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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

عی )بهه  قانون بیمهه اهامیا اجامها    5جمعیت سازندگان مشهد پیرامون پیگیری اجرای مصوبات شورای گفت و گو در خصوص ماده  10/10/98مورخ  431طرح نامه شماره  -

 پیوست(

سهاان  صهی ا موضوعات مندرج در مکاابات دساگاههای اجرایی اساان به شرح زیر پیرامون مصوبات سی امیا جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت وبخه  خصو طرح  -

 پیرامون گزارش پای  کسب و کار

  خ ص مهور /2752/98شورا طی نامهه شهماره    سازمان صنعت،معدن و اجارت اساان )به پیوست( و پاسخ دبیرخانه 18/9/98مورخ  1887108/120نامه شماره

 در ایا رابطه ) به پیوست( 23/9/98

  سازمان جهاد کشاورزی اساان ) به پیوست( 4/10/98مورخ  121108/11نامه شماره 

  کمیسیون هماهنگی بانک های اساان )به پیوست( 5/10/98مورخ  0096/16/2/1398نامه شماره 

  اداره کل امور اقاصاد دارایی اساان ) به پیوست( 9/10/98مورخ  13942/103نامه شماره 

 سایر موارد 

  : طرح موضــوع دستور جلسه

کی از یخود دو دستور کار را به بحث گذاشت که نخستینِ آن، بررسی میزان تحقق  جلسه نیو هفتم یسی در خراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب

 مصوبات پیشین این شورا بود.

 د.ر ایا باره باشدبار دیگر روی میز دبیرخانه ایا شورا قرار گرفت اا دساگاه اجرایی مربوطه پاسخگوی عملکرد خود « یاجاماع ایاام مهیقانون ب 5ماده  »موضوع پُربحث 

 یدر انجام کارها»، 1386 مصوب یکارگران ساخامان مهیطبق قانون ب، رئیس دبیرخانه شورای گفاگوی دولت و بخ  خصوصی، نقبی به ماوقع ایا بحث زد و اوضیح داد: «علی اکبر لبافی»

هادرصد چبنا معادل  ریز ربع سطحهر مار م یبرا مهیپرداخت حق ب دیرس ئهرا منوط به ارا یمکلفند صدور پروانه ساخامان ربطیباشد مراجع ذ یم یکه مسالزم اخذ پروانه ساخامان یساخامان

 «.دیخواهد کرد نما یمعرف یاجاماع ایکه سازمان اام یپروانه به حساب تسحداقل دسامزد ماهانه سال درخوا
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 افتیبا در می شود اامکلف  یجاماعا ایسازمان اأم» آن؛که طبق  گردد یقانون مذکور اصالح م 5ماده  ااینها، چند باری در ایا قانون اغییراای ایجاد شده است اما  94اا سال  وی افزود: 

نابع م ایر صورت عدم اأمداقدام کند.  یامام کارگران ساخامان مهیدرصد مجموع عوارض صدور پروانه )از مالک( نسبت به اداوم پوش  ب15( و رگرشده)از کا مهیسهم ب مهیدرصد حق ب7

و  یاجاماع ایسازمان اام افاهما اغییر ماحصل در واقع ای درصد بالمانع است. 20سقف مجموع عوارض اا   یافزا ران،یوز أتیه بیکارگران با اصو یا مهیالزم جهت گسارش پوش  ب

 .بودسازمان شهرداری ها و دهیاری 

ی و فایت اامیا ماللیل عدم کددر حال حاضر سازمان اامیا اجاماعی از اجرای افاهم نامه های اولیه ایا سازمان با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به  وی ااکید کرد:

ر بدرصد( را 15ود)یمه سهم خپوش  کارگران ساخامانی، خودداری می کند و بسیاری از پرسنل شاغل در کارگاه ها و پروژه های ساخامانی که کارفرمایان آن ها، حق ببودجه الزم برای 

 ند.نشده ا مهیکارگران بامامی ا ام شدهرا پرداخت  مهی، حق بمبنای مجموع عوارض پروانه پرداخت کرده اند، احت پوش  بیمه قرار نداده است. به بیان بهار

د امه مذکور ااکیافاهم ن ت، بر اجرایلبافی به مصوبات شصت و پنجمیا جلسه شورای گفاگوی دولت و بخ  خصوصی اساان در مورد ایا موضوع پُرمناقشه اشاره و بیان کرد: در آن نشس

ن ا پاسخ بدهد چوریا مورد ااصمیم گیری در ایا خصوص برخوردار نیست و نمی اواند مطالبات بخ  خصوصی در  شد اما اداره کل اامیا اجاماعی مدعی گردید که از اخایارات کافی برای

 اسااندار هو ب کند ناساییابطه را شظهرف مهدت یهک هفاهه اخایارات مورد نیاز در ایا رایا موضوع از مرکز به آنها ابالغ می شود. به همیا اساناد نیز مصوب شد اا نهاد اساانی مربوطه 

اداره کل اامیا آن اصمیم گرفاه شد اا  عالوه بر .گیردبافویض اخایارات ملی به اساان، مورد پیگیری قرار  مقام عالی دولت می رسد، ی ایاامضها که بهد، اا طی مکاابه ای ناعالم نمایمحارم 

ز لیسهت بیمهه کارگران ادرصدی عوارض ساخامانی را پرداخت مهی نماینهد، اصهویری  15برای فراهم نمودن امکان بیمه شدن کارگران شهاغل در پروژه هایی که سهم  اساان اجاماعی

