
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

شورامصوباتوجلسهصورتفرم 

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

صنایع،بازرگانی،اتاق:محل نشست12,00:ساعت خاتمه9,30:ساعت شروع 10/08/97:تاریخ جلسه 57:شماره نشست 
معادن وکشاورزي استان

دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

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

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
موضوعات مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی-



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

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 علیرضا رشیدیان1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حمید صفاي نیکونمایندهاستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2

غایبنماینده مجلسسالمیمحمود نگهبان 3

حاضرنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)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

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

و نام خانوادگی نام 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرالکترواستیلمدیرعامل شرکت مجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

نوروزياحمد نمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحمد شریعتمداري1
معاون هماهنگی اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمیرزاییقربان 2
معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان حسین گل محمدي3
مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان4
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه5
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین6
انجمن مدیران صنایع استانرئیس رضا حمیدي7
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزيسید حسین احمدي8
رئیس کمسیون کشاورزي و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزيعلی شریعتی مقدم9
دبیر انجمن مدیران صنایع استانامیر مهدي مرادي10
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

رصد اقتصاد کشور را در د26تا 20سازمان و زیر مجموعه هاي این وزارتخانه حدود13و کار و رفاه اجتماعی،تعاونوزارتخانه -
. ور استاین یعنی رقمی بی مانند که نشان دهنده اثرگذاري بسیار زیاد عملکرد این وزارتخانه در اقتصاد کشاختیار دارند،

به عنوان یکی از مسائل مطرح شده از سوي بخش خصوصی و همچنین مباحث مورد خانهوزارتاین موضوع سه جانبه گرایی در 
تحقق وعده ها در این زمینه یکی از خواسته هاي بخش است لذا پس از انتخاب در راس این وزارتخانهوزیر مربوطهتاکید 

صاحب اصلی عرصه خصوصی است و بخش خصوصی و تعاونیشتر متعلق به بخشسازمان تامین اجتماعی ب.استخصوصی 
. رویه مطلوبی نیستگردیده که در این سازمان قطع آنهااما مداخله،ارگري به شمار می آیدکارفرمایی و ک

یا سازمان هاي بزرگی مثل ي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهاواقعی نبودن امر سه جانبه گرایی در اداره بنگاه-
براي .به اندازه ظرفیت شان برون داد نداشته باشندکه باعث شده استتامین اجتماعی و بازنشستگی کشوري عامل دیگري 

حل و فصل این مسائل، شاید اجالتا بازگشت به قانون قدیم شوراي عالی تامین اجتماعی و بهم زدن ساختار هیات امنایی به 
وزارت تعاون، کار و تالشد گرفت اشد اما انتخاب هیات امنا به زودي در دستور کار شوراي عالی رفاه قرار خواهفوریت مقدور نب

براي ساختار وزارتخانهاینپیشنهاد جدید.این بحث محقق شودتا پایان آبان ماه سال جارياین است که و رفاه اجتماعی 
نماینده از جانب کارفرمایان، سه نماینده از سوي کارگران و شش نفر به هیات امناي کنونی سازمان تامین اجتماعی، سه 

نمایندگی از دولت است تا مقوله سه جانبه گرایی به شکل واقعی محقق شود و در آتیه از چالش ها جلوگیري به عمل آید و 
.نهایتا شفاف سازي الزم صورت بگیرد

. استمنابع آن به عنوان یکی از نگرانی هاي موجود در اقتصاد کشور کرد موضوع اشتغال پایدار روستایی و چگونگی هزینه-
این منابع نباید بار دیگر به تقسیم پول بین اقشار روستایی براي هزینه شدن در بخش هایی غیر از بخش خصوصی معتقد است

است؛ این اعتبارات باید براي اشتغال منجر شود و در نهایت هیچ حاصلی نداشته باشد، این موضوع به عنوان یک نگرانی مطرح 
اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد روستا هزینه گردد چنین طرح هایی در گذشته نتایج خوبی به دنبال نداشته و بعضا باعث خالی 

.جمعیت حاشیه نشین شهرها شده استشدن روستاها و افزایش
لید و اشتغال ایجاد کرده و منجر به شکوفا شدن می تواند تحول جدي در عرصه توروابط کارایجاد سازوکاري مناسب در -

میلیون نفري و ظرفیت بزرگ اشتغال نیازمند تسهیل 2خراسان رضوي با بازار کار بیش از . ظرفیت هاي بالقوه استان شود
.شرایط و سازو کارهاي پیچیده کنونی است 

خصوصی است که از توانایی، ظرفیت وتجربه باالیی درصد صنعت و تولید و اقتصاد استان دراختیار بخش 95هم اکنون بیش از -
این بخش در بزنگاه ها و موقعیت هاي مختلف که نیازبه کمک و همراهی آنان به شدت احساس می شده بویژه . برخوردار است

کمک بوده به گونه اي که با همراهی و مشارکت فعال خود به جاي دیدن منافع شخصی به مدیران استانشرایط اخیر همراه 
موضوع بهبود فضاي کسب و کار استان نسبت به سال قبل اندکی افت .در تنظیم بازار همراهی ارزشمندي داشتند،استان آمده

کرده اما به نسبت شرایط کشوري کاهش محسوسی نداشته که این هم به واسطه حضور مقتدرانه و تالش هاي بخش خصوصی 
.تولید استان بوده استو تعامل نزدیک بخش دولتی براي حفظ اشتغال و

از جمله مباحثی اساسی که به صیانت از اشتغال موجود و تداوم فعالیت تولیدي کارآفرینان می انجامد حل مشکل مالیات بر -
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تعاون،کار و رفاه وزیر محترم . ارزش افزوده برخی واحدهاي تولیدي است که امروز از مهمترین گرفتاري هاي این بخش است
در این رابطه پیشنهادي هم به دبیرخانه شوراي هماهنگی سران سه قوه تقدیم شده تا بتوان به در جلسه اعالم نموداجتماعی

