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 :مشروح مذاکرات جلسه

 :تهران مقیمی رئیس محترم شورای گفتگوی استانجناب آقای مهندس 

عید سعید فطر و هفته اوه اضائیه، ورخصوص مباحث ضمن تبریک  و رئی  شورای گفتگوی استان استاددار متتر  تهران -

ایمو ها را ور بازار دوسادات درخ ارز دباید  :ااتصاوی پ  از تصمیم گیری ووتو ور ارتباط با سیاستهای ارزی بیان واشتند

افزایش چشمگیر ایموو هوا ور بوازار خووورو خصوصوا        .کاالهای مصرفی بصورت غیر اصوتی و غیر منطقی افزایش وهد

ور بازار واخل به  هزار تومادی 90تا  93تومادی وارو کشور شده اسو و اکنون با ارز بین  0733خووروی خارجی که با ارز 

 . ز یک بازار دامطمئن تبعیو می کندازار ما افروش می رسد دشان می وهد که ب

ورصودی ایموو برخوی از     03توا   93افزایش پ  از افزایش درخ ارز، : رئی  متتر  شورای گفتگوی استان تهران افزوودد -

بوه تبوع قن افوزایش ایموو خووروهوای       و و خوورو فراتر از تصور بووو و کاالها منطقی اسو وتی جهش ایمو ها ور وار

 تعواو   که خوشوبختاده برخوورو الز  صوورت گرفوو و ایموو هوا ور ایون بوازار ور حوا  م          ساخو واخل دیز اتفا  افتاو

ضمن اینکه مسئوتیو ما را به عنوان شورای گفتگو سنگین تر می کند که بتوادیم جلوی این دوع برخوروهوا را   ،شدن اسو

د حتموا از  زیرا اگر افزایش ایمو ها ور بازار کاالهای مصرفی همچنوان اواموه واشوته باشو     ی بگیریمور بازار بصورت منطق

 .دخواهد واشوبددبا  طریق تعزیرات و بخش های ماتیاتی تصمیماتی اتخاذ خواهدشد که اطعا برای بازار اثرات خوبی 

 استادداری برای بازویدهای مونمم از بخوش هوای ااتصواوی     هفتگی استاددار متتر  تهران ور اوامه جلسه با اشاره به بردامه -

 ورموورو دتووه  مطور  شوده   موده مشوکالت   ع: گفتنداستان و واحدهای توتیدی و کسب و کار ور سطح شهرها و مناطق 

و اکنون که اادون ماتیات بر ارزش افزووه ور  گرفتاری های قن برای فعاالن ااتصاوی اسوماتیات برارزش افزووه و اجرای 

بخش خصوصی و ووتتی، سعی کنیم اصال  این اادون بگوده ای ادجوا  شووو   وستور کار مجل  ارار وارو باید با همفکری 

 .پ  از تصویب با مشکالتی که االن با قن روبرو هستیم، مواجه دشویم که

 :  تهران دبیر محترم شورای گفتگوی استان مهندس خوانساریجناب آقای 

با گذشو حدوو سه : عید سعید فطر بیان واشتندو وبیر شورای گفتگوی استان ضمن تبریک  تهران بازرگادیاتا  رئی  متتر   -

ماه از تصمیم ووتو مبنی بر تک درخی کرون ارز و ممنوعیو خرید و فروش قن هنوز ابهامات زیاوی وجوو وارو و اشوکاالت  

و سیاسو ها و تصمیمات غیراصوتی و غیرمنطقی ووتو باعث دابسوامادی ور بوازار   . این تصمیم ووتو کامال دمایان شده اسو



 

 

و دکته بعدی دورخ   سا  تواف گرفته شد 4اوتین ایراو به سیاسو ارزی ووتو اینسو که این تصمیم پ  از . کاالها شده اسو

تومادی والر بوو که این رام وااعی و کارشناسی شده دیسو و بهمین وتیل تقاضا برای وریافوو ارز بوه شودت افوزایش      4033

اسوو و  میلیارو والر ثبوو سوفارش صوورت گرفتوه      03وو ماه اخیر دزویک به  یافته به طوری که به گفته مقامات ووتتی، طی

دشان وهنده باال رفتن تقاضا بورای وریافوو    ،همچنین افزایش تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگادی طی هفته های اخیر

   . ارز می باشد

هزار تومادی اسوو وتوی    7تا  6کاالهای صاوراتی که ور واخل کشور توتید می شوو با درخ ارز  عمدتا : ایشان ور اوامه افزوودد -

