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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 در امور تامین اجتماعیو انجمن مدیران صنایع  محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان  انطرح مباحث تامین اجتماعی توسط مشاور  

  یر می باشدزصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان در خصوص صدور ضمانت نامه ارزی توسط بانک های استان و پیشنهادات این اتحادیه به شرح طرح مسائل اتحادیه 

ایقی حمایقت از   ین نامقه اجر آیق  7و  6: صدورانواع ضمانت نامه های ارزی در صادرات خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها از طریق بانک های استان وفقق مقواد   5الف( ماده 

  back to backبه ذینفع کارفرمایان خارجی و یا بانک های عامل در کشورهای هدف به صورت  8/2/89مورخ  27057/40527صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به شماره 

 مبلغ قرارداد تحت ضوابط اشاره شده در همین بند  %20: پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تا سقف 8ب( ماده 

 : تامین مالی طرح های صادراتی و همچنین طرح های در قالب اعتبار خریدار و فروشنده تحت ضوابط شورای پول و اعتبار9ج( ماده 

  

 ه:طرح موضــوع دستور جلس

 نکهیا رغمیاند عل یمدع یاختمانس یپروژه ها انیگفت: کارفرما یاجتماع نیدر حوزه تام یمشکالت فعاالن اقتصاد یبرخ حیدر تشر یاجتماع نیمشاوره اتاق مشهد در امور تام یکابل میدرحیس

 .کندی ممانعت م یکاریب مهیب یمقرر یشدگان برا مهیبه ب ییاز پاسخگو یاجتماع نیتام شود،ی م افتیها در از آن یکاریب مهیمبلغ ب

 یکاریب قیه مصادکشد  میتنظ یاگفتگو مطرح شد و تفاهم نامه یموضوع در شورا نیاخصوص اظهار کرد: نیاستان در ا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ یاکبر لباف یعل

غ کرده بود تا ها ابال شهرستان آن را به  و رفاه اجتماعی کارکل  تعاون امضا کردند و اداره  رکلیرا دو دستگاه استخراج و دو مد قیمصاد نیو اراده در بخش ساختمان استخراج شود؛ ا لیبدون م

 .ستیها ن به همه بخش یمشاغل قابل تسر نیاست و ا یتفاهم مربوط به مشاغل ساختمان نیکنند. ا استفاده یکاریب مهیبراساس آن، افراد از ب

 وجود ندارد. نهیزم نیدر ا یو مشکل میکنی براساس تفاهم عمل م ما گفت: یخراسان رضو یاجتماع نیاداره درآمد  تام سیرئ یمیابراه

: طبق شد متذکرشود و  یم اعالم یتدول انیکه توسط کارفرما یی اشاره کردقراردادها زهیسازمان از قبول درصد حق مکان نیا یبه خوددار یاجتماع نیاز مشکالت تام گرید یکی انیدر ب یکابل

 است. انیپروژه با کارفرما یکیدرصد مکان نییتع یاجتماع نیبخشنامه تام
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ضابطه  نینهمچ. کنندی نم دییرا تا درصدها نیشود اما شعب استان ا نییتوسط واگذارنده کار تع دیقراردادها با یکیرمکانیو غ یکیدر بخشنامه ها آمده درصد مکان نکهیا رغمی افزود: عل یو 

 درصدها را قبول نکند. نیکه شعبه ا ستین یلیو دل وجود نداردکار  یواگذارنده ها رشیعدم پذ یبرا یمشخص

تفاوت نشان  نیوجود دارد و ا فاوت آراتباشد اما  کسانی دنظریتجد اتیو ه یبدو اتیه ،نظر شعبه دیشده است، با یخاطرنشان کرد: اگر درصدها کارشناس یاجتماع نیاتاق مشهد در امور تام مشاور

 ندارد. یمشخص یکه سازمان مبنا کندی را دچار شک و شبهه م مانکاریپ یچندگانگ نیو ا ردیگی الزم صورت نم یکه کارشناس دهدی م

هر  کند،ی خص مپروژه را مش یکیمکان بیرگذارنده کار ضوا یصورت وقت نیا ریکند. در غ یخودش از ابتدا درصدها را بررس دیبا ردیرا نپذ انیکارفرما بیکرد: اگر قرار است سازمان ضر دیتاک یو

 .رندیبپذ ایآن را رد کنند و  دیبا ایسه مرجع 

 باره گفت: طبق قانون، نیدر ا زیاستان ن یاجتماع نیاداره درآمد تام سیرئ یمیابراه

ده باالتر اعالم ش ستیکه طبق ل یصدرصدها متفاوت بوده و دستمزد خال نیبا ا رسد،ی آنچه به دست ما م کهیرا پوشش دهد درحال بیدرصد ضر 26یدرصد و عمران 56 دیبا یدستمزد یقراردادها 

 است. دهش نییتع یو عمران یدستمزد ینسبت دستمزد به خالص درآمد در قراردادها کهی درصد است. درحال 70از 

 . میهدی را انجام م ییآزما یسترا نیز و در همه موارد میریپذی ندارد، ما اکثر نامه ها را م یحالت واقع یکه واگذارنده کار به سازمان ارائه کرده، در موارد ییافزود: نامه ها یو

ی کار را م واگذارنده یز سوئه شده اارا بیاگر ادله محکم باشد، ضر و میکنی م پیدا است. ما براساس مفاد قرارداد به موضوع ورود هیوحدت رو جادیخصوص هدف ا نیکرد: در ا دیتاک یمیابراه

 .ابدیحضور   خود یاعتراض و ارائه ادله ها یفرصت وجود دارد که کارفرما برا نیاما ا میکنی را مشخص م بیاما اگر ادله مستند نباشد براساس برداشت خود ضر میریپذ

 .میهست انیکه منابع سازمان و منافع کارفرما در نظر گرفته شود و به دنبال کمک به کارفرما میهست نیشد: ما به دنبال ا ادآوری یو 

است  یوعرداد، به نمان انعقاد قرازدر  یولتداما نحوه کار بخش  ستین یدرصدها واقع نیاز ا یاریکه بس میرا قبول دار نیخراسان اظهار کرد: ا عیصنا رانیانجمن مد ریدب یمراد یرمهدیادامه ام در

