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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 غایب/ نماینده()حاضر/ 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

 ناصریابراهیم  نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سرپرست  جواد خزاعی 3

 حسین خاکی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استانرئیس  محمدرضا اورانی 4

 فاضل خیاط نماینده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان حسین امیر رحیمی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حمیدرضا پناه 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 اسالمیمجلس شورای  -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 علی آذری 1
و نائب رییس مجمع نمایندگان  مجلس نماینده

 استان در مجلس شورای اسالمی 
  حاضر

  حاضر مجلس نماینده زنگنهمحسن  2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس )امیر مرتضوی( غالمعلی صادقی 1

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 غایب/ نماینده()حاضر/ 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 سید کامران کاللی فرد نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 نماینده()حاضر/ غایب/ 

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان رئیس

 رضوی، شمالی و جنوبی
 غایب

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  حاضر رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

 ادگینام و نام خانو"درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  1

  استانداری خراسان رضوی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال مهدی تقوائی 2

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد وحدتیناصر  3

 مدیر کل تامین اجتماعی استان سید محسن نظام خیرآبادی 4

 شرکت ملی گاز استان خراسان رضویمدیرعامل  افتخاری حسن 5

 شرکت توزیع نیروی برق مشهد  مدیرعامل  رمضانی محمدرضا 6

 مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضویرئیس هیات  یزدانبخش عبداله 7

  یکشاورز و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق اثنی عشری احمد  8

 دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی مرادی امیرمهدی 9
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

- ------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

ضوی     - سان ر ستاندار محترم خرا ستان،        اعالم کرد  ا شکالت ا صی و نمایندگان مجلس برای پیگیری و حل م صو دولت، بخش خ

ها با هدف رفع مشــکالت موجود شــکل پس باید تعامل موثر و همکاری حداکثری میان این بخش ،های مشــترکی دارنددغدغه

ــکالت   بگیرد.تالش همه بخش ــیاری از مش ــاد، تمرکز یابد. بس ــب و کار و اقتص ــهیلگری حداکثری در محیک کس ها باید بر تس

ــترک، قابل حل خواهد بود          ــوی در بهاربول تعامل و همکاری مشـ ــان رضـ های فراوانی اعم از مالی،  ظرفیت برا که ، خراسـ

سانی   ستان طبیعی، حقوقی و ان ست.   در ا ستان را جبران عقب ماندگیمی تواند ها نه تنها کارگیری این ظرفیتبه فراهم ا  های ا

تعامل با مجمع نمایندگان خراســان رضــوی به منظور حل و  های مختلف باشــد.ســاز جهش در حوزهتواند زمینهبلکه می، کند 

ص  ضوی در بودجه       ل پارهف سان ر صوص جایگاه خرا سائل در خ ستفاده قرار  1401ای از م یکی از این ظرفیت ها بوده که مورد ا

در حال حاضر تکمیل و توسعه زیرساخت های اساسی و مهمی در استان در حال پیگیری است که در آینده اثرات         گرفته است. 

ای مشکالت هم نباید نگران شد وی استان بسیار روشن است و از بروز پارهدر پی خواهد داشت. در مجموت افق پیش ر امهمی ر

 مختلف، گشودنی خواهد بود.  های برا که هر گرهی با همدلی و همکاری بخش

می تواند ظرفیت های  ارتباط بخش خصــوصــی و تولیدی خصــوصــا در مباح  کالن با نمایندگان   نمایندگان مجلس معتقدند -

اما کمتر از ظرفیت و جایگاه   دارند، ای نمایندگان این اســتان در مجلس دارای جایگاه ویژهبســیاری از  ؛ جدیدی را ایجاد نماید

 ها ایجاد شود تا بتوان مسائل استانآن ها بهره گرفته می شود. باید یک ارتباط موثر میان بخش خصوصی، نمایندگان و دستگاه

 را بهتر احصاء، مدیریت و پیگیری کرد.

از دغدغه های بخش خصوصی استان است همچنین به نظر بخش خصوصی،         1401در بودجه  خراسان رضوی  م سه کم بودن  -

لذا ضرورت دارد تا   استان نیست  در منابع عمومی بعد از استان های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان در شان      استان جایگاه 

دارای اولویت ها و ضرورت های اقتصادی متعددی است. در     خراسان  زیراپردازند، ب بیشتر  نمایندگان استان به مسائل اقتصادی   

سرمایه      سقف جذل  سطح درآمدی مردم و  ضر  ساماندهی این        حال حا ست که  شور کمتر ا ضوی از میانگین ک سان ر ها در خرا

ست. مطالبه     ضوت بر عهده نمایندگان ا صی    مو صو سا بخش خ ضوی در  ، بانه زنی و مذاکره موثرتر برای ارتقای جایگاه خرا ن ر

 بودجه ساالنه کشور می باشد.

 

 (:2دستور جلسه ) 

 "ایجاد انشعاب برق واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها " 
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ساس ماده   - ستفاده  مجازات قانون  4بر ا صره  «ل» بند همچنین و تلفن و برق آل، از مجاز غیر کنندگانا شت  تب  بودجه قانون ه

این قانون فرصتی برای تعیین تکلیف کسب    همچنین. است  شده  تاکید روستاها  و شهرها  محدوده در انشعال  واگذاری بر1400

ضوعی را در نظر         سب و کارهای خارج از محدوده بنین مو ستاها تعیین کرده اما برای ک شهرها و رو و کارهای داخل محدوده 

تواند بول مقررات تنظیم شده برای این سازمان نمی  بارجز در نگرفته است. از همین رو؛ عمال سازمان جهاد کشاورزی استان     

 .درباره استعالمات ساخت و سازهای خارج از محدوده شهرها و روستاها پاسخی به متقاضیان ارائه بدهد

 هاآن در مســتقر واحدهای عمال که هســتند مشــات یا و ســند فاقد اراضــی و هازمین از درصــد 50 حدود رضــوی خراســان در -

کته بعدی این است که واحدهای تولیدی بنانچه سند افرازی یا تفکیکی داشته    ن. کنند استفاده  قانونی فرصت  این از توانندنمی

شند، می  سائل خود را از طریق کارگروه زیربنایی  با شت تنها  تعیین تکلیف توانند م سناد     20کنند. البته باید توجه دا صد از ا در

 در استان افرازی است.های خارج از محدوده شهرها و روستاها زمین

 850تقاضا برای دریافت انشعال مطرح شده که     5500، حدود  99بر اساس اعالم مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد در سال      -

سال حدود      ست. همچنین ام شده ا ست      700مورد آن تبدیل  شده که هنوز این درخوا ست  ضا درخوا شده   تقا ها تعیین تکلیف ن

ضوت نیز ای  ست که قانون اند. دلیل این مو صت ن ا ستا در نظر گرفته و    گذار فر شهر و رو های قانونی را تنها برای محدوده داخل 

 برای خارج از آن سکوت کرده است.

گذار استثنایی برای واحدهای خارج از حریم قائل نشده، مگر طی شرایک و ضوابک قانونی که بر مبنای آن سند       همچنین قانون -

های دارای سند مشات نیز امکان پذیر نیست، مگر باشد. همچنین قائل شدن این استثنا برای زمینمجموعه تولیدی باید افرازی 

  بهره خواهد ماند. لذا با عنایتهایی که دارای سند نیست هم از این استثنا بی   اینکه آن سند تفکیک شود. عالوه بر این مجموعه  

ست که نمی    ستثنائات یکی از موانع موجود این ا ستان که خارج  تبه این ا وان از ظرفیت قانونی موجود برای واحدهای تولیدی ا

 برداری کرد.از محدوده شهرها و روستاها مستقر هستند، بهره

شنامه  - شعابات برق و گاز به         بخ شت حتما باید برای اعطای ان صادر کرده و بر مبنای آن تاکید دا سازی  شهر ای که وزارت راه و 

 گردید. منتفیسیر کارگروه زیربنایی طی شود، ه حریم شهرها و روستاها مواحدهای تولیدی خارج از محدود

 نمود:ارائه به جلسه پیشنهاد برای حل این موضوت  ودبیرخانه شورا د -

شعابات ماده     -1 ستهای ان ش محدوده شهری و روستایی   خارج از  4با توجه به اینکه عمده درخوا پیشنهاد    ند لذامی با

اصالح و اعطای انشعابات مزبور شامل      1400تبصره هشت قانون بودجه   « ل»، بند 1401بودجه سال  شود تا در قانون  می

 داخل و خارج محدوده شهرها و روستاها شود.

صمیمات مورخ     -2 ضوت بند )      1400/ 9/ 29صرفنظر از اینکه به موجب ت شور مو شنامه یا   4شورای گفت و گوی ک ( بخ

هدف حمایت از رسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی منتفی گردیده است،  با معاون شه 30/11/98دستورالعمل مورخ 

، شرکتهای آل و برق و گاز  استان تقاضاهای مربوطه به کسب های      پیشنهاد می گردد تولید و کسب و کارهای ایجاد شده   

ی منعکس نمایند و  خرد ،متوســک و بزرد در ســه بخش اقتصــادی جداگانه اســتخراج نموده و به ســازمان جهاد کشــاورز

ستفاده از ظرفیت های     ضا های موجود  مورد     سازمان با ا شورای محل تفا سازمانی با افراز مالکیت محلی و تایید 

 پذیرش قرار دهد.

-  
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ستاها پس از              - سی قرار گرفت که در رو ضوت مورد بح  و برر ستاها این مو صوص رو صادی در خ ستاد ویژه تدابیر اقت سه  در جل

 واحد به عنوان واحد تولیدی، نیازی به ارائه اسناد مربوط به واحدهای تولیدی برای دریافت انشعال نیست.احراز فعالیت یک 

سازمان ها، مؤسسات و          واگذاری و فروش منع قانون 8 ماده - ضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، تاکید دارد که کلیه  ارا

ساختمان   شرکت های تأمین  شعال به  سب مراحل  کننده خدمات آل، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و ان ها را برح

عدم خالف یا گواهی پایان ســـاختمان معتبر مختلف عملیات ســـاختمانی فقک در قبال ارائه پروانه معتبر ســـاختمانی، گواهی 

صــادرشــده توســک مراجع مســ ول صــدور پروانه و ذکر شــماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار 

سال     صویب یک قانون جدید در  سازه قبل از       96نمایند. پس از ت ساس قانون جدید اگر یک  شد. بر ا ستثنا   31، قانون مذکور ا

شرایطی می         1396داد سال  خر شد، با  ساخته شده با شعال آل، برق و گاز  در خارج از محدوده شهرها و روستاها  توان به آن ان

سازها توسک دستگاه         موقت اعطا کرد. در آیین ساخت و  سال این  سه  شده بود که باید ظرف  ی  هانامه اجرایی این قانون تاکید 

شود. اختالف نظر مو  سال       اجرایی تعیین تکلیف  ست یا خیر که مصوبه  سال قابل اجرا جود این بود که آیا قانون دوم بعد از سه 

ــاله به معنای پایان قانون نبود بلکه   گذشــته مجلس در این زمینه برخی مشــکالت را به وجود آورد. در واقع آن تکلیف ســه س

آمد. در حقیقت با مصــوبه ه حســال میهای اجرایی برای تعیین تکلیف ســاخت و ســازهای غیرمجاز بای برای دســتگاهوظیفه

تواند پاسخ استعالم   مجلس در قانون بودجه، تفسیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه تنها در داخل محدوده شهرها و روستاها می    

واحدهای تولیدی متقاضی برای اخذ انشعال را بدهد، تقویت شد. در قانون بودجه سال آینده اگر شناسایی واحدهای تولیدی و       

توان فارغ از صــنعتی خارج از محدوده به تشــخی  یک هیات واگذار شــود و نیازی به پروانه و گواهی عدم خالفی نباشــد، می 

 مجوزهای قانونی انشعابات مزبور را به واحد متقاضی اعطا کرد.

دیگری واحدهای   شوند که یکی واحدهای تولیدی صنعتی و  قسمت تقسیم می   2مشترکان و متقاضیان دریافت انشعال گاز به     -

سکونی یا کاربری  شعابات گازی کاربری  م ست. اینکه قانون برای اعطای ان سکونی را محدود کرده، اتفاق خوبی  های دیگر ا های م

پذیر موضــوعی تحت عنوان توســعه ســیســتم قانون رفع موانع تولید رقابت 12اســت. در حال حاضــر در راســتای اجرای ماده 

شده      شور مطرح  سانی در ک شترین اعتبار را دارد و حدود   گازر ستان دراین حوزه بی صد از برنامه هدف  15که ا شور  در گذاری ک

در حال حاضر اکثر واحدهای مستقر در خارج    برای گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی مربوط به خراسان رضوی می شود.      

ستند و پایان کار ندارند.        سند ه ستان فاقد  ستاهای ا شهرها و رو ساس تکلیف قانونی موظف به   از محدوده  از طرف دیگر ما بر ا

سوخت     ستیم و اجازه  سوخت این واحدها ه سانی هم به آن وجود ندارد. در همین خصوص تعدادی از واحدهای تولیدی   قطع  ر

شکوائیه    ستان البرز  ستناد، نامه      ا سه مجلس به همان ا ضو هیات رئی سال نمودند و دکتر نیکزاد، ع اون  عای به مای به مجلس ار

ضوت مرقوم کرد.     سی مو صوص تاکید دارد؛ به واحدهایی    قوانین مجلس برای برر شورتی معاونت مذکور در این خ نظر م

سوی مراجع ذی    ستند تا زمان تعیین تکلیف از  شعابات     که فاقد مجوز، پایان کار یا گواهی عدم خالفی ه صالح ان

شود. در این نظریه معا     صورت موقت واگذار  صرفا به  ون قوانین مجلس فرقی بین واحدهای داخل و خارج از  مزبور 

  مستحدثات  ساخت  زمان از فارغ توانندمی حتی مسئول  هایدستگاه  نظر این اساس  برمحدوده قائل نشده است.   

سبت  غیرمجاز شعاب  برقراری به ن ی برای مشــترک ایجاد حق انشــعال برقراری اینکه بر مشــروط کنند؛ اقدام غیردائم ان

ستگاه    نکند. مرجع  شکایات از د سیدگی به  صل   ر سیون ا ساس به نظر    90های اجرایی کمی ست. بر این ا و دیوان عدالت اداری ا

 توان حتی به واحدهای تولیدی صنعتی خارج از محدوده نیز خدمت ارائه کرد.گیری از این دیدگاه مشورتی میرسد با بهرهمی
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ضوی       یتمدیر - سان ر شاورزی خرا ضی جهاد ک ست مع امور ارا شهرها باید         تقد ا ستاها و  سازهای خارج از محدوده رو ساخت و 

ــاز غیرمجاز از           طبق قانون حق و حقوق بیت   ــاخت و سـ المال را پرداخت کنند، این رویکرد عمال کمک می کند تا اگر یک سـ

ــده و مالک آن حقوق قانونی را پرداخت نکرده، حاال بتواند از این قاها پیش در منطقهمدت ــتفاده کند و این ای انجام ش عده اس

ــت.   ــتباه اس ــتنیز با تولید موافق  این حوزهاش ــوت موجب می اس ــی  ولی این موض ــود تا تغییر کاربری و تخلفی که در اراض ش

این پیشنهاد این گونه تصویب شود که     داردآمادگی این اداره کل کشاورزی طی سنوات گذشته رخ داده، قانونی انگاشته شود.      

شروط بر اینکه حقوق دولتی را پرداخت        واحدهای تولیدی با  شات یا معمولی تغییر کاربری دهند، م سناد م ستفاده از همین ا ا

 کنند و سپس آل و برق و گاز قانونی دریافت نمایند.

