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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
بخش خصوصی و تعاونی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان عضویتمدت اتمام -
:توافقات و تفاهمات دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیرارائه -

ارائه توافقات انجام شده پیرامون مصادیق بیکاري بدون میل و اراده در پروژه هاي ساختمانی  طرف قرار داد دسـتگاههاي  -1
تعیین تکلیـف  اجرایی موضوع مصوبه شصت و سومین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با 

کارگران شاغل در پروژه هاي  موقت ساختمانی به لحاظ احراز شرایط بیکاري بدون میل و اراده و برخورداري از بیمه بیکاري
طرح تفاهم نامه انجام شده فی مابین انجمن صنفی کارفرمایی شرکت هاي مسـافربري مشـهد و حومـه و انجمـن صـنفی      -2

ایی، جهانگردي و زیارتی خراسان رضوي و با نظارت  و موافقت اداره کل حمل و نقل و کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هو
97پایانه هاي مسافربري استان موضوع مصوبات جلسات سی و دوم و  سی و هشتم دبیرخانه شوراي گفت و گو در سال 

اجرایی مرتبطتوافقات انجام شده پیرامون مجوزهاي مخل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه هاي-3
قانون حق بیمه اجتماعی 5توافقات انجام شده پیرامون روند پیگیري  اختالف موجود در ارتباط با  حق بیمه موضوع ماده -4

کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداري
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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
غایباستانمدیریت 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
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانرئیسمحمدرضا اورانی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 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

حاضرنماینده مجلسرضا شیران2

حاضرنماینده مجلسحمید گرمابی3

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي4

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

غایباستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

خانوادگی نام و 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

غایبالکترواستیلمدیرعامل 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

رضا خواجه نائینینمایندهاستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه1

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین2

امورمالیاتی استانمدیر کل یحیی یعقوب نژاد3

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضويسید محسن نظام خیرآبادي4

رضويخراسانصنعتیشهرکهايشرکتمدیرعاملمسعود مهدي زاده مقدم5

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري خراسان رضويابوالفضل مکرمی فر6

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان محمد حسن بهادر7

رئیس کانون هماهنگی شوراي اسالمی کاراحسان سهرابی8

دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي  غیب دوستعباس9

دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهدعلیرضا قرائی10

مدیرکل دفتر استاندارصالحی11
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي)الف

اتی راارائه با بانک مرکزي در ارتباط با سیاست هاي ارزي  پیشنهاد،صنایع، معادن و کشاورزي ایران در مذاکراتیاتاق بازرگانی-
را موارد مندرج دراین مذاکرات را مطالعه کرده و نظر خود می توانند عاالن اقتصادي و مسئوالن تشکل هافکه نموده است 

.تا پیگیري الزم انجام پذیرداعالم کنند به اتاق بازرگانی نسبت به آن 
اجرا نکردن قانون بهبود ، و شرایطی که به آن مبتال شده ایراننقطه کور چالش هاي امروز اقتصادبه اعتقاد بخش خصوصی -

ه اعالم کرداخیراًنیز در این رابطهکمیسیون اقتصادي مجلس.مستمر محیط کسب و کار توسط دستگاه هاي اجرایی است
.که در تالشند تا افرادي که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را رعایت نکرده اند، به مراجع مربوطه معرفی نمایند است

در ایشان،مراسم افطاري اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی با سران قوا، مسئوالن و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور در-
در شرایط کنونی، بهبود فضاي کسب و را هاي مهم و تاثیرگذار در اقتصاد یکی از مولفهوتاکید کردندخصوص مسائل اقتصادي

درصد از 20که در این ارتباط قانون مصوب مجلس هم وجود دارد؛ اما طبق ارزیابی هاي به عمل آمده، تنها حدود دانستندکار 
ایی شده و علی رغم اینکه همه مسئوالن و دستگاه ها موظف به تمکین از قانون مذکور هستند اما این قانون تاکنون اجر

لزوم عدم دخالت شفافیت در اقتصاد و نیز همچنین ایشان بر .به مرحله اجرا در نیامده استآندرصد از80همچنان قریب به 
.دولت در اقتصاد نیز تاکید نمودند

ران در مولفه هاي کسب و کار جهانی نسبت به سال گذشته و مطلوب نبودن شاخص هاي این حوزهبه تنزل رتبه ایتوجهبا -
لذا با عنایت به اعالم .این موضوع توجه ویژه اي داشته باشندتا نسبت بهدارداز استاندار خراسان رضوي تقاضا بخش خصوصی

استانداري اعالم آمادگی ،قانون بهبود محیط کسب و کاردرصد از 80در خصوص اجرایی نشدن رئیس محترم اتاق بازرگانی 
همراهی الزم به ویژه در خصوص معرفی معاون شته باشد اگر این میزان عدم اجراي قانون در سطح استان وجود دانمود که

قانون در درصدي اجراي این 20تا مشکالت موجود دستگاه به دستگاه بررسی شود و سقف شودکسب و کار دستگاه ها انجام 
.بهبود یابدن در سال جاري رتبه کسب و کار استاافزایش و نیز استان 

که در کشور شفافیت جریمه دارد و ایجاد می شوداین تصور در کشور به گونه اي است که با کمال تاسف روند حرکت -
هرکسی شفاف کار کند مورد مطالبه فراوان قرار می گیرد و در مقابل، هر کسی که کارش شفاف نیست، از بسیاري از قید و 

.در راستاي اصالح این نگرش باید اقدام موثري انجام پذیرد. بندها رهاست و عقوبتی هم متوجه او نیست
ات گمرکحوزهدر بخشنامه ها یکی از این .گردیده استابالغ ز سوي ستاد اقتصاد مقاومتی کشور دو بخشنامه بسیار مهم ا-

. می تواند روند واردات و صادرات در بخش گمرکات را تسهیل نمایدکه مورد تسهیالت براي رونق تولید ذکر شده 18است که 
.هایتا امر تولید را تسهیل خواهد کردنکته ذکر شده است که ن17بخشنامه دوم مربوط به تامین اجتماعی 

، ایشان پیشنهادات بسیار جدي در رفع موانع با ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی محترماستانداردر جلسات مشترك-
.اجرایی شودبخش زیادي از این پیشنهادات در استان استسرمایه گذاري در استان مطرح کردند که امید

