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شورامصوباتوجلسهصورتفرم 

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

محترم استانداردفتر:محل نشست12,00:ساعت خاتمه10,00:ساعت شروع 28/06/98:تاریخ جلسه 69:شماره نشست 
خراسان رضوي

دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

---------------------

:دستور جلسه
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
:ارائه موضوعات توافق شده در دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان-

در حوزه تامین اجتماعی) الف
تفویض اختیار استانی جهت ایجاد امکان اعمال تنفس و یا تقسیط پلکانی در نرم افزارهاي مالی سازمان تامین اجتماعی •
افزایش فرصت پرداخت بدهی از زمان ابالغ بدهی در هیات تجدید نظر به کارفرمایان •
به هیات بدوي و تجدید خانه متبوع و یا مراجع دیگرزارتپیگیري معرفی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارکنان و•

نظر تشخیص مطالبات به جاي معرفی نماینده از سازمان تامین اجتماعی
ماهه بدهی واحدهاي تولیدي بدون پیش شرط به مدیر کل استان از طریق تامین اجتماعی مرکز 60تفویض اختیار تقسیط •
احکام دائمی 12ماده ) ب(کمیته استانی بند دبیرخانه پیشنهادي موضوعاتدر حوزه )ب
تعیین تکلیف دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی موثر در صدور پروانه تاسیس و فعالیت و چگونگی فرایند اخـذ مجـوز بـاغ    •

تاالرها در حریم و یا خارج از حریم شهري
دالئـل اختیـار تفویضوگذارسرمایهخارجیاتباعکارپروانهتمدیدبرايمقررموعددرمراجعهعدمبهمربوطجرائمحذف•

هااستانخارجیاتباعفنیهايهیاتبهمراجعهدرتاخیرموجهغیریاموجه
بـه اسـتان   و پیمانکـاران  مشاوران 2و 1طرح  مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران و تفویض اختیار تشخیص صالحیت پایه •

خراسان رضوي
:سایر حوزه ها) ج
آئـین نامـه   2و 1و تبصـره هـاي   22قانون امور گمرکی و مـاده  16طرح تفویض  اختیارات کمیته تعیین ارزش گذاري ماده •

اجرایی آن به استان 
پیگیري تعیین نماینده ارزي بانک مرکزي در استان خراسان به لحاظ کمک و همراهی تخصصی ارزي به دستگاه هاي اجرایـی و  •

بخش خصوصی
قانون 13آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 40و39موضوع مواد کارگراندستورالعمل اجرایی صدور کارت بهداشتاصالح •

18/3/1392مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب 
موانع و مشکالت حوزه معدن و صنایع معدنی پیرامون پنجره واحد و اجراي مقررات جاري-
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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 کلحسین امیر رحیمی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
اسماعیل سلطان خواهنمایندهمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضرسازمان جهاد کشاورزي استانرئیسمحمدرضا اورانی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضرنماینده مجلسرضا شیران1

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

غایباستانمرکزدادستان------------2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3
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)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضرکانون کارآفرینان خراسان رضويرئیس علیرضا روشنک1

غایبنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضوياسماعیل آذري2

حاضرنماینده اتاق اصناف مشهدمحمد قانعی رود معجنی3

حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4

علی شریعتی مقدم5
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و عضو هیات نمایندگان 

کشاورزي خراسان رضوي
حاضر

غایبرضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6

حاضررضويخراساننماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استانعلیرضا تیموري7

حاضررئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8

شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

نریمان علیزادهنمایندهاستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

اموراقتصادي استانداري خراسان رضويمعاون هماهنگیعلی رسولیان1

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمحمدرضا شاه پسند2

رضويخراسانگردشگريودستیفرهنگی،صنایعمیراثسازمانمحترممدیرکلفرجناب آقاي مکرمی3

مدیر محترم مرکز خدمات سرمایه گذاري خراسان رضويجناب آقاي خیاط4

رضويخراسانصنعتیکشتارگاههايصنفیانجمنمحترمدبیرجناب آقاي محمدپور5
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رضويخراسانايمنطقهآبسهامیشرکتمحترممدیرعاملعالییجناب آقاي مهندس6

رضويخراساناستانآبخیزداريوطبیعیمنابعمحترممدیرکلجناب آقاي صحرائی7

سرپرست محترم اداره کل راه آهن خراسان رضويجناب آقاي نصیري ورگ8

رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوينائبآریو برزن مافی9
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

به ا توجه به اینکه موضوع پیوستن ایران به اوراسیا در مجلس شوراي اسالمی تصویب شده لذا اتاق بازرگانی منطقه اوراسیا ب-
جایگاه ویژه خراسان ران در شهر بیشکک تاسیس می شود در این رابطه همت اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي ای

داکثري از این ظرفیت، مشارکت الزم از سوي بخش هاي مختلف براي بهره برداري حایجاب می نماید تااین حوزه، رضوي در
.د انجام بگیر

به بیشکک پایتخت جمهوري قرقیزستان، دیداري با فعاالن اقتصادي ایرانی ساکن استاندار محترم خراسان رضويدر سفر اخیر-
موانع موجود در انتظار اینستکه . عمده دغدغه و گرفتاري آن ها در حوزه حمل و نقل و تامین واگن بود. انجام شدآن کشور 

با تعامل معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري و اتاق بازرگانی برطرف شود براي حل حوزه حمل و نقل بین دو کشور
با که راه اندازي شود» بیشکک-مشهد«د خط پروازي مستقیم مشکالت تجار و روابط بین دو کشور ایران و قرقیزستان بای

در .نموداتاق بازرگانی می توان این خط پروازي را که داراي توجیه اقتصادي است، راه اندازي با استانداريهمکاري و تعامل
به صورت ترجیحی و کاال300این سفر مقرر شد متناسب با موافقتنامه امنیتی و انتظامی بین ایران و قرقیزستان حدود 

.کاال از آن کشورها به ایران وارد شود500تخفیفی از طرف ایران به کشورهاي عضو اتحادیه اوراسیا صادر و در مقابل 
در این حوزه در حال مناسبی اقدامات به اهمیت اصالح فرآیند هاي صدور مجوز و کسب و کار در خراسان رضويبا توجه -

نده شوراي گفت و گوي بخش خصوصی و دولت، گزارش جامعی از روند اجرایی اصالح فرآیند ها انجام است که در جلسه آی
.ارائه خواهد شد

ارائه موضوعات توافق شده در دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان) ب

:لسه مطرح گردیدموضوعات توافق شده در جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیر جهت تصویب شورا در ج-
در حوزه تامین اجتماعی-

.در حوزه تامین اجتماعی قالب موضوعاتی که مطرح می شود ناشی از نبود اختیارات استانی است-
تفویض اختیار استانی جهت ایجاد امکان اعمال تنفس و یا تقسیط پلکـانی در نـرم افزارهـاي مـالی سـازمان تـامین       •

اجتماعی
در نرم افزارهاي مالی سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه بصورت متمرکز مدیریت می شود امکان اعمال تنفس و یا -

و از طرفی بسیاري از . تقسیط پلکانی وجود  ندارد و ادارات کل استان ها اختیار انجام تنفس و تقسیط پلکانی را ندارند
امکان پرداخت ماهانه اقساط بصورت ... ناشی از تحریم هاي ظالمانه و واحدهاي تولیدي بدلیل وجود مشکالت نقدینگی 