تومان ور واخل عرضه کنند کوه ایون موضووع     4033ووتو صاورکنندگان را مکلف کروه اسو که ارز صاوراتی خوو را با درخ 

 . مشکالتی را برای صاورکنندگان ایجاو کروه اسو

 طبق بخشنامه های ووتتی، خرید و فروش ارز خارج از سیسوتم تعریوف شوده   : ور اوامه جلسه گفتندرئی  متتر  اتا  تهران  -

از سوی بادک مرکزی ااچا  تلقی می شوو ضمن اینکه مقامات مسئو  ووتتی بارها اعال  کروه ادد که تمامی دیازهای ارزی را 

لکه شددی هم دیسو و اینگوده برخوروهوای خوالو وااوع بوا     می توادند تأمین کنند، ور حاتیکه این اوعا ده تنها وااعی دیسو ب

ور شرایطی که فشارهایی از خارج بور کشوور وارو موی شووو     . صنعتگران و فعاالن ااتصاوی از سوی ووتتمروان صتیح دیسو

    .ووتو باید شفاو عمل کند و اعال  دمایند که توان تخصیص ارز تنها برای کاالهای ضروری و مواو اوتیه را واردد

ووتو باید هرچه سریعتر اجازه وهود توا   : وبیر متتر  شورای گفتگوی ووتو و بخش خصوصی استان تهران پیشنهاو واودد که  -

و واروکنندگان خرید و فروش شوده و ایون بخوش از ارز بوه کاالهوای      ارز صاوراتی خرو با ایمو توافقی میان صاورکنندگان 

 .اوتویو وو و یا سه تخصیص واوه شوو

مجموعه حاکمیو هنووز بوه   : بیان واشتنداتا  تهران با اشاره به تتریم های بعدی قمریکا پ  از خروج از برجا  متتر  رئی   -

ایندفعه تتریم هوا بسویار جودی تور از ابول اسوو        . طور جدی ور فکر تدوین سناریوهای مقابله با تتریم های جدید دیسو

که وفعه ابل برای وورزون تتریم ها پیدا کروه بوویم را شناسایی کروه و ورحا  بسته شدن اسو و بسویاری از   ا منافذیکقمری

 روابو  بوادکی را   کشورهایی که بعنوان ووسو با ما همکاری موی کرودود، اکنوون پویش اود  شوددد و کشوور را تور  و یوا          

 .این تتریم ها را قماوه کنند و زمان را دباید ازوسو واوووتو و حاکمیو باید بردامه های مواجهه با . متواف کروه ادد

: ایشان ور اوامه سخنان خوو از افزایش دقدینگی بعنوان بتران ویگری که ااتصاو کشور را تهدید می کند دا  برودود و افزوودود   -

چنادکه ور ظرو کمتر از یک ماه هفو میلیون و سیصدهزار سکه روزاده هزار میلیارو تومان به دقدینگی کشور اضافه می شوو 



 

 

بوه بتوران   اگور بمواوع    .به فروش رفوو تن طالی کشور ور عرض یک ماه  73تا  63بعبارتی و  حدوو وه هزار میلیارو تومان

 .خواهد کروزویک همادند مسئله ارز این بهمن برسر ااتصاو کشور ریزش دقدینگی رسیدگی دشوو یقینا  ور قینده ای د

 یکی از والیل بوی رویوه افوزایش ایموو هوا ور بوازار خووورو داشوی از تصومیمات          : رئی  متتر  اتا  تهران ور اوامه گفتند -

افوزایش  . اسو که به یکباره واروات خوورو به کشوور را ممنووع اعوال  کورو    غل  وزارت صنعو، معدن و تجارت ور گذشته 

طع تأمین ارز برای خوورو از سوی ووتو باعث بروز مشکالت امروز و دابسوامادی  ورصد و ا 933تعرفه های وروو خوورو به 

 .ور بازار خوورو شده اسو

 :نجفی منشمهندس جناب آقای 

تهدید قمریکا مبنی بور ظهوور تتوریم هوای بوه شودت       با اشاره به  رئی  متتر  کمیسیون مشورتی کسب و کار اتا  تهران -

 کارشونا  متخصوص را بورای تودوین     033وزارت خزادوه واری قمریکوا وسوو کوم     : بیان کرودود  سختگیراده علیه ایران

 هوزار دفور را بوه    0بردامه های تتریمی علیه ایران مأمور کروه سو که ور ایران دیز بایود بورای مقابلوه بوا ایون تهدیودها       