 .ستین یواقع بیضرا نیا لیدل نیو به هم دهدی را تحت فشار قرار م یکه بخش خصوص

 .شود یم مانکاریو پ یاجتماع نیموجب ضرر کردن تام نیشدن است و ا عیدر اغلب مواقع در حال ضا مانکاریحق پ ،یمبهم است و از طرف یبخش خصوص یبرا بیضرا نییادامه داد: نحوه تع یو

 است. ادیز اریبس انیم نیدر ا یکارشناس یباره اظهار کرد: اختالفات و فاصله ها نیدر ا زین یلباف

 حتما با ادله در مورد موضوع کار کنند. یو بدو دنظریتجد یها اتیه یها یدر آرا و کارشناس میکنی م شنهادیپ

 ام برد.از مشکالت ن گرید یکیبه عنوان  انیکارفرما یبده طیو عدم امکان تقس یاجتماع نیتوسط تام مهیب ستیل افتیاز عدم در گریمشاور اتاق مشهد بار د یکابل

 .شودی م نهیهز یاجتماع نیتام یتومان از سو اردیلیم 500ماهانه  یخراسان رضو در گفت: زیاستان ن یاجتماع نیاداره درآمد تام سیرئ یمیابراه
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کارگر  ارسال نشده و یستیهست که ل یاردارائه کند اما مو یاجتماع نیمربوطه به تام مهیهر ماه را به همراه حق ب ستیکارفرما مکلف است ل ،یاجتماع نیقانون تام ۳۹ادامه داد: طبق ماده  یو 

 .میدهی دفترچه و خدمات را به کارگر ارائه م ،دهدی م را انجام یداده و کارشناس ما بازرس یدرخواست بازرس

اتفاق در استان ما رخ داده  نیا ۹0سال  هم از یبده سطیتق قیمساعدت از طر نهیماه قبل ارائه شده باشد. در زم ستیاست که ل نیتوسط کارفرما منوط به ا مهیب تسیکرد: ارائه ل حیتصر یمیابراه

 .میموضوع هست نیا ینکته اشاره نشده، ما در حال اجرا نیدر قانون به ا نکهیا رغمی و عل

 11شنامه هار کرد: در بخشاره و اظمشمول ا ریها و استخراج اقالم مشمول و غ از کارگاه یبر نحوه حسابرس یمبن رعاملیدستور مد قیدق یاز مشکالت، به نحوه اجرا گرید یکیدر خصوص  یکابل

 نمی شود اعمالها  یسابرسحر گزارش داتفاق هم اکنون  نیاما ا ردیمورد توجه قرار گ یبرسدر هنگام حسا زاتیو لوازم و تجه دهایشامل خر رمشمولیشده موضوع اقالم غ دیامسال تاک بهشتیارد

 حشر نیا رییو از تغ ردید صورت بگشرح سن قیاست که به طور دق نی. درخواست ما اکنندی را سفارش ساخت اعالم م دیکه حسابرسان در شرح سند موصوع خر افتدی موارد گاها اتفاق م نیو در ا

 شود. یریجلوگ

 .میشرح سند را ندار رییوجه حق تغ چیگفت: ما به ه یاظهارنظر کابل نیدر واکنش به ا یاجتماع نیتام یموسسه حسابرس ریمد ،یرسول صاحب اما

 .دانندی م مهیبمشمول حق  مسکوت و با صراحت در بخشنامه را یدهایکارشناسان خر رعامل،یصراحت نامه مد رغمی عل شود،ی توسط موسسه انجام م یحسابرس یابراز کرد: وقت زین یلباف

و  میکنی عمل م ساس بخشنامهقرارداد، ما برا مانیو در رابطه با بحث پ کنندی آن کار م دیتول یبرا یپرسنل رد،یگی که سفارش ساخت صورت م یگفت: هنگام باره نیهم در ا یمیابراه

 .میآن هست یاجرا و مدون شده و ملزم به میتنظ یدستورالعمل

 شود. مهیمشمول حق ب دیو حمل و نصب باشد، با یبه انجام کار اضاف ازیادامه داد: طبق قانون اگر اقالم کارگاه مشمول ساخت و ن یو

سازمان  یرما نبود و براهده کارفعبه  ایبه نصب و حمل داشت و  ازیشد و ن یداریخر ییاست که اگر کاال نیما ا یاضخصوص گفت: تقا نیاتاق مشهد هم در ا یاتیمرشد عضو کارگروه مال مهران

 شود. مهیمشمول حق ب لهیوس دندارد که خو یلیصورت دل نیا ریباشد در غ مهیمحرز شد که آن کاال حمل و نصب دارد، مشمول حق ب

 یسال مال نیآخر یاجتماع نیقت تامو رعاملیمد ۹7اظهار کرد: طبق بخشنامه سال  نهیزم نیدر ا یاقتصاد یهااز مشکالت بنگاه گرید یکی حیدر تشر یاجتماع نیمشاور اتاق در امور تام یکابل

 .ها ورود کنند سال ریبه سا نکهیا یبرا کنندی بهانه م ار ی. اما حسابرسان عدم همکارردیسازمان قرار گ نیا یاز سو یمورد حسابرس دیبا یبنگاه اقتصاد

 شود. دییتا یردم همکاع نیا یاجتماع نیاطالق شود، از طرف اداره کل تام یفرد یبرا یو اگر قرار است عدم همکار میمشخص کن یاز عدم همکار یحیمصداق صح دیکرد: با دیتاک یو

 .شودی م یتلق یهمکار زمان اسناد را ندهند عدم نیو اگر در ا میدهی ارائه مدارک و دفاتر فرصت م یها برا چهار ماه به شرکت الیکرد: ما تا سه  حیخصوص تصر نیدر ا یصاحب

قبل از  سال کی یاجتماع نیاست؛ تام «یعدم همکار»خصوص مطرح است، بحث  نیکه در ا یکرد: نکته ا دیتاک نهیزم نیاستان  در ا یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ
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 یانجام داد. در رابطه با همکار یکار کارشناس نهیزم نیبتوان در ا تا یهمکار یقیو چه مصاد تلقی می شود یعدم همکار یقیکه چه مصاد میتفاهم کن دیو با کندی م یزمان مراجعه خود را بررس 