مساوي را ندارند و یا درخواست چند ماه تنفس جهت پرداخت بدهی خود را دارند که عمالً مورد موافقت سازمان تامین 
یض اختیار  استانی و امکان تا موضوع تفودر جلسه براساس توافقات دبیرخانه شورا پیشنهاد شدلذا . اجتماعی قرار نمی گیرد

.اصالح نرم افزار و دسترسی هاي استانی از طریق شورا و تامین اجتماعی مرکز پیگیري شود
افزایش فرصت پرداخت بدهی از زمان ابالغ بدهی در هیات تجدید نظر به کارفرمایان •
در نرم افزارها بر اساس  قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی پس از ابالغ بدهی در هیات تجدید نظر به کارفرمایان، -
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با توجه به زمان کم جهت انجام امور .ساعت فرصت داده می شود تا نسبت به پرداخت بدهی  اقدام گردد لذا 48حداکثر 
در تعیین تکلیف بدهی و یا پرداخت در مهلت تعیین شده فراهم نمی گردد اداري و شرایط اقتصادي موجود بعضا امکان 

روز مورد از طریق شوراي گفت و 15ساعته به 48تا افزایش مدت زمان جلسه براساس توافقات دبیرخانه شورا پیشنهاد شد
.گو مورد  پیگیري قرار گیرد

از کارکنان وزارتخانه متبوع و یا مراجع دیگربـه هیـات   پیگیري معرفی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی•
بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات به جاي معرفی نماینده از سازمان تامین اجتماعی و ضرورت نصابهاي الزم

قانون تامین اجتماعی، ریاست هیات هاي بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات به عهده نماینده وزارت 43و 42طبق مواد  -
در حال حاضر ریاست هیات هاي بدوي و تجدید .تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ریاست هیات هم بر عهده او خواهد بود

ن تامین اجتماعی و یا مدیرکل  می باشد و عمالً از وزارت تعاون، کار و نظر تشخیص مطالبات بر عهده رئیس شعبه سازما
رفاه اجتماعی در هیات ها حضور ندارند، و لذا در ترکیب اعضاء و چگونگی راي گیري تساوي  الزم وجود نداشته  و عمال تاثیر 

ده نمی شود و از طرفی به موجب نامه گذاري نمایندگان کار گران و کارفرمایان با ترکیب فعلی در روند تصمیم گیري مشاه
مدیرعامل وقت تامین اجتماعی خطاب به وزیر محترم وقت تعاون کار و رفاه 18/1/1396مورخ 1000/96/201شماره 

در جلسه اجتماعی تقاضا گردیده تا از حوزه تخصصی معاون روابط کار نماینده وزارتخانه و رییس هیات ها انتخاب شود، 
از طریق  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیري تا  به جاي رامراتبشورا بیرخانه شورا پیشنهاد شدبراساس توافقات د

معرفی نماینده خود از سازمان تامین اجتماعی، نماینده اي از کارکنان وزارتخانه متبوع و یا مراجع دیگري به غیر از سازمان 
.خیص مطالبات معرفی نمایدتامین اجتماعی را به هیات بدوي و تجدید نظر تش

و رفاه کارتعاون،ربیعی این بحث مطرح شد که وزارت دکترآقايجنابدر خصوص هیاتهاي بدوي و تجدیدنظر اواخر وزارت-
به سازمان تامین اجتماعی تفویض اختیار نکند و نماینده خود را به هیاتها اعزام کند زیرا با تفویض اختیار، تصمیمات اجتماعی

عمال از سوي تامین اجتماعی اخذ میشود اما برخی استانها به این موضوع عمل نکرده بودند؛ این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی 
.است و باید اجرایی شود

ماهه بدهی واحدهاي تولیدي بدون پیش شرط به مدیر کل استان از طریق تامین اجتماعی 60ار تقسیط تفویض اختی•
مرکز 

ماهه بدهی واحدهاي تولیدي را ندارند و بایستی تقاضا  به مرکز 60ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها اختیار تقسیط -
ماهه واحدهاي تولیدي از استان به 60ي و ارسال تقاضاي تقسیط ارسال گردد بدلیل انجام بروکراسی موجود در سیستم ادار

ماهه مشکالت فراوانی جهت واحدهاي تولیدي بوجود می 60تهران و طوالنی شدن اخذ مجوز و یا عدم موافقت با تقسیط 
واحدهاي تولیدي ماهه بدهی 60تا موضوع تفویض اختیار تقسیط در جلسه براساس توافقات دبیرخانه شورا پیشنهاد شد. آید

.بدون پیش شرط به مدیر کل استان از طریق تامین اجتماعی و شوراي گفت و گوي  مرکز پیگیري گردد
:سایر توافقات استانی•

موضوع پرداخت مقرري بیمه بیکاري به کارگرانی که در پروژه هاي ساختمانی و فعالیت هاي غیر مستمر شـاغل  هسـتند   -1
مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی اسـتان  

حترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و بخـش خصوصـی   مصادیق بیکاري بدون میل و اراده توسط دو مدیرکل م
تعیین و توافق گردیده و براي اجرا به  ادارات  ذیربط شهرستانهاي  ابالغ شده است لذا براسـاس توافقـات صـورت گرفتـه در     

.تا بر اجراي دقیق مندرجات توافق شده تاکید گرددپیشنهاد شددبیرخانه شورا 
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جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی کشور تعیین و اعـالم درصـد مکـانیکی پـروژه هـا بـا       14/ 2بخشنامه2براساس بند -2
کارفرمایان و واگذارکنندگان کار  است ، در برخی مـوارد مشـاهد مـی گـردد علیـرغم صـراحت بخشـنامه ، اداره کـل تـامین          

خـودداري  ) کارفرمایـان ( وسط واگذارکنندگان کـار اجتماعی استان و شعب مربوطه از پذیرش و اعمال درصدهاي اعالم شده ت
نموده و بدون ارائه اسناد و مدارك مستند  و معتبر  درصد هاي اعالمی را تغییر داده و بر اساس یافته هاي خود بدون در نظر 

گرفتـه  صـورت  علیهذا براساس توافقاتگرفتن گواهی دستگاه اجرایی یا کارفرما  اقدام به تعیین درصدهاي جدید  می نمایند 
گردید تا  توسط اداره کل تامین اجتماعی استان به همه شعب مرکز استان و شهرستانها و  مراجع در دبیرخانه شورا پیشنهاد

جدید تامین اجتماعی شعب درصدهاي اعالم شـده توسـط   2/14بخشنامه 2رسیدگی کننده ابالغ نمایند تا در چارچوب بند
نبودن سند مستند و معتبر مکتوب   که ناقص گواهی صادره توسـط کارفرمـا باشـد از ایجـاد     کارفرمایان پذیرفته  و درصورت

.تغییرات در درصدهاي اعالم شده خودداري نمایند
در قانون و مقررات  تامین اجتماعی امکان تقسیط حق بیمه هاي جاري پیش بینی شده است بسیاري از تولید کننـدگان  -3