پیشونهاو موی شووو ایون سوتاو بوا       . ضروری بنمر موی رسود  بتران تتریم ها ایجاو ستاوی برای مقابله با  تذا . کار گرفو

ور اتا  بازرگادی تهران مسوتقر  متوریو معاون او  متتر  رئی  جمهور ایجاو شوو و کارگروه استان تهران این ستاو دیز 

گوادی  اتا   اصوناو، تعواون و اتوا  بازر    0ای باشد که مسائل از طریق قحاو به صنف و از طریق شوو و مکادیز  قن بگوده

 . تهران به این ستاو ادتقا  پیدا کند ضمن اینکه از سوی استادداری دیز دمایندگادی وردمر گرفته شوو

 استاددار متتر  تهران که ریاسو شورای گفتگوی ووتو و بخش خصوصی را دیز بعهده واردد،این موضوع مورو استقبا    -

تهران و با حضور وودفور دماینوده از اسوتادداری و وودفور     ستاوی تتو دمارت رئی  متتر  اتا  : ارار گرفو و مقرر شد

دماینده از اتا  بازرگادی تهران و یک دماینده از اتا  اصناو تشکیل شوو و ضمن رصود بوازار پیشونهاواتی را تهیوه و بوه      

 .  ووتو ارسا  دماید تا پ  از تصویب به کل کشور تعمیم واوه شوو

 :شاکرمیجناب آقای 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی براسا  مصوبه جلسه ابلی شورای گفتگوو پیراموون بیموه کوارگران سواختمادی و     مدیرکل متتر   -

 :کار گروهی که بهمین منمور تشکیل گروید توضیتاتی را بشر  زیر ارائه دموودد

اادون بیمه کارگران ساختمادی ور طی ساتیان متواتی وستخوش تغییراتی شده اسو که منجر به ایراواتی شده اسوو و دیواز بوه     -



 

 

کلیوه   ی بوا حضوور  جلسوه کوارگروه  ور این رابطه بر اسا  مصوبه جلسه ابل شوورای گفتگووی اسوتان تهوران     . اصال  وارو

 .  تشوکیل گرویود  ... اری، سازمان تأمین اجتماعی، تشکل هوای کوارگری و  کارشناسان وستگاههای ذیرب  اعم از اتا  ها، شهرو

وید و هیچ کدا  مشکل را بصورت ملی و کلی دمی ر وفاع از منافع خوو صتبو می کرومتأسفاده هر وستگاهی وور این جلسه 

 .گران ساختمادی وارو اسواشکا  اساسی بر اادون بیمه کار 0ور مجموع به این دتیجه رسیدیم که  .تا ورصدو رفع قن باشد

 دگوینشناسایی کارگران ساختمادی اسو که اصوال به چه کسادی کارگر ساختمادی می اوتین اشکا  این بخش، عد  توادایی ور  -

بورای ثبوو دوا  و شناسوایی     با تعیوین شورای  الز    که ور این رابطه پیشنهاو ایجاو ساماده ای  ،و باید وارای چه شرایطی باشد

 .ساختمادی از سوی کارگروه مطر  شدکارگران 

 براسوا  تیسوتهایی را  پیمادکواران   عووارض، % 90عالوه بور   وریافو حق بیمه های مضاعف اسو که ،یکی ویگر از مشکالت -

 .باید پرواخو کننداادون تأمین اجتماعی  02و  02مواو 

کواربری هوای مسوکودی، اواری و تجواری و     اشکا  بعدی ور این بخش، وریافو حق بیمه یکسان از کارگران سواختمادی بوا    -

 .استادها اسومختلف تهران و  و دواحی همچنین ور مناطق

ور رابطه با شناسایی کارگران ساختمادی، کارگروهی با دا  کارگروه رفع موادع بیمه کارگران ساختمادی بوا حضوور دماینودگان     -

ار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که زیور دمور معاودوو    متتر  مجل  و تشکل های کارگری و کارفرمایی ور وزارت تعاون، ک

ی برای ثبو دا  کارگران سواختمادی مطور  و   رفاه اجتماعی وزیر کار فعاتیو خوو را قغاز کروه اسو و پیشنهاو ایجاو ساماده ا

 .به عهده وارومدیرکل متتر  امور بیمه ای مأموریو این کار را 

 .دمرات مودیران توأمین اجتمواعی متفواوت بووو     ور جلسه کارشناسی که با مدیران اجرائی تأمین اجتماعی برگزار کرویم، دقطه  -

