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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
رمضانعلی عرشیاننمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانرئیسمحمدرضا اورانی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

غایبنماینده مجلسرضا شیران2

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی3

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي4

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

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

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

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

نام خانوادگی نمایندهنام و 

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1

حاضرنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضويآذرياسماعیل2

حاضراصناف مشهدنماینده اتاقمحمد قانعی رود معجنی3

حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و علی شریعتی مقدم5
کشاورزي خراسان رضوي

غایب

حاضررضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6

حاضررضويخراساننماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استانتیموريعلیرضا 7

غایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارکالئیمحمدرضا 1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

اموراقتصادي استانداري خراسان رضويمعاون هماهنگیعلی رسولیان1

بیمه اي سازمان تامین اجتماعی کشورمشاور معاونتمحمد محمدي2

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه3

نماینده اتاق تعاون استان خراسان رضويفدائی مقدمعلی 4

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضويسید محسن نظام خیرآبادي5

رضويخراسانصنعتیشهرکهايشرکتمدیرعاملمقدممسعود مهدي زاده 6

مدیرکل دفتر استاندارصالحیمحمد حسین 7

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استانرئیس دفتر امور حقوقی و مرکز داوريعلیرضا بنی هاشم8
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

، ، اتاق بازرگانیستابیشترین ارتباط پایاپاي کاالیی را با کشور پاکستان شروع کردهکشوردر حال حاضر با توجه به اینکه-
پیشنهاد دارد که بین سه استان خراسان رضوي، جنوبی و سیستان و بلوچستان کمیته اي مشترك صنایع،معادن و کشاورزي

با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که وجود دارد، این سه خطه می توانند در .صرفا براي تمرکز بر بازار پاکستان شکل بگیرد
ساز چنین اقداماتی زمینه. ارتباط با مبادالت پایاپاي کاال با این کشور انجام دهنداقدامات مفیدي را درشرایط کنونی

.گذاري هاي بیشتر براي توسعه ارتباطات تجاري خواهد بودسرمایه
و انتقادات آنان در باب عدم اجراي قانون بهبود مستمر محیط رئیس جمهورچند هفته پیش فعاالن اقتصادي با پس از دیدار -

دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی اقتصادي سران سه قوه، کسب و کار، رئیس قوه مجریه دستور پیگیري موضوع را از سوي
توامان قرار است معاونتی . با مشارکت پارلمان بخش خصوصی شدصادر کرد که منجر به ایجاد کمیته اي ذیل این دبیرخانه و

. خواهد کرديایجاد شود که صرفا موضوع اجراي این قانون را پیگیرادر مجموعه دبیر شوراي عالی هماهنگی اقتصادي قو
رخی اختیارات به براي پیگیري تفویض بشوراي اسالمی با رئیس مجلس جلسه اياستان دراستاندار و مسئوالن اقتصادي -

و خواستار نمودهاز اجراي مثلث توسعه اقتصادي استان ابراز خرسندي در این دیدار رئیس مجلس ، حضور یافتنداستان
با توجه به اعالم آمادگی رئیس مجلس براي اصالح همچنین.ه استاین اقدام به سراسر کشور شدتسريتقویت و در پی آن 

.قوانین و مقررات مانع کسب و کار و رونق تولید، باید مصادیق آن احصا و در اختیار نمایندگان قرار گیرد

در این ساختار تعاملی با حضور بایستیگو و لزوم ارائه پیشنهادات سازنده براي حل مشکالت از سوي شوراي گفتبا توجه به -
لذا .مطرح شودارائه پیشنهادات سازنده به همراهمسئوالن دستگاه هاي دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، مسائل و مشکالت 

نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و تعاون بر ارائه پیشنهاداتی براي مقابله به منظور مشکالت کشور تمرکز ضروري است 
هم باید آنچه از بخش دستگاههاي دولتی و نمایندگان سایر قواگوي دولت و بخش خصوصی و شوراي گفتر دهمچنین.کنند