در اثر تحریم هاي ظالمانه آمریکا در خصوص نقدینگی و تامین مواد اولیه و انتقال ارز با مشکالتی مواجه گردیده انـد و بعضـا   
خود را ندارند اما حسب اعالم برخی از تشکلهاي بخش خصوصی  موضـوع تقسـیط   امکان پرداخت نقدي حق بیمه ماه جاري 

علیهذا براسـاس توافقـات صـورت گرفتـه در دبیرخانـه شـورا       توسط  سازمان موردنظر  براي بنگاه اقتصادي اعمال نمی گردد 
مکان تقسیط بـا تاییـد سـتاد    تا مصوب گردد در موارد استثناء و خاص  با طرح موضوع در ستاد تسهیل  استان اشدپیشنهاد 

. مذکور  فراهم گردد
بـدون  (سازمان تـامین اجتمـاعی خریـد قطعـات    18/1/96مورخ 161/96و 8/12/1395مورخ  12898/95برابرنامه شماره-4

... ت و ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآالت ، خرید تابلو برق ، خرید ماشـین آال )ایجاد ارزش افزوده و انجام کار اضافی
از شمول حق بیمه خارج  می باشد ولی علیرغم صراحت در نامه مدیرعامل محترم وقت، حسابرسان موسسه حسابرسی تامین 
اجتماعی و مسئوالن شعب در هیاتهاي تشخیص و مطالبات بدوي کماکان خریدهاي مذکور در نامه هاي مورد نظر را مشمول 

به عنوان هزینه هاي باالسري و اجرت می کنند و ازاین خرید ها حق بیمه مطالبه حق بیمه دانسته و اقدام به تعیین درصدي 
لذا براساس توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا پیشنهاد و مصـوب گردیـد تـا مصـوب گـردد سـازمان تـامین        می نمایند 

خـودداري نمـوده  و در صـورتیکه    اجتماعی از مطالبه حق بیمه در ارتباط با فاکتورهـا و صورتحسـابها  و قراردادهـاي خریـد    
فروشنده کاال مجري عملیات حمل و نصب بوده و در صورت حساب یا قرارداد منعقده به تفکیک مشخص شده باشد منحصـرا  

.مطالبه گردد1370بخش حمل و نصب برابر مصوبه بیست چهارم فروردین 
سـازمان تـامین اجتمـاعی  و تصـویب نامـه سـتاد       مدیرعامل وقت 5/3/97تاریخ 2440/97/1000طبق بخشنامه شماره -5

صرفا آخرین سال مالی مورد بازرسی و حسابرسی واقـع خواهـد   31/4/96تاریخ 50432فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 
اما علیرغم صراحت نامه ها و بخشنامه هاي فوق ، کماکان سازمان تامین اجتماعی اقدام به انجام حسابرسی سالهاي قبـل .شد 

عـدم همکـاري بـا سـازمان     ) تولیدکننـدگان  ( نموده و در صورت خودداري کارفرما از انجام حسابرسی سالهاي قبل ، کارفرما 
علیهـذا براسـاس   تلقی  نموده و حق بیمه هاي سنگینی بابت مانده هاي اول دوره و دارایی هاي ثابت از آنان مطالبه می کنند 

تا مصوب گردد مدیرکل محترم استان بر حسن اجراي دستور مدیرعامل شدپیشنهاد توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا
وقت مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی  به روساي شعبه مکتوب یادآوري و بر اجراي ان تاکید  نماید ضمن اینکه در بند دو نامـه  

مشـاور و مـدیرکل دفتـر مـدیرعامل بـه معـاون بیمـه اي  در        13/8/1394مورخ 31100/94/3012مدیرعامل موضوع شماره 
.مورد تاکید قرار گرفته است37قانون نیز موضوع عدم استثاء صراحت نداشته و رعایت مفاد ماده 37ارتباط با ماده 



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

زرسـی  فقط میتواند کار باتامین اجتماعیندارد وموضوعیتتامین اجتماعی توسط موضوع حسابرسی بنگاههاي اقتصادي-
شـکایت کـارگر امکـان    حسابرسی در صورته است و را انجام دهد و این موضوع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شد

.پذیر است
براساس وظایف و ماموریت هاي  موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مسئولیت رسـیدگی و حسابرسـی دفـاتر قـانونی بـر      -6

اما حسب اعالم . ادارات کل تامین اجتماعی مسئولیتی در این خصوص ندارندعهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است و
برخی از تشکلهاي بخش خصوصی، اخیرا  اداره بازرسی دفاتر قانونی در ادارات کل تـامین اجتمـاعی ایجـاد شـده و اقـدام بـه       

که این عمل باعث ایجـاد  حسابرسی مجدد و کنترل حسابرسی انجام شده توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می کنند 
مـورخ مـورخ   5020/97/3262نامـه شـماره   4حق بیمه هاي بیشتري بـراي تولیـد کننـدگان مـی شـود و از طرفـی در بنـد        

مدیرکل حق بیمه به صراحت اداره مورد نظر را در نظارت بر عملکرد و روند انجام بازرسی دفاتر  مکلف نمـوده و  20/3/1397
علیهذا پس از بحث و تبادل نظر براسـاس توافقـات صـورت گرفتـه در     دا بر حذر داشته  است  از ورود به مسائل تخصصی اکی

مـدیرکل محتـرم   5020/97/17974د سازمان تامین اجتمـاعی برابـر نامـه شـماره    شد تا  مصوب گرددبیرخانه شورا پیشنهاد 
ه شعب ابالغ نمایـد و در صـورت عـدم تاییـد     وصول حق بیمه تنها در صورت تایید اداره بازرسی دفاتر قانونی باید موضوع را ب

.وفق شرح وظایف خود موضوع را از طریق اداره کل پیگیر شود
:نیز در رابطه با موضوعات مطرح شده در جلسه نظرات زیر را ارائه نموداداره کل تامین اجتماعی استاننماینده-
.استو تفویش اختیارات استانی اداره کل موافقملیدر خصوص موضوعات-
اما درباره درصد . استقبول موردارگران ساختمانی نیزکتوافق صورت گرفته در موضوع بیمه بیکاري در حوزه استانی -

کمااینکه . مکانیکی پروژه ها در بخشنامه صراحتا اعالم شده که بعد از تایید سازمان تامین اجتماعی میتوان آن را اعمال کرد
به دلیل اینکه براساس درصد اعالم شده از سوي واگذارنده هاي استانشهرستانیکی از در پرسنل تامین اجتماعییکی از 

: در بخشنامه مربوط به این موضوع آمده. ، از سوي مرجع قضایی تعلیق و حتی محکوم به حبس شده استنمودهار عمل ک
در خصوص . تامین اجتماعی بررسی شودنامه واگذارنده کار درباره درصد مکانیکی پروژه پس از اثبات موضوع توسط سازمان 

ساالنه انجام میشود مگر در سازمان و اداره کلحسابرسی نیز مباحث مطرح شده در زمینه حسابرسی بنگاههاي اقتصادي 
.شودقانون تامین اجتماعی که سال آخر لحاظ نمی38و 37موارد استثنا مثل ماده 

احکام دائمی12ماده ) ب(استانی بند دبیرخانه کمیته در حوزه موضوعات پیشنهادي -
تعیین تکلیف دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی موثر در صدور پروانه تاسیس و فعالیت و چگونگی فرایند اخـذ  •

