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 اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران  تسهيل کسب و کارصورتجـلـسه: کميسيون 

بهادر دیس -رادیاله افخمیولحاضرين محترم جلسه: جنابان آقايان: 
 .منش ینجف محمدرضا -یاسد يیایمیک احمد  -انيزيپرو کورش -انیاحرام

: مريم فرح بخش )سازمان توسعه تجارت ايران( و  میهمانان: سرکار خانم
جنابان آقايان: فريدون طاليی زاده، پیمان دارابیان، محمد جعفری)معاونت 

غالمرضا  -)کارشناس کمیسیون( محسن رزمخواه -(تهران کسب و کار اتاق
)مجمع کنفدراسیون  داريوش مهاجر -ران(اتاق تهامور تشکل های ملکی )

سید  -)استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر( سیدمحمدرضا شهابی -صنعت ايران(
سیاوش شريعت )دفتر پايش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور 

 -های مجلس( احمد مرکز مالمیری )مرکز پژوهش -اقتصادی و دارايی(
محمد  -(سنديکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ايرانمرتضی بنی احمد )

)خانه  مهدی کريمی تفرشی -ايران( ساختمانی های سنديکای شرکت) تکلی
 .تأمین اجتماعی(سازمان ) محمد محمدی -صنعت و معدن تهران(

        03شماره: 
 30/11/50: تاريخ جلسه

 محللل تشللکیل جلسلله: سللالن کنفللرانس 
  کمیسیونها

 دبیر جلسه: خانم فدايی

 حسن -وندیمحمدرضا زهره -یپورقاض یمهد -سیدمحمد اتابک  جنابان آقايان:و  جلودارزاده الیسه خانم غائبین: سرکار
 ی.جعفر یعابد

 شرح جلسه:
دبیر کل و برگزاری جلسه ای در اتاق ايران با حضور ابتدا آقای نجفی منش به اعضاء و میهمانان خوشامد گفته و سپس به 

و نمايندگان سازمان تأمین اجتماعی پیرامون بررسلی مسلائل و مشلکالت فعلاخن بخلش       معاون کسب و کار اتاق تهران
و بازرسی از واحدهای تولیدی لیست حقوق و دستمزد دريافت  سربر  خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی از جمله توافق

به منظور  های تولیدیتعهد از واحد، عدم دريافت خريد و فروشبراساس اين پیشنهاد و عدم کسر حق بیمه از قراردادهای 
 و ... ماهله  6رسیدگی به دفاتر بله صلورت   ، ترکیب هیات های رسیدگی به حل اختالفحسابرسی ده ساله، بازنگری در 

 اشاره نمودند.
آيین نامه مشاغل سخت و زيان آور و عطف به ماسبق نمودن ايلن قلانون توسلط وزارت کلار و رفلاه      همچنین ايشان به 

 اجتماعی اشاره و تأکید نمودند که آرای صادر شده در اين خصوص منجر به ايجاد هزينه برای سلازمان تلأمین اجتملاعی   
و اين موضوع مستلزم رسیدگی توسط اين سازمان خواهد بود، اتاق نیز آملادگی دارد کله در ايلن خصلوص بلا      گردد  می

http://ismeic.org/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87/
http://eoffice.tccim.ir:7001/oa/,253300252996,PDF.TextOperations,253300136063
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 سازمان تأمین اجتماعی همکاری نمايد.

 در ادامه معاون کسب و کار اتاق نیز، ضمن اشاره به جلساتی که در سازمان تأمین اجتماعی با حضور آقلای افخملی راد  
معاون اول رئیس جمهلور   برگزار گرديده و همچنین مکاتبات اتاق با سازمان تأمین اجتماعی یزير برنامهو  یقتصادمعاون ا

در خصوص مسائل و مشکالت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، اهم مواردی که از طريق اتاق مورد پیگیری 
 قرار گرفته است را به شرح زير ارائه نمودند: 

درخواست پذيرش اظهارنامه های واحدهای کوچک و متوسط توسط سازمان مالیاتی برای تعیین مالیات ايلن واحلدها    -
، که در اين خصوص راهکارهای قانونی اين موضوع توسط اتاق تهران به سازمان امور مالیلاتی  59برای اولین بار در سال 

 رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفته استجهت بررسی ارائه گرديده و درنهايت از طريق معاون اول 

 جلوگیری از علی الرأس نمودن واحدهای کوچک و متوسط  -

 درخواست حسابرسی کوتاه مدت دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی -

 عدم دريافت حق بیمه از قراردادهای خريد و فروش -

جهلت  ای نفره  6هیأت مین اجتماعی، مقرر گرديده در ادامه ايشان تأکید نمودند که با پیگیری موارد مطروحه از سازمان تأ
با حضور نمايندگان سازمان تأمین اجتماعی و نمايندگان بخش خصوصلی در اتلاق ايلران     حل مشکالت بخش خصوصی

 نسبت به حل و فصل اين مسائل اقدام گردد.   روز آينده 13تا  تشکیل و

ن تأمین اجتماعی، اهم اقدامات صورت گرفته توسلط سلازمان   سازما یزير و برنامه یقتصادمعاون اراد  آقای افخمیسپس 
 تأمین اجتماعی پیرامون حل مسائل و مشکالت فعاخن اقتصادی را به شرح زير مطرح نمودند:

ضرورت تالش سازمان در راستای کاهش قیمت تمام شده محصوخت تولیدی به منظور توسعه رقابت پذيری صنايع از  -
های تولیدی، بوسیله کاهش مشکالت فعاخن اقتصادی با سازمان تأمین اجتملاعی وکلاهش   طريق کاهش هزينه های واحد

نگرانی صنعتگران، که اين موضوع نیز منجر به رونق صنايع و افزايش تعداد بیمه شدگان و افزايش میزان دريافتی سازمان، 
 خواهد گرديد

اغماض به اين موضوع، مبنلی   فاقد نیروی انسانی هستند با نگاهعدم کسر حق بیمه از قراردادهای خريد و فروشی که  -
هستند حق بیمه از قرارداد کسلر نگلردد،   دارای کد و مجوز  اقتصادی که بین دو بنگاهقرارداد  انعقاد در صورتبر اينکه، 

 پرداخته نشده استبهره برداری در اين رابطه به واحدهای بدون مجوز و پروانه البته 

 ملکرد مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن وضعیت فعلی فضای کسب و کار بازنگری در ع -

میلیارد توملان   0033لزوم حمايت دولت از سازمان تأمین اجتماعی علی رغم هزينه باخی اين سازمان که حدوداً برابر   -
 183بلت بیمله بیکلاری و    میلیارد توملان با  003میلیارد تومان بابت درمان،  1933میلیارد تومان بابت حقوق،  0933شامل 
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میلیارد تومان بابت ساير هزينه های پرسنل سازمان تأمین اجتماعی می باشد که اين هزينه ها از طريق بیمه شدگان سازمان 
 تأمین می گردد 

 لزوم توجه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی به فضای کسب و کار به منظور جذب بیمه شدگان بیشتر -

در انتها ايشان از کمیسیون درخواست نمودند که پیشنهاداتی را که می تواند به افزايش تعداد بیمه شدگان سلازمان تلأمین   
اجتماعی در حوزه های مختلف و همچنین اقدامات مورد نیاز در خصوص افزايش نیروی انسانی واحدهای تولیدی فعلال  

 گردد را به اين سازمان ارائه نمايد.

طابق با دستور جلسه مدير تأمین اجتماعی اتاق نیز به ارائه گزارشی پیرامون اقدامات انجام شده توسط اتلاق در  در ادامه م
 راستای رفع مشکالت بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و به اهم موارد زير اشاره نمودند:

ل اتلاق در راسلتای تسلهیل چلالش هلا و      برداشتن گام های مؤثر معاونت کسب و کار اتاق با حمايت هلای دبیرکل   -
 های فعاخن اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی  دغدغه

 سازماناين اقدام به شناسايی چالش های پیش روی کارفرمايان با سازمان تأمین اجتماعی و همچنین آسیب شناسی  -

 برگزاری کارگاه های آموزشی پیرامون موانع و چالش های کسب و کار  -

 پیرامون حل و فصل مسائل جاری و بررسی قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی  برنامه ريزی -

% رأی به 03پیگیری جلسات هیأت های حل اختالف و افزايش سطح رضايت کارفرمايان به گونه ای که تا پیش از اين  -
 رما صادر می گردد% رأی به نفع کارف03نفع سازمان صادر گرديده ولی پس از پیگیری های اتاق در حال حاضر 

هیأت که منجر به کاهش زملان   10هیأت به  8افزايش تعداد هیأت های حل اختالف توسط سازمان تأمین اجتماعی از  -
 روز گرديده است 03معطلی متقاضیان به 

ه تشکیل گروه کارشناسی به منظور ايجاد فضايی در راستای تسهیل امور مربوط به کارفرمايان و پرونده های ارجاعی ب -
 اين واحد

