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  )دستور كار( ورد بررسيــموضوع م

 مسائل مرتبط با تامين اجتماعي، نظام فني اجرايي كشور، -

مشاور استان پيرامون اصالح پيش نويس آيين نامه نظام فني چهل و ششمين جلسه دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي به بررسي پيشنهادات انجمن مهندسان 
 .اجرايي، طرح مسائل مرتبط با حسابرسي دفاتر قانوني و بررسي پيشنهاد اعطاي امتيازاتي به خوش حسابان اقتصادي اختصاص داشت

آخرين آيين نامه نظام فني و : پيرامون اصالح پيش نويس آيين نامه نظام فني و اجرايي گفتعلي اكبر لبافي در اين نشست درباره دستور كار مربوط به پيشنهادات انجمن مهندسان مشاور  -
اصالحاتي  94كردند؛ بر همين اساس، در سال  است؛ در آن سال بسياري از فعاالن اقتصادي برخي از موارد مندرج در اين آيين نامه را غيرعادالنه تلقي مي 85اجرايي مربوط به سال 

با اقدامي كه از استان خراسان كليد خورد، انجمن مهندسان مشاور و انجمن شركت هاي تاسيساتي استان نسبت به اصالح پيش نويس  96اما در سال . يد كه البته اجرايي نشدپيشنهاد گرد
 .برنامه ريزي، پيشنهادات به مركز ارسال شد اين آيين نامه اقدام كردند و اقدامات و بررسي هاي كارشناسي صورت گرفت و در نهايت با همراهي سازمان مديريت و

ن پيش نويس را مطرح پس از پيگيري هاي بيش از يكساله مستمر ما در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان، در جلسه ماه گذشته شوراي گفتگوي مركز، موضوع اي: وي افزود -
همچنين مقرر گرديد تا در صورت وجود پيشنهاداتي براي اصالحات . در كشور اجرايي شود 98اصالحات از ارديبهشت كرديم و در نهايت مقرر شد تا نظام فني و اجرايي كشور با آخرين 

 .ديگر، موضوع را منتقل كنيم كه تا پايان اسفندماه بررسي و در پيش نويس لحاظ شود
سائل مرتبط با حسابرسي دفاتر قانوني واحدهاي اقتصادي استان توسط سازمان تامين رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي درباره دستور كار طرح م -

 12ماده » ب«گفتگو و دبيرخانه بند  در خصوص موارد مربوط به سازمان تامين اجتماعي نيز تاكنون اقداماتي اساسي صورت گرفته و پايه گذار اين موضوع، شوراي: اجتماعي نيز اظهار كرد
 .ه استاز استان ما بود

خود را حفظ مي كردند تا در گذشته فرصت هاي رسيدگي به وضعيت بيمه اي يك كارآفرين و بنگاه اقتصادي ده ساله بود و آن ها بايد براي مدت يك دهه مدارك بيمه اي : وي ادامه داد -
ما امروز به دنبال رسيدن به يك وحدت رويه هستيم تا تكليف بنگاه ها . شنهاد شدنهايتا در اين موضوع استفاده شود اما از سوي استان ما فرصت رسيدگي يك ساله در اين موضوع پي

 .مشخص شود زيرا برخي از تشكل ها گاليه هايي دارند و در برخي از شعب تامين اجتماعي موضوع مدت رسيدگي يكساله رعايت نمي شود
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 .به دنبال تعريف ساز و كاري براي طرح پيشنهادي در اين زمينه هستيم: صادي نيز گفتلبافي در خصوص دستور كار پيشنهاد اعطاي امتيازاتي به خوش حسابان اقت 

 در تمام استان در حال اجراست تامين اجتماعيبيمه دفاتر  و اسناد مالي بنگاههاي اقتصادي مرتبط با  يك ساله شدن رسيدگي ها به وضعيت * 

ه وضعيت بيمه اي در تمام استان در حال اجراست حسين عاكفي، رئيس اداره بازرگاني دفاتر قانوني اداره كل تامين اجتماعي استان قرار گرفت؛ او مدعي شد موضوع يك ساله شدن رسيدگي ها ب  -
 .و در موضوع حسابرسي يك ساله در حال حاضر هيچ مشكلي وجود ندارد و آنچه موضوع اختالف است، نامه مديرعامل فقيد سازمان تامين اجتماعي در بحث استثنائات بوده