خصوصی انتظار دارند و مشکالتی که در این بخش مشاهده می کنند را یادآوري و مطرح نمایند تا این رابطه دو سویه به نقطه 
.مطلوب تري برسد

همگرایی بسیار خوبی با در ماه هاي اخیر فضاي کسب و کار در استان برمی گردد که بخشی از مشکالت کنونی به اثرات روانی -
.خواهد نمودبین ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی ایجاد شده است به ارتقاي فضاي کسب و کار در استان کمک که 

رح هاي عملیاتی به منظور ارتقاي می تواند با تشکیل کمیته اي تخصصی، ضمن شناسایی مشکالت موجود، طنیز اتاق بازرگانی 
.وي دولت و بخش خصوصی پیشنهاد دهدوگفضاي کسب و کار به شوراي گفت

به منظور آشنایی با است اقدام اول اینستکه انجام اقدام مهم در حال در استان و با برنامه ریزي در حوزه استانداري دو -
بازدید از واحدهاي صنعتی استان، جلسه ستاد رفع موانع تولید مشکالت حوزه تولید و صنعت، یک شنبه هاي هر هفته ضمن 

زمینه تسریع در رفع مشکالت که این امر گرددبرگزار می در محل واحدهاي صنعتی با حضور مدیران دستگاه هاي اجرایی
اندازي کلینیک در حوزه صنعت استان، راهنمود اقدام دومفعاالن بخش خصوصی و تسهیل فضاي کسب و کار را فراهم خواهد 

مشکالت صنایع کارخانه به کارخانه که در این کلینیک استواحدهاي تولیدي و صنعتی صنعتی با هدف عارضه یابی مشکالت 
.خواهند شدو واحد به واحد احصاء و واحدهاي نیمه فعال، راکد و یا تعطیل شده، تعیین تکلیف 
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لحاظ فعال سازي واحدهاي تولیدي در تملک بانکهاقانون تامین اجتماعی به37موانع و مشکالت ماده ) ب

مطرح است، ماده هاي که در نقل و انتقال بانکها در بحث تملک و واگذاریاز موانعیکی، استانیبانکستمیحسب گزارش س-
یبا مشکالتهاي در تملک و واگذاریبانکستمیها، سبانکیهماهنگي؛ طبق گزارش شورامی باشدیاجتماعنیقانون تام37

انجام هر نقل و يبرا،ی اجتماعنیقانون تام37براساس ماده ؛فتدیبه موقع اتفاق نهاي واگذارتا باعث شده نیمواجه است و ا
در سایر بنگاههاي اقتصادي یاجتماعنیمرتبط با تاميهای همه موارد مربوط به بده،واحدهاي در تملک بانک هاانتقال 

.د تا امکان نقل و انتقال وجود داشته باشدنپرداخت شودیبایا حقوقی متعلق به فرد حقیقی

اعم از هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههاي مشمول این قانون": قانون تامین اجتماعی37متن ماده
انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی از اینکه حقوق یا اجاره باشد و اعمصلح-رهنی -شرطی -اینکه انتقال به صورت قطعی 

معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن ازگواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهیانجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است
استعالم راجع به بدهی واگذارکنندهدر موقع تنظیم سند از سازماندهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفندانتقال

ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانهروز از تاریخ15صورتی که سازمان ظرف نمایند در
تواند با داشته باشد میدر صورتی که بنابه اعالم سازمان واگذارکننده بدهی. مفاصاحساب ثبت خواهد کردبدونمعامله را

حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رداخت بدهیاینکه پپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون
گیرنده برايدهنده و انتقالدر صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال. کندرسیدگی به میزان حق بیمه ساقط

رکتهاي دولتی همچنین ها و مؤسسات و شوزارتخانه.پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئولیت تضامنی خواهند بود
نوع فعالیت دیگرهرمراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاي تجدید پروانه کسب یاشهرداریها و اتاقهاي اصناف و سایر