مبنی بر تهاتر کاال از محل صادرات کاال، فرصت خوبی در استان خراسان وجود دارد و با توجه به مرز با توجه به مصوبه دولت -
در کنار افزایش صادرات، نسبت به واردات د این امکان فراهم شود که بتوانافغانستان و ترکمنستان و کشورهاي باالدست، شای

.نمودکاالهاي مورد نیاز اقدام 
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:اهمات دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیرارائه توافقات و تف) ب

ارائه توافقات انجام شده پیرامون مصادیق بیکاري بدون میل و اراده در پروژه هـاي سـاختمانی  طـرف قـرار داد     -1
دستگاههاي اجرایی موضوع مصوبه شصت و سومین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصـی اسـتان در   

کارگران شاغل در پروژه هاي  موقت ساختمانی به لحاظ احراز شرایط بیکـاري بـدون میـل و    رابطه با تعیین تکلیف 
اراده و برخورداري از بیمه بیکاري

کلیه کارگران مشمول قانون کار جمهوري اسالمی مشمول قانون بیمه بیکاري 1366در اجراي قانون بیمه  بیکاري مصوب -
ون میل و اراده بیکار می شوند حسب تشخیص دو دستگاه ادارات کل تعاون کار و هستند در اجراي این قانون کارگرانی که بد

رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی  می توانند از مقرري بیمه بیکاري تا بهبود شرایط بنگاه و برابر مدت زمان تعیین شده استفاده 
ه بیکاري کارگران اینگونه فعالیت ها تحت پوشش بیم% 3نمایند اما در   فعالیت هاي ساختمانی و پروژه اي علیرغم دریافت  

بیمه بیکاري قرار نمی گیرند
درصد حق بیمه بیکاري در کلیه فعالیتها اعم از صنعتی،کشاورزي، خدماتی و ساختمانی، دو دستگاه مجري 3علیرغم پرداخت -

استناد به اینکه در فعالیتها و پروژه هاي ساختمانی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی با 
نیروي کار به سبب اطالع از تاریخ شروع و پایان کار و ماهیت موقت فعالیتهاي ساختمانی جز در موارد خاص و استثناء با اتمام 

90ایط فعلی کشور حدود از آنجائیکه در شر. قرارداد نیروي کار و یا کاهش و یا اتمام کار، بیمه بیکاري پرداخت نمی نماید
درصد شاغلین کشور داراي قرارداد کار با ماهیت موقت هستند و از طرفی اصوال نیروي بخش ساختمان رشته و تخصص وي 
ساختمانی است و تغییر چندانی در جابجایی شغلی نیروي انسانی صورت نمی پذیرد، ضمن اینکه قانون بیمه بیکاري تاکید بر 

ده دارد و دستورالعملهاي بعدي و توافقنامه هاي وزارت کار و تامین اجتماعی روش ها و رویه هایی را در بیکار بدون میل و ارا
درصد دریافت و خدمات 3در هر شکل تامین اجتماعی یا می بایست . تشخیص بیکاري بدون میل و اراده تدوین کرده است

لسه شوراي گفت و گوي استان مقرر گردید مصادیق بیکاري لذا درشصت و سومین ج. درصد را اخذ ننماید3بدهد و یا مبلغ 
.بدون میل و اراده در این حوزه مشخص شود

در ارتباط با تعیین مصادیق بیکاري بدون در این رابطه جلساتی در دبیرخانه شورا تشکیل شده است که توافقات این جلسات -
روژه هاي مشاوره اي با حضور مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه میل و اراده در فعالیت هاي غیر دائم و موقت  و مرتبط با پ

:ارائه  و مصوب گردیددر شورا به شرح زیر اجتماعی و تامین اجتماعی و بخش خصوصی 

کارگران اخراج شده از فعالیت هاي با ماهیت غیر دائم و پروژه اي و بویژه کارگران شاغل در پروژه ها  و فعالیت هاي : الف
انی که پروژه همچنان فعال است،  پس از طرح در مراجع حل اختالف در صورتیکه برابر راي صادره امکان ساختم

.بازگشت به کار و ادامه همکاري فراهم نبود می توانند از بیمه بیکاري استفاده کنند

ایی  طرف قرارداد پیمانکار کارگرانی که بیکاري آنها ناشی از تعلیق پروژه  به خصوص در پروژه هایی که دستگاه اجر: ب
شرایط عمومی پیمان بدون اینکه قصوري متوجه پیمانکار یا کارگر باشد  تحت 48یا مشاور بوده و  به استناد ماده 

دستگاه اجرایی پیمان (عناوین مختلف از جمله عدم تخصیص اعتبار کافی خاتمه یافته است با تایید مراجع ذیصالح 
همزمان با اتمام قراردادکار  یا کاهش بخشی از کار نباشد می توانند از بیمه بیکاري استفاده در صورتیکه بیکاري) دهنده
از جمله موارد شمول این بند شاغلین در دفاتر مهندسین مشاور و پیمانکار است که با توجه به اینکه طبق ضوابط .  کنند
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می شود می توانند از بیمه بیکاري استفاده کنند موجود لیست بیمه آنها به صورت متمرکز به تامین اجتماعی ارسال 
ضمن اینکه دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یک هفته پاسخ مرجع استعالم کننده را مکتوب ارائه دهد بدیهی است با 

.مکلف به جذب کارگرا ن مقرري بگیر خواهد بود) پیمانکار(بهبود شرایط کار و فعال شدن پروژه کارفرما 

د کارگاه بیمه پرداز توسط هیاتهاي دو نفره در تشخیص مصادیق بیکاري بدون میل و اراده مالك نبوده و استناد به ک: پ 
مالك تعیین مصادیق فوق، قراردادفی مابین کا رگر و کارفرما و یا گواهی شرکت ویا بازرسی ا ز کارگاه توسط اداره کل 

.تعاون کار و رفاه اجتماعی است

ه و قهري، کارگران با داشتن شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت بیمه بیکاري در حوادث غیر مترقب: ت 
.می شوند

کارگران پیمانکار فضاي سبز با توجه به ماهیت مستمر در صورت بیکاري بدون میل واراده می توانند از بیمه بیکاري : ث 
.استفاده کنند