مجوز باغ تاالرها در حریم و یا خارج از حریم شهري
در خصوص تعیین تکلیف دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی موثر در صدور پروانه تاسیس و فعالیت و چگونگی فرآیند -

اخذ مجوز باغ تاالرها در حریم و یا خارج از حریم شهري براساس توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا پیشنهاد می گردد 
دبیرخانه هیات عالی نظارت بر 21/6/1397مورخ 60/164188شماره تا مصوب گردد با عنایت به اینکه حسب صورت جلسه

مرکز اصناف و بازرگانان متولی صادرکننده پروانه تاسیس وفق صورتجلسه دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان صنعت ، معدن 
ننده مجوز کسب می و تجارت تعیین گردیده است و عالوه برآن اتاق هاي اصناف و اتحادیه هاي مربوطه متولیان صادرک

به مرکز داده شود بنحوي که با رعایت قوانین و مقررات و همچنین موارد ) 80ماده ( باشند پیشنهاد اصالح قانون  اصناف
مربوط به لزوم احداث واحدهاي خدماتی و رفاهی خارج از محدوده قانونی شهرها در نوار یکصد متري بعد از حریم راهها 

صنعت  معدن صادر و به سازمان جهاد کشاورزي جهت اقدامات بعدي و طی مراحل اعالمی مجوز تاسیس توسط سازمان 
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. معرفی گردد
تفـویض وگـذار سـرمایه خـارجی اتباعکارپروانهتمدیدبرايمقررموعددرمراجعهعدمبهمربوطجرائمحذف•

هااستانخارجیاتباعفنیهايهیاتبهمراجعهدرتاخیرموجهغیریاموجهدالئلاختیار
سرمایه گذاري مقررات موجود کمی تلطیف و با شکل گیري هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خدماتمرکزبا پیگیریهاي -

میزان سرمایه سال افزایش یافت و 3اختیاراتی نیز به استانها تفویض شد؛ از جمله اینکه پروانه یکساله سرمایه گذاران به 
.کاهش یافته استهزار دالر 250هزار دالر به 500از مایه گذاري خارجیجهت استفاده از مشوق هاي سر

به موجب قانون، اتباع خارجی شاغل در ایران می بایست پروانه کار دریافت نمایند و چنانچه با سپري شدن مدت اعتبار -
رفته در دبیرخانه شورا جهت تمدید پروانه به موقع مراجعه ننمایند مشمول جریمه می شوند  براساس توافقات صورت گ

پیشنهاد می گردد تا مصوب گردد با هدف توجه بیشتر به امور سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه گذاري خارجی و 
بهبود محیط کسب و کار تشخیص دالئل موجه و یا غیر موجه از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوص پیگیري 

جی سرمایه گذار و کارشناس شاغل اتباع به هیات هاي فنی اشتغال اتباع خارجی استانها شود که تمدید پروانه کار اتباع خار
. تفویض گردد تا حسب مورد و درخواست ذینفعان یا طرح موضوع در هیات تصمیم گیري شود

به و پیمانکارانمشاوران2و 1طرح  مشکالت تشخیص صالحیت مشاوران و تفویض اختیار تشخیص صالحیت پایه •
استان خراسان رضوي

انجام مرکزدر 3و 1،2و پیمانکاران جهت پایه هاي 2و 1صالحیت مشاوران جهت پایه هاي تشخیص در حال حاضر -
تشخیص ،از طرفی، در استان کارشناسان خبره اي حضور دارند. به دنبال داردفعاالن اقتصاديهایی را براي میشود که هزینه

این درحالیست که وجود نداردتفویض شده اما اختیاري براي مشاوران رتبه یک و دو استانصالحیت مشاوران رتبه سه به 
در گذشته تشخیص صالحیت مشاوران رتبه دو در اختیار استان بود و اکنون بعد از چهار سال مجددا تفویض اختیار نمی

.شود
یط اخذ پایه ن مشاور استان در مقایسه با کشور،شرکت هاي مهندسین مشاور واجد شرابا توجه به تعداد شرکت هاي مهندسی-

براساس توافقات صورت گرفته در ،پتانسیل تشخیص صالحیت استان به لحاظ نیروي انسانیهاي باالتر در استان و نیز 
و پیمانکاران جهت 2و1پایه دبیرخانه شورا پیشنهاد می گردد تا مصوب گردد تفویض اختیار تشخیص صالحیت مشاوران 

از طریق شوراي گفت و گوي در سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان3و 2، 1پایه هاي 
ضمن کمک به توسعه فنی و اقتصادي استان، موجب کاهش بار مرکز و سازمان برنامه و بودجه مورد پیگیري قرار گیرد تا 

.ارتقاء پایه مشاوران در سطح کشور گرددفرآیند زمانبر 
:سایر حوزه ها-

2و 1و تبصـره هـاي   22قانون امور گمرکی و مـاده  16طرح تفویض  اختیارات کمیته تعیین ارزش گذاري ماده •
آئین نامه اجرایی آن به استان 

د کارشناسان خبره در دستگاه هاي با توجه به گستردگی استان خراسان رضوي و حجم واردات و صادرات در این استان وجو-
اجرایی و گمرکی و بخش خصوصی و نوسانات لحظه اي قیمت ها براساس توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا پیشنهاد 

2و 1و تبصره هاي 22قانون امور گمرکی و ماده 16می گردد تا مصوب گردد اختیارات کمیته تعیین ارزش گذاري ماده 
.یی آن به استان تقویض گرددآئین نامه اجرا

پیگیري تعیین نماینده ارزي بانک مرکزي در استان خراسان به لحاظ کمک و همراهی تخصصـی ارزي بـه دسـتگاه    •
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هاي اجرایی و بخش خصوصی
با توجه به ضرورت تعیین نماینده ارزي بانک مرکزي در استان خراسان به لحاظ کمک و همراهی تخصصی ارزي به دستگاه -

جرایی و بخش خصوصی براساس توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا پیشنهاد می گردد تا مصوب گردد از طریق هاي ا
. مبادي ذیربط حضور نمایندگان ارزي بانک مرکزي در استان مورد پیگیري قرار گیرد

قانون اصالح ماده آئین نامه اجرایی40و39موضوع مواد کارت بهداشت کارگراناصالح دستورالعمل اجرایی صدور •
18/3/1392قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب 13

با توجه به اینکه فعالیت کشتارگاه ها در فرآیند اجراي کشتارگاهی جز مواد خام است و خدمات کشتارگاهی قبل از فرآوري -
به صورت مستقیم به مصرف نمی رسد و عموما در تهیه ، فرآوري ، آماده سازي و طبخ مواد غذایی کارگران کشتارگاه ها  

دستورالعمل موضوع مدت 3ماده 2-3ی در ارتباط با کارگران شاغل در ردیف نقشی ندارند و قرار گرفتن خدمات کشتارگاه
براساس توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا پیشنهاد اعتبار کارت بهداشت کارگران براي یکسال استنباط می نماید،  لذا 

وسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد می گردد تا مصوب گردد موضوع اصالح دستورالعمل از طریق شوراي گفت و گوي مرکز و ت
.  از وزارت بهداشت براي رفع ابهام و اختالف سلیقه پیگیري و اصالحات الزم انجام شود

