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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 دستور جلسه:       

  کای صنعت موانع سندیپیرامون  29/03/99هفتادو پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ه مصوب "ب"پیشنهاد پیرامون توافق نامه موضوع بند

رفرمایاان حاوزه مشکالت ناشی از عدم صدور مفاصا حساب توسط اداره کل تامین اجتماعی جهت دریافت مبالغ حسن انجام کارو صورت وضعیت قطعی از کا در ارتباط بابرق استان 

 به شرح زیر: صنعت برق

  قرر نمود:مو روش را د ، شورا با در نظر گرفتن جمیع جهات استان علیرغم دریافت ضمانت های الزمدرارتباط با عدم صدور مفاصاحساب توسط اداره کل تامین اجتماعی 

 الف( اداره کل تامین اجتماعی در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی  نسب به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.

انی،صانایع،ماادن و ی و اتاا  بازرگن اجتماعب ( توافق نامه سه جانبه ای بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نمایندگی از دستگاههای اجرایی واگذارنده کار، اداره کل تامی

صادر نموده  مفاصا حساب را زمدریافت تضامین ال نموده اند، باتقسیط  ود را بدهی خ طبق قانونکشاورزی استان تنظیم گردد تا اداره کل تامین اجتماعی در رابطه با واحدهایی که 

 .ساب گرددو با آزادسازی مبالغ حسن انجام کار و صدور صورت وضایت قطای از کارفرمایان، مطالبات تامین اجتماعی از محل سپرده کارفرمایان تصفیه ح

  سایر موارد 

 صنعت برق از مرکز مانکارانیپ یبرا یاجتماع نیمفاصاحساب تامصدور جهت حل مشکل  یریگیپضرورت  *

 یاجتماع نیاره کل تامعدم صدور مفاصا حساب توسط اد به واسطهصنات بر  استان  چالش های فااالن یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیچهاردهم در

 شته و پیگیری شد.به بحث گذامبالغ حسن انجام کار  افتیدر یبرا

 یورالسه خردادماه شجفت: در گنشست  نیا یاستان ابتدا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،یخراسان رضو یماادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتا  بازرگان یگزارش روابط عموم به

اداره  ،یزیو برنامه ر تیریسازمان مد توافق سه جانبهدستیابی به  یبرا یکارگروهتا  شدطبق آن مصوبه، مقرر  م؛یصنات بر  داشت مانکارانیحل مشکل صدور مفاصا حساب پ یبرا یگفتگو مصوبه ا

 گردد. لیمشکل تشک نیحل ا یصنات بر  در راستا یکایو سند یاجتماع نیکل تام

 نیو به هم میکن افتیرا در یاجتماع نیحساب خود با تام هیتسو میتوانی مفاصا حساب، نم افتیدر یموجود برا یندهاآیاعالم کرده اند که عالوه بر گذر از فر یو بخش خصوص مانکارانیافزود: پ یو
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مربوطه راهگشاست  دستگاه یدرصد از مبلغ قرارداد نه برا 25 نیکه ا ستیدرحال نیا گردد؛ی نم هیتسوماند و  یم مانیطرف پ ای ییدستگاه اجرا اریدرصد مبلغ قراردادمان در اخت 25تا  20 لیدل 

 .گرددی پول آزاد نم نیصادر نشود، ا هیتسو یالزم سر نرسد و گواه یها که ضمانت یاز آن استفاده کنند و تا زمان توانندی م یاجتماع نیو تام مانکاریو نه پ

 یاجتماع نیامت و مانکارانیپ ت،یریمد سازمان نیتفاهم نامه سه جانبه ب کی تا مقرر شد ،یاجتماع نیتام رکلیمد رفتنیگفتگو و پذ یاستاندار در جلسه شورا شنهادیخاطرنشان کرد: طبق پ یلباف

رای آن ها بم از همان محل ه یتماعاج نیمطالبات تام مان،یمبالغ پ یشده، مفاصا حسابشان صادر گردد تا با آزادساز طیتقس یاجتماع نیه کل تامرشان به ادا یکه بده یبرقرار شود تا کسان

 شود. پرداخت

 مانع مفاصا حساب در قراردادهای فااالن صنات بر  *

بوده و تمکن  یقطا یبده یدارا ارمانکیکه پ یدر موارد ،به صراحت اعالم شده یاجتماع نیتام 14.9اظهار کرد: در بخشنامه  در ادامه این جلسه زیصنات بر  ن یکایسند سیشادمان، رئ محسن