شود؛ اين دستورالعمل فقط براي شركت هاي  تير هر سال، آخر سال مالي به شمار مي رود و از يكم مرداد، سال مالي جديد محاسبه مي 31طبق تعريف تامين اجتماعي، تاريخ : وي تصريح كرد -
اما در اين زمينه بحث ادعاي سابقه مطرح است و اگر شركتي حتي در يك مورد گزينه ادعاي سابقه را پر كرده باشد، حسابرسي . از اين قاعده مستثني هستندخصوصي است و نهادهاي عمومي 

و پرينت حساب بانكي ارائه شود تا موضوع در دو كميته بررسي در بحث ادعاي سابقه الزم است مستندات، قرارداد . براي آن فرد ده ساله مي شود، بنابراين الزم است مراجعه كنندگان دقت كنند
 .در اين زمينه اگر بخش خصوصي به تكاليف خود به درستي عمل كند ما مشكلي نداريم. گردد

با تعهد دريافت مي كنيم و سپس به سراغ محاسبه بيمه ما مفاصاحساب را : عاكفي درباره شركت هايي كه مفاصا حساب را به صورت تعهدي از تامين اجتماعي دريافت مي كنند نيز اظهار كرد -
 .به آن شركت حقوقي مراجعه كنيم، باز هم الزم است مفاصا حسابش را ارائه بدهد 97تعهد كرده باشد و ما سال  95رويم؛ البته اگر مودي در سال  مي

سال ابتدايي است و اصل بدهي  10سابرسي مي شود اين درحالي ست كه دارايي هاي ثابت فرد مربوط به ساله دارد، تنها ده سال اول فعاليتش ح 20شركتي كه قدمتي : وي خاطرنشان كرد -
 .سال قبل از آن كاري نداريم 40ساله باشد و بخواهد مفاصا بگيرد نيز ده ساله حسابرسي مي شود و به  50اگر شر كتي . شركت ها هم در دارايي هاي ثابتشان است

 مشكل فعاالن اقتصادي  استثنائات يك قانون و*

استثنائات باعث مي شود تا گاها موضوع حسابرسي سال آخر : سيد رحيم كابلي، مشاور اتاق بازرگاني نيز در ارتباط با استثنائاتي كه در خصوص بررسي دفاتر قانوني مطرح مي شوند، تصريح كرد -
اما مصوباتي كه ابالغ شده ابهاماتي ايجاد مي . د از اعمال ضريب معاف شوند به اين شرط كه دفاتر قانوني خود را تحويل دهندقانون، مي توانن 40منتفي شود و برخي از شركت ها به استناد ماده 
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 .كند و گاهي براي انتقال يك شركت از جايي به جاي ديگر، تامين اجتماعي به همه دفاتر حسابرسي رجوع مي كند 

ت ران صنايع خراسان با بيان اينكه اساسنامه هر شركت مشخص، مدون و صريح است، به اختالف سليقه در تعريف سال مالي به عنوان يكي از مشكالدر ادامه، مهران مرشد، نماينده انجمن مدي -
 .پيشنهاد ما اين است كه سال مالي براساس آخرين سال محاسبه شود: موجود در اين حوزه اشاره و اضافه كرد

ه جابه جايي ملك جتماعي، استثنائاتي در اين موضوع وجود دارد و خارج از آن اگر نكته اي هست، من تاكنون بخشنامه اي نديده ام؛ در حال حاضر اگر قرار بطبق بخشنامه تامين ا: وي افزود -
 .باشد و يا بنگاه اقتصادي نيازمند مفاصاحساب باشد، بحث حسابرسي مطرح مي شود و اين ها با قانون تامين اجتماعي مغايرت دارد

