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 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانهم وبودهج کشور

 سازمان مدرییت وربانهم رزیی استان اصفهان

:  45صورتجلسه :  08/03/1399    هبنشجنپاترخی ربگزاری

 16:30           زمان: مدرییت اقتصاد مقاومتی استان اصفهانو  ستاد راهبری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

کان: سالن اجتماعات  رم  ی استاندا
 دبیر ستاد: رئیس سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان

 

 دستور کار جلسه:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  –های پیشنهادی حوزه تأمین اجتماعی )از دیدگاه بخش خصوصی( ارائه مشکالت و راه حل -1

 اصفهان.

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان.  -ارائه مسائل و پیشنهادات اصالحی در حوزه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی استان  -2

  ریاست محترم جلسه –بندی جمع -3

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

( در سالن اجتماعات 16:30)راس ساعت  08/03/1399ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر پنجمین و چهل

ین و مدیران سازمان تأمین مدعو همهبا حضور  استان اقتصاد مقاومتی ی و مدیریترییس ستاد راهبر استانداری به ریاست استاندار محترم و

  طبق لیست پیوست تشکیل گردید.  اجتماعی کشور

مین سازمان تأ رئیساز حضور  و تشریح جایگاه استان در صنعت و جامعه کارگری کشور پرداخت ابتدا استاندار اصفهان بهاین جلسه  در

 سازمان مدیریت و رئیسقرائت دستور جلسه توسط  باسپس  همچنین جامعه کارگری استان تشکر نمود. اجتماعی کشور در استان و

 استان، دستور جلسه مطرح گردید. ریزیبرنامه

مین اجتماعی از دیدگاه بخش خصوصی استان را نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مسائل مربوط به حوزه تأ در ابتدا

، معدن و تجارت استان نیز مسائل خانه صنعترا نماینده  های بخش خصوصیدر ادامه دیدگاه .باشد(به پیوست می مطرح نمود ) فایل ارائه

صنعت، معدن و های خود را نیز ارائه دادند. نماینده خانه شان ضمن برشمردن مشکالت حوزه تأمین اجتماعی راه حلای. را طرح نمودند

اشتند که یکی از مسائل سازمان است بیان د اجتماعی مینهای سازمان تأش خصوصی در واقع صاحب اصلی سرمایهبا بیان اینکه بخ تجارت

این میانگین باید سی ساله محاسبه شود تا حقوق سازمان  سال آخر است و ی براساس میانگین دومحاسبه حقوق بازنشستگ تأمین اجتماعی

دریافتی از این سازمان توسط میزان خدمات  ،صاحبان سرمایه آن از بین نرود. همچنین باید براساس حق بیمه پرداختی و تأمین اجتماعی

ین کارگران افزایش ر بانگیزه پرداخت مطابق حقوق د تمایل به پرداخت حق بیمه وعث خواهد شد که باتعیین گردد. این موضوع  شدگانبیمه

ع اخت بیمه بیکاری را نیز به سمنحوه پرد در ادامه پیشنهادات خود در مورد سازوکار و صنعت، معدن و تجارت استانیابد. نماینده خانه 
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کارگران  یهاارتباط بین پرداخت کامل شده و نکه بانک اطالعات به روز وای بیان داشت که باید کارت هوشمند تهیه گردد تا مدعوین رساند و

های یز از خواستهتشویقات خاص برای کارفرمایان خوش حساب ن گردد. در نظر گرفتن امتیازات و پذیرکنند امکانخدماتی که دریافت می و

 بود. صنعت، معدن و تجارتنماینده خانه 

بیان داشت  ها ارائه نمود ووطی در مورد آنعاون سازمان تأمین اجتماعی کشور توضیحات مبسم ،خصوصی های نمایندگان بخشپس از ارائه

 .ت بخش خصوصی در حال حل شدن استل با مشارککه تعدادی از این مسائ

صنعت، معدن و تجارت استان  مدیرکل ،اقتصاد مقاومتیمدیریت  ی وستاد راهبر استان و و رفع موانع تولید تسهیل کارگروهبا توجه به تلفیق 

 مین اجتماعی استان داد. براساس مباحثجلسات مختص رفع موضوعات حوزه تأ رفع موانع تولید و لسات ستاد تسهیل وگزارشی از تعداد ج