با توجه به اینکه فرایند صدور کارت بهداشتی براي کارگران کشتارگاه هاي طیور استان با مراجعه به دفاتر پیشخوان و -
کونت و انجام سه مرحله آزمایش در سه روز متوالی و قرارگرفتن پرداخت هزینه هاي آن و شبکه بهداشت محل س

لذا براساس کشتارگاهها در خارج از حوزه شهري بسیار هزینه ساز بوده و اتالف منابع براي کارگر و کارفرما و تولید در بردارد 
کی مشهد این فرایند را اصالح و توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا پیشنهاد می گردد تا مصوب گردد دانشگاه علوم پزش

نفر نیروي کار استان به نحوي فرایند انجام صدور کارت بهداشتی را تدوین ، ابالغ و اجرا نمایند که 3000کشتارگاه و 16در 
. امکان ارائه خدمات درمحل کشتارگاهها و یا در محل دیگري که با انجمن توافق می گردد فراهم شود 

زه معدن و صنایع معدنی پیرامون پنجره واحد و اجراي مقررات جاري موانع و مشکالت حو)ج

یکی از موضوعاتی که می تواند با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبري جایگزین مناسبی براي درآمدهاي نفتی باشد -
.اي شوددرآمدهاي حوزه معادن است لذا بایستی به این حوزه توجه ویژه

استخراج معدن و نحوه برخورد با معدن کاران منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه مراحل طوالنی اخذ مجوز جهت-
.گذاري در استان در این حوزه و مهاجرت معدن کاران استان شده است

خراسان رضوي به لحاظ تعداد و تنوع معادن جایگاه اول کشور و از نظر دانش آموختگان در این زمینه جایگاه دوم کشور را -
اما مهمترین موضوع در بخش معدن مساله اکتشاف است که بار آن بیشتر برعهده بخش خصوصی است نه سازمان . اردد

مسائل ناشی . مانع اصلی امروز ما توقف معادن در بخش اکتشاف است که به استعالمات معدنی مربوط میشود. زمین شناسی
.ورا مطرح گردیدشدر جلسهاز مراحل اخذ استعالمات مرتبط با صدور پروانه اکتشاف 

به وزارت صنعت، معدن و راوضعیت حریمهاي قانونی خودقانون معادن دستگاههاي مکلفند 24ماده 1با توجه به تبصره --
.اعالم نمایند ولی بدلیل عدم تعیین حریم ها دستگاهها مجبور به بازدید هستندتجارت

گاههاي اجرایی دیگري که در قانون از آنها نامی برده نشده است را درگیر در برخی موارد دستگاه پاسخ دهنده استعالم، دست-
.موضوع می نماید که عمال زمان صدور مجوز را طوالنی و در مواردي متوقف می نماید

مصوب (قانون معادن 24استعالم هاي انجام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مراجع مندرج در ماده -
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ان دهنده عدم شفافیت در پاسخگویی و عدم صراحت در موافقت یا عدم موافقت با موضوع استعالمات است که نش) 1392
.همین موضوع سبب ایجاد مشکل در این حوزه شده است

که بایستیمعدن متروکه هم در استان وجود دارد 1800بیش از دوهزار پروانه معدن در مرحله اولیه قرار دارد و در حال حاضر-
.گرددتعیین تکلیف هرچه زودتر این معادن و پرونده ها 

ي در حال بررسی فرآیندهاي اخذ مجوزهاي هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضوبا توجه به اینکه معاونت محترم -
.معدن نیز به این معاونت محول گردیدصدور مجوز هاي دهاي فرآینموضوع استان می باشد
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مصوبات

استانی

توافقات استانی انجام شده در  دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی توسط رئـیس دبیرخانـه   -
.پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردیدشورا در جلسه مطرح و 

موضوع پرداخت مقرري بیمه بیکاري به کارگرانی کـه در پـروژه هـاي سـاختمانی و فعالیـت هـاي غیـر        -1
مستمر شاغل  هستند مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس تصمیمات اتخـاذ شـده در جلسـه شـوراي     

حتـرم  گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مصادیق بیکاري بدون میل و اراده توسـط دو مـدیرکل م  
تعاون کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و بخش خصوصی تعیین و توافق گردیده و براي اجرا به  ادارات  

در اداراتذیربط شهرستانهاي  ابالغ شده است لذا مصوب گردید تا بر اجراي دقیق منـدرجات توافـق شـده    
.گرددتاکیدشهرستان ها تامین اجتماعیو شعبتعاون کار و رفاه اجتماعی

جدیـد درآمـد سـازمان تـامین اجتمـاعی کشـور تعیـین و اعـالم درصـد          14/ 2بخشنامه2براساس بند -2
مکانیکی پروژه ها با کارفرمایان و واگذارکنندگان کار  است ، در برخـی مـوارد مشـاهد مـی گـردد علیـرغم       

مـال درصـدهاي اعـالم    صراحت بخشنامه ، اداره کل تامین اجتماعی استان و شعب مربوطه از پـذیرش و اع 
خودداري نموده و بدون ارائه اسناد و مدارك مستند  و معتبـر   ) کارفرمایان( شده توسط واگذارکنندگان کار

درصد هاي اعالمی را تغییر داده و بر اساس یافته هاي خود بدون در نظر گرفتن گواهی دستگاه اجرایـی یـا   
گردد تـا  اداره کـل تـامین اجتمـاعی     می قررعلیهذا مد کارفرما  اقدام به تعیین درصدهاي جدید  می نماین

2استان به همه شعب مرکز استان و شهرستانها و  مراجع رسیدگی کننـده ابـالغ نماینـد در چـارچوب بنـد     
شعب درصدهاي اعالم شده توسط کارفرمایان پذیرفته  و درصـورت  ،جدید تامین اجتماعی2/14بخشنامه 

وب   که ناقص گواهی صـادره توسـط کارفرمـا باشـد از ایجـاد تغییـرات در       نبودن سند مستند و معتبر مکت
.درصدهاي اعالم شده خودداري نمایند

در قانون و مقررات  تامین اجتماعی امکان تقسیط حق بیمه هاي جاري پیش بینی شده است بسـیاري  -3
مین مواد اولیه و انتقـال ارز بـا   از تولید کنندگان در اثر تحریم هاي ظالمانه آمریکا در خصوص نقدینگی و تا

مشکالتی مواجه گردیده اند و بعضا امکان پرداخت نقدي حق بیمه ماه جاري خود را ندارند اما حسب اعـالم  
برخی از تشکلهاي بخش خصوصی  موضوع تقسیط توسط  سازمان موردنظر  براي بنگـاه اقتصـادي اعمـال    

اص  بـا طـرح موضـوع در سـتاد تسـهیل  اسـتان امکـان        د در موارد استثناء و خیمصوب گردلذانمی گردد 
. تقسیط با تایید ستاد مذکور  فراهم گردد

سازمان تامین اجتمـاعی خریـد   18/1/96مورخ 161/96و 8/12/1395مورخ 12898/95برابرنامه شماره -4
، خرید لوازم ، مصـالح ، تجهیـزات و ابـزارآالت ، خریـد     )بدون ایجاد ارزش افزوده و انجام کار اضافی(قطعات

از شمول حـق بیمـه خـارج  مـی باشـد ولـی علیـرغم صـراحت در نامـه          ... تابلو برق ، خرید ماشین آالت و 
امین اجتمـاعی و مسـئوالن شـعب در هیاتهـاي     مدیرعامل محترم وقت، حسابرسان موسسـه حسابرسـی تـ   