 است.  ریسال اخ کیاسناد مربوط به  یبرا یموارد ارائه مدرک نیاز ا یکیشود؛  جادیا تیچند مورد مشخص شود تا شفاف دیبا

د، ما به او خصوص ارائه ده نیدر ا یکه کارفرما مستندات نیقرار دارد، هم ییدارا اریاست که در اخت یزمان، دفاتر نییاستان گفت: اگر مالک تع یاجتماع نیتام یموسسه حسابرس ریمد یصاحب

 .میدهی هفته تا سه ماه زمان م کی نیب

 ئه ادله و مستندات اقدام شود.ساعت نسبت به ارا 48اظهار کرد: الزم است ظرف مدت  زین یمیابراه

 دیبا اکسل باشد، یروجزنامه و خصفحه اول رو ریاسناد و مدارک شامل تراز و تصو کهی صورت در یکه صورت گرفت، برابر درخواست بنگاه اقتصاد یجلسه گفت: طبق توافق نیا انیدر پا یلباف

 داده شود. یاجتماع نیتام یاز سو یحسابرس یسه ماهه برا یمهلت

 

 یه موسسه حسابرسبرعهد یندفاتر قانو یحسابرس تیگفت: طبق قانون، مسئول یاجتماع نیدر حوزه تام یاز مشکالت بخش خصوص یکی انیشامل مشاور اتاق مشهد در ب یمصطف دیادامه، س در

کل  در ادارات یانونقدفاتر  یستحت عنوان بازر یواحد رایاست که اخ نیا شودی مطرح م یبخش خصوص یکه از سو یندارد اما مشکل نهیزم نیدر ا یتیاست و اداره کل مسئول یاجتماع نیتام

 . شودی م انیکارفرما یبرا یشتریب یها مهیباعث احتساب حق ب نیو ا کندی شده که اقدام به کنترل مجدد م جادیا یاجتماع نیتام

 کند. مهیرا مشمول حق ب دکنی براز مواحد ا نیآنچه ا تا شودی م فیکه براساس آن به شعبه تکل شودی به شعب ارسال م یاجتماع نیاداره کل تام یاز سو یینامه ها مینیبی افزود: امروز م یو

 جادیبه ا یازیرح نبود، نمط نهیزم نیا به عنوان نظارت در یزیدر واکنش به سخنان شامل گفت: اگر چ زین یخراسان رضو یاجتماع نیاداره کل تام یدفاتر قانون یاداره بازرس سیرئ ی،عاکف نیحس

 ست.امجدد  یررسکه بحث نظارت خود منوط به ب دهدی و سپس نظر م کندی م تنظار یواحد ابتدا بر نحوه حسابرس نیوجود نداشت. ا یاجتماع نیدر اداره کل تام یواحد نیچن

تمام ادارات و  کهی آن هم در زمان کرد جادیاها  را در استان یدفاتر قانون ینظارت شود، اداره بازرس دیبا یکرد که موسسه حسابرس ازیاحساس ن یاجتماع نیکه سازمان تام ییادامه داد: از آنجا یو

 بود. یاز ضرورین نیا یاهتمام کنند ول روهایدر کاهش ن دیاجازه استخدام ندارند و با یعموم ینهادها

 یخصصاظهار نظر ت زاهمکاران ما  است، یدر حال بازرس یشرکت یهاست؛ وقت شرکت یاز دفاتر قانون یزمان انجام بازرسدر  یکیدر دو جنبه است؛  یداد: بحث نظارت اداره بازرس حیتوض یعاکف

به  شده ما مکلف نییکه تع یفیصحت و سقم آن گزارش برعهده اداره کل است و براساس شرح وظا یبررس تیشد و به اداره کل ارسال شد، مسئول هیکه گزارش ته یاما زمان کنندی م یخوددار

 است. راداتیو موسسه هم موظف به اصالح ا میبه موسسه هست راداتیها و اعالم ا گزارش یبررس

از مرکز به ما  میعمل کن یکرد: اگر خارج از چارت سازمان دیتاک شود،ی در مرکز ارسال م مهیبه اداره وصول حق ب م،یگردانی و به موسسه برم میریگی که م یرادیرونوشت از ا کی نکهیا انیبا ب یو
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و قرار است کل  میدار اریکامال اخت نهیزم نیدر ا فی. ما براساس شرح وظاشودی به آن پرداخت نم یحق الزحمه ا م،ینکن دییرا تا یموسسه حسابرس یها تا گزارش ی. از طرفرندیگی خرده م 

 .افتدی موضوع تا آخر سال اتفاق م نیانجام خواهد شد و ا یدفاتر قانون یها توسط اداره بازرس د داشت و نظارتنخواه ینظارت اراتیبه ما واگذار شود؛ موسسه اخت یموسسه حسابرس فیوظا

ها را مجددا  موسسه آن دیببرد و بگو یپ یه اشکاالتممکن است ب یدگیرس ندیاما در فرا گرداندی موارد را به موسسه بازم د،یجد نیبا عناو یدفاتر قانون یاظهار کرد: اداره بازرس باره نیدر ا زین یلباف

 شود. افشف دیمتفاوت است و با د،ینما یخود اشکاالت را بررس نکهیبا ا نیکند که ا یبررس

است که  نیق ااز مشاوران اتا من یتقاضا. دهدیاصالحات انجام م هایبرخ یآورد و برا یم یلیدال م،یکنیکه ما عنوان م یراداتیا یبرخ یبرا یسخنان گفت: موسسه حسابرس نیدر پاسخ به ا یعاکف

 اعالم کنند. م،یاکرده یما اسناد دچار مشکل را بررس دهدیکه نشان م یموارد

 نیطرح شده؛ امدر آن  یتماعاج نین تامسازما فهیابالغ شده که شرح وظ یبه دفاتر قانون یبر نظارت عملکرد بر انجام بازرس یمبن یخراسان گفت: دستور عیصنا رانیمهران مرشد، مشاور انجمن مد