ین واحد صنعتی استان که هنوز حل نشده است به استانداری به عنوان مسئول حل مسائل ب 26ل طرح شده توسط ایشان مقرر شد مسائ

م بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی شدند خواستار تعیین تکلیف بخشودگی جرائهای اجرایی ارجاع گردد. همچنین ایشان دستگاه

 باشد(.، معدن و تجارت استان به پیوست میصنعت اداره کل) فایل ارائه شده توسط 

. پرداخت استان کارگری لمسائ طرح به استان ، کار و رفاه اجتماعیتعاون کل اداره نماینده، ، معدن و تجارتصنعت اداره کل گزارش از پس

 بوده استانی اختیارات چارچوب در که هاییآن و شده بندیجمع استان در متعدد جلسات طی قبال کارگری حوزه لمسائ داشت اظهار ایشان

 مشاغل نامهبخش که تندداش اظهار ایشان. داشت ملی سطح در اختیارات به نیاز که نمودند مطرح را لیمسائ سپس ایشان .است شده حل

 مشاغل مورد در شکایات به رسیدگی یندفرآ حل برای. است کرده ایجاد را زیادی لمسائ و بوده نفعانذی همه اعتراض مورد آورانزی و سخت

 زیرا گردد منتقل استان اجتماعی مینتأ اداره کل به ، کار و رفاه اجتماعیتعاون کل اداره از آن دبیرخانه که شد درخواست آورزیان و سخت

 .باشدمی سازمان آن در مربوطه اطالعات

اما برای کاهش بیشتر آن باید  ،سال گذشته در استان کاهش یافته است 5طی  براساس بیانات نماینده آن اداره کل حوادث ناشی از کار

قرار گیرد تا این اداره  ، کار و رفاه اجتماعیاستان وجود دارد در اختیار اداره کل تعاونمین اجتماعی تأاداره کل  یی که درهااطالعات کارگاه

 د.این زمینه اقدام نمای های الزم درآموزش کل بتواند نسبت به بازرسی و

راه حل آن را دادن اختیار به مؤسسات  تخلفات مرتبط به آن اشاره کرد و ل ناشی از اشتغال پنهان ودامه نماینده آن اداره کل به مسائدر ا

ای هگیری بتوانند هزینهنمونه صرفه اقتصادی کند( دانست تا با بررسی و سسات ایجاد درآمد وازوکاری که برای این مؤبه همراه سکاریابی )

مین سازمان تأ و کار و رفاه اجتماعی ،تعاونین بین اداره کل کاهش دهند. برقراری ارتباط آنال مین اجتماعیبیمه بیکاری را برای سازمان تأ

ی فرآیندها ها کاسته وح گردید این ارتباط از حجم مکاتبات این دستگاهرطان ممین اجتماعی نیز توسط ایشمدیریت درمان تأ اجتماعی و

توسط  نش حسابادر نظر گرفتن مشوق برای خو ،. همانند نظر نمایندگان بخش خصوصیرسیدگی به مسائل کارگران را کاهش خواهد داد

 ه کل مطرح گردید.اراین اد

های طالعات در زمینه درآمدها و هزینها مین اجتماعی کشور در ابتدای سخنان خود به طرح آمار وجناب آقای دکتر ساالری رئیس سازمان تأ

 ، کار و رفاه اجتماعیتعاون اداره کل ل طرح شده توسط بخش خصوصی وهای ایشان برخی از مسائبراساس صحبت .این سازمان اشاره کردند

 حقوقی ل از قبل نیز توسط این سازمان در حال بررسی کارشناسی واین مسائ استان صحیح است و ، معدن و تجارتصنعت سازمان استان و

ده های دولتی تحلیل شدستگاه بخش خصوصی و یل با همکارایشان بیان داشتند که این مسائ .جهت طرح در مجلس شورای اسالمی است
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نامه صادر بخش 2000زمان تاکنون حدود اسراساس اطالعات موجود از ابتدای تأسیس این ب .است های آن در حال نهایی شدنراه حل و

های ئتها به هیاست تا به این طریق ورودی پروندهسازی آن شفاف ها ونامهیع این بخششده است که یکی از اهداف آن سازمان تجم