سه   - شورای گفت    جل صوبات دبیرخانه  شروط و قیودی به آن ها  و  ضمن پدیرش م ضافه کرد ب گو  یکی از این  صورت که  اینه ا

شد؛ به این معنا که یک هیات    قیود زمانی و شخی  با ستان مرکب از بخش  یا کارگروه  دیگری قید ت صادی در مرکز ا ، های اقت

واحد متقاضی این خدمات و مجوزها، صادر کنند. این راهکار   « تولیدی بودن»قضایی و... بررسی و تشخی  الزم را در خصوص     

ضوت منجر به حل مقطعی  ضوعات    می مو شد تا وجاهت قانونی     درشود. در آینده این مو شتری  شورای نظارت مطرح خواهد  بی

شخی  هیات مذکور      صورت قانونی به آن گروه از واحدهایی که به ت شعال به  آنها  تولیدی بودن ،پیدا کند و اختیار واگذاری ان

ن تولید و اقتصاد به هر دلیلی کند نشود. در حال حاضر  حرز شده، تفویض گردد. باید توجه داشت اصالت بر این است که جریا    م

نیز مرتفع گردد. بعضی موارد  جهاد کشاورزی و اداره اراضی دو قید برای اجرای این پیشنهاد مطرح شده تا دغدغه های سازمان 

شد، و             شاره  شخی  هیاتی که ا شد که آن هم به ت ستثنا با ست ا شاورزی ممکن ا سک نماینده جهاد ک اگذار خواهد مطروحه تو

  توان آن را قطع نمود. گردید. این انشعابات موقت است و هر آن می

 

 

 (:3دستور جلسه )

 "صنایع گازبهای افزایش از ناشی مشکالت "

 ؛ایجاد نموده استبرای بخش تولید استان ی رشد بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی و اقتصادی مشکالت و هزینه های مضاعف -

سفند   ها افزایش یافت.  طرحی در مجلس تصویب شد که هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی    99در ا

این طرح هر متر مکعب گاز مبنای بر  درصد رشد را شاهد بود.    300بر این اساس گازبها در سال جاری نسبت به سال گذشته       

شته به حدود     1000از  سال گذ سبت به افزایش    ری 3500ریال در  سید. این امر موجب اعتراض برخی واحدهای تولیدی ن ال ر

های واحدهای پتروشیمی، پاالیشگاهی    تبصره یک قانون بودجه بین سوخت  « ط»هزینه تمام شده کاال گردید. از طرفی، در بند  

درصد برای این واحدها اعمال  30تا  10و فوالدی با سایر واحدهای تولیدی فلزات کانی تفکیکی قائل شده که این افزایش را از 

تبصــره یک قانون « ط»هایی که در شــمول بند ها به ازای هر متر مکعب حداقلی بود ولی بخشمیزان تعرفه 99کند. ســال می

ــال جاری، افزایشــی حدودا  قرار می 1400بودجه  ــد قیمت گاز در س درصــدی را در هزینه های این بخش  300گرفتند، با رش

صنعتی، فوالدی و پتروشیمی     تجربه کردند ست و این قانون برای واحدهای بزرد  شکاالتی دبار ا د ها باید مور. طرح مذکور به ا

 گرفت ولی در حال حاضر دامنه شمول آن بخش زیادی از صنایع دیگر را هم در بر گرفته است.اعمال قرار می
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ها را ندارند. با این حال با تالش نمایندگان  این قیمتکند که شــمار زیادی از واحدها توان پرداخت بخش خصــوصــی اعالم می -

مجلس در کمیسیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری شرکت ملی گاز، دامنه شمول این    

صد افزایش قیمت گاز معقول  30 شدند. در ادامه و نظر ب      در شمولین حذف  صنایع هم از گروه م شد و برخی از  ه تحولی که تر 

شنهاد  این صورت گرفت،   شود پی شکل گروه دیگری از واحدهای تولیدی که  مطرح می  شمول افزایش خارج   برای رفع م هم از 

ست     شوند و   ست و لی سازمان           144حداکثر ظرف یک هفته فهر ضوی به  سان ر شرکت گاز خرا صادی از طریق  فعالیت اقت

ها را به ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخمان نیز کارگاهصنعت، معدن و تجارت استان منعکس شده و آن ساز

های اقتصــادی و همچنین شــرکت گاز ابالغ نماید تا در صــورتی که مازادی برای گازبها دریافت شــده، به این ها و بنگاهتشــکل

 واحدها بازگردانده شود.

شکل وش  پیشنهاد می عالوه بر این،  - سازمان های بخش خصوصی و تعاونی  د تا کارگروهی مرکب از نمایندگان ت صنعت،  ها،  های 

های استان  حوزه مزیتهای اقتصادی که در  معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان تشکیل شود و موضوت فعالیت      

شد بها منجر به کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی   )اما این ر  (فعالیت اقتصادی  144فهرست و لیست    )با عنایت بهقرار داشته  

هفته بررســی کرده و پیشــنهادات ارائه شــده آن کارگروه در مجلس شــورای اســالمی  2گردد( را حداکثر ظرف این واحدها می

 قرار نگیرند. بهای گاز مشمول افزایشاتپیگیری شود تا واحدهای مذکور 

صوبه     - سیون         ای در خصوص بهای  سال گذشته در مجلس م سیر کمی صنایع را دبار مشکل کرد. در تف شد که برخی  صادر  گاز 

غم  رولی متاسفانه علی  ،فعالیت از این افزایش بها در بح  گاز مصرفی، مستثنی شدند    144جهش تولید مجلس از این مصوبه،  

مصــوبه، قیمت گاز  های آجرپزی به شــدت دبار مشــکل شــده اند بون به اســتناد ایناین تصــمیم، بعضــی واحدها مثل کوره

شــود. همچنین به دلیل اینکه بهای گاز ظرف یک ســال گذشــته بابت  درصــد نرخ فول خلیف فارس محاســبه می 10براســاس 

ای تحوالت در سطح بین المللی، رشد زیادی داشته، این موضوت به صنایعی که متاثر از این قانون بودند نیز تسری یافته و        پاره

رده است. در حال حاضر این بندها در الیحه بودجه حذف شده بون سال پیش بی انضباطی زیادی       آن ها را به مشکل دبار ک 

شود. همچنین        شورا پیشنهاد خود را ارائه کند تا در کمیسیون انرژی مجلس بررسی  ست مجلس ایجاد کرد. با این حال   مقرر ا

صنایعی که در      ضرر و زیان  سال آینده برای جبران  شدند، بگنجان    این بندی در الیحه بودجه  شکل دبار  ضافه   دحوزه به م و ا

 بهای اخذ شده از آنان به صورت بستانکاری در شرکت گاز محسول شود.

 

 

 (:4دستور جلسه )

 "موضوعات حوزه تامین اجتماعی "
ها، برای حل مشکالت و مسائل فعاالن اقتصادی از مدیریت سازمان تامین اجتماعی تمرکزگراست و ادارات کل مستقر در استان   -

صی        ص سیون تخ ستند. کمی ضوی به مدد     « مالیات، کار و تامین اجتماعی»اختیارات کافی برخوردار نی سان ر اتاق بازرگانی خرا

پیشنهادات   همراهای از موانع موجود در اجرای قوانین تامین اجتماعی را به وعههای بخش خصوصی، مجم  تعامل با دیگر تشکل 

نموده اســت. پیشــنهادات این کمیســیون برای حل این مشــکالت در   منعکسگو و  شــورای گفتدبیرخانه اصــالحی خود به 

اما همچنان ظرفیت و نیاز به  های اولیه مرتفع شــدها حتی با پیگیریدبیرخانه شــورا مورد بررســی قرار گرفت و بخشــی از آن
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تا پیشنهادات ارائه شده به شورای     نمایددرخواست می   دبیرخانه شورا  تر این قوانین وجود دارد و به همین استناد، اصالح جدی 

شود.     و  گفت سالمی ارجات گردد تا از مسیرهای مذکور، پیگیری و باره جویی  شورای ا این پیشنهادات در  گوی مرکز و مجلس 

شنامه    ارتباط صالح قوانین، مقررات، بخ سب     ها و رویهبا ا صوال این موارد تحت عنوان قوانین و مقررات مخل ک ست. ا کار در وها

شود و برخی موارد آن مربوط به جرایم مربوط به تامین اجتماعی، حفظ و نگهداشت صندوق    حوزه تامین اجتماعی شناخته می 

 د.های قطعی شده و... می باشانتقاالت، بدهی

ست که        - صی ا صو سه میلیون و     14.5سازمان تامین اجتماعی یک نهاد خ شده و  ستمری بگیر تحت   380میلیون بیمه  هزار م

ساس قانون،       ضر و برا شش دارد. در حال حا سک کارفرما،     23پو صد از حق بیمه کارگر تو سک خود کارگر و     7در صد آن تو در

هزار میلیارد تومان رسیده که   450دولت به سازمان مذکور تاکنون به  شود. بدهی  درصد دیگر هم با کمک دولت پرداخت می 3

ای هم از طرف دولت برای بازپرداخت هزار میلیارد تومان به آن اضافه شود. متاسفانه هیچ برنامه 140بینی می شود ساالنه پیش

ــت که وجوه آن از طرف بیمه   ــی اس ــوص ــود ولی بخش ذار تامین میگاین بدهی وجود ندارد. تامین اجتماعی یک نهاد خص ش

ش  وبکترینخصوصی ک   سازمان   ینق سه نماینده حضور دارند     ندارد در مدیریت این  شورای عالی تامین اجتماعی حداکثر  . در 

ضر               ست، در حال حا ستگی ا شک سمت ور شدت در حال حرکت به  ستند. در مجموت تامین اجتماعی به  صابی ه که عمدتا انت

سبت بیمه  ستم  ن سازمان  پردازان به م سته،      4.5ری بگیران در این  ش ست. یعنی به ازای هر بازن نفر در حال پرداخت  4.5نفر ا

ستند. اگر این رقم به   سازمان مذکور خواهد بود. به همین جهت       3.6حق بیمه ه ستگی  شک نفر تقلیل پیدا کند، به معنای ور

 آن تقویت شود.نقش صاحبان این سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان باید در مدیریت 

ها در حال انجام است که این موضوت   های ورشکسته و کارخانه  های دولت به این سازمان از طریق واگذاری شرکت  برخی بدهی -

 بالش های تامین اجتماعی را در آینده دو بندان خواهد کرد.

صندوق  - ستند،     های بازندر دنیای امروز  ستقل ه ست که   در این میان، ایرا شستگی از بخش درمان م شورهایی ا ن جزو معدود ک

ستگی مدیریت می     ش صندوق بازن سازمان تامین       بخش درمان آن همراه با  سوم کادر  ست که بخش درمان دو  شود. نکته اینجا

ها نیست.  دهد و همین موضوت مدیریت آن را دشوارتر کرده است. حق بیمه درمان نیز متعادل با هزینه   اجتماعی را تشکیل می 

سی که ماهانه  به عنوان نمون سی که در ماه  میلیون تومان حقوق دریافت می 17ه ک ستمزد   4کند، با ک میلیون تومان دریاف د

ساس       9دارد، به یک میزان ) درصد از حقوق( باید حق بیمه درمان پرداخت کنند. به همین جهت الزم است موضوت درمان بر ا

 فکیک قائل شد.سرانه افراد تعیین شود و در اخذ آن بین درآمد افراد ت

صندوق     نمیاندگان مجلس معتقدند  - سیاری از  ضر ب ستند،           در حال حا سته ه شک شور ور ستگی ک ش هزار میلیارد  200های بازن

ها در نظر گرفته شده است. بهترین صندوق تامین اجتماعی است برای کمک به این صندوق 1401تومان در الیحه بودجه سال 

سته به بیمه پر       ش سبت بازن ضریب ن صندوق       3.7داز در آن که  ستگی این  شک شد. علت ور ست که  اعالم  ها هم به جهت این ا

سی  شرکت کر ستا و زیرمجموعه   های  ش سیم نمی       های  ستگی تق شای ساس  سازمان برا شی و    های  شود بلکه رجحان روابک خوی

سود     صندوق  سفانه  شن حزبی آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد و از همین رو متا ست که هاد آوری ندارد. پی سته از   این ا آن د

سب      ست و مخل ک سائلی که مربوط به قانون تامین اجتماعی ا شمار می م شورای گفت   وکار به  سک  سیون  وآید، تو گو به کمی

شود  صندوق       تاجهش تولید مجلس منعکس  ستگی  شک ستور کار قرار بگیرد. با این حال نباید از یاد برد که ور انون ها به قدر د

صندوق جهت مدیریت     ارتباطی ندارد ب سر این  صادی بر  سیون بودجه مجلس به      منصول لکه باید افراد اقت سه کمی شود. در جل

 .ها به صورت عرضه سهام اولیه در بورس به فروش برسد قول داده شد که این مجموعه نمایندگان
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 پیشنهادات دبیرخانه شورا در حوزه تامین اجتماعی به شرح زیر در جلسه مطرح گردید: -

 دالیل توجیهی برای  اصالح پیشنهادات اصالحی عنوان ماده قانونی، بخشنامه، دستورالعمل یارویه موجود ردیف
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 قانون تامین اجتماعی 66متن ماده 

درصــورتی که ثابت شــود وقوت حادثه مســتقیما  ناشــی از عدم رعایت مقررات  
ست  شتی   .حفاظت فنی و ایمنی ا شی از عدم رعایت مقررات بهدا بروز بیماری نا

ــازمان هزینه ها را مربوط  واحتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده س
این قانون  50به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده  

 دشاز کارفرما مطالبه و وصول خواهد 

ســال  10عیمقصــر می تواند با پرداخت قانون تامین اجتما 66ماده 1تبصــره 
 مه شودذمستمری موضوت این ماده به سازمان از این بابت بری ال

هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط   اجتماعی تامین قانون 66 ماده 2تبصره  
صا  کمک های           شخ سازمان  صورت وقوت حادثه  شد، در  شخ  ثال  با به بیمه 

سبت به بیمه  شرکت های بیمه     مقرر در این قانون را ن شده انجام خواهد داد و 
 موظف به پرداخت خسارت در حدود تعهدات به سازمان هستند

تامین اجتماعی و تبصـــره های آن : قانون 66قابل ذکر اســـت، بر اســـاس ماده
ــماره    باتوجه به    ــتورالعمل تنقیح و تلخی  به شـ مورخ  13373/95/1000دسـ

به  66سال مستمری موضوت ماده ، مقصر می تواند با پرداخت ده 17/12/1395
ــازمان، از این بابت بری الذمه گردد و بنانچه میزان بدهی وفق ماده     در  66سـ

ــال مشـــخ  گردد، کارفرما مکلف به پرداخت کل بدهی تا پایان همان  هر سـ
ــنوات بعدی    ــد لیکن بنانچه پرداخت بدهی مزبور موکول به س ــال می باش س

ر بروزرســـانی گردیده و مدیون می گردد، میزان بدهی براســـاس حق التقصـــی
 بایست نسبت به پرداخت آن بر اساس سال پرداخت اقدام نماید.

از آنجائیکه  به موجب  ابالغیه های  صــادره از ســوی ســازمان  
ــیک می      36در  66تامین اجتماعی  بدهی ماده      ماه قابل تقسـ

 دستورالعمل تنقیح و تلخی باشد، و  باعنایت  به اینکه  حسب 
، مقصــر می 17/12/1395مورخ  13373/95/1000ارهبه شــم

ضوت ماده      ستمری مو سال م سازمان   66تواند با پرداخت ده  به 

هاد می گردد           ــن لذا پیشـ مه گردد ،  لذ بت بری ا با ، در  از این 
صورت پرداخت بدهی با تاخیر تا  سه فسط معوق تبدیل     
سانی در     شود و   از هرگونه اقدام در جهت بروزر به حال ن

صورت    سال پر  ست در  داخت خودداری گردد. بدیهی ا
ــه        ــا ، مازاد بر س عدم تمکین کارفرما در پرداخت اقس
سبت مانده بدهی        سانی بدهی به ن سبت به بروزر سط  ن ق

 اقدام گردد.

با توجه به اینکه سازمان پرداخت 
ماده     ــورت    66بدهی  به صـ را 

موده لــذا         ن قبــل  ت طی  ــا اقســ
سانی بدهی که پرداخت آن   بروزر

سال های آتی می گردد منوط به 
 باشد.فاقد وجاهت می
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)فرمت ادعای اشتغال(: براساس    21/06/1388مورخ  539/5000دستور اداری  
ــوابق افراد پس از طرح درکمیته فرمت ادعای          ــتورالعمل بنانچه سـ این دسـ

قانون تامین  40اشتغال مورد تایید سازمان واقع گردد، حق بیمه بر اساس ماده 
ــنوات آتی  اجتماعی مورد  ــبه واقع و بنانچه پرداخت بدهی موکول به س محاس

گردد، کارفرما ملزم به پرداخت بدهی بر اساس سال پرداخت می باشد و امکان    
 احتسال سوابق تا زمان پرداخت بدهی مذکور میسور نمی باشد.

با توجه به اینکه ســـوابق پس از قطعیت بدهی می بایســـت در 
مان در صورت تاخیر کارفرما  سیستم ثبت گردد و از طرفی ساز   

در پرداخت بدهی ملزم به پرداخت جرائم تاخیر در پرداخت می 

سبت به         گردد،  صرفاً ن سازمان  شنهاد می گردد:  لذا پی

صرف     سانی بدهی  دریافت جرائم تاخیر اقدام و از بروزر
ضرورت دارد در مفاد دستور اداری موصوف     نظر نماید و  

حتساب سوابق بیمه شده     تغییراتی حادث گردد و امکان ا

ــیط نامه مهیا گردیده و منظور نمودن      پس از تنظیم تقس
 سوابق موکول به پرداخت کل بدهی نگردد.