 لسهه از ااریخ جامظرف مدت دو  می شود(،امیا اجاماعی ارائه براساس خود اظهاری مسئوالن پروژه، اوسط شهرداری یها مسهاقیما مدیران پروژه به ارا ) که گونه پروژه ها  شاغل در ایا

ها و  کارگاه هرغم اشاغال درکهه علی گزارشی از افاوت و اناقض بیا بیمه شدگان ساخامانی که اوسط اامیا اجاماعی راسا بیمه شهده انهد و اعهداد افهرادی جمع بندی کرده و به اساناد  آن

 برساند اا اقدام بعدی انجام بگیرد.به اساحضار اسااندار  ؛بیمه شهوند (یند اعریف شدهآفر )به واسطها ناوانساه اند پرداخت سهم بیمه اوسط کارفرم

ل بخ  خصوصی شکاعالم از ز انجام اساوی ادامه داد: جلسه ای که در آن اوافقات مذکور حاصل شد، مربوط به اردیبهشت امسال بود اما به رغم گذشت حدود چندیا ماه از آن و پس ا

عی ابراز بی اطال ری موضوعسبت به پیگیمربوطه)کارگروه جمعیت سازندگان مشهد( مشخص شد که اقدامی در ایا باب انجام نگرفاه است. در جلسه امروز نیز نماینده اامیا اجاماعی، ن

 کرد.

ورا و مصوبات آن، رفع موانع اولید را دنبال می کند و اگر همراهی الزم از سوی دساگاه رئیس دبیرخانه شورای گفاگوی دولت و بخ  خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: ارکیب ایا ش
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 های دولای انجام نگیرد؛ قطعا االش های ما راه به جایی نمی برد. ضما آنکه نص قانون هم بر جایگاه مصوبات ایا شورا ااکید دارد. 

ساگاه مربوطه که زم با مدیران درخورد اله کوااهی انجام گرفاه، مقرر شد اا موضوع در قالب نامه ای به اطالع اسااندار برسد و بلبافی جمع بندی ایا بحث را بدیا شرح بیان نمود: با اوجه ب

 در ایا رابطه غفلت کرده و همراهی الزم را نداشاه اند، انجام بگیرد.

ی اااق شور، از سوبه صورت فصلی و همزمان با دیگر اساان های ک یکسب و کار خراسان رضو طیمح  یپااو گوشه چشمی نیز به دومیا دساور کار ایا جلسه داشت و اوضیح داد: 

اساان داشاه  یشاخص ها ی بر منف ریثاا ایشاریکه ب یپنج فاکاور، فعاالن اقاصادی اساان  98اابساان بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام می گیرد. در بررسی انجام گرفاه در 

 ریغ یها هیرو، ر به کسب و کارناظ ییاجرا یها هیها ، مقررات و رو استیس یثباا یب،  و محصوالت هیمواد اول متیق راتییبودن و اغ ینیب  یقابل پ ریغرا بدیا شرح اعالم کرده اند: 

 .گرانیموثر ماجاوزان به حقوق د گردیپو  از بانک ها یمال ایاام یدشوار،  اتیمال افتیو در یزیمنصفانه و ناعادالنه مم

طه ارائه کنند ت در شاخص مربوبود وضعیدر خصوص به لبافی ادامه داد: از دساگاه هایی که به نوعی با هر کدام از ایا مولفه ها مرابط بودند خواسایم اا برنامه ها و پیشنهادات کارآمدی را

پای  ماحصل  ج حاصله در ایاده و ناایها وجود دارد، بیان نمایند. نمایندگان ایا دساگاه ها معاقد بودند که بررسی های انجام شو اوامان اگر موانع و مشکلی نیز در هر کدام از ایا بخ  

 رفت.ذینمی اوان پ ارزیابی ادراکی فعاالن اقاصادی است اما از آنجایی که ساز و کار ایا پای  در کل کشور و برای امامی اساان ها یکسان است، ایا مدعا را

ساگاه ها ده شود و ه بحث گذاشاوی خاطر نشان کرد: جمع بندی مباحث مرابط با ایا موضوع در جلسه حاضر ممکا نشد اما مقرر گردید اا در نشست آای، بار دیگر ایا موضوع ب

 راهکارهای اجرایی خود را برای بهبود هر کدام از مولفه های ذکر شده، بیان نمایند.

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه دیفر

1 

تان، تا وصی اسبا توجه به اینکه علیرغم پیگیری های صورت گرفته در خصوص اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خص

نماینده  و از طرفی ده استتاریخ برگزاری جلسه پاسخی از اجرا یا عدم اجرا  توسط اداره کل تامین اجتماعی به دبیرخانه واصل نگردی

ار ت استانی بختیارااضمن اینکه این مصوب و از جمله تفویض  ،محترم تامین اجتماعی در این ارتباط اظهار بی اطالعی می نمایند

 د.حضار استاندار محترم برسد و در شورا نیز مطرح گردتمالی برای اداره کل ندارد لذا مقرر شد موضوع به اس

 روز 15 دبیرخانه شورا
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2 
 98بساان  سال که بیشاریا ااثیر گذاری منفی بر شاخص های بهبود محیط کسب و کار در اا یفاکاور 5مقرر شد ادامه موضوع 

 در اساان خراسان رضوی داشاند در جلسه بعدی دبیرخانه مطرح گردد.

 یک هفته دبیرخانه شورا

 
 

 