لعمل، رادستو نیطبق ا ،ی. از طرفرا شرح داده است یاشاره کرده و نحوه عملکرد اداره بازرس یدگیرس انیدر جر یبر پروژه ها نظارتاز آنها به  یکیاست که در  تریچند سرت یدستور دارا

ه کل ورود ادار فهیت که وظاس نیم همهانجام دهند. بحث ما  ستیرا طبق چک ل های کنند و بررس یخوددار دایاک یاز ورود به مسائل تخصص دیهنگام نظارت بر پروژه با یکارشناسان دفاتر قانون

 .ستین یبه مسائل تخصص

 .میدهمی ها را برگشت  نو در صورت لزوم آ میکن یاشکال را بررس یدارا یپروژه هاان م فیدر چارچوب وظا دیگفت: ما با در جواب این مطلب اما یعاکف

 نیتام ربوط به سازمانح کشور مدر سط یعدالت ادار وانیدر د اتیشکا نیباالتر نکهیبحث با اشاره به ا نیا انیدر پا نیز یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

اره در چارچوب اد نینند. اگر اگزارش ک و آن را نندیاست که اشکاالت را بب نیا یبازرس رهادا فیکرد: شرح وظا دیمطرح شد، تاک نجایاست که در ا یموضوع نیآن هم لیاز دال یکیاست و  یاجتماع

 یدگیرس رده و مسائل راورود ک یاش در بحث تخصصمحوله فیاداره خارج از وظا نیدارند که ا نیبر ا دیکه مشاوران  تاک نجاستیاما نکته ا ستین یکه مشخص شده عمل کند، مشکل ییحوزه ها

 .کندی م

 ارائه شود. یجتماعا نیتام یاز سو دی، باارددغیر از این  یگریعملکرد د یدفاتر قانون یاداره بازرس آن وجود دارد که دال بر یموضوع است و اگر مدرک نیا تیما بر رعا دیخاطرنشان کرد: تاک یلباف

 یدیتول یواحدها یبرا یامکان تنفس بده نییتع لزوم ـ

از  یاریرد و افزود: بسکاشاره  ادیاز کم به ز یا مهیب یهای بده یپلکان طیبه عدم وجود امکان تقس یاجتماع نیدر حوزه تام یفعاالن اقتصاد یرو شیاز مشکالت پ گرید یکی حیشامل در تشر

 جادیا یطیاشر یاجتماع نیامتسازمان  یادر نرم افزاره شودی م شنهادی. پارائه می کنندامکان پرداخت ماهانه اقساط را ندارند و درخواست تنفس  ینگینقد نیمشکالت تام لیبه دل دکنندگانیتول

 .ارائه گردد لیستاد تسه یاز سو زیتنفس ن طیو شرا شودمشخص  یدیتول یواحدها یامکان تنفس برا تاشود 
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ان سازم م،یبود یانپلک طیقسهم که به دنبال ت دهیشرکت پد یبرا یبه صورت مدون در کشور در حال اجراست و حت یاجتماع نیسازمان تام یرم افزارهاخصوص اظهار کرد: ن نیدر ا یعاکف 

 .میندار یما مشکل داصالح شو ستمیشود و اگر س یریگیپ یستاد مرکز یاز سو دیموضوع با نیکار را انجام دهد. ا نینتوانست ا

تا  شودی الغ ماب انیرمافبه کار نتیجه ،دنظریتجد اتیدر ه یپس از احراز بده یاجتماع نیسازمان تام نیکرد: طبق قوان حیحوزه تصر نیدر ا یاز مشکالت فعاالن اقتصاد گرید یکی حیدر توض شامل

 اتیاعت وجود ندارد و با آغاز عملس 48در  یامکان پرداخت بده ینگیمشکالت نقد لیاما به دل شودی آغاز م ییاجرا اتیمهلت، عمل نیساعت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و پس از ا 48ظرف 

 ماه است. کیمهلت به  نیا شیما افزا شنهادیپ ن،یا. بنابرشودی مشکالت واحدها دوچندان م ،ییاجرا

را  کار نیا تواندی پرداخت را بدهد و م بیترت است که کارفرما نیبلکه منظور ا میبر پرداخت ندار دیته تاکساع 48گفت: ما در مهلت  باره نیاستان در ا یاجتماع نیاداره درآمد تام سیرئ ،یمیابراه

 انجام دهد. یاقساط ایو  ینقد

 نییتع یپرونده ها برا یماهه بررس 4دت ساعت فارغ از م 48و مهلت  میخرج کن میکه بتوان میداشته باش یدخل دیو با میکنی م نهیتومان هز اردیلیم 500 انهیماه یافزود: ما در خراسان رضو یو

 .میکن رااتخاذ شود و ما اج یستاد مرکز یاز سو میاست که تصم نیمهلت هم مستلزم ا شیاست. افزا یبده

 اتیه استیت. اما در حال حاضر روزارت کار اس ندهیبرعهده نما یاجتماع نیمطالبات تام صیتشخ استیر ،یاجتماع نیقانون تام 4۳و  42از مشکالت گفت: طبق ماده  گرید یکی انیدر ب شامل

 یدر را یاجتماع نیبه نفع تام ییابه سز ریامر تاث نیاز اداره کار حضور ندارد و ا یاندهیااست و عمال نم یاجتماع نیتام ندهیشعبه و نما سیمطالبات برعهده رئ صیدر تشخ دنظریو تجد یبدو یها

 حضور دارد و هم در مقام دادستان! اتیالعموم در ه یهم در مقام مدع یاجتماع نیتام یعنیخواهد داشت.  اتیه

 شود. یکار معرف نیا یبرا گرید یمراجع ایاز وزارت کار  یا ندهیاست که نما نیما ا شنهادیافزود: پ یو

سئوالن درآمد ماز شک و شبهه  یریجلوگ یاندارد؛ البته بر یکه اطالع چندان یاداره کار ندهیداشته باشد نسبت به نما تواندی م یخصوص نظارت بهتر نیما در ا همکارگفت: باره نیدر ا یمیابراه

