدالت یب کیدر حوزه درمان با  مهیگفت: پرداخت حق بدر همین رابطه  زین یاجتماع نیمشاور اتاق مشهد در امور تام ،یکابل میرح

اصالح  دیموضوع با نی. اکنندیم تافیدر یکسانیخدمات نیز و هر دو  کندیهزار تومان پرداخت م 140دارد، ماهانه  یتومان ونیلیم میو ن کیکه حقوق  یو کس پردازدیهزار تومان حق درمان م

 .شود

 یاجتماع نیتام یحوزه ها ریز ساادر حوزه درمان  مهیدرصد پرداخت حق ب9است که  نیسازمان ا یگفت: موضوع کنون زیاستان ن یاجتماع نیتام مهیاداره وصول حق ب سیرئ ،یمیابراه عبداهلل

پرداخت  نهیتومان هز اردیلیم 50 انهیماه و میرویهزار نفر به شمار م 217 یما کارفرما یرضو نتعهداتش باالست. در خراسا زانیو م کندیم نهیتومان هز اردیلیم 6سازمان در ماه  نیمنفک شود. ا

 .شود دهیدر کنار هم د دیسازمان با نیا یمدهاآها و در نهیهز نی. بنابرااندسر به سر شده  بایتقر ی ماهای ها و خروج یورود فعال و میکنیم

 یافراد یاجتماع نیان تامما سازمشوند ا مهیمشمول حق ب دیدارد، تمام پرسنلش با یمانکاریپ تیکه ماه یاشاره کرد و گفت: شرکت یاجتماع نیبند سوم مشکالت تام حیبه تشر یعشر یاثن سپس

 .شودینم رفتهیکند، معموال پذ دییآن را تا فرماو کار دیایب ستیپرسنل در ل گریو اگر نام د نمایدمی مهیرا ب کنندیم تیکه درون کانکس پروژه فعال

به دنبال  است و دهیسر رس مهلتش به است که تمام شده و ییراجع به قراردادها یاجتماع نیما با تام یهااز چالش یکیگفت:  زین یاجتماع نیدر امور تام یمشاور اتاق بازرگان ،یریم دحسنیس

ندهند و به  ل اختالف ارجاعح اتیه هکنند و آن را ب یشده، در صدور مفاصا حساب همکار نجامکه محرز است درون کارگاه ا ییاست که راجع به قراردادها نیما ا یهستند. تقاضا دیقرارداد جد

 بگویند.به موقع پاسخ  ،ام دادهکه تمام تعهداتش را انج ییکارفرما

سال، به موقع  5-4که با گذشت  ی. قراردادو محاسبه شود ردیگبقرار  یاجتماع نیتام اریدر اخت دیکار قرارداد با یگفت: در زمان اجرا زین یاجتماع نیتام مهیاداره وصول حق ب سیرئ ،یمیابراه

 .شود یروزرسانبه دیصورت نگرفته، محاسباتش با شیهاپرداخت

سخت و  یدر واحد یفرد یت: وقتور وجود دارد و گفآ انیمشاغل سخت و ز مهیدرصد حق ب 4وصول  برای در حال حاضر،که زد  یبه مشکل ینقب زین یخراسان رضو یاتاق بازرگان مشاور ،یکابل

زمان خودش مطالبه کنند، مشکالت و  را در مهیدرصد حق ب 4و اگر  دهندی، محاسبات را انجام مدنباش یاش که گاها ممکن است سوریفعل یایحقوق و مزا یبر مبنا باشد، ور اشتغال داشتهآ انیز

 .خوردرقم نمی هایتینارضا

 نکهی. اکندیم لیرا تحم یادیز انیضرر و ز یاجتماع نیاست که به سازمان تام یمشکل مه،یدرصد حق ب 4اظهار کرد:  بارهنیاستان در ا یاجتماع نیتام مهیاداره وصول حق ب سیرئ ، یمیابراه
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 .میکنیم افتیدر یطور اقساط همشاغل سخت را ب یدرصد 4 یها مهیوجود، ما حق ب نی. با اآوردیرا به بار م ییها نهیهز شود،یساله بازنشسته م 20سال کار،  30 یکارگر به جا 

 توسط تامین اجتماعی ها دفاتر شرکت سالهکی یانجام حسابرسدرخواست بخش خصوصی برای *

 .مطرح شد یاجتماع نیدر حوزه تام یاقتصاد یهابنگاه مطالباتاز  یکیها به عنوان  دفاتر شرکت سالهکی یانجام حسابرسموضوع ، جلسه ادامه در