صنفی کارفرمایی شرکت هاي مسافربري مشـهد و حومـه و انجمـن    طرح تفاهم نامه انجام شده فی مابین انجمن -2
صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی خراسان رضوي و با نظارت  و موافقت اداره کل 
حمل و نقل و پایانه هاي مسافربري استان موضوع مصوبات جلسات سی و دوم و  سی و هشتم دبیرخانه شوراي گفت 

97در سال و گو

موجبدفاتراینرويپیشچالش هايوکنندمیافزودهارزشایجاداقامتیاماکنوهتل هابرايمسافرتیآژانس هاي-
داراي هايمجموعهکناردرواحدهاي بدون مجوزآسانبسیارحضورچالش هااینازیکی.شودمیهااین ظرفیت آنکاهش
کهحالیستدراینواستفراهمواقعیهمومجازيفضايدرهمشرکت هااینخدماتارائهامکانمتاسفانه. استمجوز

عمالاداراتاینازبسیاريودریافت نمایدمجوزمختلفاداراتازبایدگوناگونحوزهدرفعالیتبرايآژانس هاي مسافرتی
.کنندمیمنوطدیگرنهاديازدیگرمجوزيبودندارابهراخودمجوزصدور

حملشرکتهربرايآن،براساسکهشودمیصادربلیتفروشمجوزنامبهنقلوحملوراهداريکلادارهسويازمجوزي-
مشهد،مثلشهرهابرخیدرموضوعاینباشد؛داشتهشهردربلیتفروشدفترمجوز5تاشدهفراهمشرایطیايجادهنقلو

خدماتی. نیستشانتخصصدرکهخدمات دیگري نموده اندارائهبهشروعدفاتراینوشدهاستفادهسوءموجبشیرازوقم
افرادبایدخدمتهربرايآژانس هاي مسافرتی،درواستمسافرتیخدماتدفاترتخصصدرمی دهند،ارائهدفاتراینکه

واسطهبهعمالبلیترزرویاتورگردانییابلیتفروشخدمتدر حال حاضراما. دهندانجامراکارالزممداركبامتخصص
وراهداريکلادارهمجوزحتیهامجموعهاینازبسیاريوگرددمیارائهندارند،راتخصص هااینکهغیرمرتبطیدفاتر
. هستندآمدهوجودبهشرایطازاستفادهسوءحالدرواقعدرونیز ندارندراايجادهنقلوحمل

مشهددروداردوجودمسافرتیخدماتدفاترتوسطاتوبوسبلیتخدماتدریافتامکاناستاننقطه500دردر حال حاضر-
اینبا. شودمیغیرمجازدفاترشدنکمرنگباعثرونداینوفراهم شده استامکاناینمسافرتیآژانس هايهمهنیز در

وفرودگاهفرهنگی،میراثازالزممجوزهايوفعالیت هستندمشغول رضويحرماطرافدرعمدتاکهبلیتیفروشدفاترحال
براي خود در نظر می گیرند دیگرخدماتارائهبا این مجوز امکاندریافت می کنند ورااتوبوسبلیتفروشمجوزرا ندارند،... 

میمراجعهمجوزداردفاتربهنظارتبرايسازمان و نهاد نظارتی12کهدرحالیستاین.تا بتوانند بودجه خود را تامین نمایند
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.وجود داردنیز براي این دفاترمالیاتیمباحثوکنند
. استقانونازبرگرفتهضوابطاینوکنندمیفعالیتوشوندمیتاسیسضوابطیوقوانینچارچوبدرمسافربريشرکت هاي-

وباشندداشتهاتوبوسبلیتاختصاصیفروشدفتربایدوشدهمشخصمسافربريشرکت هايتکلیفنقلوحملضوابطدر
صادر می کهمجوزهاییطرفیاز. استکردهمشخصقانونگذارکهمی باشدمسافربريشرکت هاياصلیحقوقازیکیاین

درشده بود ولیمشخصدفاترمتراژمیزاندر گذشته.استمسافربريشرکت هايتاسیسضوابط17مادهازبرگرفتهشوند،
فعالیتمجوزنظارت ها و بازرسی هاي انجام شده،چارچوبتاکنون در. استشدهنیز حذفمتراژمیزاناینجدیدضوابط
گرفتهشکلآنهادر کنارهمغیرمجازيدفاترالبته از سویی. صادر گردیده استمشهدمسافربريشرکت67برايبلیتفروش

ازیکیاینودانندرضوي میخراسانايجادهنقلوحملوراهداريکلادارهمسافرنقلوحملوابسته به ادارهراخودو
پلمپغیرمجازدفتر70ازبیشکه در راستاي وظایف نظارتی این اداره کل تاکنون. استاستانگردشگريحوزهآسیب هاي

کلادارهبهرامراتبدفاتراینشناساییمحضتخلفاتی نیز در این حوزه وجود دارد که بایستی بهگردیده است البته که
بهاتوبوس رابلیترضوي گزارش شود همچنین این اداره کل آمادگی دارد تا فروشخراسانايجادهنقلوحملوراهداري

وشودمجوزدارايواحدهايتعطیلیبهمنجرنبایدغیرمجازدفاترفعالیت.واگذار نمایدمسافرتیدفاتربهصديدرصدطور
.به عمل آیدفاقد مجوزجلوگیريفعالیتازکهصورت بگیردتوافقايگونهبهباید

ایجاد دفاتر فروش در سطح شهر،به ضعف دسترسی به بلیت براي مسافران در بخش حمل و نقل ریلی در گذشتهتوجهبا -
که نیاز به گردیداي مشخص در ضوابط اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده نیز با متخلفینو نحوه برخورد انجام شدمشهد
.سازي داردشفاف

قاعدتا این دفاتر فروش بلیت را انجام می دهند و دارند ونقطه شهر مشهد فعالیت120مسافرتی در بیش از آژانس هايدفاتر-
عث ضرردهی مجوز گرفته که این با12هر شرکت مسافربري در حال حاضرولی.وجود داشته باشدنیازي به دیگر دفاتر نباید 

در این رابطه انجام استانداريدردر تفاهمی که . کنندکه در شرایط کنونی ارزي، به سختی کار میآژانس هاي مسافرتی شده 
. تمدید نشونداند، شدهصادردفاتري که از سوي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مجوز گرفته، مقرر شده است