صورت میانبر حداقل به صورت موقت در برخی از شاخه ها و رشته ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و شرایط را براي فعالیت 
.نمودآنان تسهیل 

یک بررسی است چنانکه نتیجه تولید مشکل دسترسی به سرمایه درگردش واحدهاي تولیدي از دیگر معضالت جدي حوزه -
مشترك وزارتخانه هاي تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ونیز صنعت، معدن و تجارت از تمامی واحدهاي تولیدي مشکل دار نشان 

است که ایناز جمله ضرورت ها بنابراین. رمایه در گردش استدرصد این واحدها دسترسی به س70که مساله می دهد
که در واقع صیانت از اشتغال باشددسترسی به سرمایه در گردش را تسهیل کرده و نظام بانکی با همه مشکالت خود پاي کار 

امروز نرخ است؛ مهم کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی به بخش تولید در این رابطه .موجود در گرو تامین این هدف است
میلیارد 32که بدین منظوریابدیت هاي تولیدي در کشور کاهش فعالبراي بایدبازده در کشور باال نیست و بنابراین نرخ سود را 

قانون بودجه کشور در سال جاري تعیین شده که اگراین رقم در قالب کمک هاي فنی 18تومان تسهیالت از محل تبصره ماده 
با نرخ بهره استانداران تخصیص استانی یابد و در اختیار واحدهاي تولیدي قرار گیرد در واقع تسهیالت و تخصصی با نظارت

.پایین تري در اختیار بخش خواهد بود

دست دادن اشتغال موجودشان همه به صورت ریالی است و صنایع کوچک نگران ازاستانصادرات صنایع کوچک و متوسط -
ت پیمان سپاري ارزي هر چه سریع تر رفع شود زیرا عدم ثبات در بازار مشکالت زیادي ایجاد می الزم است مشکالولذاهستند

.نماید
داشته باشدمنفیرشدکشورو پیش بینی می شودنیستچشم انداز روشنی براي رشد مثبت در سال آینده با توجه به اینکه -

.افزایش چشمگیري خواهد داشتآمار بیکاري در غیر اینصورتبنابراین باید طرح هاي ضربتی تعریف شود 

موضوعات مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) ب

ي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی در دبیرخانه شوراکه رفاه اجتماعیحوزه تعاون، کار وتعدادي از مهمترین مسائل  -
:در جلسه  به شرح زیر ارائه شدکارشناسی شدهاستان
 ه استدر حوزه مسائل کار مطرح شدشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استانجلسات دبیرخانهآنچه در ،

و قانون کار است که ظرفیتی براي تفاهم کارگر 157بحث استفاده از ظرفیت هاي موجود قانون کار و استفاده از ماده 
پیشنهاد دبیرخانه این . را به حداقل برساندیانکارفرماوت کارگران اکارفرما محسوب می شود و می تواند ورودي شکای

و به دیوان عدالت پذیردکه این موضوع از طریق معاونت روابط کار وزارتخانه پیگیري شود و اصالحات الزم صورت است
زیرا شکل گیري شورا هاي سازش و حل وفصل اختالفات از طریق تفاهم می تواند به بهبود منعکس شودنیز اداري 

.سب و کار کمک کندمحیط ک
 منابع صندوق بیمه بیکاري است؛ رویکرد اصلی این است که منابع مذکور به بخش تولید برگردد یکی دیگر از موضوعات

امکان شود تاو کسی که بیکار می شود امکان بازگشت به کار برایش فراهم باشد؛ بنابراین باید ساز و کار بهتري فراهم 
گردد،ن فراهم اشتغال به کار مقرري بگیرا

 بسیاري از کشورها نظام حقوق و است؛موضوع نظام حقوق و دستمزد وقت مزدي براي شرایط اقتصادي کنونی نامطلوب
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اینکه معیار پرداخت حقوق و مزایا ماندگاري در همچنیندستمزد خود را از وقت مزدي به کارمزدي تبدیل می کنند 
ذا ایجاد نگرش تغییر حقوق و دستمزد از وقت مزدي به کار مزدي ضروري محیط کار باشد رویه و شیوه مناسبی نیست ل

.است
 شاگردي -طرح نظام استاداست؛مهارت آموزي در محیط کار واقعی یکی دیگر از زمینه هاي مورد توجه در حوزه کار

یک طرح کارا است و مهارت آموزي در محیط کار واقعی تغییر نام یافت عنوانبه که )خراسان رضوياستانپیشنهاد(
در اصالحات سلیقه اي در این طرح به بویژه تامین اجتماعیضروري است مداخله دستگاههاي زیرمجموعه وزارت کار

حداقل برسد
 بین پیمانکاران و کهقراردادهاییدر کار ، به عنوان نمونه حوزهدر پروژه هاي ساختمانی مرتبط با در خصوص مسائل

پیمانکار پروژه نیستند و تنها در اجراي کار سهم دارند بخش خصوصی طرف قرارداددر واقع وشودشهرداري منعقد می
پروژه مشارکتیبایدر حالی که داما سازمان تامین اجتماعی آنها را پیمانکار قلمداد می کند و حق بیمه وصول می کند 

.و در چارچوب مشارکت اقدام شودشودمحسوب 
 سایر موارد:

 حق بیمه قراردادهاي خریدنشدنمشمولضرورت
 درباره موارد شمول و غیر شمول پرداخت حق بیمه3/11اجراي صحیح بخشنامهدرخواست
 قانون تامین اجتماعی38قانون رفع موانع تولید و تبصره ذیل ماده 40توجه به اجراي کامل ماده
 معافیت سهم حق بیمه کارفرمایانشفاف سازي
کل تامین اجتماعی از قبول درصد حق بیمه مکانیزه قراردادهایی که کارفرمایان، دستگاه هاي اجرایی خودداري اداره