ستور اداری     ست در مفاد د الزم ا
صوف تغییراتی حادث گردد و   مو
امکان احتسال سوابق بیمه شده    
ــیک نامه مهیا  پس از تنظیم تقس
ــوابق  گردیده و منظور نمودن سـ

به پ  بدهی      موکول  کل  خت  ردا
 نگردد.
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ــیک بدهی معوقه         لزوم تفویض اختیار به ادارات کل    تانها درارتباط باتقسـ ــ اسـ
ستان        60کارفرمایان در  ستاد ا سیک بدهی در  سک: باتوجه به اینکه امکان تق ق
 ماه قسک مهیا گردیده  است 45های کشور تا

ــماره    ــنهاد می گردد.باتوجه به نامه ش مورخ  118655/60پیش
سیک بدهی در      11/5/99 سهیل ورفع موانع تولید تق   60ستاد ت
ــمانتنامه بانکی و وثیقه ملکی وباتوجه به            ماه  از طریق اخذ ضـ

مصــوبه ســتاد تســهیل اســتان به ادارات کل اســتان ها تفویض 
 گردد.

کار         جام  ند ان عت در فرای ــر سـ
سی اداری از   وجلوگیری از بروکرا
طریق پیگیری موضــوت از ســتاد 

 امین اجتماعی.مرکزی سازمان ت
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کارفرما مکلف است حق بیمه   39قانون تامین اجتماعی: براساس ماده   39ماده 
مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به ســازمان بپردازد و ســازمان 

سناد ومدارک کارفرما     6حداکثر ظرف مهلت  صورت مزد ا ماه از تاریخ دریافت 
ــیدگی قرار داده و در  ــاهده نق  یا اختالف یا مغایرت  را مورد رس ــورت مش ص

ــبت به اخذ مابه التفاوت برابر مقررات اقدام نماید.            باتوجه به اینکه وفق     و  نسـ
سال آخر پرداختی های بیمه 2قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده    82ماده 

شــده مالک عمل در زمان بازنشــســتگی واقع گردد و از طرفی این موضــوت    
ه را فراهم نموده و باع  عدم اســتیفاء حقوق ســایر بیمه موجبات ســوءاســتفاد

صندوق بین       صندوق تامین اجتماعی یک  شدگان می گردد و باتوجه به اینکه 
 و.... النسلی می باشد

قانون برنامه شــشــم توســعه مقرر  82باتوجه به اینکه وفق ماده 
ســـال آخر پرداختی های بیمه شـــده مالک عمل در 2گردیده 

واقع گردد و از طرفی این موضــوت موجبات  زمان بازنشــســتگی
سایر         ستیفاء حقوق  ستفاده را فراهم نموده و باع  عدم ا سوءا
تامین             ندوق  ــ به اینکه صـ باتوجه  ــدگان می گردد و  بیمه شـ
ضمن          ست ، شد، الزم ا سلی می با صندوق بین الن اجتماعی یک 
مل در برقراری       طه ، مالک ع ــالح قوانین و مقررات مربو اصـ

ش    ستمری بازن سبت به       م ضریب وزنی ن شدگان ،)  ستگی بیمه 
 سال آخر بیمه پردازی واقع گردد (5حداکثر ،)میانگین وزنی  

ــالح این قانون می توان از    با اصـ
صرف نظر     شده  اطاله وقت بیمه 
ــتمری       گردیــده و برقراری مسـ
براســاس پرداخت واقعی صــورت 
ــتیفاء حقوق  پذیرفته و زمینه اس
کلیه بیمه شـــدگان ســـازمان را 
ــتفاده   ــوء اس فراهم نموده و از س
 های احتمالی جلوگیری نماید.

5-  

مه      نا ــ مورخ  11215/97/1000و  30/11/96مورخ  13178/96/1000بخشـ

  بدهی های قطعی غیر قابل اعتراض(: 16) ماده 23/10/97

ــتباه       ــی از اشـ ــده ناشـ ) الف( تعدادی از بدهی های قطعی شـ
ه میباشــد، محاســباتی در اعمال ضــرایب مبنای کســر حق بیم

بعنوان نمونه قرارداد مشمول طرح های عمرانی بوده و میبایست 
درصد محاسبه گردد لیکن بدلیل اشتباه کارشناس  6/6به ماخذ 
خذ      ما یا   8/7به  یده لیکن      67/16و به واقع گرد ــ حاسـ مورد م

ست.         شده ا شنامه های مذکور به آن توجهی ن سفانه در بخ متا
در همان مکان از شــخصــیت )ل( گاهی کارگاه باهمان کارفرما 

با        به حقیقی  بالعکس از حقوقی  یا  به حقوقی  تغییر  و حقیقی 
همان کارفرما و پرسنل تبدیل گردیده و علیرغم اینکه حق بیمه 
ــال وپرداخت گردیده   ــنل از طریق پرونده های ذیربک ارس پرس

الف( تعدادی از بدهی های قطعی 
سباتی        شتباه محا شی از ا شده نا
در اعمال ضــرایب مبنای کســر  
ــد، بعنوان نمونه  حق بیمه میباش
طرح هــای        مول  قرارداد مشـــ
عمرانی بوده و میبایست به ماخذ  

درصـد محاسـبه گردد لیکن    6/6
شناس به ماخذ    شتباه کار بدلیل ا

یا   8/7 به    67/16و ــ مورد محاسـ
لیکن متاســـفانه در واقع گردیده 
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ومطالبه حق بیمه از طریق پرونده های مزبور بصــورت مضــاعف 
در بخشنامه مذکور به آن اشاره ای نگردیده   تلقی میگردد لیکن 

مایی          کارفر گاه تغییر  کار پاره ای از موارد در  اســـت. )ج( در 
براســاس گزارش بازرســی ایجاد گردیده لیکن بدلیل عدم تغییر 
در هویتی کارگاه بدهی کماکان به کارفرمای قبلی اعالم و بعلت 
ض از  عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردیده و امکان اعترا     

ناحیه مدیون واقعی ســلب گردیده اســت. )د( حذف محدودیت 
زمانی یکســال از تاریخ ابالغ اجراییه ضــروریســت. براســاس     
ــنامه های مذبور بنانچه از تاریخ ابالغ اجراییه به کارفرما     بخشـ
یکسال سپری گردیده باشد،  امکان طرح بدهی در کمیته ماده    

 میسر نمیباشد. 16

های صدراالشاره    حذف بخشنامه  د،لذا پیشنهاد میگرد )  
مه من غیر حق و         به حق بی طال بمنظور جلوگیری از م

 احقاق حقوق کارفرمایان محترم لحاظ گردد.(

به آن         مذکور  های  مه  نا ــ بخشـ
توجهی نشــده اســت. )ل( گاهی 
کارگاه باهمان کارفرما در همان         
مکان از شـــخصـــیت حقیقی به 
حقوقی مبــدل ویــا بــالعکس از 
حقوقی بــه حقیقی بــا همــان          
کارفرما و پرســنل تبدیل گردیده 
و علیرغم اینکه حق بیمه پرسنل  
از طریق پرونــده هــای ذیربک       

سال   وپرداخت گردیده ومطالبه ار
های      نده  مه از طریق پرو حق بی
ــاعف تلقی   ــورت مضـ مزبور بصـ
میگردد لیکن در بخشنامه مذکور 
ــت.   ــاره ای نگردیده اس به آن اش
)ج( در پاره ای از موارد در کارگاه 
ساس گزارش   تغییر کارفرمایی برا
یده لیکن       جاد گرد ــی ای بازرسـ
بــدلیــل عــدم تغییر در هویتی    

مــاکــان بــه کــارگــاه بــدهی ک   
کـارفرمـای قبلی اعالم و بعلـت    
عــدم اعتراض در مهلــت مقرر        
کان اعتراض     یده و ام قطعی گرد
لب        ــ مدیون واقعی سـ یه  ناح از 
ــت. )د( حــذف   ــده اســ گــردی
محدودیت زمانی یکسال از تاریخ  
ابالغ اجراییه ضروریست. براساس 
بخشـــنامه های مذبور بنانچه از 
ما         کارفر به  یه  تاریخ ابالغ اجرای

ــال  ــد،   یکس ــپری گردیده باش س
امکان طرح بدهی در کمیته ماده 
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قانون تامین اجتماعی: براین اســـاس هنگام نقل وانتقال عین یا منافع  37ماده 
صورت قطعی،         شمول این قانون اعم ازاینکه انتقال ب سات و کارگاه های م س مو

شد اعم ازاینکه ا     صورت رسمی یا   شرطی، رهنی، صلح، حقوق یا اجاره با نتقال ب
شتن        غیر رسمی باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر ندا
بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. وفق              

ستغالت     37ماده شخاص حقوقی در زمان هرگونه نقل وانتقال امالک وم قانون ا
ر قانونی اقدام و پس از انجام حســابرســی از خویش مکلفند نســبت به ارائه دفات

ــبت به نقل وانتقال امالک خویش اقدام            دفاتر مزبور و پرداخت کل بدهی نسـ
 نماید.

ی شورا شصت و ششمین جلسه  پیشنهاد گردید مصوبات  

 که ابالغ به شرح زیر  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  
سالمی    شورای ا گردیده و برای نمایندگان محترم مجلس 

 .نیز ارسال شده مجدد پیگیری شودرای مرکز شوو 

 37با توجه به ارائه گزارشی از موانع و مشکالت ماده     -

ــازی واحدهای            به لحاظ فعال س تامین اجتماعی  قانون 
تولیدی در تملک بانکها توســط رئیس دبیرخانه شــورای  
سه،         ستان به جل صی ا صو گفت و گوی دولت و بخش خ

ضوع از طریق ملی  صالح    مقرر گردید مو شنهاد ا نیز با پی
قانون به صــورت زیر از طریق شــورای گفت و گوی مرکز  

 پیگیری شود:

  قانون تامین اجتماعی  :37متن پیشنهادی اصالح ماده 

ــســات و          " نافع موس یا م قال عین  قل و انت گام ن هن

به          قانون اعم از این که انتقال  ــمول این  کارگاههای مش
یا اجاره صــلح حقوق –رهنی –شــرطی –صــورت قطعی 

سمی      سمی یا غیر ر شد و اعم از این که انتقال به طور ر با

سازمان را     ست گواهی  انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف ا
ــتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات   مبنی بر نداش

 . کارگاه موضوع انتقال را از انتقال دهنده مطالبه نماید
ــند       ــمی مکلفند در موقع تنظیم س ــناد رس از  دفاتر اس

ســازمان راجع به بدهی واگذارکننده اســتعالم نمایند در  

مان  رف     ــاز که س ــورتی  تاریخ ورود برگ  15ص روز از 
ــخی به دفترخانه ندهد          ــازمان پاس ــتعالم به دفتر س اس
صا حساب ثبت خواهد کرد    دفترخانه معامله را بدون مفا

سازمان واگذار کننده بدهی     . صورتی که بنا به اعالم  در 

با اجرای این دستورالعمل میتوان 
در فراینـد نقـل وانتقـال امالک    
ــخــاص حقوقی اقــدام      الزم اشـ

معمول و نســبت به رفع مشــکل 
قدام     عت ا ــن موجود در حوزه صـ

 نمود.
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تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام  داشــته باشــد می
نده را           گذار کن بدهی حق وا خت  که پردا بدون این  دهد 
سیدگی به          سازمان و ر شخیص  سبت به اعتراض به ت ن

  . میزان حق بیمه ساقط کند
ــورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال       در ص
ــازمان          دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات س

 . رای مسئولیت تضامن خواهند بوددا
شرکت های دولتی همچنین        سات  س وزارتخانه ها و مو

شــهرداری ها و اتاق های اصــناف و ســایر مراجع ذیربط  
سب یا هر نوع     ضای تجدید پروانه ک مکلفند در موقع تقا
مه را از          خت حق بی ــاب پردا ــا حس فاص یت دیگر م عال ف

 . متقاضی مطالبه نمایند
ــا  در هر حال تجدید پر    ــب موکول به ارائه مفاص وانه کس

 . حساب پرداخت حق بیمه می باشد
صره   ست حداکثر پس از یک ماه از     –1تب سازمان مکلف ا

ضا کننده          صادر و به تقا ساب  صا ح ضا مفا تاریخ ثبت تقا

  . تسلیم نماید
ــره  ــازمان –2تبص ــبه مطالبات س ــورتی که محاس در ص

شد که اد     شتن اطالعاتی با ستلزم در اختیار دا اره امور  ،م

ست          ساب های مودی بد سیدگی به ح ضمن ر مالیاتی 
آورده است ،با موافقت دادستان ،اداره امور مالیاتی مکلف  

ست حداکثر در مدت   ستی را در   15ا روز اطالعات درخوا
  " .اختیار سازمان قرار دهد
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-07-19  و خ 1000-99-6532 شننننننن ننن    بننن  140-3 بخشننننننن ننن  ننن 

ــهم کارفرما تا میزان  :)1399 ــنامه معافیت از پرداخت حق بیمه س نفر  5بخش

به  2/140ها و دســتورهای اداری منتهی به بخشــنامه  پیرو بخشــنامه( کارگر

صره یک ماده  و با توجه به این 25/1/83مورخ  52-4006/1شماره   که طبق تب

سهم کارفرمایانی که حداکثر پنف  قانون واحده نفر معافیت از پرداخت حق بیمه 

دولت مکلف اســت  "مجلس شــورای اســالمی 16/12/61مصــول  کارگر دارند

بینی و منظور های آتی را در بودجه ســـال مربوطه پیشهزینه مورد نیاز ســـال

سوی دیگر وفق بند  "نماید ساختار نظام جامع رفاه   (9ماده )« ط»، و از  قانون 

ها در قبال ای صــندوقارائه تعهدات بیمه" 21/2/83ل مصــو و تأمین اجتماعی

شارکت         سب میزان م ساس قاعده عدالت و به تنا شش بر ا ضو و تحت پو افراد ع

ــنوات و میزان پرداخت حق بیمه( و با تنظیم ورودی    ها طبق  ها و خروجی )سـ

سبات بیمه  صورت می محا شماره ) "پذیرد ای  ( 19که مراتب به موجب دادنامه 

ید واقع          21/1/1391مورخ  تأی لت اداری نیز مورد  عدا یأت عمومی دیوان  ه

( قانون ساختار نظام جامع  7گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند )ج( ماده ) 

اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع  "رفاه و تأمین اجتماعی 

صندوق    صارف و تعهدات  سات بیمه   و یا افزایش م س ین ای منوط به تأمها و مؤ

صره    "منابع مالی معادل آن خواهد بود و... ساس تب های مندرج در قوانین و بر ا

سال    سنواتی  ( ماده 2( و بند )28ماده ) "ن"و  "ح"های اخیر، بندهای بودجه 

به ق      (29) ــی از مقررات مالی دولت   قانون الحاق برخی مواد  انون تنظیم بخشـ

قانون برنامه شــشــم  (7ماده )« ث»و « ت»، بندهای 4/12/1393مصــول  (2)

های توسـعه کشـور نیز ایجاد هر    ( قانون احکام دائمی برنامه71و ماده ) توسـعه 

مه     هد بی نه تع قام مقرر     گو خارج از ار مالی  بار  جه    ای و  جداول قوانین بود در 

ها ممنوت است و تعهدات تکلیف شده فقک در حدود ارقام سنواتی برای صندوق  

مذکور قابل اجرا اســـت و ســـازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد 

سنواتی پیش بینی و   بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه 

سازمان     سک  شد، لذا واحدهای      مجوز آن قبال  تو شده با صادر  برنامه و بودجه 

بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز    اجرایی صرفا  در حدود ارقام پیش 

ت بایس باشند و می های جدیدالتأسیس می به اعمال معافیت در خصوص کارگاه 

ــده خودداری نمایند و از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش     بینی شـ

ساس   اینکه به نظر -1  ولتد مالی تعهدات بینی پیش برا

ند  در ــره "و" ب جه  قانون  2 تبصـ تامین  1400 بود ، 

ماعی  یت   به  مکلف اجت عاف های     م گاه ید   کار  می جد

ــد ــک قانون این اجرای گردد مقرر باش ــازمان توس  س

 .گردد پیگیری مرکز شورای طریق از اجتماعی تامین

ــغلی فعالیت   37 عناوین  با  با  ارتباط  در  -2  می که   شـ

ــهم بیمه  حق معافیت   از توانند  ــتفاده  کارفرما   سـ  اسـ

 ،بااست  گردیده ایجاد عناوین در که تغییراتی و نمایند

 متفاوت اســتانها در توســعه بســترهای اینکه به توجه

 بخش توســعه و صــنعتی اســتراتژی طرفی از و اســت

 اجرایی و تدوین درســـتی به اقتصـــادی مختلف های

یده  ــوت این و نگرد ع     موضـ یده  با  از برخی تا  گرد

 یکســان اولویت از اســتانها همه در دار اولویت عناوین

 منض نشود، توزیع درستی  به  منابع و نبوده برخوردار

که  نابع  این ند  نمی هم موجود م ــش توا  عمومی پوشـ

 به میبایســت ای توســعه نگاه در اصــوال و نماید ایجاد

ــب ایجاد ــپس و پرورش و خرد های کار و کس  رها س

ــازی ــیحات به توجه با گردید مقرر نمود اقدام س  توض

شورای گفت و گوی   فوق، موارد زیر از طریق طرح در 

 مرکز پیگیری گردد:

ــغلی فعالیت 37 عناوین الف( تعیین  براســـاس شـ

ــعه  مزیت  ــتان  هر ظرفیت  و ای توسـ  روز به  و اسـ

  ساله پنف هر زمانی بازده در  رسانی

ــت نگه  و پروش و ایجاد  در موثر منابع  توزیع هدف  ل( با   داشـ
 پرورش و خرد های کار و کسـب  ایجاد  دار اولویت های فعالیت
 جدید کارهای و کســب دامنه گســترش و ســازی رها ســپس و

ــتفاده  و تکثیر و پایداری   تا  برخورداری زمان  مدت    مزیت  از اسـ
ــاس ای بر بیمه های ــب نوت اسـ   قرار و آن ماهیت و کار و کسـ

فیــت از         معــا نون  جرای قــا ا

سهم کارفرمایی   پرداخت بیمه 

حداکثر   کارگر،   5افراد دارای 

ضوت مدنظر   اتحادیه تعاونی مو

ــتان  ــاورزان دامداران اسـ کشـ

که در    ســــت. ا عاتی  ــو موضـ

ــنامه مربوط به این قانون  بخش

مه     نا ــ ( از مرکز 3/140)بخشـ

ــی   ــناس ــد، غیرکارش مطرح ش

به      باطی  ــا ارت ــت و بعضـ اسـ

 موضوت ندارد.