 یابد. بدوی کاهش اجرایی و

خیر چند روزه در پرداخت را مشکالت بانکی علت تأ دادند و کاملیدر مورد پرداخت بیمه بیکاری به بیکار شدگان ناشی از کرونا توضیحات 

ل بانکی ) اخذ شماره حل مسائ تکمیل اطالعات و به توجه ایشان ابراز امیدواری نمودند با بررسی وضعیت بیکاری ناشی از کرونا دانستند. و

 خواهد شد. بعدی تسریع هایپرداختدر ها( شبا از بانک

سال(  43حدود ط سن مستمری بگیران این سازمان )آمار مربوط به متوس آور وزیان یید مشکالت مربوط به مشاغل سخت وایشان ضمن تأ

 حل خواهد شد. ل نیز طرح ود که با تشکیل مجلس جدید این مسائاظهار داشتن

ها طرح گردید که قرار شد استان مشکالت دو واحد تولیدی نیز توسط نمایندگان آنیرکل صنعت، معدن و تجارت باتوجه به درخواست مد

 ارچوب قانون حل وها توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی کشور در چآن و مدیریت اقتصاد مقاومتی مسائل بعد از جلسه ستاد راهبری

 فصل گردد.

ت با مدیران سازمان به برگزاری جلسا بندی جلسه پرداختند ومدیریت اقتصاد مقاومتی استان به جمع ی وبررییس ستاد راه ،در پایان جلسه

 وان استان در مجلس شورای اسالمی )همچنین ایشان با توجه به ظرفیت نمایندگ .کید کردندن اجتماعی کشور به صورت آنالین تأمیتأ

سهم باالیی در جمعیت کارگری کشور دارند( خواستار حمایت از لوایح این سازمان در صحن هایی که نمایندگان استان ظرفیت استفاده از

 های مجلس شدند.کمیسیون علنی مجلس شورای اسالمی و

 مصوبات جلسه:

 جام گیرد.مین اجتماعی برای برگزاری جلسات آنالین انبا دفتر ریاست سازمان تأ ستاندار اصفهانا دفتر طرف مقرر شد هماهنگی الزم از -1

و  فع موانع تولیدر و تسهیل کارگروه ی ازمصوبات آینده ماه پیگیری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ظرف یک با مقرر شد -2

 تصمیم نهایی اخذ گردد. مین اجتماعی استان لغو شده است به استانداری ارجاع وکه توسط سازمان تأ آن ذیلهای تخصصی کمیته

برداری در حوزه ها جهت بهرهاطالعات کارگاه ،رفاه اجتماعی استان کار و ،پیگیری اداره کل تعاونبا  آینده ماه مقرر گردید ظرف یک -3

رفاه  کار و ،مین اجتماعی استان در اختیار اداره کل تعاونمدیریت درمان تأ تماعی وش حوادث ناشی از کار از سازمان تأمین اجکاه آموزش و

 ی استان قرار گیرد.اجتماع

مین اجتماعی مدیریت درمان تأ مین اجتماعی وقرار شد ارتباط آنالین بین تأ رفاه اجتماعی و کار ،پیگیری اداره کل تعاون با مسئولیت و -4

ظرف  اقتصاد مقاومتیمدیریت  ی وباید به ستاد راهبر مشکالت برقراری این ارتباط را ل ول برقرار گردد. این اداره کل مسائبا این اداره ک

 ماه آینده گزارش نماید. یک

اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و خانه صنعت، ) ارائه شده توسط بخش خصوصی نهایی هایفایل مقرر گردید پیشنهادات و -5

اقتصاد مدیریت  ی وبرتحویل دبیرخانه ستاد راه پس از ارسال صورتجلسه هفته ظرف حداکثر یک ،در جلسه معدن و تجارت اصفهان(

 را هایی که موانع قانونی ندارندروز ضمن بررسی این پیشنهادات آن 15پس از آن سازمان تامین اجتماعی ظرف  استان قرار گیرد. مقاومتی

اقتصاد مدیریت و به دبیرخانه ستاد راهبری  ،های پیگیری توسط آن سازمانروش سایر پیشنهادات را با ذکر دالیل عدم اجرا و اجرا نموده و

 مایند.استان ارائه ن مقاومتی