دولتی هستند
 پروژه ها علیرغم دریافت حق بیمه بیکاري در لیست کارگران شاغل دراراده و احراز بیکاريبیکاري بدون میل و

بیمه
ه و وصول مابه التفاوت کارهاي سخت و زیان آور به صورت بدهی یا خاتمه یافتمحاسبه حق بیمه پروژه هاي متوقف

ا حساب مازاد بر درصد وصولی از صورت وضعیتقطعی و پس از صدور مفاص
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مصوبات

استانی
ــی و  مل

فراگیر

تبادل نظر و بیان نظرات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی و حسب تاکید وزیر محترم تعاون، پس از بحث و -
و رفاه اجتماعی و دستور ایشان مقرر شد موارد زیر به لحاظ اصالح روندهاي موجود و اجراي دستورالعمل کار

ها و ضوابط ابالغی و تسهیل امور از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هاي ذیربط این 
جرایی و عملیاتی، مراتب به شوراي وزارتخانه از جمله سازمان تامین اجتماعی پیگیري و ضمن انجام اقدامات ا

.گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان منعکس گردد
راتبممقرر گردیدقانون کار 157هاي موجود قانون کار از جمله  ماده ظرفیت در رابطه با استفاده از.1

و موضوع حل و فصل اختالفات کارگري و کارفرمایی به روابط کار وزارتخانه پیگیريمحترم از طریق معاونت 
و گفت و گو که می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک نماید در قالب مشارکت  یصورت توافق

و پیشنهادات تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و استفاده از تجربیات خراسان رضوي در این ارتباط پیگیري 
.منعکس شوددیوان عدالت اداري کمک بخش خصوصی بهبهاصالحی 

، مقرر گردید وزارت تعاون، کار و رفاه به تولیدصندوق بیمه بیکاريمنابعبا توجه به ضرورت بازگشت.2
مناسبی دراین خصوص با استفاده از نظرات  و پیشنهادات بخش خصوصی و تجربه استان ساز و کار اجتماعی

بیمه بیکاري و انتقال این منابع مقرري بگیرانمجدد ن اشتغال امکاخراسان رضوي تهیه و تدوین نموده   تا
.گرددفراهم به تولید 

چندان  راي شرایط اقتصادي کنونی وقت مزدي بو رویکردنظام حقوق و دستمزدبا توجه به اینکه.3
ترویج مقرر گردید وزارت ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص بررسی و ضمن ارائهمناسب نیست، لذا

حقوق و رویهتغییرپیمانهاي دسته جمعی فی مابین گروههاي کارگري و کارفرمایی، شرایط الزم براي  
در مشاغل و فعالیت هایی که قابلیت اندازه گیري دارند با استفاده از زد از وقت مزدي به کار مزديدستم

.فراهم نمایدنظرات بخش خصوصی و تجربیات موجود
می تواند به اموزش و اشتغال کشور کمک نماید آموزي در محیط کار واقعی مهارتبا توجه به اینکه .4

لذا، مقرر گردید جهت استفاده از ظرفیت هاي این طرح  که به پیشنهاد خراسان رضوي ارائه گردیده است، 
ه اي اصالحات سلیقو مداخلهبه منظور جلوگیري ازنظارت الزم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وصورت پذیرددر این طرح خانه از جمله سازمان تامین اجتماعیوزارتاین دستگاههاي زیرمجموعه 
توسط بخش خصوصی و دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و ات اصالحیپیشنهاد

.اتاق اصناف مشهد اخذ و لحاظ گردد
18/1/1396بتاریخ 161/96و 8/12/1395مورخ 12989/95صراحت نامه شماره با عنایت به.5

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی خطاب به هیات هاي تشخیص مطالبات مبنی براینکه خرید قطعات 
نمی مشمول حق بیمه... ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزار آالت ، خرید تابلو برق ، خرید ماشین آالت و

اداره کل تامین اجتماعی استان مرکز ونظارت هاي الزم توسط سازمان تامین اجتماعی، مقرر گردیدباشد
مجددا به مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دستورالعمل هاي ابالغیدر هیات ها موارد فوق صورت گرفته تا

.هیات ها توسط اداره کل تامین اجتماعی استان ابالغ شود
قسمت مختلف موارد شمول و غیرشمول را مشخص نموده و در 12جدید درآمد که 3/11امه بخشن.6

در هنگام حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرما ، مواردي از قبیل صادر و ابالغ شده است 17/11/1394تاریخ 
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تبادل نظر و بیان نظرات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی و حسب تاکید وزیر محترم تعاون، پس از بحث و -
و رفاه اجتماعی و دستور ایشان مقرر شد موارد زیر به لحاظ اصالح روندهاي موجود و اجراي دستورالعمل کار

ها و ضوابط ابالغی و تسهیل امور از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هاي ذیربط این 
جرایی و عملیاتی، مراتب به شوراي وزارتخانه از جمله سازمان تامین اجتماعی پیگیري و ضمن انجام اقدامات ا

.گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان منعکس گردد
راتبممقرر گردیدقانون کار 157هاي موجود قانون کار از جمله  ماده ظرفیت در رابطه با استفاده از.1

و موضوع حل و فصل اختالفات کارگري و کارفرمایی به روابط کار وزارتخانه پیگیريمحترم از طریق معاونت 
و گفت و گو که می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک نماید در قالب مشارکت  یصورت توافق

و پیشنهادات تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و استفاده از تجربیات خراسان رضوي در این ارتباط پیگیري 
.منعکس شوددیوان عدالت اداري کمک بخش خصوصی بهبهاصالحی 