ی حسابرس یقتست اما امروز وابالمانع  کند، صدور مفاصا حساب قرارداد طیرا تقس یکارگاه اقدام کرده و مانده بده یباشد، چنانچه نسبت به پرداخت بده را نداشته کجایبه صورت  یپرداخت بده

 .شودی که اقساط پرداخت نگردد، مفاصا حساب صادر نم یتا زمان ،یبده طیپس از تقس شود،ی م یقطا یانجام و بده ها

 نیگردد و تام فاصا حساب صادرم ،یاقتصاد الزم از فاال یها نیاست با اخذ تضم نیما ا یکرد:  تقاضا حیوصول مطالبات دارد، تصر یبرا یادیز یها اهرم یاجتماع نیسازمان تام نکهیا انیبا ب یو

 مشکل ارائه دهد. نیحل ا یبرا یراهکار یاجتماع

ستگاه به د نیا تیریبلکه مد شود،ی مناداره  یبه صورت فدرال یاجتماع نیتام ستمیخصوص گفت: س نیدر ا یخراسان رضو یاجتماع نیاداره وصول درآمد اداره کل تام سیرئ ،یمی ابراهعبداهلل اما

 . میام دهانج یخود کار میبا تصم میتوانی و نم میندار یمرکز یها خارج از دستورالامل یاست و ما در استان اجازه کار یصورت مرکز

 ایو  یرداخت بدهصا حساب بدون پو صدور مفا شودی صادر نم مانکارانیپ یمفاصا حساب برا مه،یقبل از وصول حق ب ،ییاجرا ینامه ها نییو آ یاجتماع نیقانون تام 38افزود: طبق ماده  یو

 است. یاعاجتم نیقانون تام 38برخالف ماده  نده،یدر آ یدیو موکول کردن پرداخت به سررس یپرداخت بده بیترت

ه کل استان ستاد ادار یا حتکند ام یریگ میتصم یتا حد نهیزم نیدر ا توانستی م یخراسان رضو یاجتماع نیتام رکلیمد دیشا م،یریبگ میتصم یبه صورت استان میتوانستی افزود: اگر م یمیابراه

 . فتدیانون اتفا  بقا 38در ارتباط با ماده  یراتییتغ میدواریشود و ام لاستان به مرکز منتق شنهاداتیبهتر است پ نیرا ندارد. بنابرا یتوافق نامه ا چیه یهم حق امضا

در حتی و  رودی مار مپول به ش یه نوعبت نامه ضمان نیمشخص است؛ ا یپرداخت بده بیارائه شود، اعتبار الزم را دارد و ترت مانکاریپ یاز سو یضمانت نامه بانک یابراز کرد: وقت گریبار د زین یلباف

 پول است.  نیع دشیسررس خیدر تار ینامه بانک ضمانت پس رفتهیموضوع را پذ نیهم ا یاتی. اداره کل امور مالشودی به پول م لیموعد مقرر تبد

 ریاز مس دیموضوع با نیا م؛یامضا کن وافق نامهت میتوانی اما نم میمشاوره بده مانکارانیبه پ میتوانی که هنوز پولش وصول نشده است. ما م میدار ییگفت: ما هم اکنون قراردادها گریبار د یمیابراه

 شود.  یریگیپ یقانون

موضوع به نظر  نیرا نسبت به موضوعات مطرح شده اعالم کنم. ا ینظر کارشناس دیسازمان متبوعم با یها براساس دستورالامل تیخالف مقررات عمل کنم و در نها توانمی کرد: من نم دیتاک یو
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 شود. یریگیوزارتخانه پ قیمطرح گردد و موضوع از طر یگفتگو در سطح مل یشورا قیاز طر دیبا رسدی م 

 تکلیف دستگاه های اجرایی برای شناسایی و اصالح قوانین مخل حوزه خود*

و  دینما ییا شناسارو کار  کسب ریده که موانع موجود در مسررا مکلف ک ییکسب و کار دستگاه اجرا طیگفت: قانون بهبود مستمر مح گریبار د زیتان ناس یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 نیحل ا یبرا یتشنهادایپ دیا باام میدار ندارد را قبول ها خارج از دستورالامل یریگ میتصم یبرا یاریاخت چیاستان ه یاجتماع نیتام نکهیموانع را اعالم کند. ا نیرفع ا یخود برا شنهاداتیپ