بخشونامه ای را   :تذا با قاای زوا معاودو متتر  فنی و ورقمد سازمان تأمین اجتماعی طر  موضووع کورویم و ایشوان فرموودود    

به صراحو اعال  شده اسو پیمادکارادی که ور حوزه ساختمادی فعاتیوو واردود و   که ور این بخشنامه ( بپیوسو)صاور کرویم 

اوادون توأمین    02و  02ور زمان اخذ پرواده بابو پروژه پرواخو کروه ادد ور زموان تسوویه حسوا  مواوه      %90مبلغی را بابو 

ند متخلوف متسوو  موی شوودد،     رعایو دکناجتماعی از بدهی قدان کسر خواهد شد و اگر شعبات و اوارات تأمین اجتماعی 

  .بنابراین بتث گرفتن حق بیمه مضاعف صتو ددارو

راهکار یعنی بتث ساماده شناسایی کارگر ساختمادی و بخشنامه مذکور بخش عموده ای از دگرادوی هوا و مشوکالت      0با این  -

 ری و وردوواحی ورخصوص موضوع یکسان بوون پرواخوو هوا بوا کواربری هوای مسوکودی، اواری و تجوا       . مرتفع خواهدشد



 

 

مقرر شد ور کارگروهی که ور وزارت تعواون، کوار و رفواه اجتمواعی      و ادها بتث اصال  اادون اسوتمختلف تهران و شهرس

تشکیل می شوو طر  موضوع شوو و پ  از حصو  دتیجه با همکاری اتا  و وستگاهها و دهاوهای ذیرب  با اتفا  دمور طور    

و ور این رابطه جنا  قاای وکتر اسماعیلی رئی  کل متتر  واوگستری استان تهوران   شوویا الیته اصالحیه ای تدوین و ارائه 

 . و بازرسی کل کشور و واحد حقوای دهاو ریاسو جمهوری می توادند این مشکل را حل کنند

 :محمدیجناب آقای 

 و ااودامات  تغییورات  سواختمادی بیموه کوارگران   اوادون  ورخصووص   معاودو بیمه ای سازمان تأمین اجتمواعی  متتر  مشاور -

 :بیان واشتند ادجا  گرفته

حوداال وسوتمزو روزادوه    % 4و % 0بیمه براسا  تصویب شد و حق  00اادون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمادی ور سا   -

ایون اوادون    26ور سا  . مطاتبه می شد و براسا  قن کارگران ساختمادی منتصرا  ورمقابل حواوث داشی از کار بیمه می شددد

حداال وستمزو ماهیاده تعیین گروید و مقرر شد کلیه کارگران ساختمادی که وارای % 4اصال  شد و ضریب حق بیمه بصورت 

 .کارت مهارت فنی هستند با دا  دویسی بتوادند از تما  مزایای اادون بیمه های اجتماعی مادند سایر کارگران استفاوه کنند

ها و وستگاههای ووتتی از شمو  ایون اوادون    اجتماعی قمده اسو که، مؤسسات خیریه، شهرواریاادون بیمه های  0ور ماوه   -

اادون تأمین اجتماعی تیسو بیموه   02مستثنی هستند منتهی اگر پیمادکاران که کار ساختمادی ادجا  می وهند باید براسا  ماوه 

 . کارگران را به سازمان ارائه بدهند

، وه باشود رحق بیمه ای را واریز ککارگران ساختمادی ور ابتدای کار اگر پیمادکار بابو حق بیمه : گفته شده 5ماوه  0ور تبصره  -

 اصال  شد و ضوریب حوق بیموه کوارگران سواختمادی      10ماوه ور سا   این. ور حسا  کارگران ساختمادی منمور خواهد شد

 مجمووع % 90سوهم کارفرموایی بووو، تبودیل شود بوه       % 03کوه بوه عنووان     حداال وستمزو ماهیاده% 4تغییر پیدا کرو و بجای 

 .عوارض ساختمادی

موضووع   0 تبصره حذو شد که بنابر پیشنهاو اتا  بازرگادی ایران 0این  10سا   5تبصره بوو که ور ماوه  0ابلی وارای  5ماوه  -

 :ور وستور کار معاودو حقوای ریاسو جمهوری ارار گرفو

دماینده مجل   53اسو که با عنوان یک طر  با جمع قوری امضاء  مه های اجتماعی کارگران ساختمادییکی اصال  اادون بی -