سپس آقای محمدی مشاور فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز اهم اقدامات صورت گرفتله توسلط سلازمان تلأمین     
 اجتماعی را به شرح زير مطرح نمودند:

اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان تلأمین اجتملاعی و ديلوان علدالت اداری در خصلوص شلکايات مربلوط بله          -
شدگان از سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اينکه هر شکايتی که از طريق بیمه شلدگان بله ديلوان علدالت اداری داده      بیمه
هر اقدامی توسط ديوان عدالت اداری، مدارک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و در کمیته ها   شود، قبل از می

ه شاغل بودن فرد در کارگاه بلرای سلازمان احلراز گرديلد، موضلوع را      مورد بررسی اولیه قرار می گیرد و در صورتی ک
در صورت عدم احراز شاغل بودن فرد، به فرد اطالع داده  ،بررسی نموده و مطالبه حق بیمه توسط سازمان انجام می گردد
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نبوده و در صورت شود که به استناد مدارک و مستندات ارائه شده و بازرسی های صورت گرفته، در آن کارگاه شاغل  می
 مراجعه فرد به ديوان عدالت اداری، اين گزارش مبنا و مدرکی برای ديوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت

آور با دعوت از کلیه کمیتله هلای    برگزاری سمیناری توسط سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زيان -
که در راستای برگزاری اين سمینار مقرر گرديد در شیراز، ربوطه بدوی و تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور و مسئولین م

ملوارد   کار و رفاه اجتماعی به استانها ابالغ گردد که اين نتايج شلامل تعاون، نتايج آن به صورت يک بیانه با امضای وزير 
 : زير می باشد

در صورتی که بیمه شده ای ادعای شغل سخت و زيان آور داشته باشد، بايد از نمايندگان کارفرما به صورت مستقل از  .1
 و مورد رسیدگی قرار گیرد نمايندگان کارگر در کمیته ها دعوت شود

آيلین نامله    در صورتی که کاری، شغل سخت و زيان آور شناخته شد، حتماً بايد به کارفرما ابالغ گردد تا بلر اسلاس   .0
 داشته باشدکارفرما حق اعتراض به اين رأی  ،دادرسی

 در خصوص کارگاه های تعطیل هیچ کمیته ای حق ورود به مشاغل سخت و زيان آور را نخواهد داشت .0

 گرديد تعديل شغل، 10شغل به  1133تعداد مشاغل سخت و زيان آور از  .9

 حفاظت فنی مشاغل سخت و زيان آور عضويت مدير عامل سازمان تأمین اجتماعی در شورای عالی .0

6. ... 

 حل اختالف به دلیل حضور نماينده سازمان تامین اجتماعیتشخیص جلوگیری از صدور آراء غیرواقعی در هیأت های  -
  با ارائه مدارک دال بر اشتغال فرد

 توسط ديوان عدالت اداری و ابالغ آن به واحدهای اجرايی قانون کار 198اده رفع توقیف دستور العمل م -

که به دلیل سختگیرانه بودن آيین نامه آن، مورد  50ماهه اول سال  0ابالغ بخشودگی جرائم به استان ها و اجرای آن در  -
مايلان خلوش   قانون استفاده از حداکثر توان تولید در خصوص کارفر 10بر اساس ماده  به شکلی کهاستقبال قرار نگرفت 

در صورتی کله يلک دوره بحلران در لیسلت ايلن       ،حساب واحد های تولیدی صنعتی و معدنی تصمیم گیری شده است
ماه قبل از بحران اين واحد را مورد بررسی قرار داده و بله   18ماه از  16واحدها وجود داشته باشد، لیست های ارائه شده 

جرائم برای اين واحد اعمال می گرديلد و در نهايلت بله دلیلل علدم      استناد گواهی تشکل کارفرمايی موضوع بخشودگی 
ماه تقلیل پیدا کرده اسلت و بلر    18ماه از  9ماه به  18ماه از  16بررسی لیست های قبل از بحران  از اين موضوع، استقبال

يل شلده اسلت   اساس مصوبه هیأت وزيران به کارفرمايان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی تبد
ماهه برای رسیدگی به جرائم با ارائه گواهی تشکل کارفرمايی، بله   0که اين موضوع به کارفرمايان ابالغ گرديده و فرصت 

بله   اطالع رسانی گردد که اتاق زير مجموعه واحدهایدر اين خصوص درخواست گرديد موضوع به  ،آنها داده شده است
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 رالعمل بر روی سايت اتاق درج گرديده استاين دستوگفته معاون کسب و کار اتاق، 