، مقرر گردید وزارت تعاون، کار و رفاه به تولیدصندوق بیمه بیکاريمنابعبا توجه به ضرورت بازگشت.2
مناسبی دراین خصوص با استفاده از نظرات  و پیشنهادات بخش خصوصی و تجربه استان ساز و کار اجتماعی

بیمه بیکاري و انتقال این منابع مقرري بگیرانمجدد ن اشتغال امکاخراسان رضوي تهیه و تدوین نموده   تا
.گرددفراهم به تولید 

چندان  راي شرایط اقتصادي کنونی وقت مزدي بو رویکردنظام حقوق و دستمزدبا توجه به اینکه.3
ترویج مقرر گردید وزارت ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص بررسی و ضمن ارائهمناسب نیست، لذا

حقوق و رویهتغییرپیمانهاي دسته جمعی فی مابین گروههاي کارگري و کارفرمایی، شرایط الزم براي  
در مشاغل و فعالیت هایی که قابلیت اندازه گیري دارند با استفاده از زد از وقت مزدي به کار مزديدستم

.فراهم نمایدنظرات بخش خصوصی و تجربیات موجود
می تواند به اموزش و اشتغال کشور کمک نماید آموزي در محیط کار واقعی مهارتبا توجه به اینکه .4

لذا، مقرر گردید جهت استفاده از ظرفیت هاي این طرح  که به پیشنهاد خراسان رضوي ارائه گردیده است، 
ه اي اصالحات سلیقو مداخلهبه منظور جلوگیري ازنظارت الزم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وصورت پذیرددر این طرح خانه از جمله سازمان تامین اجتماعیوزارتاین دستگاههاي زیرمجموعه 
توسط بخش خصوصی و دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان و ات اصالحیپیشنهاد
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18/1/1396بتاریخ 161/96و 8/12/1395مورخ 12989/95صراحت نامه شماره با عنایت به.5

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی خطاب به هیات هاي تشخیص مطالبات مبنی براینکه خرید قطعات 
نمی مشمول حق بیمه... ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزار آالت ، خرید تابلو برق ، خرید ماشین آالت و

اداره کل تامین اجتماعی استان مرکز ونظارت هاي الزم توسط سازمان تامین اجتماعی، مقرر گردیدباشد
مجددا به مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دستورالعمل هاي ابالغیدر هیات ها موارد فوق صورت گرفته تا

.هیات ها توسط اداره کل تامین اجتماعی استان ابالغ شود
قسمت مختلف موارد شمول و غیرشمول را مشخص نموده و در 12جدید درآمد که 3/11امه بخشن.6
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فراگیر

تبادل نظر و بیان نظرات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی و حسب تاکید وزیر محترم تعاون، پس از بحث و -
و رفاه اجتماعی و دستور ایشان مقرر شد موارد زیر به لحاظ اصالح روندهاي موجود و اجراي دستورالعمل کار

ها و ضوابط ابالغی و تسهیل امور از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هاي ذیربط این 
جرایی و عملیاتی، مراتب به شوراي وزارتخانه از جمله سازمان تامین اجتماعی پیگیري و ضمن انجام اقدامات ا
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راتبممقرر گردیدقانون کار 157هاي موجود قانون کار از جمله  ماده ظرفیت در رابطه با استفاده از.1

و موضوع حل و فصل اختالفات کارگري و کارفرمایی به روابط کار وزارتخانه پیگیريمحترم از طریق معاونت 
و گفت و گو که می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک نماید در قالب مشارکت  یصورت توافق

و پیشنهادات تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و استفاده از تجربیات خراسان رضوي در این ارتباط پیگیري 
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، مقرر گردید وزارت تعاون، کار و رفاه به تولیدصندوق بیمه بیکاريمنابعبا توجه به ضرورت بازگشت.2
مناسبی دراین خصوص با استفاده از نظرات  و پیشنهادات بخش خصوصی و تجربه استان ساز و کار اجتماعی

بیمه بیکاري و انتقال این منابع مقرري بگیرانمجدد ن اشتغال امکاخراسان رضوي تهیه و تدوین نموده   تا
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ترویج مقرر گردید وزارت ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص بررسی و ضمن ارائهمناسب نیست، لذا

حقوق و رویهتغییرپیمانهاي دسته جمعی فی مابین گروههاي کارگري و کارفرمایی، شرایط الزم براي  
در مشاغل و فعالیت هایی که قابلیت اندازه گیري دارند با استفاده از زد از وقت مزدي به کار مزديدستم
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می تواند به اموزش و اشتغال کشور کمک نماید آموزي در محیط کار واقعی مهارتبا توجه به اینکه .4

لذا، مقرر گردید جهت استفاده از ظرفیت هاي این طرح  که به پیشنهاد خراسان رضوي ارائه گردیده است، 
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وصورت پذیرددر این طرح خانه از جمله سازمان تامین اجتماعیوزارتاین دستگاههاي زیرمجموعه 
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مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی خطاب به هیات هاي تشخیص مطالبات مبنی براینکه خرید قطعات 
نمی مشمول حق بیمه... ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزار آالت ، خرید تابلو برق ، خرید ماشین آالت و

اداره کل تامین اجتماعی استان مرکز ونظارت هاي الزم توسط سازمان تامین اجتماعی، مقرر گردیدباشد
مجددا به مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دستورالعمل هاي ابالغیدر هیات ها موارد فوق صورت گرفته تا

.هیات ها توسط اداره کل تامین اجتماعی استان ابالغ شود
قسمت مختلف موارد شمول و غیرشمول را مشخص نموده و در 12جدید درآمد که 3/11امه بخشن.6