ورصد برای این بخش کوه ور اوادون    4پیشنهاو سازمان تأمین اجتماعی این اسو که ضریب  وور وستور کار مجل  اراروارو 



 

 

 ده، تعدیل شووو و ور تموامی روسوتاهای کشوور بوه ازای هور مترمربوع یوک ورصود و ور شوهرهای زیور یکصودهزار             اید ش

 ورصود و کالدشوهرها بوه ازای    0/0هوزار دفوری بوه ازای     033ورصد حداال وستمزو ماهیادوه و ور شوهرهای    0/9دفر معاو  

شهرواری ها و یا از متل یک ورهزار حق ثبوو اسوناو    از متل ارزش افزووه دزو ورصد و مابه اتتفاوت کسری 4هر مترمربع  

 بدین ترتیب مشوکل پیمادکواران و مجمووع عوارضوی کوه بوین شوهرواری و سوازمان توأمین اجتمواعی موورو            .وریافو شوو

 .حل می شوواختالو اسو 

ور  را به حسوا  کوارگران هموان پیمادکوار ور پایوان ووره      ابتدای کار واریزی پیمادکار ور که مجدوا  بتواناسو ویگری بندی  -

اجرا می شووو کوه    صاور شده 21ای که ور سا   بخشنامهبراسا  فعال   .هنگا  اخذ مفاصا حسا  تأمین اجتماعی منمور دموو

زمان احوراز بشووو   ور بخش وو  سایر موارو صراحتا  گفته شده، اگر پیمادکار ور هنگا  صدور پرواده پرواختی واشته و برای سا

 ایون مبلوب بوه حسوا  کوارگران پیمادکوار       02که این پرواختی بابو همان پروژه بووه ور هنگا  وریافو مفاصا حسوا  مواوه   

 . ، بنابراین پرواخو مضاعفی صورت دمی گیرومنمور می گروو

 :دکتر اسماعیلیجناب آقای 

 :بیان دموودود  21و تاریخ بخشنامه ور سا   10تصویب اادون ور سا   با اشاره به رئی  کل متتر  واوگستری استان تهران -

تبصره ور اادون اخیر، تزو  تجدید بخشنامه جهو قگاهی زیور   0با توجه به مؤخر بوون اادون دسبو به بخشنامه و حذو  

 .مشکلی بوجوو دیاید مجموعه سازمان تأمین اجتماعی ضروری بنمر می رسد تا ور هنگا  مراجعه پیمادکاران با کارشناسان

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

را بیمه کارگران ساختمادی گزارشی تتلیلوی   اادون 5اصال  ماوه  اائم مقا  متتر  وبیر شورای گفتگوی استان ورخصوص -

ارساتی وضعیو کارگران ساختمادی، ورقمد باتقوه سازمان تأمین اجتماعی، جوابیه شهرواری ور پاسخ دامه : متور شامل 4با 

 (.بپیوسو)از سوی وبیر متتر  شورای گفتگوی تهران و پیشنهاو اصالحیه اادون  ارائه دموودد

پایگواه   00ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعال  کوروه اسوو کوه بوا ایجواو      زو: ایشان ورمورو گزارش تتلیلی بیان دموودد

دفر ور این پایگاهها دا  دویسی کروه ادد که  9،403،333روز تا ام و ، شناسایی این رسته از شاغلین صورت می گیرودامنویسی

 اراراسوو توا یکمواه قینوده از طریوق سواماده بورخ  وزارت        پذیرفتوه دشوده ادود و     عد  شمو دفر قدها به علو   003،333

 سوازمان  دفر باایمادوده مراتوب بوه    9،903،333با رسیدگی به شمو   .مذکور با سازمان تأمین اجتماعی این مشکل حل شوو



 

 

  .تأمین اجتماعی اعال  خواهدشد

 :شورای گفتگوی استان تهران 99/30/9017اتف ت مورخ / 9477/17خالصه پاسخ شهرواری تهران به دامه شماره  -

مبنای اادون بیمه کارگران ساختمادی دسبو به متاسبه حق بیمه کارگران بر 5ها تا ابل از ابالغ اصالحیه جدید ماوه شهرواری

 .داخاتص کل بنای ساختمادی فارغ از دوع استفاوه از ساختمان ور ساماده هوشمند شهرسازی اادا  می دمووددمساحو 

 براسوا  تفاهمناموه   ، شوهرواری ملوز  بوه اجورای مفواو اوادون      96/31/9010ور  5امّا با تصوویب و ابوالغ اصوالحیه مواوه     