 جا شده اند.ه شعب همجوار جاب

 ،یام صدور راهستند، در هنگ کارگران و انیکارفرما ندهیحضور دارند و دو نفر هم نما یاجتماع نیدو نفر از تام یبدو اتیدر ه های دگیرس بیدر ترک یاست که وقت یکرد: منطق انیب زین یلباف

 نشود. تیمساوات رعا

 حضور داشته باشد. اتیه نیدر ا یاجتماع نیتام طهیوزارتخانه کار خارج از ح ندهیاست که نما نیما ا شنهادیپ

کرد:  اشاره و اظهار یاجتماع نیه تامدر حوز یاز مشکالت فعاالن اقتصاد یکیبه عنوان  یدیتول یواحدها یماهه بده 60 یریپذبه عدم امکان بار نیقرار گرفت و ا بونیپشت تر «شامل» گرید بار

 کند. ضیران کل تفویشرط به مد شیماهه را بدون پ 60 طیتقس اریاخت یاجتماع نیاست که سازمان تام نیدرخواست ما ا
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 قرار گرفت. نیفجلسه و جلسه گذشته مورد توافق طر نیدر ا یاجتماع نیدرصد از مباحث مطرح شده حوزه تام 74جلسه گفت: در مجموع  نیدستور کار نخست ا انیدر پا یلباف 

 یضمانتنامه ارزی در بانک های استان برای انجام مقدمات صدور میضوابط قدعمال ا  ـ

ان در است یو مهندس ینفخدمات  صادرکنندگان هیاتحاد سیبابازاده رئ دیبود؛ حم یو مهندس یصادر کننده خدمات فن یشرکت ها یبرا یجلسه درباره صدور ضمانتنامه ارز نیکار دوم ا دستور

دمات کار اما مق شودی نم ادرص مایتقاستان مس یها نامه در بانک ضمانت نیهر چند ا میرمشکل دا یارز یاستان در خصوص ضمانتنامه ها یها است که ما با بانک یادیاظهار کرد: مدت ز نبارهیا

 . کنندی را فراهم و درخواست را به تهران ارسال م

اکثر  شود؛ی نم تیمل و تبعع 8۹سال  نامه نآییها همکاران ما گله مندند که چرا براساس  بانک ریدر حوزه صادرات بود، در سا یافزود: به جز بانک توسعه صادرات که در گذشته بانک تخصص یو

 . کنندی عمل م میو براساس ضوابط قد ستندینامه آگاه ن نآییما از  یها بانک

 نیترر کوتاهرار شد موضوع دپارسال ق درنظر گرفته شده؛ یو مهندس یشرکت صادرکننده خدمات فن یبرا یالتیپول و اعتبار، تسه ینامه شورا نآییخاطرنشان کرد: طبق ضوابط مندرج در  بابازاده

 است. افتادهین یماه هنوز اتفاق 5م اکنون با گذشت حدود شود اما ه یریگیزمان پ

حث ما بهاست و  حث بانکب نیوانع هماز م یکیحد کند شده است؛  نیدر استان تا ا یو مهندس یکه چرا صدور خدمات فن پرسندی از ما م یکه مسئوالن استان ستیدرحال نیشد: ا ادآوری بابازاده

 .میباش تهاستاندار داش یبرا ینکنند پاسخ یدر صدور ضمانتنامه ها همکارها  است که اگر قرار است بانک نیا

 .ستندیآگاه ن ها از آن ز بانکا یلیه که خآمد ینامه مسائل نآیی نیهاست. در شرح ا بانک یاز سو یارز یپول و اعتبار درباره صدور انواع ضمانتنامه ها ینامه شورا نآییادامه داد: بند اول  یو

ها قرار  شرکت اریدر اخت زیتجه یبرا دیدر گردش با هیسرما التیدرصد تسه 20نامه  نییآ نیاز ا گرید یافزود: براساس بند یخراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد سیرئ

 برعهده فروشنده است. یصادرات یها طرح یمال نیهم تام (ج)است. براساس بند  هیاول هیدییتا ازمندیکه البته ن ردیگب

در  نرایوز اتیصوبه همبراساس  میدهی م یو مهندس یخدمات فن یکه به صادرکننده ها یرادمهر کارشناس بانک توسعه صادرات قرار گرفت و او گفت: خدمات دیحم اریدر اخت بونیادامه تر در

 . هستند حیکه اشاره شد کامال صح ییاست و بندها 8۹سال 

. مینکها عمل  براساس دستورالعمل دیابهم  یو مهندس یخدمات فن یپروژه ها یمال نیتام ی. براشودی ارائه م قهیدرصد وث ۹8درصد وجه نقد و  2در قبال  یافزود: امروز صدور ضمانتنامه ارز یو

 .ردیگی م پروژه صورت شرفتیبراساس پ یمال نیها در بانک و تام طرح بیپروسه تصو یط زین التیارائه تسه

است و با  میرمستقیغ شود،ی که اکنون صادر م ییجهت که ضمانت نامه ها نیبه ا هاست؛ میتحر لیها نسبت به سال گذشته، به دلدر صدور ضمانتنامه یخاطرنشان کرد: تفاوت کنون رادمهر

تنها  زیپروژه ها ن یمال نیتام نهی. در زممیارتباط دار نهیزم نیدر ا یدو بانک خارج باطرف قرارداد با توسعه صادرات در خارج از کشور انصراف دادند و فقط  یها مواجه شده است. بانک تیمحدود
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 .میدار یدو خط اعتبار 

 نیب میوع و مشکل تحراما موض و همه موارد قابل اجراست میندار یمنع چیاز صادرکنندگان ما ه تیگفت: در مبحث حما زیاستان ن یبانکها یهماهنگ یشورا یعباس زاده کارشناس ارز محمد

 یارز یمال نیتام ست،یدالر ن در حال حاضر اما میداشت یالملل نیکارگزار ب 60بود و ما  مانتو ۹60بوده و در آن زمان نرخ دالر  8۹پول و اعتبار مربوط به سال  یماست؛ دستورالعمل شورا یالملل