در این . دفاتر خدمات مسافرتی تمام ساز و کار رفت و آمد گردشگر را از طریق ارائه خدمات بخش خصوصی مدیریت می کنند-
یافتدر مجموع باید به تفاهمی دست . راستا باید ساز و کاري تعریف شود تا امور به درستی پیگیري و از تخلف جلوگیري شود

.منجر شودکه به بهره مندي از توانایی این دفاتر
یت هاي موجود و رفع نواقص نظارتی تفاهم نامه اي با هدف استفاده از ظرفدر جلسات دبیرخانه شوراپس از بحث و تبادل نظر-

با محوریت اداره کل حمل و نقل وپایانه ها و همکاري اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري استان، فی ما بین دو انجمن 
.در شورا ارائه و مصوب گردیدصنفی شرکت هاي مسافربري و آژانس هاي مسافرتی مشهد تنظیم و 

ف و دستگاه هاي اجرایی مرتبطمجوزهاي مخل کسب و کار در حوزه اصناتوافقات انجام شده پیرامون-3

بند ب استانی مجوزهاي مخل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه هاي اجرایی مرتبط در سومین جلسه  سال جاري کمیته -
قانون احکام دائمی توسعه و نیز ششمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گو مطرح و از میان پیشنهادات  ارائه شده 12ماده 

:مطرح گردیدشوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی در جلسه شرح زیر با انجام اصالحاتی پنج پیشنهاد به
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یف
رد

شماره و تاریخ 
قانون،بخشنامه،دستورالعمل

)موردنظر(

مالحظاتدالیل اصالحپیشنهاد اصالحیمتن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

قانون نظام صنفی » 12«ماده 1
1392مصوب 

موظفند قبل از افراد صنفی 
تأسیس هر نوع واحد صنفی یا 
اشتغال به کسب و حرفه، نسبت 

.به اخذ پروانه کسب اقدام کنند 

افراد صنفی موظفند پس از 
مکان واحد صنفی و معرفی  

و یا قبل از عرضه محصوالت
خدمات، نسبت به اخذ پروانه 

.کسب اقدام کنند

مغایرت با قوانین مرتبط با 
اماکن عمومی اداره نظارت بر 
و لزوم معرفی نیروي انتظامی

محلی که مقرر است واحد 
صنفی ایجاد شود

آئین نامه اجرائی » 1«ماده 2
میزان و نحوه دریافت منابع 
مالی اتاق اصناف شهرستانها  

مکرر » 37«موضوع ماده 
قانون نظام صنفی  مصوب 

20/12/1392

منابع مالی اتاق اصناف 
:   شهرستان عبارتند از 

بیست درصد دریافتی از ) 1
درآمد اتحادیه ها

درصدي از محل وجوه ناشی ) 2
از جرائم و تخلفات صنفی

وجوه دریافتی در ازاء ارائه ) 3
خدمات غیر موظف به اشخاص 

حقیقی اعم از دولتی و غیر 
دولتی

وجوه دریافتی بابت صدور و ) 4
روانه کسبتمدید پ

به چهار الحاق یک مورد
در خصوص مورد آئین نامه

به شرح هاي دریافتیکمک
:

داوطلبانه هايکمک) 5
دریافتی از اشخاص حقیقی 

در چارچوب یا حقوقی
دستورالعمل اجرایی که به 
تایید مرجع ذیربط خواهد 

رسید

با توجه به اینکه اتاق اصناف 
به عنوان نهادي مردمی تلقی 

د بخشی از منابع می گرد
مالی می تواند از طریق 
کمکهاي دریافتی صورت 
پذیرد که در سر فصل منابع 
مالی اتاق گنجانده نشده 

.است

راي 7با 
موافق 

راي 6و 
مخالف

/110687مصوبه شماره 3
مورخ 054870ت

07/09/1396

آئین نامه اجرائی قانون حمایت 
از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 

روستائی و عشایريمناظق 

-اصالح رسته هاي صنفی 
افزایش رسته هاي فلزي ، 
برق ، الکترونیک و صنایع 

شیمیائی

صنایع کم آب بر و عمدتاً
اشتغال زا و دانش بنیان می 

باشند

قانون » 55«بند الف ماده 4
سابق نظام صنفی مصوب 

28/12/1382

پیشنهاد می گردد بند زیر -----------
قانون فعلی »55«درماده 

اضافه نظام صنفی مجدداً
:گردد
تشخیص ضرورت و (( 

))برقراري حدود صنفی 

افزایش بی رویه واحدهاي 
و تجمع آن به صورت صنفی

غیرمتعارف 

قانون حق بیمه 5توافقات انجام شده پیرامون روند پیگیري  اختالف موجود در ارتباط با  حق بیمه موضوع ماده -4
کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهردارياجتماعی 

در جلسات دوم و به دبیرخانه شورا منعکس گردیده بود سازندگان مناطق مشهدتیکارگروه جمعاین موضوع که از طریق -
93و در سال هشدبیتصو86سال یاجتماعنیتاممهیقانون ب.ششم دبیرخانه شوراي گفت و گو در سال جاري مطرح گردید

موضوع در آذرماه نیاشد؛ی پرداخت ممهیهر متر مربع به عنوان حق بيبه ازایاز حداقل دستمزد کارگران ساختمانيدرصد
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يهادرصد از مجموع عوارض صدور پروانه15و )شده از کارگرمهیسهم ب(مهیدرصد حق ب7کرد و به صورت رییتغ93سال 
.دیگردی مافتیدریانساختم

وزارت کشور امضا شد و شش مورد از عوارض یو معاونت عمرانیاجتماعنیسازمان تامنیبيتفاهم نامه ا94در سال -
تغییري حاضر در کارگاه یکارگران ساختمانشیافزاایکاهش مشکل این بود کهاما گردیددر آن لحاظ یساختمانيهاپروانه

از کدامچیکردن کارگران حاضر در پروژه بود اما طبق آمار همهیموظف به بیاجتماعنیو تامایجاد نمی کردمبلغ نیادر
موضوع را نیايتفاهم عمل شود اما شهردارنیبه ادیکه باهم معتقدندیو دولتیمراجع نظارت. نشدمهیبنیپروژه ها شامل ا

نیکند اما تامییمصوبات شورا را اجرادیبايشهرداراینست کهمشهديبا شهردارسازماندر واقع، مشکل . رندیپذی نم
یاجتماعنیتامستمیس. است100ماده ونیسیو پاسخ کمیعوارض سرقفلهمچنین .ستیآن نيموظف به اجرایاجتماع