بوا اعوال     03/34/9014 -96624بوه شوماره    ین اجتمواعی های کشور با سوازمان توأم  ها و وهیاریفیمابین سازمان شهرواری

 :عوارض با عناوین

 عوارض زیربنا برای کلیه کاربری های مسکودی، پذیره تجاری، اواری، قموزشی و ورزشی و غیره -9

 عوارض تراکم پایه، تراکم مجاز، تراکم مازاو -0

سواختمان بوه سوازمان توأمین      عوارض پیش قمدگی، باتکن و اضافه ارتفاع و معرفی متقاضیان صودور پروادوه   -0

 .دمایداجتماعی اادا  می

ها علیرغم دارضایتی مرو  و مغایرت اادون با دف  وریافو حق بیمه کارگران ساختمادی داچار از اجرای مفاو قن تذا شهرواری

 .بشر  یاوشده می باشند

 اهدبووتغییر یا اصال  اادون پ  از طی تشریفات اادودی و ابالغ به شهرواری میسّر خو

( ریوا   99،949،433)اگر کف متاسبه حق بیمه را ور کل کشور برای کارگران ساختمادی حداال حقو  و وستمزو مصوو    -

 23،092،323ریوا  ور مواه و سواتیاده     0،040،403حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و ووتو باتب بر % 03ارار وهیم که 

یعنی اگر روی همه پرواده سواختمادی  . ریا  حق بیمه میتوان وریافو کرو 230،923شوو، بازاء هر مترمربع ساختمان ریا  می

تتوو  میلیوون کوارگر را    0هزار تومان وریافو کنند کل حق بیمه وریافو شده می توادود   23به ازای هر مترمربع ساختمان 

هم از پیمادکاران وریافوو کننود و هوم از شورکتهایی کوه طبوق        ،پوشش ارار وهد و ویگر دیازی دیسو ور شرای  دامطلو 

 ورصود عووارض شوهرواری حوذو موی شووو        03توا   90بدین ترتیب هم  فهرسو بیمه کارگران خوو را پرواخو می کنند،

و  شوده ور ساماده هوشمند متاسوبه   و بدون هیچگوده اختصاص دیروئی بدون ادتراو و شفاو بصورت اتوماتیک وصو و 



 

 

 .می کند به حسا  سازمان تأمین اجتماعی واریز را وجه

 :ریال برای هر مترمربع ساختمان می توان به شیوه زیر عمل نمود 811،111البته جهت تعدیل رقم  -

در زمان ثبت نام و شناسائی و تشکیل پرونده بیمه برای کاارگران سااختمانی مساتمرا      را حق بیمه کارگر% 7 -1

 دریافت کرد

 پیش بینی در بودجه کل کشور تأمین نمودسهم دولت را با % 3 -2

کارگران افغانی و همچنین تفکیک کالنشهرها، ساایر شهرساتانها و    کردن ستثناءاسهم کارفرمایان را نیز با% 21 -3

بطاور مقطاوع    اها و با درنظر گرفتن ارزش معامالتی زمین و ساختمان در بلوک بندی مناطق شاهرداری روست

تاا   ریال برای هر مترمربع 111،111از تعیین کرد، باین ترتیب رقم مقطوع حق بیمه  برای هر مترمربع ساختمان

 ریال برای هر منطقه یا بلوک شهری خواهدشد 451،111

ضمن اینکه هرساله برمبنای حداقل حقوق و دستمزد تصویبی و اعمال درصد افزایش آن روی ارقاام ثابات فاوق    

 .میتوان اقدام نمود

 :حاجی پورجناب آقای 

 متأسوفاده بوا   : گفتنود معاون متتر  کسب و کار اتوا  بازرگوادی تهوران ور رابطوه بوا اصوال  اوادون کوارگران سواختمادی           -

  .اادودگذار با منموری تدوین دموو و تا کنون بارها مورو اصال  و تغییور اورار گرفوو    00اادودی مواجه هستیم که ور سا  

تالش ما و مسوئوتین وسوتگاههای ذیورب  ور جلسوات     . اادون اصال  شوواگر می خواهیم مسأته را اساسی حل کنیم باید 

برگزار شده توس  مدیرکل متتر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بووه که ابل از اینکه به سمو اصال  اادون بورویم کوه   

 .شوو پروسه طوالدی و شاید دشددی واشته باشد، راهکار های میادی پیدا کنیم و بین وستگاهها حل و فصل

ور . اگر این بخشنامه مجدوا ابالغ شوو و دمای بیرودی پیدا کند می توادیم از قن بهره بورواری کنویم  : ایشان ور اوامه افزوودد -