تشخیص و مطالبات بدوي کماکان خریدهاي مذکور در نامه هاي مورد نظر را مشمول حق بیمـه دانسـته و   
اقدام به تعیین درصدي به عنوان هزینه هاي باالسري و اجرت می کنند و ازاین خرید ها حق بیمه مطالبـه  

ین اجتمـاعی از مطالبـه حـق بیمـه در ارتبـاط بـا فاکتورهـا و        سـازمان تـام  مصـوب گردیـد  لذا می نمایند 
صورتحسابها  و قراردادهاي خرید خودداري نموده  و در صورتیکه فروشـنده کـاال مجـري عملیـات حمـل و      
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مین مواد اولیه و انتقـال ارز بـا   از تولید کنندگان در اثر تحریم هاي ظالمانه آمریکا در خصوص نقدینگی و تا

مشکالتی مواجه گردیده اند و بعضا امکان پرداخت نقدي حق بیمه ماه جاري خود را ندارند اما حسب اعـالم  
برخی از تشکلهاي بخش خصوصی  موضوع تقسیط توسط  سازمان موردنظر  براي بنگـاه اقتصـادي اعمـال    

اص  بـا طـرح موضـوع در سـتاد تسـهیل  اسـتان امکـان        د در موارد استثناء و خیمصوب گردلذانمی گردد 
. تقسیط با تایید ستاد مذکور  فراهم گردد

سازمان تامین اجتمـاعی خریـد   18/1/96مورخ 161/96و 8/12/1395مورخ 12898/95برابرنامه شماره -4
، خرید لوازم ، مصـالح ، تجهیـزات و ابـزارآالت ، خریـد     )بدون ایجاد ارزش افزوده و انجام کار اضافی(قطعات

از شمول حـق بیمـه خـارج  مـی باشـد ولـی علیـرغم صـراحت در نامـه          ... تابلو برق ، خرید ماشین آالت و 
امین اجتمـاعی و مسـئوالن شـعب در هیاتهـاي     مدیرعامل محترم وقت، حسابرسان موسسـه حسابرسـی تـ   

تشخیص و مطالبات بدوي کماکان خریدهاي مذکور در نامه هاي مورد نظر را مشمول حق بیمـه دانسـته و   
اقدام به تعیین درصدي به عنوان هزینه هاي باالسري و اجرت می کنند و ازاین خرید ها حق بیمه مطالبـه  

ین اجتمـاعی از مطالبـه حـق بیمـه در ارتبـاط بـا فاکتورهـا و        سـازمان تـام  مصـوب گردیـد  لذا می نمایند 
صورتحسابها  و قراردادهاي خرید خودداري نموده  و در صورتیکه فروشـنده کـاال مجـري عملیـات حمـل و      
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نصب بوده و در صورت حساب یا قرارداد منعقده به تفکیک مشخص شده باشد منحصرا بخش حمل و نصب 
.مطالبه گردد1370ین برابر مصوبه بیست چهارم فرورد

مـدیرعامل وقـت سـازمان تـامین اجتمـاعی  و      5/3/97تـاریخ  2440/97/1000طبق بخشنامه شـماره  -5
صـرفا آخـرین سـال مـالی     31/4/96تـاریخ  50432تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 

بخش خصوصی و بخشنامه هاي فوق اما علیرغم صراحت نامه ها.مورد بازرسی و حسابرسی واقع خواهد شد 
، کماکان سازمان تامین اجتماعی اقدام به انجام حسابرسی سالهاي قبل نموده اعالم می دارد در برخی موارد

عدم همکـاري بـا   ) تولیدکنندگان ( و در صورت خودداري کارفرما از انجام حسابرسی سالهاي قبل ، کارفرما 
گینی بابت مانده هاي اول دوره و دارایی هاي ثابت از آنان مطالبـه  سازمان تلقی  نموده و حق بیمه هاي سن

د مدیرکل محترم استان بر حسن اجراي دستور مدیرعامل وقت مصوبات ستاد یعلیهذا مصوب گردمی کنند 
اقتصاد مقاومتی  به روساي شعبه مکتوب یادآوري و بر اجراي ان تاکید  نماید ضمن اینکه در بنـد دو نامـه   

مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل بـه معـاون   13/8/1394مورخ 31100/94/3012موضوع شماره مدیرعامل 
مـورد  37قانون نیز موضوع عدم استثاء صراحت نداشته و رعایت مفاد مـاده  37بیمه اي  در ارتباط با ماده 

.ه است و ضرورت دارد از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان پیگیري شودتاکید قرار گرفت
براساس وظایف و ماموریت هاي  موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مسـئولیت رسـیدگی و حسابرسـی    -6

دفاتر قانونی بر عهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است و ادارات کل تـامین اجتمـاعی مسـئولیتی در    
ر قانونی در اما حسب اعالم برخی از تشکلهاي بخش خصوصی، اخیرا  اداره بازرسی دفات. این خصوص ندارند

ادارات کل تامین اجتماعی ایجاد شده و اقدام به حسابرسی مجدد و کنترل حسابرسـی انجـام شـده توسـط     
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می کنند که این عمل باعث ایجاد حق بیمه هاي بیشـتري بـراي تولیـد    

مدیرکل حـق  20/3/1397مورخ مورخ 5020/97/3262نامه شماره 4کنندگان می شود و از طرفی در بند 
بیمه به صراحت اداره مورد نظر را در نظارت بر عملکرد و روند انجام بازرسی دفاتر  مکلـف نمـوده و از ورود   

سـازمان تـامین اجتمـاعی برابـر نامـه      لـذا مصـوب گردیـد   به مسائل تخصصی اکیدا بر حذر داشته  اسـت   
در صورت تایید اداره بازرسی دفـاتر قـانونی   مدیرکل محترم وصول حق بیمه تنها 5020/97/17974شماره

باید موضوع را به شعب ابالغ نماید و در صورت عدم تایید وفق شرح وظایف خود موضـوع را از طریـق اداره   
.کل پیگیر شود

در خصوص تعیین تکلیف دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی موثر در صدور پروانه تاسیس و فعالیت -7
ذ مجوز باغ تاالرها در حریم و یا خارج از حریم شهري با عنایت به اینکه حسب صورت و چگونگی فرآیند اخ

دبیرخانه هیات عالی نظـارت بـر مرکـز اصـناف و بازرگانـان      21/6/1397مورخ 60/164188جلسه  شماره 
متولی صادرکننده پروانه تاسیس وفق صورتجلسه دبیرخانه هیات عالی نظـارت سـازمان صـنعت ، معـدن و     

رت تعیین گردیده است و عالوه برآن اتاق هاي اصناف و اتحادیه هاي مربوطه متولیان صادرکننده مجوز تجا
بـه  ) 80ماده (کسب می باشند و با توجه به اینکه پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که اصالح قانون  اصناف

بـه لـزوم احـداث واحـدهاي     مرکز داده شود بنحوي که با رعایت قوانین و مقررات و همچنین موارد مربوط
خدماتی و رفاهی خارج از محدوده قانونی شهرها در نوار یکصد متـري بعـد از حـریم راههـا مجـوز تاسـیس       
توسط سازمان صنعت  معدن صادر و به سازمان جهاد کشاورزي جهت اقدامات بعدي و طی مراحل اعالمـی  
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ذ مجوز باغ تاالرها در حریم و یا خارج از حریم شهري با عنایت به اینکه حسب صورت و چگونگی فرآیند اخ