و یاجتماعنیتامنیدر تفاهم بکهی درحالددهی را انجام مطیتقسندیفرایبدهزانیمتمرکز است و براساس میستمیس
هم یدر رابطه با بحث عوارض سرقفل. شودافتیدر،کندی اعالم ميوزارت کشور آمده که مازاد بر تراکم براساس آنچه شهردار

مشمول حق یاست اما عوارض سرقفلمهیمشمول حق ب100عوارض ماده ؛شدهمکاتبه هاي اریدهوهاي با سازمان شهردار
ماده ونیسیکمیوقتنظر دادگستري استان در این رابطه این است که . غ نشده استنوع عوارض هنوز ابالنیو اشودی نممهیب

مهیهم از آن فرد جریاجتماعنیتامنکهیاما اکندی را اخذ ممهینسبت به تخلف آن فرد جریعنیرد؛یگی ممهیجر100
.تلقی می شود که صحیح نیستمهیبر جرمهیاعمال جریبه نوعرد،یبگ

ارائه مجلسآنها به طیها و تقسمهیحق بافتیعملکرد خود را در خصوص دربارکیهر سه ماه دیسازمان بانیطبق قانون،ا-
نشده دهیآمار دنیدر اشده،افتیکه درییهامهیو حق بیو رشد کارگران ساختمانمحقق نشدهاتفاق نیکند اما تاکنون ا

. است
درصد 40سازمان رد کند، شامل ياز سوهیخود را قبل از صدور اجرائمهیبستیلیطبق قانون چنانچه کارگاه ساختمان-

،انددهخود را رد کرستیکه ليافراديرا برارکردیدرصد ددومهیجریاجتماعنیتامیفعلطیاما در شراشودی میبخشودگ
.کندی صادر م

ممنوع یساختمانيدر هنگام صدور پروانه هایوجه مازاد عوارض قانونافتیآمده که دردیقانون رفع موانع تول59در ماده -
مجددا توسط ،ی گرددپرداخت مشودی که مبلغ مربوط به مازاد پروانه ها و آنچه مازاد تراکم و تخلف حساب میاست اما وقت

و کندی هم به دنبالش حرکت میاجتماعنیتامکند،ی میتخلفيشهردارگرایعنینیو ادشوی ممهیشامل حق بسازمان
.می نمایدمبلغ آن تخلف را اخذ 

ها تمام سازمانياگر شورا برایکی دیگر از مشکالت است به این صورت که يشهرتیریو مدیاجتماعنیتامیعدم هماهنگ-
یاگر  شورا قانوندر حال حاضرشده باشند اما نییتابع آن عوارض تعدیسازمان مربوطه باکنند،ی منییدر شهر تعیعوارض
ی ميبه فعاالن اقتصاديکه شهرداریمحاسباتيفاکتورها،یاز طرف. کندی نمتیاز آن تبعیاجتماعنیکند، تامی موضع
نیرا در اگریکدییاجتماعنیو تاميو شهردارستیسازمان ننیادییمورد تاکنندی مراجعه میاجتماعنیا به تامهو آندهد

.اندگذاران شده هیو سرمايفعاالن اقتصادیباعث سرگرداننیقبول ندارند و انهیزم
، کارفرمایان و کارگران ساختمانی نیست مجلس ندگانینمای،اجتماعنیتاممورد رضایت ی،کارگران ساختمانحق بیمه قانون -

.و لذا  باید تغییر کند 
بدون اما و اگر یاجتماعنیتامياز سوکندیصادر ميکه شهردارياست که فاکتورنیاکارفرمایان حوزه ساختمانینظر -

سهم ،یاجتماعنیبه تاميدر نامه شهردار. مراجعه کندییدارد، به دستگاه قضایاداره به فاکتور مشکلنیشود و اگر ارفتهیپذ
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.را قبول ندارندنیایجتماعانیاما تامشودی هر بخش مشخص م
:زیر توسط دبیرخانه جهت تصویب شورا در جلسه مطرح گردیدپیشنهاد -

 قانون حق بیمه 5درخواست و مندرجات مکاتبات کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد پیرامون ماده
دبیرخانه شوراي گفتگوي 5/2/9813و 26/1/9813تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسات مورخ 

نحوه تعیین اجراي عناوین عوارض پروانه ساختمانی تفاهم نامه مورخ ندولت و بخش خصوصی پیرامو
بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداري ها و دهیاري و اصالحات بعدي آن و مکاتبات 18/3/1394

صورت گرفته در این خصوص مطرح گردید پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات روساي  محترم هیات 
ان شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی و انجمن صنفی مهندسان مشاور و کارگروه جمعیت مدیره و مدیر

سازندگان مناطق مشهد و تامین اجتماعی و شهرداري به اتفاق آرا توافق گردید تا از طریق شوراي گفت و 
سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداري ها و(گوي استان موضوع به دو دستگاه تفاهم کننده ملی 

منعکس گردد تا حسب تفاهمات استانی دو دستگاه ذیربط براي تسریع و انجام تفاهمات این ) دهیاري ها
موارد به استان تفویض نمایند تا درنشست بین شهردار و تامین اجتماعی و بخش خصوصی ذیربط براساس 

. واقعیات مشهود قابل وصول در استان انجام و اجرایی شود 
اساس این قانون اشکال دارد زیرا تضمینی به می رسدست وجود داشته و به نظر امشکلی است که سال هاموضوع مطرح شده -

درصد عوارض پروانه ساختمانی را اخذ 15این سازمان . تامین اجتماعی داده که اصال به دنبال بیمه کارگران ساختمانی نیست
هزینه اخذ پروانه در نقاط مختلف مشهد با یکدیگر متفاوت است همچنین .می کند ولی به دنبال بیمه کردن کارگران نمی رود

شود؛ این درحالیست که خدماتی که می دهند یکسان است و این یک درصد عوارض دریافت می15اما از همه مناطق همان 
.عدالتی استبی 

.وجود نداردشهرداري باید عوارض و جرایم را تفکیک کند اما ساز و کار اجرایی در این زمینه-
در در ابتدا مورد قبول شهرداري نبود زیراتفاهم نامه اي که میان سازمان همیاري شهرداري ها و تامین اجتماعی امضا شده -