آنچه در این معافیت ها مدنظر 

تامین اجتماعی است؛ این است 

که اگر در بودجه تامین اعتبار 

گردد، معافیت بیمه ای اعمال 

میشود و بخشنامه ها نادیده 

 "و"بند گرفته میشوند. در 

، 1400قانون بودجه  2تبصره 

هزار میلیارد تومان اعتبار 89

وجود دارد که برای این منظور 

بهره جست و  میتوان از آن

بخشنامه را ملغی نمود اما 

همچنان به  3/140بخشنامه 

 .قوت خود باقیست

 

https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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س ولیت  ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و  م

 .سرپرستان بالفصل خواهد بود

هایی که تا کنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه ضمنا  در خصوص کارگاه
ــتفاده نموده          ــهم کارفرمایانی که حداکثر پنف نفر کارگر دارند اسـ  اند، تداوم  سـ

ــهیالت مقرر د  ــمول به تس ــرایک و برابر  ش ــورت احراز ش ر قانون مذکور در ص
ــرف نظر از پیش ــورت      مقررات، صـ بار مالی آن بالمانع و در صـ بینی و تأمین 

بربیده شــدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شــروت فعالیت با کارفرمای جدید در 
های مزبور نیز در حدود ارقام همان محل، واحدهای اجرایی در خصــوص کارگاه

ه در بودجه ســنواتی کل کشــور مجاز به اعمال معافیت خواهند بینی شــدپیش
ــورت پیش  ــت در ص ــویب آن در بود. بدیهی اس بینی و تأمین اعتبار الزم و تص

به            قدام  تب آتی جهت ا مان، مرا ــاز به سـ ــنواتی و ابالغ آن  قوانین بودجه سـ
 .واحدهای اجرایی اعالم خواهد شد

ص    ست با امعان نظر به طرح و ت شم     71ویب ماده الزم به ذکر ا ش قانون برنامه 
ــالمی ایران و آیین  ــادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـ ــعه اقتصـ نامه توسـ

  21/3/1398هـــ مورخ 55959/ت32726مصوبه شماره  اجرایی مربوطه موضوت
ــوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش        انهیأت محترم وزیر  در خصـ

سهم کارفرمایی بابت جذل        سهیالت معافیت حق بیمه  صی و تعاونی از ت صو خ
نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی )در قالب طرح کارورزی( که بار مالی ناشی    

ــت و از طرح     دار در های اولویت  از اجرای آن قبال  تأمین و پرداخت گردیده اسـ
شتغال زمی شتغال واقعی      نه ا سزایی در ایجاد ا سهم ب زایی وزارت متبوت بوده و 

صورت احراز  الذکر نیز میهای فوقنیروی کار دارد، کارفرمایان کارگاه توانند در 
  12508/98/1000سایر شرایک از تسهیالت مقرر که قبال  طی بخشنامه شماره      

 .وردار گردنداجرایی و عملیاتی گردیده است، برخ 14/10/98مورخ 

سبات همزمان با صدور بخشنامه می     بایستی  مرکز فنآوری اطالعات، آمار و محا
ــال نرم ــبت به انجام اقدامات الزم در زمینه اصـــالح و ارسـ افزار مربوطه به نسـ

 .واحدهای اجرایی اقدام نماید

ای، رؤسای  مس ول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه   
ربک شعب  ای و مس ولین ذی وصول حق بیمه، رؤسا و معاونین امور بیمه  ادارات 
 د.باشنمی

 برخوردار بتواند سال ده تا 5 از  ای توسعه های مزیت در داشتن
 باشد.
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سال   ساس ماده )      1386آیین نامه  سخت و زیان آور: برا شاغل  ( این آیین 1م
شاره دارد که در آنها عوامل فیزیکی،     نامه، مشاغل سخت و زیان آوربه کارهای ا

یر اســتاندارد دخیل بوده ودر اثر شــیمیایی. مکانیکی، بیولوژیکی محیک کار غ
اشــتغال بیمه شــده تنشــی به مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی )جســمی و 
روانی( در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن    

 شود.می باشد و به دو گروه تقسیم می

ستگی         شغلی واب سخت و زیان آوری با ماهیت  صفت  شاغلی که  ا دارد امالف: م
ــک کارفرما   ــتی، ایمنی و تدابیر فنی توس می توان با بکارگیری تمهیدات بهداش

 صفت سخت و زیان آوری آنها را حذف نمود
شتی،      سخت و زیان آور بوده و بکارگیری تمهیدات بهدا شاغلی که ماهیتا   ل: م
سخت وزیان آوری آنها کاهش یافته      صفت  سک کارفرما،  ایمنی و تدابیر فنی تو

 کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گرددولی 

ط احتســال ســابقه ســخت وزیان آور در  وباتوجه به اینکه شــر
شد واز    9سازمان پرداخت حق بیمه ذیربک نهایتا در   سک میبا ق

عدادی از          مه مزبور از طریق ت خت حق بی کان پردا طرفی ام
  9کارفرمایان محترم متصور نمیباشد الزم است میزان اقساط از     

 قسک افزایش یابد. 15به  قسک
 

شی از      شارهای نا سبب کاهش ف
بارهای ایجاد شده برای بنگاههای 

  می شوداقتصادی  
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مقاطعه کاران فرعی، بخشنامه تنقیح و تلخی  مقاطعه کاران به شماره   56بند 
ــنامه    3-8: در بند  20/12/99مورخ  12101/99/1000 قدیم درآمد    14بخشـ

شاره گردیده در مواردی   صلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد   ا که پیمانکار ا
به                 باتوجه  به پیمانکار فرعی واگذار مینماید حق بیمه پیمانکار فرعی  قرارداد 
ــول و به هنگام   ــبه و وص ــوابک محاس تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ض
ــلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد           ــال حق بیمه پیمانکار اصـ احتسـ

بخشنامه جدید بنانچه حق بیمه   56نکار اصلی کسر میگردد لیکن در بند   پیما
ــد معادل حق بیمه        41وفق ماده   ــده باشـ ــبه شـ قانون تامین جتماعی محاسـ

 پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر میگردد.

سبت به کل        ضریب ن ساس  باتوجه به اینکه میزان حق بیمه برا
ا یه پیمانکار میباشد لذ کارکرد بیش از حق بیمه پرداختی از ناح
صالح بند     سبت به ا شنهاد میگردد ن و کسر معادل کارکرد   56پی
قدیم  14بخشــنامه  3-8پیمان فرعی از پیمان اصــلی. وفق بند 

 اقدام گردد.

ــاعف و  جلوگیری از پرداخت مض
کاهش مراحل بوروکراتیک  انجام 

 کارهها

10-  

شنامه تنقیح و تلخی  53بند ساس بند فوق  قراردادهای خرید و فروش بخ  : برا
قراردادهای خرید و فروش تحت عنوان قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات       

درصـد از کارکرد بابت عملیات  8بدون کار اضـافی میبایسـت  نسـبت به اعمال    
ــامل بازاریابی، برگزاری مناقصــه، آموزش و خدمات پس از فروش و  بازرگانی ش

 گردد. اقدام  67/16مطالبه حق بیمه به ماخذ 

حه در قراردادهای           کارکرد موارد مطرو که میزان  به این جه  باتو
درصــد میباشــد، لذا پیشــنهاد میگردد میزان  8مذکور کمتر از 

درصد در اختیار هیات 8کارکرد مبنای محاسبه بین عدد صفر و 
 های بدوی و تجدید نظر قرار گیرد.

با       طابق درصـــد اعالمی  عدم ت
قرارادادهای میزان کار اجرایی در 

مذکور و تلطیف میزان حق بیمه   
ــک پیمــانکــاران          پرداختی توسـ
ید تعیین    با ذیربک  بطور منطقی 

 گردد

https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
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بخشنامه تنقیح و تلخی : براین اساس در مواردی که پیمانکار طبق  14-3بند 
نایی            بدهی قطعی بوده و توا گاهی و دفترمرکزی دارای  کار باتی  طال نده م پرو

کجا نداشــته باشــند بنانچه نســبت به پرداخت بدهی پرداخت آن را بصــورت ی
قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده را تقسیک نماید با تکمیل فرم 
تعهدنامه پیوســت بخشــنامه اشــاره گردیده صــدور مفاصــاحســال بدون اعمال 

شنامه       شد. باتوجه به اینکه در بخ شاره به   9/14ضریب بالمانع میبا قدیم نیز ا
قرارداد گردیده و علیرغم اینکه اکثر اشخاص نسبت به تقسیک بدهی دوره   دوره

قرارداد در خصــوص پرونده های حســابرســی خویش اقدام نموده اند ،ا اقدام    
 موثری صورت نپذیرفته است.

باتوجه به موارد مطروحه و بااستناد به اینکه برخی  اوقات میزان 
شتر از مبلغ حق بیمه      سیار بی سیطی در دوره قرارداد ب بدهی تق

ــد    ــال میباش ــاحس ــمول اخذ مفاص شنهاد  قرارداد مش لذا پی

ــنامه    1-2میگردد وفق بند   ــاره به      14بخش قدیم که اش
خذ         ــدور ا مه قرارداد بمنظور ص عادل حق بی خت م پردا

 مفاصاحساب میباشد اقدام گردد.

سال و       صاح صدور به هنگام مفا
قه       مه معو خت حق بی مه پردا ادا
کارفرمایان محترم طبق اقســـاط 

 معموله میباشد.
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ــتغال: به جهت ایجاد   ــهیالت در پرداخت حق بیمه به منظور ایجاد اش ارائه تس
ســوم و ماده قانون برنامه  49اشــتغال پایدار الزم اســت اقداماتی به مانند ماده 

( برنامه پنجم توســـعه مبنی بر اعمال 80برنامه بهارم و بند )و(  و ماده ) 103
ــورت حفظ نیروهای موجود در   ــهم کارفرما در ص معافیت پرداخت حق بیمه س

 کارگاه ها و زمینه جذل نیرو از سوی قوه مقننه معمول گردد. 

ــنهاد میگردد           به حجم بیکاری موجود در جامعه پیشـ باتوجه 

ــ با مواد         نس ــابه  ــتورالعمل های مش بت به برقراری دس

برنامه توسعه که در  49مطروحه علی الخصوص مفاد ماده 
آن کارگاه های مجاز در خصوص نیروهای جدید بکارگیری  

ــال از پرداخت  5شــده در مدت  درصــد حق بیمه   20س

ــد اقدام          معاف بوده و پرداخت آن به عهده دولت میباش
 رنامه ششم در حال اجرا است(قانون ب 71گردد. ) ماده 

غال زایی و    ــت افزایش میزان اشـ
کاری موجود در     کاهش حجم بی
خت حق       عه و تلطیف پردا جام
 بیمه از ناحیه کارفرمایان محترم.
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ســازمان تامین اجتماعی نهادی خصــوصــی  -اجتماعیمدیریت ســازمان تامین
ما            تأمین اجت مان  ــاز ند.سـ یت می ک مدیر لت آن را  ــت ولی عمال  دو عی اسـ

اســـت. این ســـازمان،  عمومی غیردولتی گر اجتماعیبیمه ســـازمان یک ایران،
ــش اجباری  ٔ وظیفه  ــش اختیاری  کارگران، حقوق  ٔ بیمه  پوشـ بگیران و پوشـ

ــاغل دولتی و آزاد را برعهده  ــاحبان حرف و مشـ ــازمان اولین، صـ دارد. این سـ
ست که      قدیمی شور ا سازمان تأمین اجتماعی و درمانی در ک ترین و بزرگترین 

 شدگان است.متعلق به بیمه

ضرورت بازنگری در ساختار اصلی شکل گیری سازمان و      
هیات امنا و شوراهای ذیربط و میزان اثر گذاری به نسبت   

  سهم پرداختی حق بیمه هریک از شرکاء اجتماعی
 

ــوز برای       مدیریت کارآمد و دلسـ
ــنـدوق فراهم می   اداره امور صـ

 شود.
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ــال    ــی و تغییر مفاد قانون که در س ــاس ــرورت بازنگری اس منطبق با   1354ض
 شرایک آن روز به تصویب رسیده است.

ــویب قانون، تغییر          ــت حدود نیم قرن در تصـ با توجه به گذشـ
بخشنامه ها و دستورالعمل   ساسی در آن پدید نیامده و مستمر    ا

ضا  یکدیگر را نقض می کنند     صادر می گردد که بع های متعدد 
 بهتر است قانون بطور جامع بازنگری شود. 

های         مه  نا ــ ها زونکن بخشـ ده 
ــازمان در کلیات قانون مورد      سـ
ها     ته و از کثرت آن توجه قرار گرف

 کاسته می شود.
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حرفه ای: بیماریهای حرفه ای به      قانون تامین اجتماعی بیماری های       61ماده  
موجب جدولی که به پیشــنهاد هیات مدیره به تصــویب شــورای عالی ســازمان 
خواهد رســید، تعیین میگردد مدت مســ ولیت ســازمان تامین خدمات درمانی 
نســبت به درمان هریک از بیماریهای  حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شــده به 

 شرحی که در جدول مزبور قید میشود
شت دهها         سفانه علیرغم گذ شود متا سایی و اعالم  شنا )مقرر بوده طبق قانون، 

 سال اقدام نشده است.(

فه ای       اجرای قانون  های حر ماری  هام در بی اب
کارکرد    ــکالتی را در روابک  مشـ
جب         کار مو ما در محیک  کارفر
گردیده و اقدام در این مورد توجه 

 به تکلیف قانونی می باشد.
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ابت ضرایب ناشی از خریدها و افزایش در دارایی ها و حق العمل وجوه دریافتی ب
 14و  11کاری ها و بخشنامه های مرتبک با 

صرفا وجوهی را دریافت        ست  سازمان تامین اجتماعی مکلف ا
ــتمزد می  ــازمان فقک از پیمان ها و دسـ کند )طبق قانون   سـ
ــا           قه  بتواند تامین مالی نماید( که بتواند برای ذینفعان ایجاد سـ

 نماید 

ــازمان وجوهی را دریافت می     سـ
نابع تعریف          با م غایر  که م ند  ک
ــد. طبق   ــده در قانون می باش ش
ــال   قانون وجوه دریافتی به حسـ
ــده ای منظور نمی  هیچ بیمه شـ

 شود.، 
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ــرکت های پیمانکاری مو ف به بیمه            تعیین ضریب برای پیمان ها -قانون تامین اجتماعی 38ماده  از انجا که کلیه ش
نان را می       ن کارک مه  نل خود بوده و حق بی ــ مودن پرس

 پردازند احتساب ضریب برای پیمان ها توجیه ندارد.