امکان  است و یاجتماع نین تامقانو 37ده مربوط به ما که مگر در چند مورد شودیانجام م سالهکی یباره گفت: موضوع حسابرس نیا دراستان  یاجتماع نیاداره کل تام یاداره بازرگان سیرئ ،یعاکف

 .شودیم نجاما در استان سالهکی یموارد، حسابرس ریگردد اما در سا دیمالک جد لیتحو یتا ملک بدون بده بگیردساله انجام  10در دوره  دیبا یو حسابرس ستیانجام آن ن

 دیبا رد،گذای م دهیه مزالک شده را بواحد تم هیکه  یو بانک شودی م یفرد به طور ده ساله حسابرس کی یها کل کارگاه نکهیمطرح است ا انیم نیکه در ا یخصوص گفت: نکته ا نیدر ا زین یلباف

 .اش را دارد، بپردازد یکارگاه که قصد واگذار کی هیمالک اول یها ساله تمام کارگاه 10 یهای بده

واحدها را جدا  نیا تواندی ن نمسازما یعنی. میکن یدفتر را بررس کیهمان  دیبا یحسابرس یاست و ما برا یدفتر قانون کی یکه چند کارگاه دارد، دارا یموضوع ابراز کرد: فرد نیا حیدر توض یعاکف

 .میهمه دفاتر آن هست یکند و موظف به حسابرس

که  یانیکارفرما یامهیب تیمعاف یراب یتصادفعاالن اق یقرار گرفت و او به درخواست برخ ی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهدعشر یاثن اریدر اخت بونیتر گریادامه بار د در

 و خواستار رسیدگی به این بحث شد. کرده اند، اشاره کرد مهیکارگر را ب 5

و  هایاطی. مثال انواع خکنندی مناستفاده  تیمعاف نیشغل از ا 5 ،یا مهیب تیمعاف یگانه برا 37نامه مشاغل  نییگفت: در آ ن خصوصهمیدر نیز توسعه اتاق اصناف مشهد  ریمد ،یمشرف نیحس

 .قانون هستند نیا یاجرا دازمنینفر ما در اصناف ن 5 ریز یهاکارگاه م. در حال حاضر تماردیگیدر زمره آن قرار نم لیاتومب یصندل ینامه آورده شده اما دوزندگ نییدر آ یدوزندگ

درآمد  140مه  براساس بخشنامعموال دهندیکه کار عام المنفعه انجام م یانی. کارفرمامیکنیشده و در پاسخ به استعالماتمان عمل م فیخصوص گفت: ما براساس آنچه به ما تکل نیدر ا یمیابراه

ها آن یبرا را تیمعاف نیا توانیکه نم دهندیانجام م یبزرگ یدارند و کارها یمانیقرارداد پ یشکارترا یهاکارگاه یاما به طور مثال برخ شوندیبرخوردار م مهیحق ب تیدرصد معاف 20از  ،یا مهیب

 .کرد استفاده

 یرکننده مجوز برااز سازمان صاد دی، بایمشوقائل  یتفاوت یتراشکار یواحدها نیدر بخشنامه ها وجود دارد و اگر قرار است ب هایمصوبه درباره تراشکار نیخصوص ابراز کرد: صراحت ا نیدر ا یلباف

 .وددرنظر گرفته ش دیقارچ هم با دیتول یموضوع درباره واحدها نی. ابگیریمواحدها استعالم  نیا

و  یبدو یها اتیه بیرکتگفت:  یاجتماع نیدر حوزه تام یبخش خصوص یها از درخواست گرید یکی حیدر توض ی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیزلباف

رد اما اشکال دا دتعامل وجو نیاستان ا شود. در یمعرف ها اتیه نیدر ا تیعضو یبرا یستاد ایو  ییوزارتخانه از حوزه اجرا ندهیاست که از گذشته وجود داشته و قرار بود نما یموضوع دنظریتجد

 کار خود را انجام دهند. توانندی ها نم که استان کندی صادر م ییها در مرکز است که بخشنامه ها و دستورالعمل شتریکار ب

 مصوبات:جمع بندی و
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

صویر نامه تمنضم به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان   16/11/1398مورخ  1906487/120پیشنهادات موضوع نامه شماره 

وزه قانون و ار در حمعاون محترم طرح و برنامه وزارت صمت پیرامون چالش های کسب و ک 8/11/1398مورخ  298525/60شماره 