.مورد پذیرش شهرداري مشهد قرار گرفت هیچ شهري اجرا نمی شود اما در نهایت با وساطت سازمان بازرسی موضوع 
کارگر پروژه ساختمانی باید از سوي تامین اجتماعی طبق قانون لسه اعالم می دارند که نمایندگان محترم مجلس حاضر در ج-

از و باید.تفسیر قانون با قانونگذار است. بیمه شود و هیچ بهانه اي براي کم کاري و اهمال در این زمینه قابل قبول نیست
.ابهام قانون را برطرف کند تا مشکل حل شودشودمجلس تقاضا 
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مصوبات

استانی

؛قانون بهبود محیط کسب و کاربیست درصدياجراي با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون -1
در استان را بصورت ، صنایع، معادن و کشاورزي استان، مصادیق عدم اجراي قانوناتاق بازرگانیمقرر گردید 

ي به دستگاههاابالغنماید تا ضمن منعکس خراسان رضويمحترممستمر استخراج نموده و به استانداري
میزان خصوص ، در این قانون14، و تاکید به معرفی معاونین آنها به شوراي گفت و گو وفق ماده اجرایی 

بر اقدام الزم صورت پذیرد ضمن اینکهکسب و کار محیطبهبود رتبهدستگاه هاي اجرایی دراثرگذاري
رات مخل کسب و کار در حوزه دستگاه اجرایی و انعکاس آن به دبیرخانه شورا تاکید استخراج قوانین و مقر

.گردید
دبیرخانه شورا در خصوص تعیین مصادیق بیکاري بدون جلسه گزارشی از  روند توافقات صورت گرفته در -2

دو با حضور مدیران کل که )شصت و سومین جلسه شوراي گفت و گوي استانموضوع مصوبه (میل و اراده
از جمله انجمن بخش خصوصیاداره کل تعاون، کارو ورفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و تشکل هاي ذیربط

شرکت هاي ساختمانی و تاسیساتی، انجمن مهندسان مشاور توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت 
به اتفاق آرا به شرح زیر به تصویب رسید و زم البه جلسه ارائه گردید که پس از توضیحات ، و بخش خصوصی

:با ابالغ مصوبه شورا اجرایی گرددمقرر گردید 

کارگران اخراج شده از فعالیت هاي با ماهیت غیر دائم و پروژه اي و بویژه کارگران شاغل در پروژه ها  و فعالیت : الف
حل اختالف در صورتیکه برابر راي صادره هاي ساختمانی که پروژه همچنان فعال است،  پس از طرح در مراجع 

.امکان بازگشت به کار و ادامه همکاري فراهم نبود می توانند از بیمه بیکاري استفاده کنند

کارگرانی که بیکاري آنها ناشی از تعلیق پروژه  به خصوص در پروژه هایی که دستگاه اجرایی  طرف قرارداد : ب
شرایط عمومی پیمان بدون اینکه قصوري متوجه پیمانکار یا کارگر باشد  48اد ماده پیمانکار یا مشاور بوده و  به استن

دستگاه اجرایی (تحت عناوین مختلف از جمله عدم تخصیص اعتبار کافی خاتمه یافته است با تایید مراجع ذیصالح 
باشد می توانند از بیمه در صورتیکه بیکاري همزمان با اتمام قراردادکار  یا کاهش بخشی از کار ن) پیمان دهنده

از جمله موارد شمول این بند شاغلین در دفاتر مهندسین مشاور و پیمانکار است که با توجه .  بیکاري استفاده کنند
به اینکه طبق ضوابط موجود لیست بیمه آنها به صورت متمرکز به تامین اجتماعی ارسال می شود می توانند از بیمه 

ینکه دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یک هفته پاسخ مرجع استعالم کننده را مکتوب بیکاري استفاده کنند ضمن ا
مکلف به جذب کارگرا ن مقرري ) پیمانکار(ارائه دهد بدیهی است با بهبود شرایط کار و فعال شدن پروژه کارفرما 

.بگیر خواهد بود

مصادیق بیکاري بدون میل و اراده مالك استناد به کد کارگاه بیمه پرداز توسط هیاتهاي دو نفره در تشخیص : پ 
نبوده و مالك تعیین مصادیق فوق، قراردادفی مابین کا رگر و کارفرما و یا گواهی شرکت ویا بازرسی ا ز کارگاه توسط 

.اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی است

بیمه مشمول دریافت بیمه در حوادث غیر مترقبه و قهري، کارگران با داشتن شش ماه سابقه پرداخت حق : ت 
.بیکاري می شوند

کارگران پیمانکار فضاي سبز با توجه به ماهیت مستمر در صورت بیکاري بدون میل واراده می توانند از بیمه : ث 
.بیکاري استفاده کنند

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

مصوبات
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.بگیر خواهد بود

مصادیق بیکاري بدون میل و اراده مالك استناد به کد کارگاه بیمه پرداز توسط هیاتهاي دو نفره در تشخیص : پ 
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.اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی است

بیمه مشمول دریافت بیمه در حوادث غیر مترقبه و قهري، کارگران با داشتن شش ماه سابقه پرداخت حق : ت 
.بیکاري می شوند

کارگران پیمانکار فضاي سبز با توجه به ماهیت مستمر در صورت بیکاري بدون میل واراده می توانند از بیمه : ث 
.بیکاري استفاده کنند
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شرکت هاي اختالف بین رفعگزارشی از روندرئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی -3
و چگونگی فرآیند توافقات صورت گرفته دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتیوفربري مشهد مسا

فی مابین انجمن صنفی کارفرمایی شرکت هاي مسافربري مشهد و که تفاهم نامه اي و به جلسه ارائه نمود 
حومه و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی خراسان رضوي و با 
نظارت اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي مسافربري استان و همکاري اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري 

م بر فعالیت  واحدهاي فاقد ده از ظرفیت شرکتهاي گردشگري و انجام نظارت هاي الزبا هدف استفااستان 
از این تفاهم نامه به شرح زیر.به اتفاق آراء مورد تایید قرار گرفتقرائت گردید کهمجوز تنظیم گردیده بود