کسر حق بیمه دستمزد پرداختی 
در طول دوره قرارداد از مبلغ حق 
ــده برخی   بیمه پیمان موجب شـ
ــورت غیر واقعی      کاران بصـ مان پی
یل       مان تحم به ســـاز افرادی را 

 نمایند. 
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صورت        تامین اجتماعی در مورد کسر حق بیمه از خدمات فنیقانون  38ماده  سی از دفاتر  سابر شنهاد می گردد با انجام ح پی

 پذیرد  

شــرکت هایی که خدمات پس از 
مات       خد ته و این  ــ فروش داشـ
توســک پرســنل بیمه پرداز آنها  
شکل دارند برای     شود م انجام می
سور، لوازم    سان مثال تعمیرکاران آ
خانگی، ایزوگام، درل های برقی،   
شرکت ها     سته از  بیلر و... این د
سال برای هر      صاح از دریافت مفا
ند       ــت که جزئی هم هسـ مان  پی

شند.  سال    معاف با صاح تهیه مفا
ــدها   ــرکت که به ص برای یک ش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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مشتری در ماه سرویس می دهد   
ــر می  کاری وقت گیر و پردردسـ

 باشد. 
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جدید درآمد  14بخشنامه   "و"این موسسات بدون توجه به بند    ضریب پیمان برای موسسات حسابرسی و خدمات مالی 
صوبه     شمول گردیده اند در حالیکه با توجه به م   4112/1100م

بنانچه این موســســات لیســت و حق بیمه  1378خ ســال مور
ــال و پرداخت  ــازمان ارسـ کارکنان خود را در جهت مقرر به سـ
جام               هت ان ند و آن را ج ــ باشـ قانونی  فاتر  ند و دارای د مای ن
ساس        سازمان قرار دهند. باید حق بیمه برا سی و اختیار  سابر ح
 د. وبازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و مفاصاحسال صادر ش

ــاعف از    مه مضـ ــول حق بی وصـ
سی و         سابر سات مالی و ح س مو
عدم پایبندی به قانون ) در حال       

 اجرا است (
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سازمان از برخی خریدها به بهانه حمل، نصب، معتبر نبود     اعمال ضریب باالسری از خریدها

عاف                ها م ید ید خر با ند  به می ک طال مه م فاکتور حق بی
ضرایب و خریدها در این ارتبا    شند.)  سازی     با شفاف    

 شود(
 

ها         بت  با یافتی از این  وجوه در
مدی        نابع درآ با تعریف م غایر  م
سـازمان در قانون می باشـد و به   
سال هیچ بیمه پردازی منظور   ح

 نمی شود.
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لحاظ نمودن حق بیمه کارکنان دفتری شــرکت های پیمانکاری مورد پذیرش   
 در احتسال دستمزد و پرداختی واقع نمیشود

توافق شــد در شــرکت هایی که فعالیت آنها منحصــرا  عملیات   
پیمانکاری می باشد و  کل پرسنل درگیر امور پیمانهای شرکت    

 لیست شاغلین  آنها از طریق پروژه ها ارسال شود. ، می باشند 

سازمان تامین اجتماعی معموال     .
سامی کارکنان خانم را در پروژه   ا
 اها نمی پذیرد و پرسنل دفتری ر
ها      جازه نمی دهد در پروژه  نیز ا
برایشــان لیســت ارســال  شــود.  
ضای هیات مدیره     ضافا  اینکه اع م
ــرفا  یکنفر می تواند در پروژه    صـ

 لیست ارسال کند.
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ئه دهندگان خدمات فنی که کوتاه مدت برای               ــال برای ارا ــاحسـ اخذ مفاصـ
 اشخاص حقیقی و حقوقی خدمت ارائه می دهند.

ــنفی ما ــکار کولر،   برخی واحدهای ص ــرویس ــه بر، س ــیش نند ش
ــاختمانی و نظایر آن و نیز کارگزاران        تعمیرکار برق، کارگر سـ
شتری خدمت ارائه می   گمرکی و بورس که برای تعداد زیادی م
دهند امکان اخذ مفاصاحسال برای تک تک آنان مقدور نیست.    
پیشنهاد می شود این دسته از افراد نزد سازمان تامین اجتماعی 

که                دارای پر ند  فت دار یا کارت معتبری در ند و  ــ باشـ نده  و
ــد حق بیمه خود را پرداخت می کنند و         ــاندهنده آن باشـ نشـ
ــد   ــد.) مقرر ش کارفرما ملزم به اخذ مفاصــاحســال از آنان نباش
سی و راهکاههای       صوص برر سازمان تامین اجتماعی در این خ

 اجرایی به نحوی که موارد فوق برطرف گردد ارائه نمایند(

ر شــود این دســته از افراد اگر قرا
سازمان مراجعه و   بطور واقعی به 
مفاصـــاحســـال دریافت نمایند، 
نه هزاران         ید روزا با مان  ســــاز
مفاصـــاحســـال دریافت نمایند، 
نه هزاران         ید روزا با مان  ســــاز
صادر کند و بنین      صاحسال  مفا

 امکاناتی ندارد. 

23-  

ــازمان تامین اجتماعی      دریافت حق بیمه از کاالی ساخته شده ــک تولید کننده      سـ از کاالیی که توسـ
سد حق بیمه مطالبه می کند      ضه و به فروش می ر ستقیما  عر م
ــگاه خریداری           در حالیکه اگر همین کاال از نمایندگی یا فروشـ
شــود مشــمول کســر بیمه نخواهد بود برای مثال اگر یک میزو 
ــود بیمه دارد ولی اگر از     ــندلی از تولید کننده خریداری شـ صـ

شگاه خرید  شمول بیمه نمی   فرو شود م شد. )  اری  شد   با مقرر 
تامین اجتماعی در این خصوص شفاف سازی و رفع ابهام    

 (نماید

شده تفاوتی از     ساخته  در کاالی 
شته   نظر حق بیمه نباید وجود دا
به         نده و  ید کن به تول ــد  باشـ
عرضه کننده فروشگاهی. و این با  
بت          قا مت ر به افزایش قی جه  تو

 گردد. مخربی را موجب می

 

 
 

 (:5دستور جلسه )

 هر برای منبع ثبت و مواد شکککیمیایی بهداشکککت مجوزهای اخذ روند ارائه راهکار به منظور رفع مشککککالت موجود در "

 "دارو و غذا سازمان در فروشنده
سازمان         مشکل در  - سازمان غذا و دارو مربوط به  شنده در  شیمیایی و ثبت منبع برای هر فرو شت مواد  روند اخذ مجوزهای بهدا

صــنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اســت. دریافت و صــدور مجوزهای مربوط به  
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رد. البته معاونت غذا و داروی دا بر در باالیی هزینه و بوده النیطو فرآیندی مشمول خصوصی بخش  واردات مواد شیمیایی برای

دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید دارد که مس له اخذ مجوز در زمره اختیارات این معاونت در استان نیست و ارقام آن توسک         

 های این حوزه نقشی ندارد.دولت تصویب و ابالغ شده است؛ لذا عمال استان در تصمیم گیری

شــود اما برای واردات مواد بینی شــده مجوز صــادر میســاعت از طریق ســامانه پیش 24برای صــادرات مواد شــیمیایی ظرف  -

برای واردات مواد مزبور از معاونت غذا  IRCانجامد. دلیل طوالنی شدن اخذ کد  روز به طول می 30شیمیایی، روند مزبور حدود  

ــتان نقشــی در آن ندارد. نکته دیگر هزینهق مرکز اتفاق میو دارو نیز این اســت که ترخی  کاال از طری   های اخذ کدافتد و اس

IRC       ضر شت میلیون تومان و در حال حا شته حدود ه ست که در گذ سبه می  12ا شود. عالوه بر این در هر  میلیون تومان محا

 شود.  مذکور اضافه می افتد، عددی به مجموت هزینه های اعطای کدویرایش اطالعاتی که در سامانه اتفاق می

صنعت، معدن و تجارت و دیگری            - سازمان  شده که یکی متعلق به  شیمیایی تعریف  صدور مجوز واردات مواد  سامانه برای  دو 

که  IRCمربوط به معاونت غذا و دارو است، سازمان صمت معتقد است که همه اطالعات در این سامانه موجود است اما سامانه         

سازمان غذا   شیمیایی و اخذ مجوز آن از طریق این مرجع انجام    تحت پوشش  شد، تاکید دارد که باید واردات مواد  و دارو می با

ــده در      ــالح مدت درج ش ــمن اص ــکی ض ــت، درمان و آموزش پزش ــد تا وزارت بهداش ــنهاد ش ــوص پیش ــود. در همین خص ش

لی تعیین شده در این خصوص با توجه به   روز( آن را حداکثر به یک هفته کاهش دهد و تمامی فرآیند های م 30دستورالعمل) 

 ها تفویض شود.های متولی و بخش خصوصی توانمند، به خود استانبدنه کارشناسی قوی دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه

های کارشـناسـی و سـایر    هزار ریال برای هزینه 750میلیون و  9به  6.5همچنین با توجه به تغییر نرخ ثبت منبع ماده اولیه از  -

یند آبر این، با عنایت به اینکه در فرشــود تا در افزایش این نرخ نیز تجدید نظر صــورت بگیرد. عالوه ر مربوطه، پیشــنهاد میامو

  شوند و از طرفیپذیرش فعاالن اقتصادی برای صدور مجوز بهداشتی و واردات مواد شیمیایی، صرفا اشخاص حقوقی پذیرش می 

تا مجوز اشخاص حقوقی به افراد حقیقی  می شودی و شخصیت حقیقی می باشند، پیشنهاد بسیاری از افراد دارای کارت بازرگان

یی تا دو دستگاه اجرا  پیشنهاد می شود  کاری و تسهیل روند ثبت اطالعات،  نیز تسری یابد. درکنار این برای جلوگیری از موازی 

سریع در اج     صالحی خود را به نحوی که منجر به ت شنهادات دقیق ا شدن فرایند انجام کار  را، کاهش هزینهمتولی، پی ها و کوتاه 

 .نمایند اعالم استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه به هفته یک ظرف  شود، حداکثر
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

ستقر     شعال برق واحدهای م ایجاد ان

 شهرها و روستاهادر خارج از حریم 

 

  مشکالت بوجود آمده  با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون   

ستمات  و با  ایجاد انشعال برق واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها     در مسیر   ا

هدف حمایت از تولید و کســب و کارهای ایجاد شــده  با  شــورا مقرر می داردنظرات  اعضــاء ، 

ضاهای مربوط   شرکتهای آل و   ستان تقا سک و بزرد در     برق و گاز  ا سب های خرد ،متو به ک

شاورزی منعکس نمایند و           سازمان جهاد ک ستخراج نموده و به  صادی جداگانه ا سه بخش اقت

ــازمان ــامی،  ظرف مدت دو هفته از تاریخ اعالم س ــمن طرح در جلاس ــکل از ض ــه ای متش  س

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ،   سازمان صمت، دستگاه قضا، استانداری،  نمایندگان

وضـــعیت این واحدها را از منظر تولیدی بودن و تاریخ احداث ، و... اتاق تعاون و اتاق اصـــناف 

سی و   ضا های موجود    برر شورای محل تفا ص با افراز مالکیت محلی و تایید  ورت تولیدی را در 

ــتعالم پذیرش قرار دمورد  بودن ــتان اده و اس ــرکتهای آل و برق و گاز  اس را حداکثر ظرف  ش

 مدت یک هفته بعد از تشکیل جلسه پاسخ دهد.

2 

  گازبهای افزایش از ناشــی مشــکالت

 صنایع

 

ــکالتدر ارتباط با  ــی مش ــنایع گازبهای افزایش از ناش ــ ص ــنهادات  ورارییس دبیرخانه ش پیش

ــده در دبیرخانه جمعبندی ــی پیرامون   ش ــورا پس از بح  و بررس ــه ارائه نمود و ش را به جلس

 موضوت مقرر نمود :

شیمی نظر به افزایش  الف(  ساس ها هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پترو  برا

در سال جاری نسبت به  را گازبها  که( 1400تبصره یک قانون بودجه  « ط»بند مصوبه مجلس ) 

با تالش نمایندگان مجلس در و با توجه به اینکه  داده اســتدرصــد رشــد  300ســال گذشــته 

شرکت ملی     سیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری  کمی

 وهشد و برخی از صنایع هم از گر نطقی تردرصد افزایش قیمت گاز م 30ل این گاز، دامنه شمو

ست   لذا حذف شـدند.   گاز یافزایش بها مشـمولین  برای حداکثر ظرف یک هفته فهرسـت و لی

فعالیت اقتصادی از طریق شرکت گاز خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت         144

سازمان نیز کارگاه     شده و آن  ستان منعکس  شمول افزایش    ا شده از  ها و کدهای جدید خارج 

شکل نرخ صورتی که     بنگاه ها وها را به ت شرکت گاز ابالغ نماید تا در  صادی و همچنین  های اقت

 مازادی برای گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود.

ستان    کارگروهی مرکب از نمایندگان ل( ، اتاق  صنعت، معدن و تجارت  سازمان  ،شرکت گاز ا

صنعت، معدن و     شاورزی ، خانه  صنایع، معادن و ک صنایع  بازرگانی،   به تجارت، انجمن مدیران 

س  شکیل    صنعت، معدن و تجارت  سازمان  ولیت  م و اوال  با هدف منطقی نمودن گازبها در ت

سایر گروه ها و بخش های        صور جهت معافیت یا کاهش گازبهای  صنایع راهکارهای مت بخش 

 یندگان استان تولیدی، صنعتی از تعرفه های افزایشی گاز در سال جاری احصاء و به مجمع نما    

سالجاری       و شنهاد گردد و ثانیا  با توجه به اینکه در قانون بودجه  شورای گفت و گوی مرکز پی
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ــت            ــورت متغیر و تابعی از نرخ جهانی گاز منظور گردیده اسـ ــنعت به صـ گازبهای بخش صـ

ــال الزم راهکارهای  ــتیبانی از تولید و تعیین  1401جهت درج در قانون بودجه س با هدف پش

 نطقی و ثابت گازبها بخش تولیدی و صنعتی احصا و به مبادی ذیربک پیشنهاد گردد.نرخ م

3 
 موضوعات حوزه تامین اجتماعی

 

شورا و رییس کمیسیون      مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاقبا توجه به گزارش رییس دبیرخانه 

بازرگانی، صــنایع، معادن و کشــاورزی اســتان پیرامون موضــوعات حوزه تامین اجتماعی، مقرر 

ضوعات   سه     گردید مو شده در جل ستانی مطرح  ست    ا شرح جدول پیو شورا     به  صویب  که به ت

 .گرددگیری یپ خراسان رضویین اجتماعی متا اداره کل از طریق رسیده است 

4 

ــکالت   ارائه راهکار به منظور رفع مش

ــد موجود در    مجوزهــای   اخــذ رون

شت  شیمیایی  بهدا  عمنب ثبت و مواد 

شنده  هر برای   و غذا سازمان  در فرو

 دارو

 

شکالت موجود در    ضوت م شت  مجوزهای اخذ روند در ارتباط با مو شیمیایی  بهدا  ثبت و مواد 

 ظرن وش رییس دبیرخانه شورا  با عنایت به گزار دارو  و غذا سازمان  در فروشنده  هر برای منبع

ند  موجب  به  اینکه  به  ــتورالعمل  2-5 ب یه اقالم  مواد واردات اجرایی دسـ ته  اول ــ ندی  بسـ  و ب

/ حاصال/ تمدید/ صدور محصول و منبع ثبت مشمول آشامیدنی و غذایی شده فرایند محصوالت 

ــدور مورخ    f-w-025-3: مــدرک کــد) قلم   افزایش   ــاریخ  و 30/06/88 صــ ــازنگری   ت   ب

   آنهم ورود بهداشتی  پروانه صدور  جهت زمان حداکثر صدور  یندفرآ اجرای روند( 01/07/1398

صورت  ست،  گردیده تعیین کاری روز 30...    و ارزیابی نواق ، وجود عدم در  به عنایت با لذا ا

شود  انجام الکترونیکی صورت  به اقدامات کلیه اینکه   سیار ب ذینفعان برای زمان مدت این و می

ست  زیاد   و مالی بازارهای  وضعیت  و مستمر  های دستورالعمل  و مقررات و قوانین تغییرات و ا

 مقرر گردید: میگردد آنان زیان و ضرر موجب اقتصادی

شکی از طریق انعکاس به        -1 شگاه علوم پز سک معاونت غذا و داروی دان ستانداری تو  ا

  ملی های فرایند کلیه پزشـــکی آموزش و درمان ،بهداشـــت وزارت پیگیری گردد تا

ــده تعیین ــی بدنه به توجه با را خصــوص این در  ش ــناس ــگاه قوی کارش   علوم دانش

شکی  ستگاهها  سایر  و پز صی    بخش و د صو ستانی  خ ستان  به  ا سان  ا ضوی  خرا   ر

 .نماید تفویض

 تجارت  سامانه دو  در اطالعات ثبت پروسه افزایش و کاری موازی از جلوگیری برای -2

ضوت  دارو و غذا معاونت و صمت  وزارت سازمان  به مربوط خارجی   ماده "پ" بند مو

  ذیربک اجرایی دستگاه  دو  شد،  کشور مقرر  توسعه  های برنامه دائمی احکام قانون 7

  تاهکو هزینه، کاهش اجرا، در تسریع به منجر که نحوی به اصالحی دقیق پیشنهادات

   اعالم  شورا  دبیرخانه به هفته یک ظرف  حداکثر گردد، اقدامات انجام یندفرآ شدن 

 .نمایند
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

ــتقر در خارج از        ــعال برق واحدهای مسـ ایجاد انشـ

 حریم شهرها و روستاها

 

ــه پیرامون          ــورای گفت و گو در جلسـ   با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شـ

واحدهای مستقر در خارج از  ایجاد انشعال برق  مشکالت بوجود آمده در مسیر   

با  شــورا مقرر می دارد اســتمات نظرات  اعضــاء ، و با  حریم شــهرها و روســتاها

شعابات ماده    ستهای ان شهری و  خارج از  4توجه به اینکه عمده درخوا محدوده 

ستایی   شند  رو شورای    می با ستان در مجلس  با پیگیری از طریق  نمایندگان ا

، بند 1401تا در قانون بودجه ســال  گردداســالمی و شــورای مرکز پیشــنهاد 

شامل       1400تبصره هشت قانون بودجه   « ل» شعابات مزبور  صالح و اعطای ان ا

 داخل و خارج محدوده شهرها و روستاها شود.