ارائله ضلمانت بلانکی    مبنی بلر   03آيین نامه اجرای ماده  55تقسیط بدهی های معوقه به استناد ماده  اشاره به موضوع -
 دضمانت نامه بانکی معتبر گردضمانت نامه معتبر بانکی، ملکی يا چک جايگزين مقرر گرديده ، که در اين خصوص معتبر

تمديد کارت بازرگانی بلا همکلاری اتلاق    صدور مجوز رفع مشکل مراجعه حضوری به سازمان تأمین اجتماعی برای  -
اسفند ماه سال جاری به صورت آنالين و بدون مراجعه حضلوری  اين امر تا پايان ايران و انجام آن به صورت آنالين، که 

ين به سازمان تأمین اجتماعی ارائه داده و همزملان مجلوز از   انجام می پذيرد به شکلی که اتاق اطالعات را به صورت آنال
 طريق اين سازمان صادر می گردد

 صدور دستور اداری عدم حق برداشت شعب از تسهیالت اعطايی به واحدها -

 قانون تامین اجتماعی و ابالغ آن به واحدها از دو سال گذشته 83ماده حق بیمه مطابق  معافیتموضوع اصالح  -

ی حقوقی در سازمان با حضور قضات معتبر ديوان عدالت اداری و طرح وحل مشلکالت و ابهاملات در   تشکیل شورا -
 بخش بیمه ای، کارفرمايی و مستمری در اين شورا به صورت مستقل 

 ارائه ريز محاسبات صورتحساب های ابالغی به کارفرماياناقدام به  -

قانون تأمین اجتماعی جهت تأيید يا عدم تأيید بدهی يک  00اده هايی با اداره ثبت اسناد در خصوص م انعقاد تفاهم نامه -
 کارگاه به صورت آنالين در نقل و انتقال اسناد و منافع کارگاه 

حل مشکالت ناشی از دريافت لیست حق بیمه جاری منوط به تسويه بدهی به شکلی که در خصوص واحلدهايی کله    -
 جاری هیچگونه وابستگی به يکديگر نداشته باشند دريافت بدهی و دريافت لیست حق بیمه ،بدهی دارند

اشاره به تصويب موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان در مجلس و تأکید بر اينکه اين موضوع بارمالی سنگینی برای  -
 سازمان به بارخواهد آورد 

اعالم آمادگی پیرامون تشکیل کارگروهی در راستای مشکالت مربوط به مشاغل سخت و زيان آور به منظور هلم سلو    -
 نمودن تشکل های کارفرمايی و کارگری  

 در ادامه ساير اعضاء و میهمانان به ارائه ديدگاه ها و نظرات خود پرداخته و به اهم موارد زير اشاره نمودند: 
در انتشارات پژوهشگاه قوه قضايیه کله   "اسی دعاوی و آراء شعب بدوی ديوان عدالت اداریگونه شن "چاپ کتاب  -

 در اين خصوص مقرر گرديد اين کتاب توسط کمیسیون برای اعضا و میهمان تهیه گردد

اين ع نفبا توجه به اينکه اين اقدام به احیاء واحدهای تعطیل  در تأمین اجتماعی و امور مالیاتیضرورت تالش سازمان  -
 و منجر به افزايش تعداد بیمه شدگان و مؤديان آنها خواهد شدخواهد بود سازمان ها 

پیشنهاد صدور مجوز نقل و انتقال مالکیت ماشین آخت واحدهای تعطیل بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی توسط اين  -
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از اجرائیلات خلود را   کله سلازمان   راه اندازی می باشلد بله شلکلی     سازمان، که در حال واگذاری به فرد ديگری جهت
 نمايد به فرد جديد را صادرتعهدات به همراه انتقال انتقال مالکیت آخت برداشته و اجازه  ماشین

 

 يا  ظاتحمال تاريخ انجام مسئول انجام متخذه تصميمات و اقداماتنتايج، 

 پيگيریمسئول
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0 
 

 "گونه شناسی دعاوی و آراء شعب بدوی ديوان علدالت اداری  "کتاب 
توسط کمیسیون برای اعضلا و میهملان    ،انتشارات پژوهشگاه قوه قضايیه

 تهیه گردد
مقرر گرديد ضمن تشکر از جنابان آقايان افخمی راد و محمدی در جهت 
پیگیری مسائل، موارد مطروحه از طرف ايشان طی نامه ای مورد پیگیلری  

 قرار گیرد. 
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