موکول به ارائه مفاصاحساب در هر حال تجدید پروانه کسب. مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند
".باشدحق بیمه میپرداخت

:ند که عبارتند ازهستین اجتماعی مواجهمتا37در حال حاضر بانکها با سه مشکل اساسی در زمینه اجراي ماده -

ولی برداشت هاي سلیقه اي و صراحت دارد واحدقانون تامین اجتماعی موضوع کارگاه 37علی رغم اینکه در ماده -1
نفسیر دستگاه ذینفع ذیربط در ارائه نظرات کارشناسی تاکید دارد در هنگام نقل و انتقال کارگاه ها و بویژه کارگاه هاي در 

لذاپرداخت گرددمطالبات تامین اجتماعی در صورت صدور مفاصاحساب می بایست براي همه کارگاه هاتملک بانک ها 
ی در محاسبات بدهی به غیر از بدهی کارگاه تملیکی سایر بدهی هاي کارگاه هاي دیگر مالک را نیز از بانک تامین اجتماع

این در حالی است که این سازمان در زمان انجام فرآیند رهن واحد مورد نظر گواهی عدم بدهی را براساس .مطالبه می کند
اطالعی ندارند و در زمان انتقال مالکیت شخص حقوقی و بدهی کد کارگاهی صادر نموده و بانک از بدهی واحد مورد نظر 

این .هاي شرکت مربوط به سایر فعالیت ها در غیر ملک تملیکی را در نظر می گیرد که مبالغ عمده اي را شامل می شود
ان از سرمایه هزار میلیارد توم8در واگذاري واحدهاي صنعتی تملیکی شده و به این ترتیب حدود مانعنوع برخورد باعث 

. هاي استان درگیر این موضوع است

در تعیین بدهی دچار مشکل می نقل و انتقال زمانواحدها در یدفاتر قانونتامین اجتماعی بدلیل عدم دسترسی به-2
اختیار سازمان و اظهار نامه مالیاتی را در نمودهيهمکارنهین زمیدر ایاتیکه اداره کل امور مالشوند و پیشنهاد می نمایند 

در این رابطه اداره کل امور مالیاتی نیز بدلیل محرمانه بودن اطالعات مودي وفق قانون امکان ارائه اطالعات به قرار دهد
.سازمان تامین اجتماعی را ندارد
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اقدام به واحدهاي تملیکی و یا در شرف تملیک در زمان فعالیت مدیران سابق کارگاه ها،هیتامین اجتماعی بایت بد-3
که این موضوع ریسک ترهین محل اجراي طرح براي .صدور اجراییه علیه بانک ها و توقیف حساب هاي بانک ها نموده اند

.بانک ها را افزایش می دهد

تملیک شده براي محاسبات بیمه اي مدنظر » کارگاه«این است که صرفا همان در حوزه استان دبیرخانه شورا پیشنهاد لذا -
.گیردم در اختیار تامین اجتماعی قرار تماعی باشد و دوم اینکه با اجازه دادستان هر شهرستان، اطالعات مالیاتی الزتامین اج

:ط با دستور کار جلسه مطرح نمودندحاضر در جلسه نیز موارد زیر را در ارتباسایر اعضاء -
چالش تازه اي که ایجاد شده این است که در حال حاضر بانک ها از ترهین واحدهاي تولیدي به عنوان وثیقه -

.خودداري می کنند و این موضوع در کمیسیون بانک ها مطرح شده است
راکد 37به دلیل حل نشدن مشکل ماده سال ها است کهواحد تملیکی وجود دارد که بعضا 137در خراسان رضوي -

میزان قابل توجهی از مانده و اموال آنها از بین رفته و تخریب شده اند و یا به سرقت رفته و اگر این مشکل حل نشود، 
.منابع ملی از بین خواهد رفت

دیگر بدهی هاي قبلی بانک ها باید مکلف به پرداخت بدهی هاي واحدي که تملیک کرده اند باشند نه اینکه توامان -
چنین رویه اي مانع از حل مشکالت . را هم که متعلق به واحدهاي مالک پیشین آن واحد صنعتی بوده، مطالبه نمایند