2 
 موضوعات حوزه تامین اجتماعی

 

ــیون        ــورا و رییس کمیسـ مالیات، کار و     با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شـ

بازرگانی، صـــنایع، معادن و کشـــاورزی اســـتان پیرامون  تامین اجتماعی اتاق

موضــوعات حوزه تامین اجتماعی، مقرر گردید موضــوعات ملی مطرح شــده در 

ست از طریق اداره کل               سیده ا شورا ر صویب  ست که به ت شرح پیو سه به  جل

تامین اجتماعی استان،  نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و شورای       

 د.مرکز پیگیری گرد

3 

ــکالت موجود در   روند ارائه راهکار به منظور رفع مش

شت  مجوزهای اخذ شیمیایی  بهدا  منبع ثبت و مواد 

 دارو و غذا سازمان در فروشنده هر برای

 

مواد  بهداشت مجوزهای اخذ روند در ارتباط با موضوت مشکالت موجود در

با عنایت به  دارو  و غذا سازمان در فروشنده هر برای منبع ثبت و شیمیایی

 2-5 بند موجب به اینکه به نظر گزارش رییس دبیرخانه شورا مقرر گردید

 دفراین محصوالت و بندی بسته اولیه اقالم مواد واردات اجرایی دستورالعمل

/ اصالح/ تمدید/ صدور محصول و منبع ثبت مشمول آشامیدنی و غذایی شده

 تاریخ و 30/06/88 صدور مورخ   f-w-025-3: مدرک کد) قلم افزایش

 صدور جهت زمان حداکثر صدور فرایند اجرای روند( 01/07/1398 بازنگری

 روز 30...    و ارزیابی نواق ، وجود عدم درصورت  آنهم ورود بهداشتی پروانه

 رتصو به اقدامات کلیه اینکه به عنایت با لذا است، گردیده تعیین کاری

 و تاس زیاد بسیار ذینفعان برای زمان مدت این و شود می انجام الکترونیکی

 بازارهای  وضعیت و مستمر های دستورالعمل و مقررات و قوانین تغییرات

توسک معاونت غذا و  لذا میگردد آنان زیان و ضرر موجب اقتصادی و مالی

داروی دانشگاه علوم پزشکی و نیز از طریق انعکاس به شورای مرکز پیگیری 

 پزشکی: آموزش و درمان و بهداشت وزارت گردد تا

 دهند کاهش هفته یک به حداکثر را دستورالعمل  در شده درج مدت -1
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ــده تعیین ملی های فرایند کلیه -2 ــوص این در  شـ  بدنه به توجه با خصـ

 بخش و دســتگاهها ســایر و پزشــکی علوم دانشــگاه قوی کارشــناســی

صی   ستانی  خصو ستانها  به  ا ستان  جمله از ا سان  ا ضوی  خرا  تفویض  ر

 .شود

بت  نرخ تغییر به  توجه  با  -3 یه  ماده  منبع ث یال  65.000.000 از اول  به  ر

تصویب  در امور سایر و کارشناسی  های هزینه برای ریال 97.500.000

ــماره   هیات   19/06/1399   هـــــ مورخ  57495/ت 68349نامه ش

 بخشی قانون 24 ماده های تعرفه بروزرسانی خصوص  در وزیران محترم

ــده برای فعاالن         دولت،  مالی  مقررات  از ــکالت ایجاد شـ بدلیل مشـ

ــی از این افزایش نرخ پیگیری گردد تا     ــادی ناشـ  مذکور  نرخ دراقتصـ

 .گردد نظر تجدید

ــادی فعاالن  پذیرش  فرایند  در اینکه  به  عنایت   با  -4  وزهح به  مربوط اقتصـ

 پذیرش حقوقی اشخاص  صرفا  شیمیایی  مواد  واردات و بهداشتی  مجوز

شوند  سیاری  طرفی از و می صیت    و بازرگانی کارت دارای افراد از ب  شخ

 راداف  برای   حقوقی  اشخاص   مجوزپیگیری گردد تا   هستند،  حقیقی

 یابد.   تسری  نیز حقیقی
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 1پیوست 

 دالیل توجیهی برای  اصالح پیشنهادات اصالحی عنوان ماده قانونی، بخشنامه، دستورالعمل یارویه موجود ردیف

1-  

 قانون تامین اجتماعی 66ماده متن 

درصــورتی که ثابت شــود وقوت حادثه مســتقیما  ناشــی از عدم رعایت مقررات  
ست  شتی   .حفاظت فنی و ایمنی ا شی از عدم رعایت مقررات بهدا بروز بیماری نا

ــازمان هزینه ها را مربوط  واحتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده س
این قانون  50تمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده به معالجه و غرامت و مس 

 دشاز کارفرما مطالبه و وصول خواهد 

ســال  10قانون تامین اجتماعیمقصــر می تواند با پرداخت  66ماده 1تبصــره 
 مه شودذمستمری موضوت این ماده به سازمان از این بابت بری ال

مشمول مقررات مربوط  هرگاه بیمه شده  اجتماعی تامین قانون 66 ماده 2تبصره  
صا  کمک های           شخ سازمان  صورت وقوت حادثه  شد، در  شخ  ثال  با به بیمه 
شرکت های بیمه      شده انجام خواهد داد و  سبت به بیمه  مقرر در این قانون را ن

 موظف به پرداخت خسارت در حدود تعهدات به سازمان هستند
بصـــره های آن : تامین اجتماعی و تقانون 66قابل ذکر اســـت، بر اســـاس ماده

ــماره    باتوجه به    ــتورالعمل تنقیح و تلخی  به شـ مورخ  13373/95/1000دسـ
به  66، مقصر می تواند با پرداخت ده سال مستمری موضوت ماده 17/12/1395

ــازمان، از این بابت بری الذمه گردد و بنانچه میزان بدهی وفق ماده     در  66سـ
ــال مشـــخ  گردد، کارفرما مکلف به پرداخت کل بدهی تا پایان همان  هر سـ

ــنوات بعدی    ــد لیکن بنانچه پرداخت بدهی مزبور موکول به س ــال می باش س
گردد، میزان بدهی براســـاس حق التقصـــیر بروزرســـانی گردیده و مدیون می 

 بایست نسبت به پرداخت آن بر اساس سال پرداخت اقدام نماید.

از آنجائیکه  به موجب  ابالغیه های  صــادره از ســوی ســازمان  
ــیک می      36در  66تامین اجتماعی  بدهی ماده      ماه قابل تقسـ

 دستورالعمل تنقیح و تلخی باشد، و  باعنایت  به اینکه  حسب 
، مقصــر می 17/12/1395مورخ  13373/95/1000به شــماره

ضوت ماده      ستمری مو سال م سازمان   66تواند با پرداخت ده  به 
هاد می گ          ــن لذا پیشـ مه گردد ،  لذ بت بری ا با ، در  ردد از این 

صورت پرداخت بدهی با تاخیر تا  سه فسط معوق تبدیل     
سانی در     شود و   از هرگونه اقدام در جهت بروزر به حال ن

صورت       ست در  سال پرداخت خودداری گردد. بدیهی ا
ــه        ــا ، مازاد بر س عدم تمکین کارفرما در پرداخت اقس
سبت مانده بدهی        سانی بدهی به ن سبت به بروزر سط  ن ق

 .اقدام گردد

با توجه به اینکه سازمان پرداخت 
ماده     ــورت    66بدهی  به صـ را 

موده لــذا         ن قبــل  ت طی  ــا اقســ
سانی بدهی که پرداخت آن   بروزر
منوط به سال های آتی می گردد 

 باشد.فاقد وجاهت می
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)فرمت ادعای اشتغال(: براساس    21/06/1388مورخ  539/5000دستور اداری  
ــوابق افراد      ــتورالعمل بنانچه سـ پس از طرح درکمیته فرمت ادعای    این دسـ

قانون تامین  40اشتغال مورد تایید سازمان واقع گردد، حق بیمه بر اساس ماده 
ــنوات آتی   ــبه واقع و بنانچه پرداخت بدهی موکول به س اجتماعی مورد محاس
گردد، کارفرما ملزم به پرداخت بدهی بر اساس سال پرداخت می باشد و امکان    

 پرداخت بدهی مذکور میسور نمی باشد.احتسال سوابق تا زمان 

با توجه به اینکه ســـوابق پس از قطعیت بدهی می بایســـت در 
سیستم ثبت گردد و از طرفی سازمان در صورت تاخیر کارفرما      
در پرداخت بدهی ملزم به پرداخت جرائم تاخیر در پرداخت می 

سبت به         گردد،  صرفاً ن سازمان  شنهاد می گردد:  لذا پی
صرف    دریافت جرائم  سانی بدهی  تاخیر اقدام و از بروزر

ضرورت دارد در مفاد دستور اداری موصوف     نظر نماید و  
تغییراتی حادث گردد و امکان احتساب سوابق بیمه شده     

ــیط نامه مهیا گردیده و منظور نمودن      پس از تنظیم تقس
 سوابق موکول به پرداخت کل بدهی نگردد.

ستور اداری     ست در مفاد د الزم ا
صوف   تغییراتی حادث گردد و مو

امکان احتسال سوابق بیمه شده    
ــیک نامه مهیا  پس از تنظیم تقس
ــوابق  گردیده و منظور نمودن سـ
بدهی         کل  خت  به پردا موکول 

 نگردد.
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ــیک بدهی معوقه         لزوم تفویض اختیار به ادارات کل    تانها درارتباط باتقسـ ــ اسـ
سیک بد    60کارفرمایان در  سک: باتوجه به اینکه امکان تق ستان    ق ستاد ا هی در 
 ماه قسک مهیا گردیده  است 45های کشور تا

ــماره    ــنهاد می گردد.باتوجه به نامه ش مورخ  118655/60پیش
سیک بدهی در      11/5/99 سهیل ورفع موانع تولید تق   60ستاد ت
ــمانتنامه بانکی و وثیقه ملکی وباتوجه به            ماه  از طریق اخذ ضـ

اســتان ها تفویض مصــوبه ســتاد تســهیل اســتان به ادارات کل 
 گردد.

کار         جام  ند ان عت در فرای ــر سـ
سی اداری از   وجلوگیری از بروکرا
طریق پیگیری موضــوت از ســتاد 
 مرکزی سازمان تامین اجتماعی.
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کارفرما مکلف است حق بیمه   39قانون تامین اجتماعی: براساس ماده   39ماده 
بپردازد و ســازمان  مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به ســازمان

سناد ومدارک کارفرما     6حداکثر ظرف مهلت  صورت مزد ا ماه از تاریخ دریافت 
ــاهده نق  یا اختالف یا مغایرت   ــورت مش ــیدگی قرار داده و در ص را مورد رس

ــبت به اخذ مابه التفاوت برابر مقررات اقدام نماید.            باتوجه به اینکه وفق     و  نسـ
سال آخر پرداختی های بیمه 2مقرر گردیده  قانون برنامه ششم توسعه   82ماده 

شــده مالک عمل در زمان بازنشــســتگی واقع گردد و از طرفی این موضــوت    
موجبات ســوءاســتفاده را فراهم نموده و باع  عدم اســتیفاء حقوق ســایر بیمه 
صندوق بین       صندوق تامین اجتماعی یک  شدگان می گردد و باتوجه به اینکه 

 و.... النسلی می باشد

قانون برنامه شــشــم توســعه مقرر  82وجه به اینکه وفق ماده بات
ســـال آخر پرداختی های بیمه شـــده مالک عمل در 2گردیده 

زمان بازنشــســتگی واقع گردد و از طرفی این موضــوت موجبات 
سایر         ستیفاء حقوق  ستفاده را فراهم نموده و باع  عدم ا سوءا
تامی            ندوق  ــ به اینکه صـ باتوجه  ــدگان می گردد و  ن بیمه شـ
ضمن          ست ، شد، الزم ا سلی می با صندوق بین الن اجتماعی یک 
مل در برقراری       طه ، مالک ع ــالح قوانین و مقررات مربو اصـ
سبت به           ضریب وزنی ن شدگان ،)  ستگی بیمه  ش ستمری بازن م

 سال آخر بیمه پردازی واقع گردد (5حداکثر ،)میانگین وزنی  

ــالح این قانون می توان از    با اصـ
صرف نظر    اطاله وقت بیمه  شده 

ــتمری       گردیــده و برقراری مسـ
براســاس پرداخت واقعی صــورت 
ــتیفاء حقوق  پذیرفته و زمینه اس
کلیه بیمه شـــدگان ســـازمان را 
ــتفاده   ــوء اس فراهم نموده و از س
 های احتمالی جلوگیری نماید.
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مه      نا ــ مورخ  11215/97/1000و  30/11/96مورخ  13178/96/1000بخشـ
  های قطعی غیر قابل اعتراضبدهی (: 16) ماده 23/10/97

ــتباه       ــی از اشـ ــده ناشـ ) الف( تعدادی از بدهی های قطعی شـ
محاســباتی در اعمال ضــرایب مبنای کســر حق بیمه میباشــد، 
بعنوان نمونه قرارداد مشمول طرح های عمرانی بوده و میبایست 

درصد محاسبه گردد لیکن بدلیل اشتباه کارشناس  6/6به ماخذ 
خذ      ما یا   8/7به  یده لیکن      67/16و به واقع گرد ــ حاسـ مورد م

ست.         شده ا شنامه های مذکور به آن توجهی ن سفانه در بخ متا
)ل( گاهی کارگاه باهمان کارفرما در همان مکان از شــخصــیت 
با        به حقیقی  بالعکس از حقوقی  یا  به حقوقی  تغییر  و حقیقی 
همان کارفرما و پرسنل تبدیل گردیده و علیرغم اینکه حق بیمه 

طعی الف( تعدادی از بدهی های ق
سباتی        شتباه محا شی از ا شده نا
در اعمال ضــرایب مبنای کســر  
ــد، بعنوان نمونه  حق بیمه میباش
طرح هــای        مول  قرارداد مشـــ
عمرانی بوده و میبایست به ماخذ  

درصـد محاسـبه گردد لیکن    6/6
شناس به ماخذ    شتباه کار بدلیل ا

یا   8/7 به    67/16و ــ مورد محاسـ
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ــنل  ــال وپرداخت گردیده پرس از طریق پرونده های ذیربک ارس
ومطالبه حق بیمه از طریق پرونده های مزبور بصــورت مضــاعف 
تلقی میگردد لیکن در بخشنامه مذکور به آن اشاره ای نگردیده   
مایی          کارفر گاه تغییر  کار پاره ای از موارد در  اســـت. )ج( در 

ییر دم تغبراســاس گزارش بازرســی ایجاد گردیده لیکن بدلیل ع
در هویتی کارگاه بدهی کماکان به کارفرمای قبلی اعالم و بعلت 
عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردیده و امکان اعتراض از       
ناحیه مدیون واقعی ســلب گردیده اســت. )د( حذف محدودیت 
زمانی یکســال از تاریخ ابالغ اجراییه ضــروریســت. براســاس     