 مشکل در بحث واردات کشور هم وجود دارد . نیو ا میوجود ندارد و کارگزار هم ندار

و  یات فندر بخش خدم م،ینیبی ا را مهو تنوع بخشنامه  شودی به طور خلق الساعه وضع م نیکه در کشورمان که قوان میخوشحال باش دیگرفت و گفت: با اریرا در اخت بونیتر گریبار د بابازاده

 و یصدور خدمات فن که در استان یلیاز دال یکیو  ستیکردن مصوبه ن یاشکاالت مانع عمل نیاست اما ا ئیاشکاالت جز ینکرده و تنها دارا رییتغ رانیوز اتیمصوبه ه کی 8۹از سال  یمهندس

 .استها  بانک یعدم همراه رد،یگی پانم یمهندس

جود ندارد. درخواست وال تجربه کند، که انتف ییرویرا ندارند و ن نهیزم نیدر ا یها تجربه کاف بانک ی. کارمندان برخردیصورت بگ یدر بانک تخصص دیباکار  نیزاده در پاسخ به او اظهار کرد: ا عباس

 .دیو امسال توجه کن 8۹کشور در سال  طیاست اما به شرا یشما کامال منطق

است تا  یستانا اراتیاخت ضیفوکه بحث تبل ستیو موضوع کمبود ارز ن شودی صدور ضمانتنامه در تهران انجام م نیاست که ا نیابراز کرد: نکته ا زیاستان ن یگفتگو یشورا رخانهیدب سیئر ،یلباف

 مصوبه برداشته شود. یاز آن و اجرا یناش یها نهیتهران و هز ریمس

در  دی. شامیکن دایپر استان ارتقا د نهیزم نیتا در ا نندیها آموزش بب بانک یهماهنگ یتوسط شورا ستندیخدمات در استان ن نیکه آماده ارائه ا ییبانکها میکنی م شنهادیکرد: پ حیتصر زین بابازاده

 ییها ا شرکتمشکل است. م نگامهتجربه نداشته باشند در آن  یها در صدور ضمانت نامه ارز بانک نکهیاما ا میداشته باش یو مهندس یکشور صادرات خدمات فن 20کشور به  ۳ یبه جا ندهیآ

 اند.کوچ کرده یمشکالت از خراسان رضو نیکه در تهران حساب باز کرده اند و به خاطر هم میدار

 یها ارد اما شرکتد یادیز یرانعم یها فراهم شود. کشور عراق پروژه ها آن یبرا دیکار در خارج از کشور با یاند. فضا یلیدر حال تعط یکی یکی یو مهندس یفن یها ادامه داد: شرکت یو

 .کنندی عمل م یما در صدور ضمانتنامه ها به سخت یها کنند چون بانک یکار توانندی نم یخراسان

 ارزی در استان صدور ضمانتنامهضرورت پوشش خدمات   ـ

 ،ینکبا ستمیس یوستگیپبه به هم  دارند. با توجه دیاستان تاک یبانک ستمیو هم س یپول و اعتبار در استان هم بخش خصوص یمصوبه شورا یدستور کار گفت: بر اجرا نیای جمع بند در یلباف

 د. ان ما فراهم شودر است یحوبه ن دیپوشش با نهیو زم شودی م تیریمد یبانک مرکز یاز سو ها ک. همه بانمیصدور ضمانتنامه را دار یبرا گریبانک در بانک د کیپوشش اعتبار  شنهادیپ

نامه  وهیاعتبار ش پول و یبندها شورا یدر استان و برخ یبانک یصدور ضمانت نامه ها یها مطرح شود تا برا بانک یهماهنگ یموضوع در شورا نیاظهار کرد: ا رخانهیدب شنهادیپ گرید حیدر توض یو



 استان خراسان رضوی
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 مشخص شود. یا 

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

رح گردید مط ستنده غیر مستمر شاغل موضوع پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که در پروژه های ساختمانی و فعالیت های 

ری بدون یق بیکایمات اتخاذ شده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مصادتصمو با توجه به اینکه بر اساس 

 یده و برایفق گردتوا تعیین ومیل و اراده توسط دو مدیرکل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و بخش خصوصی 

 ه تاکید میات توافق شدنفی اعالم شده و بر اجرای دقیق مندرجابالغ شده است لذا موضوع مت ی شهرستانهاذیربط  ادارات  به  اجرا

 گردد. 

 مستمر دبیرخانه شورای گفتگو

2 

کارفرمایدان و   کدانیکی پدروژه هدا بدا    سازمان تامین اجتماعی کشور تعیین و اعالم درصدد م جدید درآمد  14 /2بخشنامه 2براساس بند 

تان و شدعب  اداره کدل تدامین اجتمداعی اسد     بخشدنامه ، است ، در برخی موارد مشاهد می گردد علیرغم صراحت  واگذارکنندگان کار 

دارک مد ئه اسناد و و بدون ارا خودداری نموده واگذارکنندگان کار) کارفرمایان(مربوطه از پذیرش و اعمال درصدهای اعالم شده توسط 

 مدا  یدا کارفر  جرایدی اه و بر اساس یافته های خود بدون در نظر گرفتن گواهی دستگاه درصد های اعالمی را تغییر داد و معتبر  مستند 

 جتماعی اسدتان بده  اظر توافق گردید توسط اداره کل تامین نتبادل  و  بحث زعلیهذا پس امی نمایند  به تعیین درصدهای جدید اقدام 

تدامین   جدیدد   2/14بخشدنامه   2در چدارچوب بندد   تدا  دند یمراجع رسیدگی کنندده ابدالغ نما   و  همه شعب مرکز استان و شهرستانها

ص گدواهی  کده نداق    و درصورت نبودن سند مستند و معتبر مکتدوب   اعالم شده توسط کارفرمایان پذیرفته اجتماعی شعب درصدهای 

 صادره توسط کارفرما باشد از ایجاد تغییرات در درصدهای اعالم شده خودداری نمایند.