 پيشنهادي براي ايجاد تعادل*

قانون تامين اجتماعي تاكيد ميكند بنگاه اقتصادي براي هر نقل و  37در حوزه مسائل مرتبط با حسابرسي دفاتر قانوني، چهار موضوع مطرح است؛ نخست اينكه ماده : لبافي در جمع بندي گفت  -
از مشكالت واگذاري واحدهاي توليدي تحت تملك بانكها همين است؛ اين درحاليست كه سيستم بانكي آماده ايجاد يك تعادل در انتقالي، بايد مفاصا حساب تامين اجتماعي را اخذ كند و يكي 

 .واگذاريهاست و پيشنهاد ما اين است كه به همان ترتيبي كه تعادل در بانك ايجاد ميشود در تامين اجتماعي هم ايجاد شود

سه توليد هماهنگي بانك هاي استان نيز با بيان اينكه در شرايط ويژه و خاص اقتصادي، به دنبال حل مشكل واحدهاي توليدي هستيم تا به جريان و پرومهدي كريمي راد، نماينده كميسيون  -
زد كه مشكل اشتغال حل شود؛ بنابراين الزم است واحدهاي زماني موديان به موقع بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت ميكنند و اين سازمان بيمه بيكاري كمتري ميپردا: بازگردند، ابراز كرد

 .قوانين وجود دارد اما بايد راهكار بدهيم كه تامين اجتماعي براي تعامل بيشتر چه بايد بكند. توليدي به چرخه كار بازگردند و امروز كه در شرايط ويژه اي هستيم بايد تعامل بيشتري صورت بگيرد

 36درصد و بازپرداخت  20پيشنهاد ما اين است كه به همان ترتيبي كه بانك ها براي حل مشكالت واحدها ايجاد تعادل كردند و از پرداخت اوليه : ن كريمي راد تاكيد كردلبافي نيز در ادامه سخنا -
 .كاري كندماهه براي واگذاري واحدهاي تحت تملك خود به پرداخت ده درصد و بازپرداخت ده ساله رسيدند، تامين اجتماعي هم هم

در بحث اجراي يكپارچه آيين : اجرايي گفتعباس غيب دوست، دبير انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي در تشريح دومين دستور كار اين نشست با موضوع پيش نويس آيين نامه نظام فني و  -



 ا�تان ��اسان ر�وی

 

 

 

 �وی دو�ت و ��ش ��و�یو  �ورای ��تد��رخا� 

 
  

۴ 
 

 صبح       7:30 :ساعت شروع                                           29/11/1397    :تاريخ جلسه                      46:      شماره جلسه

 نفر 14  :اعضا حاضر در جلسهتعداد                 اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي خراسان رضوي   :محل تشكيل جلسه

 

 .نشده است  يم و جايگاه استانها و تشكلهاي استاني در اين آيين نامه لحاظنامه كه پيش نويس آن نيز به منظور نظرخواهي منتشر شده است، ما يكپارچگي مشاهده نميكن 

در ماده يك آيين نامه، عدم كفايت تعاريف را مشاهده ميكنيم؛ پيشنهاد ما اين است كه تعاريف شفاف و با : وي درباره اشكاالت موجود در مواد و بندهاي آيين نامه نظام فني و اجرايي اظهار كرد -
 .گيري شود و هدف طيفهاي مختلف باشدهدف دربر

در اين خصوص نيز پيشنهاد اين است كه در نظام فني يكپارچه به صراحت طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري : آيين نامه اشاره كرد و افزود 3غيب دوست به وجود اشكاالتي در دامنه كاربرد ماده 
 .خش و طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري مشاركتي آنها قيد شودهمه دستگاها و نهادهاي دولتي عمومي و خصوصي در هر ب

و به مركز  به عنوان مصوبه در شوراي گفتگو مطرح با توجه به موافقت نماينده محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي انجمن مهندسان مشاور مطرح شد، پيشنهاداتي كه از سوي: لبافي نيز گفت
 .ميشود منعكس 

خوش حساب پرداخت و  شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان به توضيحي درباره سومين دستور كار اين جلسه يعني تعريف ساز و كاري براي تشويق فعاالن اقتصاديرئيس دبيرخانه 
د، امتيازاتي قائل شويم؛ به طور مثال آنها از معافيتها استفاده الزم است براي مديران بنگاههاي اقتصادي خوش حساب كه به موقع بدهي خود را ميپردازند و اشتغال و صادرات خوبي دارن: گفت