دبیرخانه هیات عالی نظـارت بـر مرکـز اصـناف و بازرگانـان      21/6/1397مورخ 60/164188جلسه  شماره 
متولی صادرکننده پروانه تاسیس وفق صورتجلسه دبیرخانه هیات عالی نظـارت سـازمان صـنعت ، معـدن و     

رت تعیین گردیده است و عالوه برآن اتاق هاي اصناف و اتحادیه هاي مربوطه متولیان صادرکننده مجوز تجا
بـه  ) 80ماده (کسب می باشند و با توجه به اینکه پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که اصالح قانون  اصناف

بـه لـزوم احـداث واحـدهاي     مرکز داده شود بنحوي که با رعایت قوانین و مقررات و همچنین موارد مربوط
خدماتی و رفاهی خارج از محدوده قانونی شهرها در نوار یکصد متـري بعـد از حـریم راههـا مجـوز تاسـیس       
توسط سازمان صنعت  معدن صادر و به سازمان جهاد کشاورزي جهت اقدامات بعدي و طی مراحل اعالمـی  
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ایـن  ،در ایـن خصـوص  توسط سازمان صـمت  معرفی گردد لذا مقرر گردید با عنایت به مکاتبات انجام شده
.دنپیگیري و استعالمات الزم را از مرکز انجام دهظرف مدت یک هفتهسازمان

با توجه به ضرورت تعیین نماینده ارزي بانک مرکزي در اسـتان خراسـان بـه لحـاظ کمـک و همراهـی       -8
مبـادي ذیـربط حضـور    از طریـق  مصـوب گردیـد   تخصصی ارزي به دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی 

. نمایندگان ارزي بانک مرکزي در استان مورد پیگیري قرار گیرد
با توجه به اینکه فعالیت کشتارگاه ها در فرآینـد اجـراي کشـتارگاهی جـز مـواد خـام اسـت و خـدمات         -9

ي کشتارگاهی قبل از فرآوري به صورت مستقیم به مصرف نمی رسد و عموما در تهیه ، فرآوري ، آماده سـاز 
و طبخ مواد غذایی کارگران کشتارگاه ها  نقشی ندارند و قـرار گـرفتن خـدمات کشـتارگاهی در ارتبـاط بـا       

دستورالعمل موضوع مدت اعتبار کارت بهداشت کارگران براي یکسـال  3ماده 2-3کارگران شاغل در ردیف 
گفـت و گـوي مرکـز و    د موضوع اصالح دستورالعمل از طریق شـوراي  یمصوب گرداستنباط می نماید،  لذا 

توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وزارت بهداشت براي رفع ابهام و اختالف سلیقه پیگیـري و اصـالحات   
.  الزم انجام شود

یند صدور کارت بهداشتی براي کارگران کشتارگاه هاي طیور استان با مراجعـه بـه   آبا توجه به اینکه فر-10
آن و شبکه بهداشت محل سکونت و انجام سه مرحله آزمایش در سه دفاتر پیشخوان و پرداخت هزینه هاي 

روز متوالی و قرارگرفتن کشتارگاهها در خارج از حوزه شهري بسیار هزینه سـاز بـوده و اتـالف منـابع بـراي      
د دانشگاه علوم پزشکی مشهد این فرایند را اصالح و در یلذا تا مصوب گردکارگر و کارفرما و تولید در بردارد 

نفر نیروي کار استان به نحوي فرایند انجام صدور کارت بهداشتی را تدوین ، ابـالغ و  3000کشتارگاه و 16
اجرا نمایند که امکان ارائه خدمات درمحل کشتارگاهها و یا در محل دیگري که با انجمن توافـق مـی گـردد    

. فراهم شود 
گزارشی از روند صدور مجوزهاي حوزه معدنی و صنایع معدنی به خصـوص در ارتبـاط بـا عـدم اجـراي      -11

برخی از قوانین و مقررات موجود، موازي کاري، عدم ارائه پاسخ هاي شفاف از سـوي دسـتگاه هـاي ذیـربط     
رائه گردید پـس از  اجرایی، تاخیر در صدور مجوز، هزینه سازي براي اخذ استعالمات، پنجره واحد به جلسه ا

اسـتانداري  عمرانی هماهنگی امور و هماهنگی اموراقتصادي بحث و تبادل نظر مقرر گردید معاونین محترم 
در حوزه صدور مجوزها موضوعات معدن را مـورد بررسـی قـرار داده و در قالـب تصـمیمات      ي خراسان رضو

.وع را حل و فصل نمایندموضاستانی با اخذ نظر تشکل هاي بخش خصوصی حداکثر ظرف یک ماه 

ــی و  مل
فراگیر

موضوعات ملی قابل پیگیري از شوراي مرکز که در دبیرخانه شوراي گفت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی     -
:مورد توافق قرار گرفته بود توسط رئیس دبیرخانه شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید

در نرم افزارهاي مالی سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه بصورت متمرکز مدیریت مـی شـود امکـان    -1
اعمال تنفس و یا تقسیط پلکانی وجود  ندارد و ادارات کل استان ها اختیار انجام تنفس و تقسیط پلکانی را 

ناشی از تحریم هاي ظالمانـه  و از طرفی بسیاري از واحدهاي تولیدي بدلیل وجود مشکالت نقدینگی . ندارند
امکان پرداخت ماهانه اقساط بصورت مساوي را ندارند و یا درخواست چند ماه تـنفس جهـت پرداخـت    ... و 

لذا مقررشـد تـا موضـوع    . بدهی خود را دارند که عمالً مورد موافقت سازمان تامین اجتماعی قرار نمی گیرد
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لذا مقررشـد تـا موضـوع    . بدهی خود را دارند که عمالً مورد موافقت سازمان تامین اجتماعی قرار نمی گیرد
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ــی و  مل
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و دسترسی هاي استانی از طریـق شـورا و تـامین اجتمـاعی     تفویض اختیار  استانی و امکان اصالح نرم افزار
.مرکز پیگیري شود

در نرم افزارها بر اساس  قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی پس از ابالغ بـدهی در هیـات تجدیـد    -2
بـا .ساعت فرصت داده می شود تا نسبت به پرداخت بدهی  اقدام گـردد لـذا   48نظر به کارفرمایان، حداکثر 

توجه به زمان کم جهت انجام امور اداري و شرایط اقتصادي موجود بعضا امکان تعیـین تکلیـف بـدهی و یـا     
پرداخت در مهلت تعیین شده فراهم نمی گردد لذا با عنایت به جمیع جهات مقرر گردید تـا افـزایش مـدت    

.دپیگیري قرار گیرورد از طریق شوراي گفت و گو موردروز م15ساعته به 48زمان 
قانون تامین اجتماعی، ریاست هیات هاي بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات به 43و 42طبق مواد  -3

در حـال  .عهده نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ریاست هیات هم بر عهده او خواهـد بـود  
ن تـامین  حاضر ریاست هیات هاي بدوي و تجدید نظر تشـخیص مطالبـات بـر عهـده رئـیس شـعبه سـازما       