ی اداره کل تامین اجتماع

استان و انجمن مدیران 

 صنایع

 روز 20



 استان خراسان رضوی
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3 

یم ن در اثر تحرتامین اجتماعی امکان تقسیط حق بیمه های جاری پیش بینی شده است بسیاری از تولید کنندگا قررات در قانون و م

خدت نقددی   امکدان پردا  های ظالمانه آمریکا در خصوص نقدینگی و تامین مواد اولیه و انتقال ارز با مشکالتی مواجه گردیده اند و بعضا

بدرای   نظر موضوع تقسیط توسط  سازمان مدورد  اعالم برخی از تشکلهای بخش خصوصی  را ندارند اما حسب حق بیمه ماه جاری خود

وضدوع در سدتاد   مطدرح  بدا   در موارد استثناء و خداص   با بررسی جمیع جهات توافق گردید تا اقتصادی اعمال نمی گردد علیهذا  بنگاه

 فراهم گردد.   با تایید ستاد مذکور  استان امکان تقسیط ل تسهی

 تامین اجتماعی اداره کل

 ستاد تسهیل

 انجمن مدیران صنایع

 

 مستمر

4 

ن ایجاد ارزش بدو)سازمان تامین اجتماعی خرید قطعات 18/1/۹6مورخ  161/۹6و  8/12/1۳۹5مورخ  128۹8/۹5برابرنامه شماره 

 مول حق بیمهشاز و ...  ن آالت، تجهیزات و ابزارآالت ، خرید تابلو برق ، خرید ماشی ، خرید لوازم ، مصالحافزوده و انجام کار اضافی(

ن شعب مسئوال وحسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  ،می باشد ولی علیرغم صراحت در نامه مدیرعامل محترم وقت خارج 

ین دام به تعیه و اقورد نظر را مشمول حق بیمه دانستدر هیاتهای تشخیص و مطالبات بدوی کماکان خریدهای مذکور در نامه های م

 تبادل نظر ز بحث ولذا پس انمایند درصدی به عنوان هزینه های باالسری و اجرت می کنند و ازاین خرید ها حق بیمه مطالبه می 

نموده  و  خودداری یدای خرردادهتوافق گردید سازمان تامین اجتماعی از مطالبه حق بیمه در ارتباط با فاکتورها و صورتحسابها  و قرا

اشد بص شده کاال مجری عملیات حمل و نصب بوده و در صورت حساب یا قرارداد منعقده به تفکیک مشخ در صورتیکه فروشنده

 مطالبه گردد 1۳70منحصرا بخش حمل و نصب برابر مصوبه بیست چهارم فروردین 
 

 مستمر اداره کل تامین اجتماعی

5 

فرماندهی اقتصاد  و تصویب نامه ستاد تامین اجتماعی  مدیرعامل وقت سازمان 5/۳/۹7تاریخ  2440/۹7/1000 طبق بخشنامه شماره

 صرفا آخرین سال مالی مورد بازرسی و حسابرسی واقع خواهد شد . ۳1/4/۹6تاریخ  504۳2مقاومتی به شماره 

ر دل نموده و الهای قبساجتماعی اقدام به انجام حسابرسی علیرغم صراحت نامه ها و بخشنامه های فوق ، کماکان سازمان تامین اما 

یمه موده و حق بن تلقی  عدم همکاری با سازمان (صورت خودداری کارفرما از انجام حسابرسی سالهای قبل ، کارفرما ) تولیدکنندگان 

 دید ظر مقرر گربادل نس از بحث و تای ثابت از آنان مطالبه می کنند علیهذا پهای سنگینی بابت مانده های اول دوره و دارایی ه

 روز ده اداره کل تامین اجتماعی
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و بر  وریوب یادآبه روسای شعبه مکت مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی  مدیرکل محترم استان در حسن اجرای دستور مدیرعامل وقت 

شاور و مدیرکل م 1۳/8/1۳۹4مورخ  ۳012/۹4/1100ضمن اینکه در بند دو نامه مدیرعامل موضوع شماره  نماید اجرای ان تاکید 

مورد  ۳7ایت مفاد ماده و رعقانون نیز موضوع عدم استثاء صراحت نداشته  ۳7در ارتباط با ماده  دفتر مدیرعامل به معاون بیمه ای 

 تاکید قرار گرفته است.

6 

وسسه مر عهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مسئولیت رسیدگی و حسابرسی دفاتر قانونی ب و ماموریت های  براساس وظایف

تشکلهای  رخی ازاما حسب اعالم ب حسابرسی تامین اجتماعی است و ادارات کل تامین اجتماعی مسئولیتی در این خصوص ندارند.

کنترل  ورسی مجدد بازرسی دفاتر قانونی در ادارات کل تامین اجتماعی ایجاد شده و اقدام به حساباداره بخش خصوصی، اخیرا  

ای تولید ری برشتحسابرسی انجام شده توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می کنند که این عمل باعث ایجاد حق بیمه های بی

راحت اداره مورد صمدیرکل حق بیمه به  20/۳/1۳۹7مورخ مورخ  ۳262/۹7/5020نامه شماره  4کنندگان می شود و از طرفی در بند 

حث و هذا پس از بعلی ت نظر را در نظارت بر عملکرد و روند انجام بازرسی دفاتر از ورود به مسائل تخصصی اکیدا بر حذر نموده اس

یمه تنها در صورت بمحترم وصول حق  مدیرکل 17۹74/۹7/5020تماعی برابر نامه شماره ) سامان تامین اج تبادل نظر مقرر گردید 

ع را از ف خود موضوح وظایتاییداداره بازرسی دفاتر قانونی باید موضوع را به شعب ابالغ نمایید و در صورت عدم تایید باید وفق شر

 طریق اداره کل پیگیر شود(

 مستمر اداره کل تامین اجتماعی

7 

کانی ا تقسیط پلنفس و یدلیل اینکه بصورت متمرکز مدیریت می شود امکان اعمال تدر نرم افزارهای مالی سازمان تامین اجتماعی به 

ل وجود ولیدی بدلیحدهای تبسیاری از واو از طرفی  وجود  ندارد و ادارات استان ها اختیار انجام تنفس و تقسیط پلکانی را ندارند.