ــنامه های مذبور بنانچه از تاریخ     ابالغ اجراییه به کارفرما بخشـ
یکسال سپری گردیده باشد،  امکان طرح بدهی در کمیته ماده    

 میسر نمیباشد. 16

های صدراالشاره    حذف بخشنامه  لذا پیشنهاد میگردد، )  
مه من غیر حق و         به حق بی طال بمنظور جلوگیری از م

 احقاق حقوق کارفرمایان محترم لحاظ گردد.(

واقع گردیده لیکن متاســـفانه در 
مه     نا ــ به آن     بخشـ مذکور  های 

توجهی نشــده اســت. )ل( گاهی 
کارگاه باهمان کارفرما در همان         
مکان از شـــخصـــیت حقیقی به 
حقوقی مبــدل ویــا بــالعکس از 
حقوقی بــه حقیقی بــا همــان          
کارفرما و پرســنل تبدیل گردیده 
و علیرغم اینکه حق بیمه پرسنل  
از طریق پرونــده هــای ذیربک       
سال وپرداخت گردیده ومطالبه   ار

های      حق نده  مه از طریق پرو بی
ــاعف تلقی   ــورت مضـ مزبور بصـ
میگردد لیکن در بخشنامه مذکور 
ــت.   ــاره ای نگردیده اس به آن اش
)ج( در پاره ای از موارد در کارگاه 
ساس گزارش   تغییر کارفرمایی برا
یده لیکن       جاد گرد ــی ای بازرسـ
بــدلیــل عــدم تغییر در هویتی    
کــارگــاه بــدهی کمــاکــان بــه    

الم و بعلـت  کـارفرمـای قبلی اع  
عــدم اعتراض در مهلــت مقرر        
کان اعتراض     یده و ام قطعی گرد
لب        ــ مدیون واقعی سـ یه  ناح از 
ــت. )د( حــذف   ــده اســ گــردی
محدودیت زمانی یکسال از تاریخ  
ابالغ اجراییه ضروریست. براساس 
بخشـــنامه های مذبور بنانچه از 
ما         کارفر به  یه  تاریخ ابالغ اجرای
ــد،    ــپری گردیده باش ــال س یکس

طرح بدهی در کمیته ماده امکان 
 میسر نمیباشد.   16

6-  

قانون تامین اجتماعی: براین اســـاس هنگام نقل وانتقال عین یا منافع  37ماده 
صورت قطعی،         شمول این قانون اعم ازاینکه انتقال ب سات و کارگاه های م س مو
صورت رسمی یا        شد اعم ازاینکه انتقال ب شرطی، رهنی، صلح، حقوق یا اجاره با

شتن       غیر ر سمی باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر ندا
بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. وفق              

ستغالت     37ماده شخاص حقوقی در زمان هرگونه نقل وانتقال امالک وم قانون ا
ز جام حســابرســی اخویش مکلفند نســبت به ارائه دفاتر قانونی اقدام و پس از ان

ــبت به نقل وانتقال امالک خویش اقدام            دفاتر مزبور و پرداخت کل بدهی نسـ
 نماید.

ی شورا شصت و ششمین جلسه  پیشنهاد گردید مصوبات  

 که ابالغ به شرح زیر  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  
سالمی    شورای ا گردیده و برای نمایندگان محترم مجلس 

 .مجدد پیگیری شودنیز ارسال شده شورای مرکز و 

 37با توجه به ارائه گزارشی از موانع و مشکالت ماده     -

ــازی واحدهای            به لحاظ فعال س تامین اجتماعی  قانون 
تولیدی در تملک بانکها توســط رئیس دبیرخانه شــورای  
سه،         ستان به جل صی ا صو گفت و گوی دولت و بخش خ

صالح      شنهاد ا ضوع از طریق ملی نیز با پی مقرر گردید مو
انون به صــورت زیر از طریق شــورای گفت و گوی مرکز  ق

 پیگیری شود:

  قانون تامین اجتماعی  :37متن پیشنهادی اصالح ماده 

ــســات و          " نافع موس یا م قال عین  قل و انت گام ن هن

به          قانون اعم از این که انتقال  ــمول این  کارگاههای مش
صــلح حقوق یا اجاره –رهنی –شــرطی –صــورت قطعی 
شد و اعم از ا  سمی   با سمی یا غیر ر ین که انتقال به طور ر

سازمان را     ست گواهی  انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف ا
ــتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات   مبنی بر نداش

 . کارگاه موضوع انتقال را از انتقال دهنده مطالبه نماید

ــند از        ــمی مکلفند در موقع تنظیم س ــناد رس دفاتر اس
ســازمان راجع به بدهی واگذارکننده اســتعالم نمایند در  

مان  رف     ــاز که س ــورتی  تاریخ ورود برگ  15ص روز از 

با اجرای این دستورالعمل میتوان 
در فراینـد نقـل وانتقـال امالک    
ــخــاص حقوقی اقــدام الزم      اشـ
معمول و نســبت به رفع مشــکل 
قدام     عت ا ــن موجود در حوزه صـ

 نمود.
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ــخی به دفترخانه ندهد          ــازمان پاس ــتعالم به دفتر س اس
صا حساب ثبت خواهد کرد    دفترخانه معامله را بدون مفا

صورتی که بنا به اع . سازمان واگذار کننده بدهی   در  الم 

داشــته باشــد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام 
نده را           گذار کن بدهی حق وا خت  که پردا بدون این  دهد 

سیدگی به          سازمان و ر شخیص  سبت به اعتراض به ت ن
  . میزان حق بیمه ساقط کند

ــورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال       در ص

ــازمان        دهنده و ا  نتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات س
 . دارای مسئولیت تضامن خواهند بود

شرکت های دولتی همچنین        سات  س وزارتخانه ها و مو

شــهرداری ها و اتاق های اصــناف و ســایر مراجع ذیربط  
سب یا هر نوع     ضای تجدید پروانه ک مکلفند در موقع تقا

مه را از        خت حق بی ــاب پردا ــا حس فاص یت دیگر م عال   ف
 . متقاضی مطالبه نمایند

ــا       ــب موکول به ارائه مفاص در هر حال تجدید پروانه کس

 . حساب پرداخت حق بیمه می باشد
صره   ست حداکثر پس از یک ماه از     –1تب سازمان مکلف ا

ضا کننده          صادر و به تقا ساب  صا ح ضا مفا تاریخ ثبت تقا
  . تسلیم نماید

ــره  ــازمان –2تبص ــبه مطالبات س ــورتی که محاس در ص

شد که اداره امور       شتن اطالعاتی با ستلزم در اختیار دا ،م
ست          ساب های مودی بد سیدگی به ح ضمن ر مالیاتی 
آورده است ،با موافقت دادستان ،اداره امور مالیاتی مکلف  

ست حداکثر در مدت   ستی را در   15ا روز اطالعات درخوا
  " .اختیار سازمان قرار دهد
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-07-19  و خ 1000-99-6532 شننننننن ننن    بننن  140-3 بخشننننننن ننن  ننن 

ــهم کارفرما تا میزان  :)1399 ــنامه معافیت از پرداخت حق بیمه س نفر  5بخش

به  2/140ها و دســتورهای اداری منتهی به بخشــنامه  پیرو بخشــنامه( کارگر

صره یک ماده  و با توجه به این 25/1/83مورخ  52-4006/1شماره   که طبق تب

سهم کارفرمایانی که حداکثر پنف  واحده نفر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه 

دولت مکلف اســت  "مجلس شــورای اســالمی 16/12/61مصــول  کارگر دارند

ور بینی و منظهای آتی را در بودجه ســـال مربوطه پیشهزینه مورد نیاز ســـال

سوی دیگر وفق بند  "نماید ساختار نظام جامع رفاه   (9ماده )« ط»، و از  قانون 

ها در قبال ای صــندوقارائه تعهدات بیمه" 21/2/83مصــول  و تأمین اجتماعی

شارکت         سب میزان م ساس قاعده عدالت و به تنا شش بر ا ضو و تحت پو افراد ع

ــنوات و میزان پرداخت حق بیمه( و با تنظیم ورودی    ها طبق  ها و خروجی )سـ

س  صورت می بات بیمهمحا شماره ) "پذیرد ای  ( 19که مراتب به موجب دادنامه 

ید واقع          21/1/1391مورخ  تأی لت اداری نیز مورد  عدا یأت عمومی دیوان  ه

( قانون ساختار نظام جامع  7گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند )ج( ماده ) 

ش منابع اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاه "رفاه و تأمین اجتماعی 

صندوق    صارف و تعهدات  سات بیمه   و یا افزایش م س ای منوط به تأمین ها و مؤ

صره    "منابع مالی معادل آن خواهد بود و... ساس تب های مندرج در قوانین و بر ا

سال    سنواتی  ( ماده 2( و بند )28ماده ) "ن"و  "ح"های اخیر، بندهای بودجه 

ــی از مقررات مالی دولت         (29) به قانون تنظیم بخشـ قانون الحاق برخی مواد 

قانون برنامه شــشــم  (7ماده )« ث»و « ت»، بندهای 4/12/1393مصــول  (2)

توسـعه کشـور نیز ایجاد هر     های( قانون احکام دائمی برنامه71و ماده ) توسـعه 

مه     هد بی نه تع جداول قوانین بودجه         گو قام مقرر در  خارج از ار مالی  بار  ای و 

ها ممنوت است و تعهدات تکلیف شده فقک در حدود ارقام سنواتی برای صندوق  

مذکور قابل اجرا اســـت و ســـازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد 

ساس   اینکه به نظر -3  ولتد مالی تعهدات بینی پیش برا

ند  در ــره "و" ب جه  قانون  2 تبصـ تامین  1400 بود ، 

ماعی  یت   به  مکلف اجت عاف های     م گاه ید   کار  می جد

ــد ــک قانون این اجرای گردد مقرر باش ــازمان توس  س

 .گردد پیگیری مرکز شورای طریق از اجتماعی تامین

ــغلی فعالیت   37 عناوین  با  با  ارتباط  در  -4  می که   شـ

ــهم بیمه  حق معافیت   از توانند  ــتفاده  کارفرما   سـ  اسـ

 ،بااست  گردیده ایجاد عناوین در که تغییراتی و نمایند

 متفاوت اســتانها در توســعه بســترهای اینکه به توجه

 بخش توســعه و صــنعتی اســتراتژی طرفی از و اســت

 اجرایی و تدوین درســـتی به اقتصـــادی مختلف های

یده  ــوت این و نگرد ع     موضـ یده  با  از برخی تا  گرد

 یکســان اولویت از اســتانها همه در دار اولویت عناوین

 منض نشود، توزیع درستی  به  منابع و نبوده برخوردار

که  نابع  این ند  نمی هم موجود م ــش توا  عمومی پوشـ

 به میبایســت ای توســعه نگاه در اصــوال و نماید ایجاد

ــب ایجاد ــپس و پرورش و خرد های کار و کس  رها س

ــازی ــیحات به توجه با گردید مقرر نمود اقدام س  توض

شورای گفت و گوی   فوق، موارد زیر از طریق طرح در 

 مرکز پیگیری گردد:

ــغلی فعالیت 37 عناوین الف( تعیین  براســـاس شـ

ــعه  مزیت  ــتان  هر ظرفیت  و ای توسـ  روز به  و اسـ

  ساله پنف هر زمانی بازده در  رسانی

فیــت از         معــا نون  جرای قــا ا

سهم کارفرمایی   پرداخت بیمه 

حداکثر   کارگر،   5افراد دارای 

ضوت مدنظر   اتحادیه تعاونی مو

ــتان  ــاورزان دامداران اسـ کشـ

که در    ا عاتی  ــو ســــت. موضـ

ــنامه مربوط به این قانون  بخش

مه     نا ــ ( از مرکز 3/140)بخشـ

ــی   ــناس ــد، غیرکارش مطرح ش

به      باطی  ــا ارت ــت و بعضـ اسـ

 وضوت ندارد.م

آنچه در این معافیت ها مدنظر 

تامین اجتماعی است؛ این است 

که اگر در بودجه تامین اعتبار 

گردد، معافیت بیمه ای اعمال 

میشود و بخشنامه ها نادیده 

 "و"بند گرفته میشوند. در 

، 1400قانون بودجه  2تبصره 

هزار میلیارد تومان اعتبار 89

وجود دارد که برای این منظور 

میتوان از آن بهره جست و 

بخشنامه را ملغی نمود اما 

همچنان به  3/140بخشنامه 

 .قوت خود باقیست

https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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سنواتی پیش بینی و  بود، مگر در مواردی که بار  مالی مربوطه در قوانین بودجه 

شد، لذا واحدهای           شده با صادر  سازمان برنامه و بودجه  سک  مجوز آن قبال  تو

بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز    اجرایی صرفا  در حدود ارقام پیش 

ت بایس باشند و می های جدیدالتأسیس می به اعمال معافیت در خصوص کارگاه 

ــده خودداری نمایند و ال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش   از اعم  بینی شـ

س ولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و   م

 .سرپرستان بالفصل خواهد بود

هایی که تا کنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه ضمنا  در خصوص کارگاه
ــهم کارفرمایانی که حد      ــتفاده نموده   سـ  اند، تداوم  اکثر پنف نفر کارگر دارند اسـ

ــرایک و برابر     ــورت احراز ش ــهیالت مقرر در قانون مذکور در ص ــمول به تس ش
ــرف نظر از پیش ــورت      مقررات، صـ بار مالی آن بالمانع و در صـ بینی و تأمین 

بربیده شــدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شــروت فعالیت با کارفرمای جدید در 
های مزبور نیز در حدود ارقام ل، واحدهای اجرایی در خصــوص کارگاههمان مح
بینی شــده در بودجه ســنواتی کل کشــور مجاز به اعمال معافیت خواهند پیش

ــورت پیش  ــت در ص ــویب آن در بود. بدیهی اس بینی و تأمین اعتبار الزم و تص
به           قدام  تب آتی جهت ا مان، مرا ــاز به سـ ــنواتی و ابالغ آن   قوانین بودجه سـ

 .واحدهای اجرایی اعالم خواهد شد

صویب ماده     ست با امعان نظر به طرح و ت شم     71الزم به ذکر ا ش قانون برنامه 
ــالمی ایران و آیین  ــادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـ ــعه اقتصـ نامه توسـ

  21/3/1398هـــ مورخ 55959/ت32726مصوبه شماره  اجرایی مربوطه موضوت
ــوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش        هیأت محترم وزیران  در خصـ

سهم کارفرمایی بابت جذل        سهیالت معافیت حق بیمه  صی و تعاونی از ت صو خ
روی کار تحصیل کرده دانشگاهی )در قالب طرح کارورزی( که بار مالی ناشی    نی

ــت و از طرح     دار در های اولویت  از اجرای آن قبال  تأمین و پرداخت گردیده اسـ
شتغال  شتغال واقعی      زمینه ا سزایی در ایجاد ا سهم ب زایی وزارت متبوت بوده و 

صورت احراز  نیز میالذکر های فوقنیروی کار دارد، کارفرمایان کارگاه توانند در 
  12508/98/1000سایر شرایک از تسهیالت مقرر که قبال  طی بخشنامه شماره      

 .اجرایی و عملیاتی گردیده است، برخوردار گردند 14/10/98مورخ 

سبات همزمان با صدور بخشنامه می     بایستی  مرکز فنآوری اطالعات، آمار و محا
ــبت به انجام اقدامات الزم در زمی ــال نرمنسـ افزار مربوطه به نه اصـــالح و ارسـ

 .واحدهای اجرایی اقدام نماید

ای، رؤسای  مس ول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه   
ربک شعب  ای و مس ولین ذی ادارات وصول حق بیمه، رؤسا و معاونین امور بیمه  

 د.باشنمی

ــت نگه  و پروش و ایجاد  در موثر منابع  توزیع هدف  ل( با   داشـ
 پرورش و خرد های کار و کسـب  ایجاد  دار اولویت های فعالیت
 جدید کارهای و کســب دامنه گســترش و ســازی رها ســپس و

ــتفاده  و تکثیر و پایداری   تا  برخورداری زمان  مدت    مزیت  از اسـ
ــاس ای بر بیمه های ــب نوت اسـ   قرار و آن ماهیت و کار و کسـ
 برخوردار بتواند سال ده تا 5 از  ای توسعه های مزیت در داشتن
 باشد.
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سال   ساس ماده )      1386آیین نامه  سخت و زیان آور: برا شاغل  ( این آیین 1م
شاره دارد که در آنها عوامل فیزیکی،     نامه، مشاغل سخت و زیان آوربه کارهای ا

بیولوژیکی محیک کار غیر اســتاندارد دخیل بوده ودر اثر شــیمیایی. مکانیکی، 
اشــتغال بیمه شــده تنشــی به مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی )جســمی و 
روانی( در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن    

 شود.می باشد و به دو گروه تقسیم می

سخت و زیان آوری با     صفت  شاغلی که  ستگی دارد اما     الف: م شغلی واب ماهیت 
ــک کارفرما   ــتی، ایمنی و تدابیر فنی توس می توان با بکارگیری تمهیدات بهداش

 صفت سخت و زیان آوری آنها را حذف نمود
شتی،      سخت و زیان آور بوده و بکارگیری تمهیدات بهدا شاغلی که ماهیتا   ل: م

سخت وزیان آوری      صفت  سک کارفرما،  ه آنها کاهش یافتایمنی و تدابیر فنی تو
 ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد

ط احتســال ســابقه ســخت وزیان آور در  وباتوجه به اینکه شــر
شد واز    9سازمان پرداخت حق بیمه ذیربک نهایتا در   سک میبا ق

عدادی از          مه مزبور از طریق ت خت حق بی کان پردا طرفی ام
  9میزان اقساط از  کارفرمایان محترم متصور نمیباشد الزم است    

 قسک افزایش یابد. 15قسک به 
 

شی از      شارهای نا سبب کاهش ف
بارهای ایجاد شده برای بنگاههای 

  می شوداقتصادی  
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مقاطعه کاران فرعی، بخشنامه تنقیح و تلخی  مقاطعه کاران به شماره   56بند 
ــنامه    3-8: در بند  20/12/99مورخ  12101/99/1000 قدیم درآمد    14بخشـ

صلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد      شاره گردیده در مواردی که پیمانکار ا ا
به پیمانکار فرعی واگذار مینماید حق بیمه پی         به       قرارداد  باتوجه  کار فرعی  مان

ــول و به هنگام   ــبه و وص ــوابک محاس تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ض
ــلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد           ــال حق بیمه پیمانکار اصـ احتسـ

بخشنامه جدید بنانچه حق بیمه   56پیمانکار اصلی کسر میگردد لیکن در بند   

سبت به کل        ضریب ن ساس  باتوجه به اینکه میزان حق بیمه برا
کارکرد بیش از حق بیمه پرداختی از ناحیه پیمانکار میباشد لذا  

صالح بند     سبت به ا شنهاد میگردد ن و کسر معادل کارکرد   56پی
قدیم  14بخشــنامه  3-8. وفق بند پیمان فرعی از پیمان اصــلی

 اقدام گردد.