 . دیمشکالت مطرح نما

کرده و به  فتایراردادش را درطلب ق ندتوای م مانکاریصادر کند، پ مانکاریپ یآن را اخذ کند و مفاصا حساب را برا یاجتماع نیندارد و اگر تام یشرط و شروط یافزود: ضمانت نامه بانک لبافی

 .میابیموضوع ب نیا یبرا یراهکار دیبا نیبنابرا ،ادامه دهد تشیفاال

 یز سازمان کشورا یندگینما کی یاجتماع نیو اداره کل تام ملی باشدموضوع  نیا به نظر می رسد ابااد :بیان کردخصوص  همیندر  زین ی خراسان رضویوطن پرست، کارشناس استاندار یمهد

 . گرددی ن مآدستگاه مانع  یخلدا نینامه ها و قوان نییو آ شودی نم محقق رودی م ییبه دستگاه اجرا یکه وقت میدار یمصوباتاستان  یزیبرنامه ر یاست. ما در شورا

 .میبدهرائه اموضوع را  نیا شنهادیپ میتوانی کشور طرح شود و م یبرا دیتوافق نامه با نیاست؛ ا یکشور یموضوع یاجتماع نیبا تام مانکارانیافزود: اگر مشکل پ یو

دست  یضوعر ارتباط با مود ی. وقتشود یریگیپ یو در سطح مل رانیاتا  ا یاز سو دیموضوع با نیاظهار کرد: ا گریاستان بار د یاجتماع نیاداره وصول درآمد اداره کل تام سیرئ ،یمیابراه

بدهند نسبت به  تا دستور میدهی ز ارجاع ماستان را به مرک لیو ستاد تسه ریو مصوبات ستاد تدب جینتا گونه که گردد. همان یریگیاز مرکز پ دیله بائبسته است، مس یکارشناسان و مسئوالن استان

 .میداشته باش یمصوبات چه عملکرد

با  ربطی ذ ییدستگاه اجرا نینود؛ همچصادر ش ی استاناجتماع نیاداره کل تام یاز سو مانکارانیمفاصا حساب پ ،یاست که براساس ضمانت نامه بانک نیا شنهادینشست گفت: پ نیا انیدر پا یلباف

به  یدر قالب نامه ا دیبا شنهاداتیپ وضوعات وم نیخود را بپردازد. ا یبتواند بده مانکاریتا پ دیاز قرارداد اقدام نما ماندهیآن مبلغ باق ینسبت به آزادساز کندی صادر م یاجتماع نیکه تام یگواه

 مرکز ارسال گردد.

 

 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری
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1  

یرامون موانع پ(  29/3/99توافق نامه موضوع بند )ب( مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ) 

مبالغ حسن  دریافت اجتماعی جهت تامینور مفاصا حساب توسط اداره کل سندیکای صنات بر  استان در ارتباط با مشارکت ناشی از عدم صد

ماعی ل تامین اجتداره کانجام کار و صورت وضایت قطای از کارفرمایان حوزه صنات به شرح زیر در ارتباط با عدم صدور مفاصا حساب توسط ا

  جمیع جهات به دو روش مقرر نمود : استان علیرغم دریافت ضمانت های الزم شورا با در نظر گرفت

  

   اجتماعی در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید . اداره کل تامین الف (

اعی و مت، تامین اج ده کارب ( توافق سه جانبه ای بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نمایندگی از دستگاههای اجرایی واگذار کنن

ا تقسیط بدهی خود ر ق قانونحدهایی که طبااجتماعی در رابطه با و نظیم تا اداره کل تامینکشاورزی استان تاتا  بازرگانی صنایع ، ماادن و 

ت قطای از ت وضایوده و با آزاد سازی مبالغ حسن انجام کار و صدور صورمت تضامین الزم مفاصا حساب را صادر نافنموده اند با دری

 .  ن تصفیه حساب گرددال سپرده کارفرماین ، مطالبات تامین اجتماعی از محاکارفرمای

رم سندیکای ئیس محتتایین شده تشکیل جلسه داد با توجه به توضیحات مفصل ر یبایحال کارگروه مربوطه با حضور اعضا در قالب ترکعلی 

زین وافقات جایگتعی در اجتماار تامین تیصنات بر  استان و مدیرمحترم درآمد تامین اجتماعی علیرغم توجیهات الزم به دلیل عدم داشتن اخ

  مقرر شد طی نامه ای از طریق استانداری و اتا  خراسان رضوی بصورت مکتوب به تامین اجتماعی مرکز پیگیری شود .

  

 
 