 .رح گردیداجتماعی در جلسه مط نیرویه های تام

 ی ،رزومعادن و کشا نی ، صنایع ،اجتماعی اتاق بازرگا نیات رئیس محترم کمیسیون کار و تامپس از بحث و تبادل نظر و بیان نظر

یر اتخاذ زمیمات اجتماعی استان و مشاورین محترم تامین اجتماعی اتاق و سایر اعضا تص نیمعاونین محترم سازمان صمت و تام

 گردید:

 ردید گقرر گانی مت بازرکارزمان صدور و یا تمدید مجوز  اجتماعی استانها در نیپیرامون لزوم اخذ مفاصاحساب از ادارات کل تام

یکساله  دت زمانصادرات و ارز آوری و م همیت با عنایت به شرایط خاص کشور و ضرورت تسهیل قوانین و مقررات به لحاظ ا

 ی و چگونگیع بررسکارت بازرگانی و سقف زمانی تعیین شده برای پاسخ تامین اجتماعی ) یکماه ( انجمن محترم مدیران صنای

ارائه  ک ماهت یوضوع حداکثر ظرف مدم نروش موجود و راهکارهای جدید جایگزین پیرامو ضرورت اخذ تسویه حساب از طریق

جه ان موآ عضا باصادرکنندگان در خصوص طوالنی شدن زمان پاسخ گویی باستان نماید ، عالوه برآن مقرر شد مصادیقی که در

 هستند به دبیرخانه شورا ارئه نماید.

 سازمان محترم صمت

 مدیرانانجمن محترم 

 دو هفته

2 

ز کارفرمایان به ایان آور ) جدید ( زسخت و % ( حق بیمه کل سنوات مشموالن شاغل در مشاغل  4در ارتباط با دریافت چهار ) 

ریافت ی استان امکان دان محترم اداره کل تامین اجتماعگ( با توجه به توضیحات نمایند 76ماده  2بند ب تبصره  4شقصورت یکجا ) 

ف ود و تکالیهای موج به ماهیت کار و دستورالعمل عنایت با  همزمان با بیمه ماهانه، مربوط به کارهای سخت زیان آور سهم بیمه

تی کار د و رفع سخی بهبواینکه مقرر شد اداره کل تعاون کار و فاه اجتماعی راهکارها نتعیین شده و دستورالعمل ها وجود ندارد ضم

 ال نماید.صادی را دنبمشاغل و بنگاه های اقتدر برخی 

اداره کل تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی

 مستمر
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3 
طرح شد که مقاوتی ی اقتصاد مهیکسال قبل در اجرای مصوبات ستاد فرمانداتر و حسابهای قانونی شرکتها به موضوع رسیدگی به دف

 ایی می شودستان اجرتاکید شده قبلی در انمایندگان محترم تامین اجتماعی بجز در سه مورد س از بحث و تبادل نظر حسب اعالم پ

 ود.شنعکس مصمت  و مقرر شد مصادیق عدم اجرا به دبیرخانه شورا و اداره کل تامین اجتماعی توسط اعضا و سازمان محترم

 مستمر سازمان صمت و اعضاء

4 
هم ز پرداخت سارگر اافیت پنج نفر کاختالف نظر بین اداره کل تامین اجتماعی و اتاق اصناف مشهد در خصوص عدم اعمال قانون مع

و لحاف دوزی  در  (موضوع اختالف مشاغل تراشکاری ) سری کاری شد ( مطرح گردید و مقرر 1362ده واحد مصوب ما)  فرمابیمه کار

 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.

  دبیرخانه شورا

رح مط هاهیات ی طرفیبه دادرسی منصفانه و ب و تجدیدنظر و ترکیب اعضا و رسیدگی ساختار و چگونگی انتخاب اعضا هیات های بدوی 5

 گردید مقرر شد با توجه به تصمیمات قبلی ، مصوبات و تصمیمات گذشته از سوی دبیرخانه شورا پیگیری شود.

 مستمر دبیرخانه شورا

اداره کل تامین  گردید پیگیری از طریق شورای گفت و گو وجدید درآمد مقرر  9/14در ارتباط با قراردادهای مشمول بخشنامه  6

 دوره قرارداد به سازمان حذف شود . اجتماعی صورت پذیرد تا قید ارسالی قرارداد در

شورا و اداره کل تامین 

 اجتماعی

 

 
 