قانون رفع موانع تولید بانک ها را مکلف به واگذاري واحدهاي تملیکی کرده و 17و 16از طرفی، مواد .خواهد بود 
.ه باید به چرخه اقتصادي کشور برگردد، راکد مانده استاین درحالیست که منابع مردمی ک

شده است و تشکیل نیز کل در محل دادگستري قانون تامین اجتماعی تاکنون چندین جلسه 37در ارتباط با ماده -
همان یک نیز براي این است که اگر واحد تملیک شده یک کارگاه است، بدهی تامین اجتماعی دادگسترينظر 

محاسبه شود و اینکه بدهی بیمه اي همه واحدهاي مالک قبلی واحد تملیک شده باید پرداخت شود، با کارگاه باید 
باید پاسخگوي دستگاه قضا باشد و ، گر بانک تمام بدهی ها را بپردازدزیرا اخوانی نداردو عدالت و قانون همعقل 

مرکزاین موضوع به . دیگري را پرداخت کنداجازه ندارد جز پرداخت بدهی هاي همان پالکی که تملیک کرده، بدهی 
17و 16اگر این مشکل حل نشود، کسی از این جانشینی بانک استقبال نخواهد کرد و مواد .گردیده است منتقل نیز

.قانون رفع موانع تولید هم قابل اجرا نیست
ماده . ت حقیقی و حقوقی استمنظور از کارگاه در قانون تامین اجتماعی، شخصیسازمان تامین اجتماعی معتقد است-

مگر اینکه انتقال دهنده و انتقال قید شدهمفاصا حساب اخذ ضرورت صالح شده و در این اصالحیه ا85در سال 37
.نموده استگیرنده با هم توافق کنند و این موضوع بار مالی سنگینی به انتقال گیرنده ها وارد 

لذا طالعات مالیاتی دچار مشکل هستندموضوع دوم یعنی اخذ ادرصد واحدهاي تملیکی استان در85بالغ بر -
.مشکل به طور موردي در کارگروهی حل شودکه این این است تامین اجتماعیپیشنهاد

در جلسه در خصوص رفع مشکالت حق بیمه معاونت بیمه اي سازمان تامین اجتماعی کشور محترممشاوربا توجه به حضور -
مشاور معاونت بیمه اي سازمان تامین در جلسه شصت و پنجم مطرح گردیده بود نیز اشاره گردید که کارگران ساختمانی که 

سازمان.قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها قانونی بود که سازمان را زمینگیر کرداعالم نمود اجتماعی هم در این خصوص 
ه است کسري منابع براي سازمان ایجاد شدبابت،ارد تومان از این میلی300هزار و 5و نمودههزار نفر را به طور ثابت بیمه 800

میلیارد تومان از کسري منابع مربوط به استان 1100و شده اندهزار نفر کارگر ساختمانی را در مشهد بیمه 71از این آمار ،
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چندین بار اصالح شده و آخرین پیشنهادي که نمایندگان مجلس مرتبطآیین نامه هايو این قانون .خراسان رضوي است
. ارائه داده اند این است که مابه التفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداري ها تامین شود

شکالت مرتبط با این این طرح در کمیسیون بهداشت و کمیسیون عمران مجلس نیز تایید شده و اگر نهایی شود، مجموع م
همچنین با توجه به انعقاد آخرین تفاهم نامه سازمان شهرداریها و همیاریهاي کشور با سازمان .موضوع حل و فصل می شود

و امکان رفع مشکالت با اجراي آن پیشنهاد شد زمینه اجراي این تفاهم نامه با برگزاري 13/8/97تامین اجتماعی در تاریخ 
.گستري استان فراهم گرددجلساتی در محل داد
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مصوبات

استانی

با عنایت به پیشنهادات جناب آقاي مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي -
پیرامون لزوم شکل گیري کمیته مشترکی بین سه ایران و دبیر شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