در هنگام حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرما ، مواردي از قبیل صادر و ابالغ شده است 17/11/1394تاریخ 
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شمول حق توسط حسابرسان م... حساب جاري سهامداران و شرکا ، حساب ذخایر ، حساب مالیات پرداختی و 
در این ارتباط مقرر گردید از طریق سازمان در هرشکل ) .بیمه دانسته و از آنها حق بیمه مطالبه می شود

.شده و مراتب به شوراي گفت و گو نیز منعکس گرددتامین اجتماعی شفاف سازي 
جتماعی و قانون تامین ا38قانون رفع موانع تولید و تبصره ذیل ماده 40اجراي کامل ماده پیرامون .7

موضوع انجام کار در کارگاه ثابت واحدهاي صنعتی تولیدي داراي (جدید درآمد توسط شعب، 9/14بخشنامه 
و مقرر گردید نظارت هاي تاکید ) 9/14مجوز ، و عدم دریافت حق بیمه از قراردادهاي واجد شرایط بخشنامه 

. صورت گیردالزم توسط اداره کل تامین اجتماعی استان
مدیرعامل سازمان ، مبنی بر اینکه 5/3/1397تاریخ 2440/97/1000شماره نامهاجراي کاملد بر تاکی.8

صورت گرفت و مقرر شد دقیقا بر فرایند اجراي آن ،صرفا بایستی آخرین سال مالی مورد بازرسی قرارگیرد
.توسط اداره کل تامین اجتماعی نظارت شود

حسابرسی ه از نظرات نمایندگان بخش خصوصی در برخی موارد حسب گزارش دبیرخانه شورا برگرفت.9
نهایی شده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و مواردي را که حسابرسان موسسه حسابرسی در کاربرگ هاي 
حسابرسی بعنوان عدم شمول  دانسته اند  توسط اداره کل تامین اجتماعی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و  

اقدام نموده یص داده می شود و یا در بعضی موارد ، نسبت به تغییر ستونهاي کاربرگمشمول حق بیمه تشخ
و از کارفرما مطالبه حق بیمه بیشتري می کنند که این رویه و اقدام فاقد پشتوانه قانونی می باشد لذا مقرر شد 

کار را مورد ابهام قرار در این خصوص بررسی و از رویه هایی که اصول و شیوه قانونی و منطقی فرآیند انجام
.اتخاذ گرددتوسط سازمان و اداره کل تامین اجتماعی می دهد جلوگیري گردیده و تدابیر الزم در این ارتباط

با عنایت به اینکه یکی از مشکالت حوزه اصناف عدم اجراي قانون و آیین نامه هاي مربوط به معافیت از . 10
از آنجائیکه و ) 1362مصوب سال (نفر نیروي کار دارند5که حداکثر است پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایانی

نفر نیروي 5قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5در فهرست آیین نامه اجرایی تبصره 
یکی از بندهايدر ، مشاغل مشمول معافیت اشاره شده است که )1369مصوب هیات وزیران سال (کار دارند

مسئوالن این حسب اعالم ، حلبی سازي و تراشکاري آمده است ولی)قطعه سازي(آن، آهنگري، فلز تراشی
مشمول) سري کاري آهنگري (را در نفر کارگر5واحدهاي تراشکاري  با زیر ،اداره کل تامین اجتماعی،صنف

ضمن اینکه ه استفاده نمی کنندپرداخت حق بیمه سهم کارفرما، قرار نداده و از معافیت هاي مربوطمعافیت 
ارتباط در خصوص سایر صنوف همچون دوزندگیها نیز این مورد دیده شده است لذا مقرر گردید دراین

بررسی و ضمن تطبیق با قوانین و مقررات موجود مستندات قانونی به شوراي مرکز سازمان تامین اجتماعی
.ي ارائه دهدگفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضو

موضوع انتقال سوابق بیمه اي بصورت بین المللی  که می تواند به بهبود اعزام نیروي کار به خارج از کشور و . 11
منابع صندوق تامین اجتماعی و ارز آوري کمک نماید یکی از موضوعات مورد درخواست تشکلهاي بحش 

ن خصوص مقرر شد توسط سازمان تامین اجتماعی خصوصی اعزام کننده نیرو  به خارج از کشور است که در ای
ساز و کار اجرایی آن تهیه و با هماهنگی و همکاري وزارت امور خارجه  و بخش خصوصی اقدامات اجرایی صورت 

.پذیرد
مشکالتازیکیکه شهردارينهادها و سازمان هایی نظیرباسازانانبوهمشارکتیقراردادهايپیرامون .12

شکلبهراقراردادهاییچنینتامین اجتماعی کلادارهبا توجه به اینکه است،اجتماعیتأمینباانبوه سازان
خصوص بررسی و لذا مقرر شد دراینمی شود دریافتبیمهحقمطالبه اساساینبروتلقیپیمانکاري

امات به شوراي نتیجه اقدگرفته و ضمن شفاف سازيپیگیریهاي الزم توسط سازمان تامین اجتماعی صورت 
.گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان منعکس شود
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درصد پروانه در15صورت یکجا و به ماخذ بهرااجتماعیتأمینتوسطکارگرانبیمهحقعوارضاخذ.13
تأمیندر حوزهساختمانصنعتفعاالنوسازانانبوهمشکالتدیگرازساختمانی،هايپروانهصدورهنگام

ومشخصپروژهفیزیکیپیشرفتمیزانبراساسبایدعوارضاینفعاالن این حوزه معتقدند که. استاجتماعی
وشودمیکارپیشرفتمانعوکندمیواردگذارسرمایهبهزیاديمالیبارمبلغاینپرداختپیشزیراشونداخذ

اجتماعیتأمینبهنگرفته،صورتهنوزکهعالیتیفبرايرانقدینگیازبسیاريحجمنیز بایدگذارسرمایه
نفرروزوزیربنامتراژاساسبرساختمانیهايپروانهدرکارگرانبیمهکه میزان حقپیشنهاد می گرددبپردازد و 