.تاریخ ابالغ این صورتجلسه الزم االجراست
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بیمه کارگران ساختمانی و تفـاهم نامـه هـاي تنظیمـی     قانون 5گزارش مفصلی از چگونگی و روند اجراي ماده -4
و اصالحات بعدي آن و برداشت هاي سـلیقه اي  با سازمان تامین اجتماعیبین سازمان شهرداري ها و دهیاري ها

درصد عوارض توسط رئیس دبیرخانه شـوراي گفـت و گـوي دولـت و     15از نحوه تعیین مصادیق مشمول مجموع 
بخش محترم استان به جلسه ارائه گردید که پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات تشکل هاي بخش خصوصی 

محترم تامین اجتماعی به اتفاق آرا تصمیمات زیـر  ي اسالمی و مدیر کل ، نمایندگان محترم مجلس شوراخصوصی
:اتخاذ و مقرر گردید

و هـا بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شـهرداري هـا و دهیـاري   18/3/1394تفاهم نامه مورخ ) الف
در صـورت  ومورد اجرا قـرار گیـرد  شهرداري و اداره کل تامین اجتماعی استان توسط اصالحات بعدي آن 

معاونـت  بـا دعـوت از   معاونت محترم عمرانی استاندار ودر جلسه اي به مسئولیت موضوع اختالف اختالف، 
و بخـش  و دسـتگاههاي اجرایـی ذیـربط و شـهرداري     دادگسـتري اسـتان  محترم پیشگیري از وقوع جرم 

.موضوعات بررسی و تصمیم گیري شودخصوصی ذینفع 
اداره کـل تـامین اجتمـاعی اسـتان ظـرف مـدت یـک هفتـه         جهت اجراي کامل این قانون در اسـتان،  ) ب

تا طی مکاتبه اي با امضـاء ،اعالم نمایدمحترماختیارات مورد نیاز در این رابطه را شناسایی و به استانداري
.مورد پیگیري قرار گیرد،ملی به استانیاستاندار محترم، تفویض اختیارات

ضمن تالش اداره کل تامین اجتماعی براي فراهم نمودن امکان بیمه شدن کارگران شـاغل  مقرر گردید)ج
ساختمانی را پرداخت مـی نماینـد، تصـویري از لیسـت بیمـه       درصدي عوارض15پروژه هایی که سهم در 

یـا مسـتقیما   توسط شهرداريپروژه، کارگران شاغل در اینگونه پروژه ها  بر اساس خود اظهاري مسئوالن 
گزارشی از تفاوت و تناقض ظرف مدت دو ماه از تاریخ جلسه مدیران پروژه به تامین اجتماعی ارائه گردد و

و تعـداد افـرادي کـه علیـرغم     بیمه شـده انـد  راسابین بیمه شدگان ساختمانی که توسط تامین اجتماعی
اند ناشی فرایند تعریف شده بیمه شـوند  هتوسط کارفرما نتوانستاشتغال در کارگاهها و پرداخت سهم بیمه 

.جهت دستور اقدام الزم ارائه گرددبه استحضار استاندار محترم
عیـین شـده   در اجراي اعالم آمادگی نمایندگان محترم حاضر در جلسه مبنی بر شفاف سـازي تکـالیف ت  ) د

نحـوه بیمـه   شفاف سازي پیرامـون  با بویژه در ارتباطدر رابطه با اجراي این قانونمقرر گردید موارد ابهام
شده اسـت پرداخت توسط کارفرماشدن کارگران ساختمانی شاغل در پروژه که حق بیمه موضوع این ماده 

.مورد پیگیري قرار گیرددر استان مجلس شوراي اسالمیطریق نمایندگان محترماز
در این جلسه از اعضا با اهدا ،نیبخش خصوصی و تعاومحترمعضویت اعضايزمانبا توجه به پایان مدت-5

افراد گردید و مقرر شد در جلسه آینده ازکه به امضاء رئیس و دبیر محترم شورا رسیده بود تقدیر يلوح تقدیر
.بعمل آیدجدید دعوت

ــی و  مل
در سومین کهمجوزهاي مخل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه هاي اجرایی پیشنهادات مرتبط یا -فراگیر
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بیمه کارگران ساختمانی و تفـاهم نامـه هـاي تنظیمـی     قانون 5گزارش مفصلی از چگونگی و روند اجراي ماده -4
و اصالحات بعدي آن و برداشت هاي سـلیقه اي  با سازمان تامین اجتماعیبین سازمان شهرداري ها و دهیاري ها

درصد عوارض توسط رئیس دبیرخانه شـوراي گفـت و گـوي دولـت و     15از نحوه تعیین مصادیق مشمول مجموع 
بخش محترم استان به جلسه ارائه گردید که پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات تشکل هاي بخش خصوصی 

محترم تامین اجتماعی به اتفاق آرا تصمیمات زیـر  ي اسالمی و مدیر کل ، نمایندگان محترم مجلس شوراخصوصی
:اتخاذ و مقرر گردید

و هـا بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شـهرداري هـا و دهیـاري   18/3/1394تفاهم نامه مورخ ) الف
در صـورت  ومورد اجرا قـرار گیـرد  شهرداري و اداره کل تامین اجتماعی استان توسط اصالحات بعدي آن 

معاونـت  بـا دعـوت از   معاونت محترم عمرانی استاندار ودر جلسه اي به مسئولیت موضوع اختالف اختالف، 
و بخـش  و دسـتگاههاي اجرایـی ذیـربط و شـهرداري     دادگسـتري اسـتان  محترم پیشگیري از وقوع جرم 

.موضوعات بررسی و تصمیم گیري شودخصوصی ذینفع 
اداره کـل تـامین اجتمـاعی اسـتان ظـرف مـدت یـک هفتـه         جهت اجراي کامل این قانون در اسـتان،  ) ب

تا طی مکاتبه اي با امضـاء ،اعالم نمایدمحترماختیارات مورد نیاز در این رابطه را شناسایی و به استانداري
.مورد پیگیري قرار گیرد،ملی به استانیاستاندار محترم، تفویض اختیارات
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قانون احکام دائمی توسعه و نیز ششمین جلسه دبیرخانه 12بند ب ماده استانیجلسه  سال جاري کمیته
به شرح زیر مورد تصویب قرار ودر جلسه شورا  مطرح شدبودمورد بررسی قرار گرفته شوراي گفت و گو 