استان خراسان رضوي، جنوبی و سیستان و بلوچستان براي گسترش بازارهاي مشترك بین ایران و پاکستان و 
تمرکز بر بازار پاکستان و صادرات و واردات بین دو کشور از طریق استان هاي همجوار مقرر گردید موضوع 

انداري خراسان رضوي از طریق دو استان دیگر و با هماهنگی بخش خصوصی به توسط دفتر محترم اقتصاد است
.گرددطور مستمر پیگیري و نتایج حاصله ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا جهت ارائه به شورا گزارش 

با هدف ایجاد همگرایی بیشتر بین فعاالن بخش خصوصی و دستگاه هاي اجرایی و حسب پیشنهاد رئیس -
زرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي ایران و خراسان رضوي مقرر گردید همانند فعاالن بخش بامحترم اتاق 

، بخش و بعضاً قوانین ناکارآمد فعلی پیشنهاداتی را ارائه می نمایدبخش دولتیخصوصی که نسبت به عملکرد
مدت یک ماه دولتی نیز پیرامون عملکرد بخش خصوصی و انتظارات از این بخش چنانچه نظراتی دارند ظرف

.ارائه گرددشوراشناسی هاي الزم به جلسهو پس از انجام کارهبه دبیرخانه شورا ارائه نمود
حسب پیشنهاد جناب آقاي مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و دبیر -

جود مقرر گردید هریک از شوراي گفت و گو با هدف عبور از تنگناهاي اقتصادي و کمک به رفع موانع مو
روز پیرامون راهکارهاي 10پیشنهادات خود را ظرف مدت دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی نظرات و 

.عبور از شرایط موجود اقتصادي در بخش هاي مختلف به دبیرخانه شورا ارائه نمایند
گفت و گوي دولت و با توجه به اینکه مدت یکساله و تمدید یک سال بعدي اعضاي بخش خصوصی شوراي-

شصت و پنجم شورا نیز از اعضا با تقدیم لوح سپاس از سوي بخش خصوصی به اتمام رسیده بود و در جلسه 
استاندار محترم و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تقدیر گردید لذا در این جلسه اعضا 

.جدید انتخاب و معرفی شدند
قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازي واحدهاي تولیدي در تملک 37مشکالت ماده موانع و گزارشی از -

توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به جلسه ارائه گردید که پس بانکها
رم معاونت محترم پیشگیري از وقوع جاز بحث و تبادل نظر و بیان نظرات تشکل هاي  محترم بخش خصوصی، 

معاونت محترممشاورمجلس شوراي اسالمی و رئیس محترم مجمع نمایندگان استان در دادگستري استان، 
:مقرر گردیدمدیر کل محترم تامین اجتماعی به اتفاق آرا و بیمه اي سازمان تامین اجتماعی کشور 

ناسان دادگستري، با توجه به اینکه حسب کارشناسی هاي انجام شده با نمایندگان کانون کارش-1
قضایی اجماع بر این است که کارشناسان حقوقی بانک ها، کارشناسان حقوقی اتاق ها، کارشناسان دستگاه 

قانون تامین اجتماعی صرفاً کارگاه مورد نظر که مقرر است 37در ماده ور قانون گذار از کلیه کارگاه هامنظ
دستگاه  تفسیر کارشناسان تامین اجتماعی که در واقعمی باشد و لیکن با توجه به انتقالی صورت پذیرفته 

، مقرر گردید شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان از می باشد از این ماده قانونیذینفع
قانون تامین اجتماعی نظریه و استفساریه ارائه نماید 37مجلس شوراي اسالمی تقاضا نماید پیرامون ماده 

ها همان کارگاه واحد مورد نقل و انتقال است یا کل کارگاه هاي متعلق به فرد؟از کارگاه که آیا منظور
درصد واحدهاي 85بالغ بر با توجه به اینکه براساس اعالم مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان -2
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مصوبات