اه مخواست چند یا در انه اقساط بصورت مساوی را ندارند ومشکالت نقدینگی ناشی از تحریم های ظالمانه و ... امکان پرداخت ماه

بادل نظر تحث و بپس از  تنفس جهت پرداخت بدهی خود را دارند که عمالً مورد موافقت سازمان تامین اجتماعی قرار نمی گیرد.

رکز من اجتماعی تامی شورا و توافق شد تا موضوع تفویض اختیار  استانی و امکان اصالح نرم افزار و دسترسی های استانی از طریق

 پیگیری شود 
 

 یک ماه دبیرخانه شورا
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8 

اعت فرصت س 48داکثر حسازمان تامین اجتماعی پس از ابالغ بدهی در هیات تجدید نظر به کارفرمایان، و مقررات قوانین  بر اساس 

ضا ی موجود بعیط اقتصادو شرا انجام امور اداریبا توجه به زمان کم جهت .لذا اقدام گردد  بدهی  داده می شود تا نسبت به پرداخت

ید تا توافق گرد وشنهاد امکان تعیین تکلیف بدهی و یا پرداخت در مهلت تعیین شده فراهم نمی گردد لذا با عنایت به جمیع جهات پی

 مورد پیگیری قرار گیرد. روز  15ساعته به  48از طریق شورای گفت و گو مدت زمان 

 اهیک م دبیرخانه شورا

9 

عاون، تینده وزارت قانون تامین اجتماعی، ریاست هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به عهده نما 4۳و  42 طبق موائ 

ظر تشخیص نتجدید  در حال حاضر ریاست هیات های بدوی و، کار و رفاه اجتماعی است که ریاست هیات هم بر عهده او خواهد بود.

یات ها تماعی در هرفاه اج ومی باشد و عمالً از وزارت تعاون، کار  و یا مدیرکل  شعبه سازمان تامین اجتماعیمطالبات بر عهده رئیس 

و  ن کار گرانمایندگانو عمال تاثیر گذاری  وجود نداشته  ، و لذا در ترکیب اعضاء و چگونگی رای گیری تساوی  الزمحضور ندارند

 /18/1مورخ  201/۹6/1000و از طرفی به موجب نامه شماره مشاهده نمی شود کارفرمایان با ترکیب فعلی در روند تصمیم گیری 

ون تخصصی معا ز حوزهامدیرعامل وقت تامین اجتماعی خطاب به وزیر محترم وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی تقاضا گردیده تا  1۳۹6

ورا شموضوع در  من طرحروابط کار نماینده وزارتخانه و رییس هیات ها انتخاب شود، علیهذا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید ض

ای از  ی، نمایندهین اجتماعبه جای معرفی نماینده خود از سازمان تام پیگیری تا  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب از طریق 

 یص مطالباتظر تشخنان وزارتخانه متبوع و یا مراجع دیگری به غیر از سازمان تامین اجتماعی را به هیات بدوی و تجدید کارکن

 معرفی نماید.

 یک ماه دبیرخانه شورا

10 

 دارسال گرد تقاضا  ه مرکزماهه بدهی واحدهای تولیدی را ندارند و بایستی ب60ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها اختیار تقسیط 

ه تهران و طوالنی شدن ماهه واحدهای تولیدی از استان ب 60بدلیل انجام بروکراسی موجود در سیستم اداری و ارسال تقاضای تقسیط 

ا رتیب توافق گردید تمی آید. به هرتماهه مشکالت فراوانی جهت واحدهای تولیدی بوجود  60اخذ مجوز و یا عدم موافقت با تقسیط 

 موضوع 

رکز ین اجتماعی مآن از طریق تام ماهه بدهی واحدهای تولیدی را بدون پیش شرط به مدیر کل استان تفویض 60تیار تقسیط ، اخ

  پیگیری گردد

 یک ماه دبیرخانه شورا



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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ص /۹1/۹8 مندرجات درخواست رئیس محترم هیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به شماره

ر سی به سایرات خدمات فنی و مهندددرخصوص هماهنگی با بانک های استان جهت صدور ضمانت نامه ارزی در صا 5/4/۹8مورخ 

لسه مطرح سی درجکشورها از طریق بانکهای استان در قالب آئین نامه اجرایی حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهند

ک ملی به زی بانار محترم  زاده رئیس محترم هیات مدیره اتحادیه و کارشناسگردید پس از بیان نظرات جناب آقای مهندس بابا

ط کمیسیون شد توس از کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و سایر اعضا به اتفاق آرا توافقات زیر صورت گرفت و مقرر نمایندگی 

 . هماهنگی بانکها پیگیری و اجرایی گردد

 ات نماید خاذتیبی اتانکهای استان ضمن طرح موضوع در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکها تربانک ملی به نمایندگی ب مقرر گردید -1

مورخ  27057/40527آئین نامه حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ) مصوبه شماره  مندرجات و تکالیف موضوع

 دقیقا توسط شبکه بانکی استان اجرایی گردد. 8/2/8۹

ای ارزی در روز موضوع صدور ضمانت نامه ه 10بانکهای استان ترتیبی اتخاذ نماید تا حداکثر ظرف کمیسیون هماهنگی  -2

 پذیرد. تورستان صی جهت صدور ضمانت نامه در ادکمیسیون مطرح و زمینه بررسی تقاضاها و اخذ مدارک و مستندات و اقدامات بع

ن ا ( در استابانکه رر بانک دیگر ) ازحد اعتباری یک بانک در دیگاز طریق کمیسیون هماهنگی بانکها پوشش اعتبار یک بانک د -3

 فراهم شود.

ورد توافق م هندسینشست شبکه بانکی استان با اتحادیه صادرکنندگان و بررسی موانع و مشکالت صادرکنندگان خدمات فنی و م -4

  قرار گرفت.

 ضمانتنامه ور صدورباتوجه به اظهارات برخی از نمایندگان محترم بانکهای استان مبنی بر نبودن متخصص ارزی جهت انجام ام -5

 های ارزی مقرر شد موضوع آموزش کارشناسان بانکی در کمیسیون مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ شود . 

کمیسیون هماهنگی بانکها 

 و 

اتحادیه صادرکنندگان 

 و مهندسیخدمات فنی 

 ده روز

 
 