 .كنند، بدين ترتيب انگيزه خوش حسابي هم ايجاد ميشود

ز برخي متخلفين عمدتا جلساتي كه براي حمايت از بخش خصوصي شكل ميگيرد به نوعي به جايي براي حمايت ا:مهدي وطن پرست، كارشناس سرمايه گذاري استانداري نيز در اين باره گفت
 .ه ميكنندتبديل شده و شرايط اقتصادي بهانه اي شده براي عده اي كه به نوعي بدهيهاي قانوني خود را حاضر نيستند بپردازند و از شرايط سوءاستفاد

 .پيشنهادم اين است كه دستگاه هاي مالياتي و تامين اجتماعي و بانك براي شناخت خوش حسابان وارد شوند: وي افزود

 .پاداش بايد به اندازه تالش باشد و اگر همه را به يك اندازه ببينيم صحيح نيست: ريمي راد، نماينده كميسيون هماهنگي بانك هاي استان هم تاكيدكردك
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 تعريفي براي خوش حسابان* 

خوش حساب كسي است كه منابع و امكانات را به سوي : پرداخت و گفتدر پايان نرجس خوش زبان، مسئول دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان به تعريف خوش حسابان 
واجهه با جرايم مربوطه كوشا باشد و بدهي بيمه اي هدفهاي تكنيكي و توليدي هدايت كند، حقوق دولتي را در موعد مقرر پرداخت كرده و در بازپرداخت تسهيالت بانكي زمان تعيين شده و بدون م

 .قراردادها نداشته باشد و به تعهدات خود به سازمانهاي خدمات دهنده پايبند باشدبابت سهم كارفرما و بيمه 

براي شناسايي خوش حسابان الزم است كميته بررسي با رياست مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري و عضويت نماينده : وي در تبيين پيشنهادات دبيرخانه براي اين موضوع اظهار كرد
 .مين اجتماعي،ماليات، اتاق به عنوان دبير كميته و نمايندگان بخش خصوصي ايجاد شودبانكها، تا

و صدور مجوزها به عنوان ...) مالي، مواد اوليه و حمل و نقل و(دريافت تسهيالت توليدي...) دادگستري، ماليات، بيمه و(، رسيدگي ها..)مالقات ها و هيئت ها و(خوش زبان از امتيازات اجتماعي
 .امتيازاتي كه ميتوان به خوش حسابان داد، نامبرد

 .كه داده ميشود، در نظر گرفته شودالزم است ضمانت اجرايي براي امتيازاتي : وي يادآور شد
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 :مصوباتجمع بندي و 

 مهلت پيگيري مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف

1 

درموارد استثناء به استناد  خصوصي بويژه انجام حسابرسي ها بجزمسائل مرتبط با حسابرسي دفاتر قانوني واحدهاي اقتصادي بخش  
سازمان تامين اجتماعي مركز و ستاد اقتصاد مقاومتي در جلسه مطرح و تصميمات  5/3/1397مورخ  2440/97/100بخشنامه شماره 
 .زير اتخاذ گرديد

 5/3/1397مورخ  2440/97/100ناء بخشنامه شماره قانون تامين اجتماعي بعنوان استث 37ـ نظر به اينكه موارد مندرج در ماده 
مين مديرعامل محترم تامين اجتماعي و تصويب نامه ستاد اقتصاد مقاومتي وجود ندارد و برابر اظهارات نماينده محترم اداره كل تا

 :اضافه شده است مقررگرديد اجتماعي اخيرا بعنوان استثناء
 .به تشكلهاي بخش خصوصي ارسال گردد هت ارائهشنامه به دبيرخانه شورا جنسخه اي از بخ -1
 .با توجه به بخشنامه قبلي و مصوبات ستاداقتصاد مقاومتي در شورا مطرح گردد موضوع اضافه شدن به استثنات -2