استانی

با عنایت به پیشنهادات جناب آقاي مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي -
پیرامون لزوم شکل گیري کمیته مشترکی بین سه ایران و دبیر شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

استان خراسان رضوي، جنوبی و سیستان و بلوچستان براي گسترش بازارهاي مشترك بین ایران و پاکستان و 
تمرکز بر بازار پاکستان و صادرات و واردات بین دو کشور از طریق استان هاي همجوار مقرر گردید موضوع 

انداري خراسان رضوي از طریق دو استان دیگر و با هماهنگی بخش خصوصی به توسط دفتر محترم اقتصاد است
.گرددطور مستمر پیگیري و نتایج حاصله ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا جهت ارائه به شورا گزارش 

با هدف ایجاد همگرایی بیشتر بین فعاالن بخش خصوصی و دستگاه هاي اجرایی و حسب پیشنهاد رئیس -
زرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي ایران و خراسان رضوي مقرر گردید همانند فعاالن بخش بامحترم اتاق 

، بخش و بعضاً قوانین ناکارآمد فعلی پیشنهاداتی را ارائه می نمایدبخش دولتیخصوصی که نسبت به عملکرد
مدت یک ماه دولتی نیز پیرامون عملکرد بخش خصوصی و انتظارات از این بخش چنانچه نظراتی دارند ظرف

.ارائه گرددشوراشناسی هاي الزم به جلسهو پس از انجام کارهبه دبیرخانه شورا ارائه نمود
حسب پیشنهاد جناب آقاي مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و دبیر -

جود مقرر گردید هریک از شوراي گفت و گو با هدف عبور از تنگناهاي اقتصادي و کمک به رفع موانع مو
روز پیرامون راهکارهاي 10پیشنهادات خود را ظرف مدت دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی نظرات و 

.عبور از شرایط موجود اقتصادي در بخش هاي مختلف به دبیرخانه شورا ارائه نمایند
گفت و گوي دولت و با توجه به اینکه مدت یکساله و تمدید یک سال بعدي اعضاي بخش خصوصی شوراي-

شصت و پنجم شورا نیز از اعضا با تقدیم لوح سپاس از سوي بخش خصوصی به اتمام رسیده بود و در جلسه 
استاندار محترم و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تقدیر گردید لذا در این جلسه اعضا 

.جدید انتخاب و معرفی شدند
قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازي واحدهاي تولیدي در تملک 37مشکالت ماده موانع و گزارشی از -

توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به جلسه ارائه گردید که پس بانکها
رم معاونت محترم پیشگیري از وقوع جاز بحث و تبادل نظر و بیان نظرات تشکل هاي  محترم بخش خصوصی، 

معاونت محترممشاورمجلس شوراي اسالمی و رئیس محترم مجمع نمایندگان استان در دادگستري استان، 
:مقرر گردیدمدیر کل محترم تامین اجتماعی به اتفاق آرا و بیمه اي سازمان تامین اجتماعی کشور 

ناسان دادگستري، با توجه به اینکه حسب کارشناسی هاي انجام شده با نمایندگان کانون کارش-1
قضایی اجماع بر این است که کارشناسان حقوقی بانک ها، کارشناسان حقوقی اتاق ها، کارشناسان دستگاه 

قانون تامین اجتماعی صرفاً کارگاه مورد نظر که مقرر است 37در ماده ور قانون گذار از کلیه کارگاه هامنظ
دستگاه  تفسیر کارشناسان تامین اجتماعی که در واقعمی باشد و لیکن با توجه به انتقالی صورت پذیرفته 

، مقرر گردید شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان از می باشد از این ماده قانونیذینفع
قانون تامین اجتماعی نظریه و استفساریه ارائه نماید 37مجلس شوراي اسالمی تقاضا نماید پیرامون ماده 