خصوص بررسی و پیگیریهاي الزم توسط سازمان تامین اجتماعی لذا مقرر شد دراین. گردداخذومحاسبه
.گوي دولت و بخش خصوصی استان منعکس شودصورت و نتیجه اقدامات به شوراي گفت و

تامین اجتماعی و شرایط عمومی خدمات تامین اجتماعی با عنایت به قوانین  کار و اداره کلمقرر گردید.14
سازمان مدیریت، لیست بیمه 1394سال 29/4/1379مورخ 54/2460-105/842مشاوره و بخشنامه شماره 

را ) بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزي( قراردادهاي عمرانیشرکت هاي مشاور و پیمانکاري در بخش 
را از واگذارنده کار وصول نماید و دراین خصوص بررسی و اگر موانعی براي اجرا وجود پذیرفته و مطالبات خود

.دارد جهت پیگیریهاي بعدي اعالم نماید
انند یک کارگر در مزرعه خود کار می کند و با عنایت به اینکه در مشاغل بخش کشاورزي عموماً کارفرما م.15

، مجلس شوراي اسالمی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی را براي کلیه 1361در سال 
هاي براساس این قانون، تمامی کارگاه. نفر کارگر را به تصویب رسانید5هاي تولیدي و صنعتی با حداکثر کارگاه

بوده و فعالیت یا خدمات ) اشخاص حقیقی یا حقوقی(ها به صورت ی، که اداره آنمشمول قانون تأمین اجتماع
بیمه سهم کارفرما معاف بوده و دولت نیز مکلف ها جنبه تولیدي، صنعتی و فنی داشته باشد، از پرداخت حقآن

امین اجتماعی بینی و منظور نماید لذا مقرر شد سازمان تشد هزینه مورد نیاز را در بودجه سال مربوطه پیش
.پیگیري و ساز و کار اجرایی آن را فراهم نماید

درصد و حق 7از ان جا که حق بیمه میزان مکانیکی حدوداً ( تشخیص میزان مکانیکی و خدماتی پیمانها.16
، صراحتاً 14بر اساس بخشنامه شماره . درصد محاسبه می گردد16بیمه خدماتی و یا دستی کارها حدوداً 

بعهده واگذارنده کار گذاشته شده تا کتباً به شعب سازمان ابالغ نموده و بر آن اساس محاسبه تشخیص این مهم 
بر اساس دستور شفاهی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوي، با توجه به لیست اما. حق بیمه انجام شود

ی و دستی تعیین و یکبیمه اي شاغلین در پیمان که توسط پیمانکار به شعبه ارائه شده، درصد میزان مکان
محاسبه می شود لذا مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص بررسی و راهکارههاي شفافی به ادارات 

.کل تامین اجتماعی ارائه گردد
تغییرات نرم افزاري احتساب حقوق دستمزد با پایه محاسباتی، موجب شد تا علیرغم وضعیت مبناي .17

گاهها از بابت لیست هاي ارسالی بدهکار شوند و در قوانین و دستورالعمل هاي محاسباتی در سنوات گذشته، کار
لذا مقرر شد اداره کل تامین .سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به لیستهاي بیمه اي قابل اعتراض نمی باشد

ان شوراي گفت و گوي دولت و بحش خصوصی استی و راهکارهاي اصالحی به اجتماعی در این خصوص بررس
.اعالم نماید

دهاي پیمانکاري تک نفره،  از آنجائیکه اصوال تشخیص شمول قانون کار در قراردادر ارتباط با .18
است )هیاتهاي تشخیص و حل اختالف(قراردادهاي کار با مراجع تعیین شده در قانون کار و مقررات مربوطه

کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با تشخیص لذا براي جلوگیري از رفتارهاي سلیقه اي مقرر شد  وزارت تعاون
. مشمولین قانون کار شفاف سازي و مراتب به سازمان تامین اجتماعی ابالغ نماید

43و 42بنابر اعالم نمایندگان کارفرمایان در هیئتهاي تشخیص مطالبات رعایت کامل آیین نامه مواد .19
ورت کامل در جلسات قرائت نمی شود، لذا ارفرمایان بصقانون تامین اجتماعی مورد توجه نبوده و مفاد الیحه ک
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.ت ها ابالغ نمایدئمقرر شد اداره کل تامین اجتماعی در این ارتباط نظارت و مراتب به هی
در هنگام تنظیم گزارشات حسابرسی ها، ضمائم و حسب اعالم برخی از تشکل هاي بخش خصوصی .20

به فرصت کافیو یا در زمان انجام حسابرسی قرار نگرفتهمستندات ضمیمه اسناد و شرح اسناد مورد توجه 
افزایش اعتراضات و حجم پرونده هاي موجببه همین دلیل و کارفرمایان جهت ارائه آن داده نمی شود

.لذا تاکید بر انجام نظارتهاي الزم صورت گرفتر هیاتهاي تشخیص مطالبات شده استمطالباتی د
قانون کار که از سوي وزارت تعاون کار و رفاه 148عمل موضوع ماده دستورال24اجراي مفاد ماده .21

.اجتماعی  تعیین شده است مورد تاکید قرار گرفت
بعضاٌ فردي بعد از (تحمیل هزینه مضاعف در بروز رسانی حق بیمه کارگران به کارفرمایاندر ارتباط با .22

سال پیش 10که در اختیار دارد فعالیت او در سال به تامین اجتماعی مراجعه کرده و با مدارك و اسنادي10
تامین اجتماعی از کارفرما با نرخ روز حق بیمه را در یافت می ضمن اینکهدر شرکتی مورد تایید قرار می گیرد 