 يك هفته شوراي گفت و گو



 ا�تان ��اسان ر�وی

 

 

 

 �وی دو�ت و ��ش ��و�یو  �ورای ��تد��رخا� 
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2 

هرسال با توجه به مهلت هاي مالياتي در /  31/4برابر اعالم نماينده محترم اداره كل تامين اجتماعي مهلت هاي يكساله  اينكه نظر به 
را بي ارتباط با  هرسال / 31/4الياتي و تعيين مهلت پرداخت نظر گرفته مي شود و نماينده محترم انجمن مديران صنايع موضوع م

ون تجارت درج شود كه سال مالي در اساسنامه شركتها طبق قان سال مالي بنگاه هاي اقتصادي مي داند و براين موضوع نيز تاكيد مي
ها گرديده است لذا در اجراي آمادگي جناب آقاي عاكفي بعنوان نمايند اداره كل تامين اجتماعي توافق گرديد چنانچه دفاتر شركت

باشد آخرين سال مالي مطابق اساسنامه شركت فارغ از اظهارنامه مالياتي خواهد بود لذا مقرر  آمادگي رسيدگي براي آنها وجود داشته
 .به شعب تامين اجتماعي نيز ابالغ گردد اداره كل تامين اجتماعي  مراتب گرديد 

 روز 10 تامين اجتماعي 

3 
و وضعيت  31/4/1396مورخ  50432باتوجه به مغايرت تعريف آخرين سال مالي مندرج در بخشنامه اقتصادي مقاومتي به شماره  

 يك ماه شوراي گفت و گو . اجرا در شعب تامين اجتماعي مقرر شد موضوع ضمن طرح در شوراي گفت وگوي به صورت ملي پيگيري شود 

4 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اخذ تعهد حسابرسي از واحدهاي توليدي بخش  19/6/1397مورخ  57نظر به اينكه حسب مصوبه 

 مقرر گرديد مجدد مورد بررسي و رسيدگي قرارگيرد  لذاخالف بند دوم آن باشد به نظر مي رسد  خصوصي
 يك ماه شوراي گفت و گو

5 
با عنايت به توافق كشور،موضوع پيشنهادات انجمن مهندسان مشاور استان پيرامون اصالح پيش نويس آئين نامه نظام فني و اجراي 

مقرر گرديد تا پيرامون اصالحات پيشنهادي  محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و انجمن مهندسان مشاور و اصناف  هنمايند
 .دبه اتاق ايران منعكس گرد

 يك هفته شوراي گفت و گو

6 
تقدير و تشويق از فعاالن اقتصادي خوش حساب و عدم وجود مزاياي ملموس و تاثير گذار تشويق در اين ارتباط مورد بررسي 

ارسال گردد تا حداكثر  قرارگرفت و مقرر گرديد فايل مربوطه براي تشكلهاي بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي و بانكهاي استان
ظرف ده روز پيرامون هريك از شاخص هاي مورد ارزيابي در حوزه وظايف و ماموريت هاي آن اظهار نظر نمايند بديهي است درصورت 

دبيرخانه شورا و 

دستگاههاي اجرايي 
 روز 10
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عدم پاسخ ضمن طرح موضوع در شوراي گفت و گو شاخص هاي دستگاههاي ذيربط در تعيين فعاالن اقتصادي خوش حساب لحاظ  
 .تگاههاي اجرايي ذيربط و بخش خصوصي بعنوان كميته ارزيابي و بررسي شاخص ها به شرح زير پيشنهاد شدندضمنا دس.نخواهد شد

 اتاق اصناف -7                                                   )رييس(   استانداريدفتر اقتصادي   -1
 اتاق تعاون -8                                 داريدفتر جذب سرمايه گذاري استان -2
 اداره كل امور اقتصادي و دارايي -9                            انجمن مديران صنايع                   -3
 اداره كل امور مالياتي  -10                                      تشكلهاي بخش كشاورزي -5
 گمرك -11                          دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانكها  -6

         اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي به عنوان دبير  -12
                                                                                                                 

و تشكلهاي بخش 

تعاوني  خصوصي و

 و اصناف

 
 