همین شورا مصوبه گرفتیم و با شهرواری و رئی  شورای شهر مکاتبه کرویم وتی متأسفاده پاسخی کوه واودود بوا وااعیوو     

واریوم کوه بوه قن پایبنودیم      شوهرواری هوا و وهیواری هوا     ازمانسو که ما تفاهم دامه ای بوا  ادطبا  ددارو، ور قن اشاره شده 

د بایود از کودا    ورصو 90ن تفاهم دامه اصال  اجرا دمی شوو و ادتمار ما از شورای شهر و شهرواری این بوو که ورصورتیکه ق



 

 

 .ساختمادی وارو مشخص کنندارگران که براسا  توازدی که با سهم بیمه ک را عوارض وریافو شوو و عوارضی

 :سرکار خانم علی آبادی

 :با اشاره بوه صوتبو هوای مطور  شوده ور جلسوه بیوان دموودود         مه و تأمین اجتماعی اتا  تهرانخدمات بیمتتر   مدیر -

شناسوائی کوارگر   . یم کوه ایون اوادون وارای اشوکا  اسوو     رسوید  جمعبنودی اکنون با توجه به موضوعات مطروحه به این 

اجرای این اادون چند وستگاه از جمله شهرواری، تأمین اجتمواعی و وزارت تعواون، کوار و    . حائز اهمیو اسوساختمادی 

 .اسو رفاه اجتماعی را ورگیر کروه

 با اشاره به دامه سازمان شهرواری ها و وهیاری های کشور به معاودو فنی و ورقمد سازمان تأمین اجتمواعی  ایشان ور اوامه -

مورو عوارضی که ور این دامه وجوو وارو عوارضی دیسو که بوه هنگوا  صودور     93شهرواری اعتقاو وارو این : بیان واشتند

وتی سازمان بوه   .مشمو  وستمزو کارگر ساختمادی شوو 0پرواده ساختمادی جزو عوارضی باشد که ور اصالحیه اادون ماوه 

از کلیه % 90دوشته شده به هنگا  صدور پرواده  0الحیه ماوه اادون رفع موادع توتید اشاره میکند ضمن اینکه ور اص 01ماوه 

 .این تنااضات باعث منااشه بین شهرواری، ادبوه ساز و سازمان تأمین اجتماعی شده اسو. عوارض اخذ شوو

 :جناب آقای مهندس مقیمی

ساختمادهای شما  شهر و ساخو و استاددار متتر  تهران با اشاره به اختالو سطح تخصص و مهارت کارگر ساختمادی ور   -

کارگر باالی شهر کارگر ماهری . هرکدا  از این تصمیمات یک متاسنی وارو و یک معایبی :ساز ور مسکن مهر بیان واشتند

 می شودد عوارض بیشتری ساختمادهایی هم که گرادتر تما . اسو با حقو  باالتر و کارگر مسکن مهر کارگر عاوی اسو

 .یشتر رعایو می شووو عداتو هم تاحدووی ور اینجا ب گروو این عوارض حق بیمه بیشتری پرواخو میمی وهند و از متل 

دوع عوارض بیشتر  4-0واشتیم وتی ور بتث ساختمان  ابل از تجمیع عوارض تعداو بیشماری عوارض :ایشان ور اوامه افزوودد -

برای قموزش و پرورش و بیمه گرفته می شوو که برای  عوارضی که. که ور پرواده ساختمان می دویسند دیسو وهمادی اسو

و ورصدی  اخذ توس  شهرواری ور همه شهرها دیز. و به حسا  جداگاده ای واریز می شووهرکدا  دیز فیش جداگاده صاور 

از خیلی منطقی تر من بنمر  .و هیچ مشکلی هم از دمر اجرایی ددارو وهد می را برای بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی

 .اادون به ابل برگروو همین عوارض را منطقی کنیدسعی کنید بجای قدکه بقیه پیشنهاوات اسو و 



 

 

 جناب آقای مهندس خوانساری

بنمور مون بایود مشوکل را از وزارت     : ور جمعبندی گزارشات ارائه شده، بیان واشتندوبیر متتر  شورای گفتگوی استان تهران  -

مقرر کرودد تا بخشونامه موذکور ور   همچنین . تعاون، کار و رفاه اجتماعی حل کرو و کارگران وااعی ساختمادی شناسایی شودد