اجتماعی و یا مدیرکل  می باشد و عمالً از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات هـا حضـور ندارنـد، و    
لذا در ترکیب اعضاء و چگونگی راي گیري تساوي  الزم وجود نداشته  و عمال تاثیر گذاري نماینـدگان کـار   

ده نمـی شـود و از طرفـی بـه موجـب نامـه       گران و کارفرمایان با ترکیب فعلی در روند تصمیم گیري مشـاه 
مدیرعامل وقت تامین اجتمـاعی خطـاب بـه وزیـر محتـرم وقـت       18/1/1396مورخ 201/96/1000شماره 

تعاون کار و رفاه اجتماعی تقاضا گردیده تا از حوزه تخصصی معاون روابط کـار نماینـده وزارتخانـه و ریـیس     
ل نظر مقرر گردید ضمن طرح موضوع در شـورا مراتـب از   هیات ها انتخاب شود، علیهذا پس از بحث و تباد

طریق  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیـري تـا  بـه جـاي معرفـی نماینـده خـود از سـازمان تـامین          
اجتماعی، نماینده اي از کارکنان وزارتخانه متبوع و یا مراجع دیگري به غیر از سازمان تامین اجتماعی را به 

.نظر تشخیص مطالبات معرفی نمایدهیات بدوي و تجدید
ماهـه بـدهی واحـدهاي تولیـدي را ندارنـد و      60ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها اختیار تقسیط -4

بایستی تقاضا  به مرکز ارسال گردد بـدلیل انجـام بروکراسـی موجـود در سیسـتم اداري و ارسـال تقاضـاي        
هران و طوالنی شدن اخذ مجوز و یا عدم موافقت با تقسیط ماهه واحدهاي تولیدي از استان به ت60تقسیط 

مقـرر مـی دارد تـا    شـورا بـه هرترتیـب  . ماهه مشکالت فراوانی جهت واحدهاي تولیدي بوجود می آیـد 60
ماهه بدهی واحدهاي تولیدي بدون پیش شرط بـه مـدیر کـل اسـتان از     60موضوع تفویض اختیار تقسیط 

.و گوي  مرکز پیگیري گرددطریق تامین اجتماعی و شوراي گفت
به موجب قانون، اتباع خارجی شاغل در ایران می بایست پروانه کار دریافت نمایند و چنانچه بـا سـپري   -5

بـا  لذا مقرر گردیدشدن مدت اعتبار جهت تمدید پروانه به موقع مراجعه ننمایند مشمول جریمه می شوند  
جی و جذب سرمایه گذاري خارجی و بهبـود محـیط کسـب و    هدف توجه بیشتر به امور سرمایه گذاران خار

تمدیـد پروانـه کـار اتبـاع     مراجعه براي دالئل موجه و یا غیر موجه تشخیصضمن حذف جرائم تاخیر،کار 
به هیات هاي فنی اشتغال با پیگیري از طریق استانداري و شوراي گفت و گوي مرکز خارجی سرمایه گذار 

تفویض گردد تا حسب مورد و درخواست ذینفعان یا طرح موضوع در هیـات تصـمیم   ها اتباع خارجی استان
. گیري شود

با توجه به تعداد شرکت هاي مهندسین مشاور استان در مقایسه با کشور،شرکت هاي مهندسین مشـاور  -6
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مدیرعامل وقت تامین اجتمـاعی خطـاب بـه وزیـر محتـرم وقـت       18/1/1396مورخ 201/96/1000شماره 

تعاون کار و رفاه اجتماعی تقاضا گردیده تا از حوزه تخصصی معاون روابط کـار نماینـده وزارتخانـه و ریـیس     
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طریق  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیـري تـا  بـه جـاي معرفـی نماینـده خـود از سـازمان تـامین          
اجتماعی، نماینده اي از کارکنان وزارتخانه متبوع و یا مراجع دیگري به غیر از سازمان تامین اجتماعی را به 

.نظر تشخیص مطالبات معرفی نمایدهیات بدوي و تجدید
ماهـه بـدهی واحـدهاي تولیـدي را ندارنـد و      60ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها اختیار تقسیط -4

بایستی تقاضا  به مرکز ارسال گردد بـدلیل انجـام بروکراسـی موجـود در سیسـتم اداري و ارسـال تقاضـاي        
هران و طوالنی شدن اخذ مجوز و یا عدم موافقت با تقسیط ماهه واحدهاي تولیدي از استان به ت60تقسیط 

مقـرر مـی دارد تـا    شـورا بـه هرترتیـب  . ماهه مشکالت فراوانی جهت واحدهاي تولیدي بوجود می آیـد 60
ماهه بدهی واحدهاي تولیدي بدون پیش شرط بـه مـدیر کـل اسـتان از     60موضوع تفویض اختیار تقسیط 

.و گوي  مرکز پیگیري گرددطریق تامین اجتماعی و شوراي گفت
به موجب قانون، اتباع خارجی شاغل در ایران می بایست پروانه کار دریافت نمایند و چنانچه بـا سـپري   -5

بـا  لذا مقرر گردیدشدن مدت اعتبار جهت تمدید پروانه به موقع مراجعه ننمایند مشمول جریمه می شوند  
جی و جذب سرمایه گذاري خارجی و بهبـود محـیط کسـب و    هدف توجه بیشتر به امور سرمایه گذاران خار

تمدیـد پروانـه کـار اتبـاع     مراجعه براي دالئل موجه و یا غیر موجه تشخیصضمن حذف جرائم تاخیر،کار 
به هیات هاي فنی اشتغال با پیگیري از طریق استانداري و شوراي گفت و گوي مرکز خارجی سرمایه گذار 

تفویض گردد تا حسب مورد و درخواست ذینفعان یا طرح موضوع در هیـات تصـمیم   ها اتباع خارجی استان
. گیري شود

با توجه به تعداد شرکت هاي مهندسین مشاور استان در مقایسه با کشور،شرکت هاي مهندسین مشـاور  -6
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ی واجد شرایط اخذ پایه هاي باالتر در استان،پتانسیل تشـخیص صـالحیت اسـتان بـه لحـاظ نیـروي انسـان       
3و 2، 1و پیمانکاران جهت پایه هـاي  2و1تفویض اختیار تشخیص صالحیت مشاوران پایه مصوب گردید

اسـتانداري خراسـان   از طریـق هابه سازمان مدیریت و برنامه ریزي استاندر سازمان برنامه و بودجه کشور 
ضـمن کمـک بـه    گیرد تـا  شوراي گفت و گوي مرکز و سازمان برنامه و بودجه مورد پیگیري قراررضوي و 

.، موجب کاهش بار فرآیند زمانبر ارتقاء پایه مشاوران در سطح کشور گرددهاتوسعه فنی و اقتصادي استان
با توجه به گستردگی استان خراسان رضوي و حجم واردات و صادرات در این استان وجـود کارشناسـان   -7

از مقـرر گردیـد  خبره در دستگاه هاي اجرایی و گمرکی و بخش خصوصی و نوسانات لحظـه اي قیمـت هـا    
ش گذاري اختیارات کمیته تعیین ارزطریق استانداري محترم و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري گردد تا 

.آئین نامه اجرایی آن به استان تقویض گردد2و 1و تبصره هاي 22قانون امور گمرکی و ماده 16ماده 
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