ز طریق وزارتخانه مربوطه و اتاق ضمن پیگیري سازمان صنعت، معدن و تجارت استان امقرر گردیدگرفت و 
پیگیري نیزشوراي گفت و گوي مرکزاز طریق اصناف از طریق اتاق اصناف ایران براي پیشنهاد و ارائه به دولت

.شود 

یف
رد

شماره و تاریخ 
قانون،بخشنامه،دستورالعمل 

)موردنظر(

متن قانون، بخشنامه،
دستورالعمل

مالحظاتدالیل اصالحپیشنهاد اصالحی

قانون نظام صنفی » 12«ماده 1
1392مصوب 

افراد صنفی موظفند قبل از 
تأسیس هر نوع واحد صنفی یا 
اشتغال به کسب و حرفه، 
نسبت به اخذ پروانه کسب 

.اقدام کنند 

افراد صنفی موظفند 
مکان معرفی  پس از 

واحد صنفی و قبل از 
و یا عرضه محصوالت

خدمات، نسبت به 
اخذ پروانه کسب 

.اقدام کنند

مغایرت با قوانین مرتبط 
با اداره نظارت بر اماکن 

و عمومی نیروي انتظامی
لزوم معرفی محلی که 
مقرر است واحد صنفی 

ایجاد شود

آئین نامه اجرائی میزان » 1«ماده 2
و نحوه دریافت منابع مالی اتاق 
اصناف شهرستانها  موضوع ماده 

مکرر قانون نظام صنفی  » 37«
20/12/1392مصوب 

منابع مالی اتاق اصناف 
:   شهرستان عبارتند از 

بیست درصد دریافتی از ) 1
درآمد اتحادیه ها

درصدي از محل وجوه ناشی ) 2
از جرائم و تخلفات صنفی

وجوه دریافتی در ازاء ارائه ) 3
خدمات غیر موظف به اشخاص 

حقیقی اعم از دولتی و غیر 
دولتی

صدور و وجوه دریافتی بابت ) 4
تمدید پروانه کسب

به الحاق یک مورد
چهار مورد آئین نامه
در خصوص کمک

به شرح هاي دریافتی
:

هايکمک) 5
دریافتی از داوطلبانه 

اشخاص حقیقی یا 
در چارچوب حقوقی

دستورالعمل اجرایی 
که به تایید مرجع 

ذیربط خواهد رسید

با توجه به اینکه اتاق 
اصناف به عنوان نهادي 

می تلقی می گردد مرد
بخشی از منابع مالی می 
تواند از طریق کمکهاي 
دریافتی صورت پذیرد که 
در سر فصل منابع مالی 

.اتاق گنجانده نشده است

راي 7با 
موافق 

راي 6و 
مخالف

/110687مصوبه شماره 3
07/09/1396مورخ 054870ت

آئین نامه اجرائی قانون حمایت 
پایدار از توسعه و ایجاد اشتغال 

مناظق روستائی و عشایري

اصالح رسته هاي 
افزایش -صنفی 

رسته هاي فلزي ، 
برق ، الکترونیک و 

صنایع شیمیائی

صنایع کم آب بر و عمدتاً
اشتغال زا و دانش بنیان 

می باشند

قانون سابق » 55«بند الف ماده 4
28/12/1382نظام صنفی مصوب 

پیشنهاد می گردد -----------
»  55«زیر درماده بند 

قانون فعلی نظام 
اضافه صنفی مجدداً

:گردد
تشخیص ضرورت (( 

و برقراري حدود 
))صنفی 

افزایش بی رویه 
و تجمع واحدهاي صنفی

آن به صورت غیرمتعارف 
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مکان معرفی  پس از 

واحد صنفی و قبل از 
و یا عرضه محصوالت

خدمات، نسبت به 
اخذ پروانه کسب 

.اقدام کنند

مغایرت با قوانین مرتبط 
با اداره نظارت بر اماکن 

و عمومی نیروي انتظامی
لزوم معرفی محلی که 
مقرر است واحد صنفی 

ایجاد شود

آئین نامه اجرائی میزان » 1«ماده 2
و نحوه دریافت منابع مالی اتاق 
اصناف شهرستانها  موضوع ماده 

مکرر قانون نظام صنفی  » 37«
20/12/1392مصوب 

منابع مالی اتاق اصناف 
:   شهرستان عبارتند از 

بیست درصد دریافتی از ) 1
درآمد اتحادیه ها

درصدي از محل وجوه ناشی ) 2
از جرائم و تخلفات صنفی

وجوه دریافتی در ازاء ارائه ) 3
خدمات غیر موظف به اشخاص 

حقیقی اعم از دولتی و غیر 
دولتی

صدور و وجوه دریافتی بابت ) 4
تمدید پروانه کسب

به الحاق یک مورد
چهار مورد آئین نامه
در خصوص کمک

به شرح هاي دریافتی
:

هايکمک) 5
دریافتی از داوطلبانه 

اشخاص حقیقی یا 
در چارچوب حقوقی

دستورالعمل اجرایی 
که به تایید مرجع 

ذیربط خواهد رسید

با توجه به اینکه اتاق 
اصناف به عنوان نهادي 

می تلقی می گردد مرد
بخشی از منابع مالی می 
تواند از طریق کمکهاي 
دریافتی صورت پذیرد که 
در سر فصل منابع مالی 

.اتاق گنجانده نشده است

راي 7با 
موافق 

راي 6و 
مخالف

/110687مصوبه شماره 3
07/09/1396مورخ 054870ت

آئین نامه اجرائی قانون حمایت 
پایدار از توسعه و ایجاد اشتغال 

مناظق روستائی و عشایري

اصالح رسته هاي 
افزایش -صنفی 

رسته هاي فلزي ، 
برق ، الکترونیک و 

صنایع شیمیائی

صنایع کم آب بر و عمدتاً
اشتغال زا و دانش بنیان 

می باشند

قانون سابق » 55«بند الف ماده 4
28/12/1382نظام صنفی مصوب 

پیشنهاد می گردد -----------
»  55«زیر درماده بند 

قانون فعلی نظام 
اضافه صنفی مجدداً

:گردد
تشخیص ضرورت (( 

و برقراري حدود 
))صنفی 

افزایش بی رویه 
و تجمع واحدهاي صنفی

آن به صورت غیرمتعارف 
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