ــاعف و  جلوگیری از پرداخت مض
کاهش مراحل بوروکراتیک  انجام 

 کارهها

https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
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ــبه      41وفق ماده   ــد معادل حق بیمه  قانون تامین جتماعی محاسـ ــده باشـ شـ
 پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر میگردد.
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ساس بند فوق     53بند شنامه تنقیح و تلخی : برا قراردادهای خرید و فروش بخ
قراردادهای خرید و فروش تحت عنوان قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات       

درصـد از کارکرد بابت عملیات  8میبایسـت  نسـبت به اعمال    بدون کار اضـافی 
ــامل بازاریابی، برگزاری مناقصــه، آموزش و خدمات پس از فروش و  بازرگانی ش

 اقدام گردد.  67/16مطالبه حق بیمه به ماخذ 

حه در قراردادهای           کارکرد موارد مطرو که میزان  به این جه  باتو
اد میگردد میزان درصــد میباشــد، لذا پیشــنه 8مذکور کمتر از 

درصد در اختیار هیات 8کارکرد مبنای محاسبه بین عدد صفر و 
 های بدوی و تجدید نظر قرار گیرد.

با       طابق درصـــد اعالمی  عدم ت
میزان کار اجرایی در قرارادادهای 
مذکور و تلطیف میزان حق بیمه   
ــک پیمــانکــاران          پرداختی توسـ
ید تعیین    با ذیربک  بطور منطقی 

 گردد
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بخشنامه تنقیح و تلخی : براین اساس در مواردی که پیمانکار طبق  14-3بند 
نایی            بدهی قطعی بوده و توا گاهی و دفترمرکزی دارای  کار باتی  طال نده م پرو
پرداخت آن را بصــورت یکجا نداشــته باشــند بنانچه نســبت به پرداخت بدهی 

 تکمیل فرم قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده را تقسیک نماید با
تعهدنامه پیوســت بخشــنامه اشــاره گردیده صــدور مفاصــاحســال بدون اعمال 

شنامه       شد. باتوجه به اینکه در بخ شاره به   9/14ضریب بالمانع میبا قدیم نیز ا
دوره قرارداد گردیده و علیرغم اینکه اکثر اشخاص نسبت به تقسیک بدهی دوره  

دام نموده اند ،ا اقدام قرارداد در خصــوص پرونده های حســابرســی خویش اق   
 موثری صورت نپذیرفته است.

باتوجه به موارد مطروحه و بااستناد به اینکه برخی  اوقات میزان 
شتر از مبلغ حق بیمه      سیار بی سیطی در دوره قرارداد ب بدهی تق

ــد    ــال میباش ــاحس ــمول اخذ مفاص شنهاد  قرارداد مش لذا پی
ــنامه    1-2میگردد وفق بند   ــاره    14بخش به   قدیم که اش

خذ         ــدور ا مه قرارداد بمنظور ص عادل حق بی خت م پردا

 مفاصاحساب میباشد اقدام گردد.

سال و       صاح صدور به هنگام مفا
قه       مه معو خت حق بی مه پردا ادا
کارفرمایان محترم طبق اقســـاط 

 معموله میباشد.
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ــتغال: به جهت ایجاد   ــهیالت در پرداخت حق بیمه به منظور ایجاد اش ارائه تس
قانون برنامه ســوم و ماده  49اشــتغال پایدار الزم اســت اقداماتی به مانند ماده 

( برنامه پنجم توســـعه مبنی بر اعمال 80برنامه بهارم و بند )و(  و ماده ) 103
ــورت ح  ــهم کارفرما در ص فظ نیروهای موجود در معافیت پرداخت حق بیمه س

 کارگاه ها و زمینه جذل نیرو از سوی قوه مقننه معمول گردد. 

ــنهاد میگردد           به حجم بیکاری موجود در جامعه پیشـ باتوجه 

با مواد           ــابه  ــتورالعمل های مش ــبت به برقراری دس نس
برنامه توسعه که در  49مطروحه علی الخصوص مفاد ماده 

ی جدید بکارگیری  آن کارگاه های مجاز در خصوص نیروها

ــال از پرداخت  5شــده در مدت  درصــد حق بیمه   20س
ــد اقدام          معاف بوده و پرداخت آن به عهده دولت میباش

 قانون برنامه ششم در حال اجرا است( 71گردد. ) ماده 

غال زایی و    ــت افزایش میزان اشـ
کاری موجود در     کاهش حجم بی
خت حق       عه و تلطیف پردا جام

 ن محترم.بیمه از ناحیه کارفرمایا
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ســازمان تامین اجتماعی نهادی خصــوصــی  -اجتماعیمدیریت ســازمان تامین
ماعی             تأمین اجت مان  ــاز ند.سـ یت می ک مدیر لت آن را  ــت ولی عمال  دو اسـ

اســـت. این ســـازمان،  عمومی غیردولتی اجتماعیگر بیمه ســـازمان یک ایران،
ــش اجباری  ٔ وظیفه  ــش اختیاری  کارگران، حقوق  ٔ بیمه  پوشـ بگیران و پوشـ

ــازمان اولین،   ــاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد. این سـ ــاحبان حرف و مشـ صـ
ست که      قدیمی شور ا سازمان تأمین اجتماعی و درمانی در ک ترین و بزرگترین 

 شدگان است.متعلق به بیمه

نگری در ساختار اصلی شکل گیری سازمان و     ضرورت باز 
هیات امنا و شوراهای ذیربط و میزان اثر گذاری به نسبت   

 سهم پرداختی حق بیمه هریک از شرکاء اجتماعی 
 

ــوز برای       مدیریت کارآمد و دلسـ
ــنـدوق فراهم می   اداره امور صـ

 شود.
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ــال    ــی و تغییر مفاد قانون که در س ــاس ــرورت بازنگری اس با منطبق   1354ض
 شرایک آن روز به تصویب رسیده است.

ــویب قانون، تغییر          ــت حدود نیم قرن در تصـ با توجه به گذشـ
بخشنامه ها و دستورالعمل   ساسی در آن پدید نیامده و مستمر    ا

ضا  یکدیگر را نقض می کنند     صادر می گردد که بع های متعدد 
 بهتر است قانون بطور جامع بازنگری شود. 

مه       نا ــ ها زونکن بخشـ های  ده 
ــازمان در کلیات قانون مورد      سـ
ها     ته و از کثرت آن توجه قرار گرف

 کاسته می شود.
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قانون تامین اجتماعی بیماری های حرفه ای: بیماریهای حرفه ای به             61ماده  
موجب جدولی که به پیشــنهاد هیات مدیره به تصــویب شــورای عالی ســازمان 

تامین خدمات درمانی خواهد رســید، تعیین میگردد مدت مســ ولیت ســازمان 
نســبت به درمان هریک از بیماریهای  حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شــده به 

 شرحی که در جدول مزبور قید میشود
شت دهها         سفانه علیرغم گذ شود متا سایی و اعالم  شنا )مقرر بوده طبق قانون، 

 سال اقدام نشده است.(

فه ای       اجرای قانون  های حر ماری  هام در بی اب
ــکالت کارکرد  مشـ ی را در روابک 

جب         کار مو ما در محیک  کارفر
گردیده و اقدام در این مورد توجه 

 به تکلیف قانونی می باشد.
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وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خریدها و افزایش در دارایی ها و حق العمل 
 14و  11کاری ها و بخشنامه های مرتبک با 

صرفا وجوه       ست  ی را دریافت سازمان تامین اجتماعی مکلف ا
ــتمزد می  ــازمان فقک از پیمان ها و دسـ کند )طبق قانون   سـ
ــابقه             تواند تامین مالی نماید( که بتواند برای ذینفعان ایجاد سـ

 نماید 

ــازمان وجوهی را دریافت می     سـ
نابع تعریف          با م غایر  که م ند  ک
ــد. طبق   ــده در قانون می باش ش
ــال   قانون وجوه دریافتی به حسـ

ــده ای منظ ور نمی هیچ بیمه شـ
 شود.، 
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ــرکت های پیمانکاری مو ف به بیمه            تعیین ضریب برای پیمان ها -قانون تامین اجتماعی 38ماده  از انجا که کلیه ش

نان را می        کارک مه  نل خود بوده و حق بی ــ نمودن پرس
 پردازند احتساب ضریب برای پیمان ها توجیه ندارد.

کسر حق بیمه دستمزد پرداختی 
از مبلغ حق  در طول دوره قرارداد

ــده برخی   بیمه پیمان موجب شـ
ــورت غیر واقعی      کاران بصـ مان پی
یل       مان تحم به ســـاز افرادی را 

 نمایند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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صورت        قانون تامین اجتماعی در مورد کسر حق بیمه از خدمات فنی 38ماده  سی از دفاتر  سابر شنهاد می گردد با انجام ح پی
 پذیرد  

شــرکت هایی که خدمات پس از 
مات       خد ته و این  ــ فروش داشـ
توســک پرســنل بیمه پرداز آنها  
شکل دارند برای     شود م انجام می
سور، لوازم    سان مثال تعمیرکاران آ
خانگی، ایزوگام، درل های برقی،   
شرکت ها     سته از  بیلر و... این د
سال برای هر      صاح از دریافت مفا
ند       ــت که جزئی هم هسـ مان  پی

شند.  سال    معاف با صاح تهیه مفا
ــدها   ــرکت که به ص برای یک ش
مشتری در ماه سرویس می دهد   
ــر می  کاری وقت گیر و پردردسـ

 باشد. 
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جدید درآمد  14بخشنامه   "و"این موسسات بدون توجه به بند    ضریب پیمان برای موسسات حسابرسی و خدمات مالی 
صوبه     شمول گردیده اند در حالیکه با توجه به م   4112/1100م

بنانچه این موســســات لیســت و حق بیمه  1378خ ســال مور
ــال و پرداخت  ــازمان ارسـ کارکنان خود را در جهت مقرر به سـ
جام               هت ان ند و آن را ج ــ باشـ قانونی  فاتر  ند و دارای د مای ن
ساس        سازمان قرار دهند. باید حق بیمه برا سی و اختیار  سابر ح
 د. وبازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و مفاصاحسال صادر ش

ــاعف از    مه مضـ ــول حق بی وصـ
سی و         سابر سات مالی و ح س مو
عدم پایبندی به قانون ) در حال       

 اجرا است (
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سازمان از برخی خریدها به بهانه حمل، نصب، معتبر نبود     اعمال ضریب باالسری از خریدها
عاف                ها م ید ید خر با ند  به می ک طال مه م فاکتور حق بی

ضرایب و خریدها در این ارتبا    شند.)  سازی     با شفاف    
 شود(
 

ها         بت  با یافتی از این  وجوه در
مدی        نابع درآ با تعریف م غایر  م
سـازمان در قانون می باشـد و به   
سال هیچ بیمه پردازی منظور   ح

 نمی شود.
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لحاظ نمودن حق بیمه کارکنان دفتری شــرکت های پیمانکاری مورد پذیرش   
 در احتسال دستمزد و پرداختی واقع نمیشود

توافق شــد در شــرکت هایی که فعالیت آنها منحصــرا  عملیات   
پیمانکاری می باشد و  کل پرسنل درگیر امور پیمانهای شرکت    

 لیست شاغلین  آنها از طریق پروژه ها ارسال شود. ، می باشند 

سازمان تامین اجتماعی معموال     .
سامی کارکنان خانم را در پروژه   ا
ا رها نمی پذیرد و پرسنل دفتری 
ها      جازه نمی دهد در پروژه  نیز ا
برایشــان لیســت ارســال  شــود.  
ضای هیات مدیره     ضافا  اینکه اع م
ــرفا  یکنفر می تواند در پروژه    صـ

 لیست ارسال کند.
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ئه دهندگان خدمات فنی که کوتاه مدت برای               ــال برای ارا ــاحسـ اخذ مفاصـ
 اشخاص حقیقی و حقوقی خدمت ارائه می دهند.

ــنفی م ــکار کولر،   برخی واحدهای ص ــرویس ــه بر، س ــیش انند ش
ــاختمانی و نظایر آن و نیز کارگزاران        تعمیرکار برق، کارگر سـ
شتری خدمت ارائه می   گمرکی و بورس که برای تعداد زیادی م
دهند امکان اخذ مفاصاحسال برای تک تک آنان مقدور نیست.    
پیشنهاد می شود این دسته از افراد نزد سازمان تامین اجتماعی 

که                دارای پ ند  فت دار یا کارت معتبری در ند و  ــ باشـ نده  رو
ــد حق بیمه خود را پرداخت می کنند و         ــاندهنده آن باشـ نشـ
ــد   ــد.) مقرر ش کارفرما ملزم به اخذ مفاصــاحســال از آنان نباش
سی و راهکاههای       صوص برر سازمان تامین اجتماعی در این خ

 اجرایی به نحوی که موارد فوق برطرف گردد ارائه نمایند(

ار شــود این دســته از افراد اگر قر
سازمان مراجعه و   بطور واقعی به 
مفاصـــاحســـال دریافت نمایند، 
نه هزاران         ید روزا با مان  ســــاز
مفاصـــاحســـال دریافت نمایند، 
نه هزاران         ید روزا با مان  ســــاز
صادر کند و بنین      صاحسال  مفا

 امکاناتی ندارد. 
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ــازمان تامین اجتماعی     دریافت حق بیمه از کاالی ساخته شده ــک تولید کننده       سـ از کاالیی که توسـ
سد حق بیمه مطالبه می کند      ضه و به فروش می ر ستقیما  عر م
ــگاه خریداری           در حالیکه اگر همین کاال از نمایندگی یا فروشـ
شــود مشــمول کســر بیمه نخواهد بود برای مثال اگر یک میزو 
ــود بیمه دارد ولی اگر از     ــندلی از تولید کننده خریداری شـ صـ

شگاه خری  شمول بیمه نمی   فرو شود م شد. )  داری  شد   با مقرر 
تامین اجتماعی در این خصوص شفاف سازی و رفع ابهام    

 (نماید

شده تفاوتی از     ساخته  در کاالی 
شته   نظر حق بیمه نباید وجود دا
به         نده و  ید کن به تول ــد  باشـ
عرضه کننده فروشگاهی. و این با  
بت          قا مت ر به افزایش قی جه  تو

  گردد.مخربی را موجب می

 