ها همان کارگاه واحد مورد نقل و انتقال است یا کل کارگاه هاي متعلق به فرد؟از کارگاه که آیا منظور
درصد واحدهاي 85بالغ بر با توجه به اینکه براساس اعالم مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان -2
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مصوبات

استانی
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روز پیرامون راهکارهاي 10پیشنهادات خود را ظرف مدت دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی نظرات و 
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درصد واحدهاي 85بالغ بر با توجه به اینکه براساس اعالم مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان -2
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در نقل و انتقال زمانواحدها در یدفاتر قانونعدم دسترسی تامین اجتماعی بهبدلیل تملیکی استان 
و دستگاه قضایی، به مسئولیتبا تشکیل کارگروهی تعیین بدهی دچار مشکل شده اند لذا مقرر گردید 

واحدهاي مشاور معاونت بیمه اي تامین اجتماعی کشور و مدیرکل تامین اجتماعی استان مشکل متشکل از
وجود ندارد، به طور قانون تامین اجتماعی امکان واگذاري شان37که به دلیل ماده در تملک بانک ها

.موردي حل و فصل شود
و طرح مجدد جلسهاین در معاونت بیمه اي سازمان تامین اجتماعی کشور محترممشاوربا توجه به حضور -

قانون بیمه کارگران ساختمانی و تفاهم نامه هاي تنظیمی بین سازمان 5چگونگی و روند اجراي ماده 
مقرر که در جلسه شصت و پنجم مطرح گردیده بود تامین اجتماعیشهرداري ها و دهیاري ها با سازمان 

جلسه اي با ریاست معاونت محترم پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان و با حضور دستگاههاي گردید 
اجرایی ذیربط و شهرداري  و بخش خصوصی ذینفع با محوریت اجراي آخرین تفاهم نامه سازمان شهرداریها و 

استان مالك عمل کل، برگزار و نظر دادگستري13/8/97ور با سازمان تامین اجتماعی مورخ همیاریهاي کش
. قرار گیرد

ــی و  مل
فراگیر

قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازي واحدهاي 37موانع و مشکالت ماده با توجه به ارائه گزارشی از -
، توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به جلسهتولیدي در تملک بانکها

از طریق شوراي گفت و گوي مرکز با پیشنهاد اصالح قانون به صورت زیرنیز موضوع از طریق ملی مقرر گردید 
:پیگیري شود

:قانون تامین اجتماعی  37متن پیشنهادي اصالح ماده 
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت "

صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام –رهنی –شرطی –قطعی 
معوق بابت حق بیمه و متفرعات بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی 

.کارگاه موضوع انتقال را از انتقال دهنده مطالبه نماید

دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعالم نمایند در 
رخانه ندهد روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفت15صورتی که سازمان ظرف 

در صورتی که بنا به اعالم سازمان واگذار کننده بدهی .دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد
داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذار کننده را 

.ن حق بیمه ساقط کندنسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزا

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده براي پرداخت مطالبات سازمان 
.داراي مسئولیت تضامن خواهند بود

وزارتخانه ها و موسسات شرکت هاي دولتی همچنین شهرداري ها و اتاق هاي اصناف و سایر مراجع ذیربط 
موقع تقاضاي تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از مکلفند در

.متقاضی مطالبه نمایند
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وزارتخانه ها و موسسات شرکت هاي دولتی همچنین شهرداري ها و اتاق هاي اصناف و سایر مراجع ذیربط 
موقع تقاضاي تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از مکلفند در

.متقاضی مطالبه نمایند
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.در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد

اب صادر و به تقاضا کننده سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حس–1تبصره 
.تسلیم نماید

در صورتی که محاسبه مطالبات سازمان ،مستلزم در اختیار داشتن اطالعاتی باشد که اداره امور –2تبصره 
مالیاتی ضمن رسیدگی به حساب هاي مودي بدست آورده است ،با موافقت دادستان ،اداره امور مالیاتی مکلف 

".عات درخواستی را در اختیار سازمان قرار دهدروز اطال15است حداکثر در مدت 
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