که مقرر شد در این .)کند و این از جمله هزینه هاي مضاعفی است که به بخش خصوصی تحمیل می شود
.ی سازو کارههاي مناسبی ارائه گرددخصوص با اخذ نظر بخش خصوص

تامین اجتماعی سازندگان مسکن مهر پیشنهادات نحوه محاسبه تعرفه حق بیمه مقرر شد در ارتباط با .23
دبیرخانه شورا که قبال ابالغ گردیده است توسط تامین اجتماعی مورد بررسی و شفاف سازي قرار گیرد

در تشخیص بیکاري بدون میل و اراده و احراز بیکاري جود با توجه به گزارش دبیرخانه شورا و موانع مو.24
صرفاً به استناد کد کارگاه شرکتهاي (پروژه ها علی رغم دریافت حق بیمه بیکاري در لیست بیمهبه کارگران 

پرسنل از تایید پرداخت مقرري ... مهندسین مشاور و پیمانکار و بدون توجه به سابقه شغلی، عنوان شغلی و 
لذا مقرر شد طی نشستی پیشنهادات بخش خصوصی و دو .)اري به پرسنل خودداري می نمایندبیمه بیک

.دستگاه مجري تهیه و به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منعکس گردد
محاسبه حق بیمه پروژه هاي متوقف شده یا خاتمه یافته، بر مبناي مبلغ اولیه قرارداد و ابالغ آنها به .25

مقرر گردید در نشست دو دستگاه اجرایی و وجود امکان اعتراض مشاوران و پیمانکارانآدرس کارگاه و عدم
بخش خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و مراتب و پیشنهادات به وزارتخانه و تامین اجتماعی منعکس 

.گردد
با هدف حفظ اشتغال موجود و جبران کاهش اشتغال در حوزه صنعت بدلیل اعمال تحریم ها، مقرر .26

مانده ریالمیلیارد1700تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیري الزم در خصوص تخصیص وزارت گردید 
ه که تاکنون ریال اعتبار پیش بینی شدمیلیارد 4000(با توجه به پروژه هاي تعریف شدهتسهیالت روستایی

محدودیت هاي همچنیندهد را انجامتا پایان آبان ماه به استان) میلیارد ریال آن تخصیص یافته است2300
هزار 10ایجاد شده در این حوزه از جمله محدودیت رشته ها در شهرك هاي صنعتی نزدیک به شهرهاي زیر 

.نفررا مرتفع نماید
سازمان وي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهابنگاهسه جانبه گرایی در ادارهتحقق با هدف.27

وزارت تعاون، پیگیري الزم توسط مقرر گردید تامین اجتماعی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان هاي 
سازمان تامین اجتماعی،ي انتخاب هیات امناکار و رفاه اجتماعی از طریق شوراي عالی رفاه  در خصوص 

انجام سه نماینده از جانب کارفرمایان، سه نماینده از سوي کارگران و شش نفر به نمایندگی از دولت تبصور
.پذیرد

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

.ت ها ابالغ نمایدئمقرر شد اداره کل تامین اجتماعی در این ارتباط نظارت و مراتب به هی
در هنگام تنظیم گزارشات حسابرسی ها، ضمائم و حسب اعالم برخی از تشکل هاي بخش خصوصی .20

به فرصت کافیو یا در زمان انجام حسابرسی قرار نگرفتهمستندات ضمیمه اسناد و شرح اسناد مورد توجه 
افزایش اعتراضات و حجم پرونده هاي موجببه همین دلیل و کارفرمایان جهت ارائه آن داده نمی شود

.لذا تاکید بر انجام نظارتهاي الزم صورت گرفتر هیاتهاي تشخیص مطالبات شده استمطالباتی د
قانون کار که از سوي وزارت تعاون کار و رفاه 148عمل موضوع ماده دستورال24اجراي مفاد ماده .21

.اجتماعی  تعیین شده است مورد تاکید قرار گرفت
بعضاٌ فردي بعد از (تحمیل هزینه مضاعف در بروز رسانی حق بیمه کارگران به کارفرمایاندر ارتباط با .22

سال پیش 10که در اختیار دارد فعالیت او در سال به تامین اجتماعی مراجعه کرده و با مدارك و اسنادي10
تامین اجتماعی از کارفرما با نرخ روز حق بیمه را در یافت می ضمن اینکهدر شرکتی مورد تایید قرار می گیرد 

که مقرر شد در این .)کند و این از جمله هزینه هاي مضاعفی است که به بخش خصوصی تحمیل می شود
.ی سازو کارههاي مناسبی ارائه گرددخصوص با اخذ نظر بخش خصوص

تامین اجتماعی سازندگان مسکن مهر پیشنهادات نحوه محاسبه تعرفه حق بیمه مقرر شد در ارتباط با .23
دبیرخانه شورا که قبال ابالغ گردیده است توسط تامین اجتماعی مورد بررسی و شفاف سازي قرار گیرد

در تشخیص بیکاري بدون میل و اراده و احراز بیکاري جود با توجه به گزارش دبیرخانه شورا و موانع مو.24
صرفاً به استناد کد کارگاه شرکتهاي (پروژه ها علی رغم دریافت حق بیمه بیکاري در لیست بیمهبه کارگران 

پرسنل از تایید پرداخت مقرري ... مهندسین مشاور و پیمانکار و بدون توجه به سابقه شغلی، عنوان شغلی و 
لذا مقرر شد طی نشستی پیشنهادات بخش خصوصی و دو .)اري به پرسنل خودداري می نمایندبیمه بیک

.دستگاه مجري تهیه و به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منعکس گردد
محاسبه حق بیمه پروژه هاي متوقف شده یا خاتمه یافته، بر مبناي مبلغ اولیه قرارداد و ابالغ آنها به .25

