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صورتجلسه سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

36

96/07/19

10:00

11:50

جلسات حوزه استاندار

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

پیش از دستور جلسه:
تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید محمد کیامیری که در فرازهایی نوشته بودند  :خدایا دوست
دارم هنگام شهادت  ،بدن من مانند سقای دشت کربال حضرت عباس(ع)بی دست گردد.
دستورجلسه :
 .1ارائه آمار و اطالعات اقتصادی استان
 .2طرح مشکل گسترش فضای کسب و کار شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران
 .3پیگیری مشکالت فعاالن حوزه ساختمان و عمران با اداره کل تامین اجتماعی
 .4طرح مشکالت اتحادیه و تعاونی مرغداران گوشتی و تخم گذار استان
مصوبات ملی جلسه سی و ششم : 96/07/19
ردیف

مصوبات

مسئول

1

باتوجه به ابالغ نسخه جدید مکانیزه دریافت اسناد خزانه اسالمی  ،چنانچه در مرحله اجرا مشکالتی وجود
داشته باشد در جلسات آتی پیگیری بعمل خواهد آمد ( .ملی)
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مصوبات استانی:
ردیف

مصوبات

مسئول

1

معاونت هماهنگی
در خصوص پیگیری مشکل شرکت مهرگستران زیاران مقرر گردید مکاتباتی با سازمان دام پزشکی کشور ،
امور اقتصادی
وزارت جهادکشاورزی  ،صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی با امضای استاندار محترم صورت پذیرد .
استانداری

2

اداره کل تامین
اجتماعی استان/
مدیران و
ذیحسابان دستگاه
های ذیربط

اداره کل تامین اجتماعی جهت اطالع از اتمام قراردادهای پیمانکاری ،میزان مبلغ دریافتی پیمانکاران و
نیازهای اطالعاتی دیگر در مورد پیمان بصورت همزمان از کارفرما و ذیحساب همان دستگاه استعالم نماید و
رونوشت هم برای پیمانکار ارسال شود .
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ردیف

مصوبات

مسئول

3

انجمن انبوه سازان ساختمان استان قزوین تا سقف  500نفر کارگر شاغل ساختمانی دارای کارت مهارت فنی
جزء رسته های ساختمانی مشخص شده در قانون که فاقد پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند را به اداره کل
تامین اجتماعی جهت برقراری بیمه در چهارچوب مقررات معرفی نمایند .

انجمن انبوه
سازان

4

5

6

با توجه به اهمیت صنعت ساختمان در رونق اقتصاد کشور (استان) در صورت درخواست متقاضی دریافت
پروانه ساختمانی  ،سازمان تامین اجتماعی می بایست به استناد آئین نامه اصالحیه تبصره یک ماده پنج قانون
اداره کل تامین
بیمه کارگران ساختمانی حق بیمه سهم کارفرما طبق دستورالعمل سازمان و با مجوز اداره کل و دریافت
اجتماعی و
وثایق الزم و بدون سود در خصوص تعداد اقساط مقرر در قانون حداکثر مساعدت را به عمل آورد  .توضیح
شعبات آن
اینکه تا هجده قسط بصورت عمومی شعبات تامین اجتماعی مجاز به انجام کار می باشند و با معرفی انجمن
انبوه سازان به اداره کل این تقسیط می تواند حداکثر تا سی و شش ماه افزایش پیدا کند .
با توجه به بندهای مصوب فوق ( 4و )3مشکل بیمه کارگران ساختمانی در سطح استان مرتفع می گردد و از
انجمن انبوه
طرفی کارفرمایان حقیقی و حقوقی هم در چارچوب مقررات تامین اجتماعی مشکلی در خصوص بیمه به
سازان  /اداره کل
روش کارفرمایی ندارند لذا مقرر گردید چنانچه مصداقی در این خصوص در شورای گفت و گو و انجمن انبوه
تامین اجتماعی/
سازان وجود دارد مراتب با مستندات به اداره کل تامین اجتماعی استان ارسال تا در اسرع وقت نسبت به حل
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موضوع بیمه کارفرمایان حقیقی(کارفرما و کارگر) راه حل مناسبی اتخاذ و نتیجه اعالم گردد.
در خصوص پیمانکارانی که دارای پیمانکار فرعی می باشند در صورتی که حق بیمه طبق صورت وضعیت
های پیمانکار اصلی پرداخت شده و یا مفاصا حساب صادر شده باشد بابت کارکرد پیمانکار فرعی حق بیمه ای اداره کل تامین
دریافت نمی شود و مفاصا حساب بابت پیمانکار فرعی نیز صادر می شود و در صورتی که از طرف پیمانکار اجتماعی استان
فرعی حق بیمه ای پرداخت شده باشد از حق بیمه پیمانکار اصلی کسر خواهد شد.

7

پیگیری های الزم قانونی برای اضافه شدن رشته مهندسی به عنوان شغل در قوانین سازمان تامین اجتماعی
بعمل آید و از طریق کارگزار (نظام مهندسی) نسبت به دریافت حق بیمه به روش بیمه صاحبان حرفه و
مشاغل آزاد در رسته مهندسی اقدام نمایند.

اداره کل تامین
اجتماعی استان /
اداره کل تامین
اجتماعی

8

اداره کل تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی را پس از اتمام پروژه های خارج از
شمول این قانون و خروج نام آنها از لیست بیمه پیمانکاران ساختمانی  ،مجدداً برقرار خواهد کرد .

اداره کل تامین
اجتماعی استان

9

معاونت امور
به منظور بررسی راه های کاهش هزینه های اولیه سرمایه گذاران و پیمانکاران انبوه ساز در سطح استان جلسه ای به
عمرانی استانداری
ریاست معاونت محترم عمرانی استاندار و سایر دستگاه های ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود .

10

در خصوص مشکل اتحادیه و تعاونی مرغداران استان جلساتی با حضور مدیران عامل این اتحادیه و تعاونی و همچنین
روءسای دستگاه های ذیربط دولتی با محوریت دبیرخانه شورای گفت و گو تشکیل و مشکالت بخش خصوصی و
تعاونی در این حوزه بررسی و حل و فصل گردد .
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