مقرر گردید در نشست دو دستگاه اجرایی و وجود امکان اعتراض مشاوران و پیمانکارانآدرس کارگاه و عدم
بخش خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و مراتب و پیشنهادات به وزارتخانه و تامین اجتماعی منعکس 

.گردد
با هدف حفظ اشتغال موجود و جبران کاهش اشتغال در حوزه صنعت بدلیل اعمال تحریم ها، مقرر .26

مانده ریالمیلیارد1700تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیري الزم در خصوص تخصیص وزارت گردید 
ه که تاکنون ریال اعتبار پیش بینی شدمیلیارد 4000(با توجه به پروژه هاي تعریف شدهتسهیالت روستایی

محدودیت هاي همچنیندهد را انجامتا پایان آبان ماه به استان) میلیارد ریال آن تخصیص یافته است2300
هزار 10ایجاد شده در این حوزه از جمله محدودیت رشته ها در شهرك هاي صنعتی نزدیک به شهرهاي زیر 

.نفررا مرتفع نماید
سازمان وي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهابنگاهسه جانبه گرایی در ادارهتحقق با هدف.27

وزارت تعاون، پیگیري الزم توسط مقرر گردید تامین اجتماعی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان هاي 
سازمان تامین اجتماعی،ي انتخاب هیات امناکار و رفاه اجتماعی از طریق شوراي عالی رفاه  در خصوص 

انجام سه نماینده از جانب کارفرمایان، سه نماینده از سوي کارگران و شش نفر به نمایندگی از دولت تبصور
.پذیرد

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

.ت ها ابالغ نمایدئمقرر شد اداره کل تامین اجتماعی در این ارتباط نظارت و مراتب به هی
در هنگام تنظیم گزارشات حسابرسی ها، ضمائم و حسب اعالم برخی از تشکل هاي بخش خصوصی .20

به فرصت کافیو یا در زمان انجام حسابرسی قرار نگرفتهمستندات ضمیمه اسناد و شرح اسناد مورد توجه 
افزایش اعتراضات و حجم پرونده هاي موجببه همین دلیل و کارفرمایان جهت ارائه آن داده نمی شود

.لذا تاکید بر انجام نظارتهاي الزم صورت گرفتر هیاتهاي تشخیص مطالبات شده استمطالباتی د
قانون کار که از سوي وزارت تعاون کار و رفاه 148عمل موضوع ماده دستورال24اجراي مفاد ماده .21

.اجتماعی  تعیین شده است مورد تاکید قرار گرفت
بعضاٌ فردي بعد از (تحمیل هزینه مضاعف در بروز رسانی حق بیمه کارگران به کارفرمایاندر ارتباط با .22

سال پیش 10که در اختیار دارد فعالیت او در سال به تامین اجتماعی مراجعه کرده و با مدارك و اسنادي10
تامین اجتماعی از کارفرما با نرخ روز حق بیمه را در یافت می ضمن اینکهدر شرکتی مورد تایید قرار می گیرد 

که مقرر شد در این .)کند و این از جمله هزینه هاي مضاعفی است که به بخش خصوصی تحمیل می شود
.ی سازو کارههاي مناسبی ارائه گرددخصوص با اخذ نظر بخش خصوص

تامین اجتماعی سازندگان مسکن مهر پیشنهادات نحوه محاسبه تعرفه حق بیمه مقرر شد در ارتباط با .23
دبیرخانه شورا که قبال ابالغ گردیده است توسط تامین اجتماعی مورد بررسی و شفاف سازي قرار گیرد

در تشخیص بیکاري بدون میل و اراده و احراز بیکاري جود با توجه به گزارش دبیرخانه شورا و موانع مو.24
صرفاً به استناد کد کارگاه شرکتهاي (پروژه ها علی رغم دریافت حق بیمه بیکاري در لیست بیمهبه کارگران 

پرسنل از تایید پرداخت مقرري ... مهندسین مشاور و پیمانکار و بدون توجه به سابقه شغلی، عنوان شغلی و 
لذا مقرر شد طی نشستی پیشنهادات بخش خصوصی و دو .)اري به پرسنل خودداري می نمایندبیمه بیک

.دستگاه مجري تهیه و به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منعکس گردد
محاسبه حق بیمه پروژه هاي متوقف شده یا خاتمه یافته، بر مبناي مبلغ اولیه قرارداد و ابالغ آنها به .25

مقرر گردید در نشست دو دستگاه اجرایی و وجود امکان اعتراض مشاوران و پیمانکارانآدرس کارگاه و عدم
بخش خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و مراتب و پیشنهادات به وزارتخانه و تامین اجتماعی منعکس 

.گردد
با هدف حفظ اشتغال موجود و جبران کاهش اشتغال در حوزه صنعت بدلیل اعمال تحریم ها، مقرر .26

مانده ریالمیلیارد1700تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیري الزم در خصوص تخصیص وزارت گردید 
ه که تاکنون ریال اعتبار پیش بینی شدمیلیارد 4000(با توجه به پروژه هاي تعریف شدهتسهیالت روستایی

محدودیت هاي همچنیندهد را انجامتا پایان آبان ماه به استان) میلیارد ریال آن تخصیص یافته است2300
هزار 10ایجاد شده در این حوزه از جمله محدودیت رشته ها در شهرك هاي صنعتی نزدیک به شهرهاي زیر 

.نفررا مرتفع نماید
سازمان وي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهابنگاهسه جانبه گرایی در ادارهتحقق با هدف.27

وزارت تعاون، پیگیري الزم توسط مقرر گردید تامین اجتماعی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان هاي 
سازمان تامین اجتماعی،ي انتخاب هیات امناکار و رفاه اجتماعی از طریق شوراي عالی رفاه  در خصوص 

انجام سه نماینده از جانب کارفرمایان، سه نماینده از سوي کارگران و شش نفر به نمایندگی از دولت تبصور
.پذیرد