به ادجمن هوای سواختمادی، تأسیسواتی و     توس  معاودو کسب و کار اتا  تهرانسایو اتا  بازرگادی تهران ارار واوه شوو و 

پیشنهاو استاددار متتر  و پیشنهاواتی که توس  کارگروه تهیه شده و همچنین پیشنهاوی که ور گزارش تتلیلی . غیره ابالغ شوو

ور موورو یکسوان بووون    . را مناسب وادستند و وسوتور بررسوی صواور دموودود    قاای وکتر عیدیان براسا  متراژ مطر  گروید 

 .اخو ها براسا  دوع کاربری و مناطق مختلف وستور پیگیری صاور دمووددپرو

 :جناب آقای دکتر عیدیان

وستور جلسه ورخصوص مشکالت اتتاویه بازرگادان تجهیزات  6اائم مقا  متتر  وبیر شورای گفتگوی تهران با اشاره به بند  -

ور تغایر صنوو ارارگرفته و ور این  تجهیزات پزشکی ایراناتتاویه بازرگادان : پزشکی ور چاتش با اتا  اصناو بیان دموودد

رابطه کارگروهی از سوی شورای گفتگوی استان تهران تشکیل و دهایتا  منجر به ارسا  دامه ای با امضاء وبیرکل متتر  اتا  

شورای گفتگو با بنمر اینجادب ور  .بازرگادی تهران برای هیئو عاتی متتر  دمارت صنفی کشور جهو تعیین تکلیف گروید

 .حضور قاای فاضلی رئی  متتر  اتا  اصناو می توان تصمیم گرفو و اجرا کرو

 :صانعیجناب آقای 

با اشاره به اینکه اعضاء این اتتاویه با وارا بوون کارت  ایران بازرگادان تجهیزات پزشکیاتتاویه هیئو مدیره رئی  متتر   -

و زیر دمر اادون تجارت  بازرگادی و تبعیو از ظواب  اتا  بازرگادی و ثبو اساسنامه شرکو ور اواره ثبو شرکتها و براسا 

اتا  عمل و بخش های کاالهای وارواتی ما ور مراکز ورمادی، : ، گفتندمباورت به فعاتیو می کنندوزارت بهداشو و ورمان 

بصراحو مشخص شده که  21تخصصی مورو استفاوه ارار می گیرو و بر همین اسا  ور اادون شورای عاتی اصناو ور ماوه 

وتی اصناو با این تتلیل که شرکو های عضو این . جزو فعاتین خاص هستیم و دیازی دیسو از اادون اصناو تبعیو کنیم

مدعی اسو که باید زیر دمر اادون اصناو ارار گیردد و  صرو کنندگان عرضه می کننداتتاویه، کاالها را مستقیم به م

ورصورتیکه ما برای توزیع کاال  .ورصورت عد  رعایو قن، واحدهای صنفی شرکو های این بخش تهدید به پلمپ می شودد

 .باید از وزارت بهداشو مجوز بگیریم ضمن اینکه مادند واروخاده مسئو  فنی واریم



 

 

 :جناب آقای حاجی پور

ی بلکه ور این موضوع ده تنها ور مورو اتتاویه تجهیزات پزشک: ور این رابطه بیان واشتندمعاون متتر  کسب و کار اتا  تهران  -

اتتاویه های صنفی زیر مجموعه اتا  اصناو به بهاده صدور . بارها تکرار شده مورو سایر تشکل ها و اعضاء زیر مجموعه اتا 

فی، اعضاء اتا  را که ممکن اسو واروکننده یا بعضا  توتیدکننده باشند و پرواده توتید و کارت بازرگادی واشته باشند پرواده صن

باید به این دکته توجه کرو که این واحد تجاری یک واحد ملی اسو و اتتاویه . مجبور به گرفتن پرواده اتتاویه می کنند

تتاویه تجهیزات پزشکی، شرکو های واروکننده با توجه به اینکه حوزه فعاتیو و ور مورو ا صنفی یک اتتاویه استادی اسو

این موضوع بارها بین شورای عاتی دمارت  .قدها سراسر ایران اسو با این وصف باید از چندین استان پرواده صنفی بگیردد

 ی اختیار پلمپ وارو، بالفاصله اصناو و اتا  مکاتبه شده و با توجه به اینکه اتتاویه صنفی براسا  اادون دما  صنف

 ازرگادی و اتا  اصناو ب امیدواریم با حضور جنا  قاای فاضلی این موضوع بین اتا . اخطاریه های پلمپ را صاور می کند

 .حل و فصل شوو

 :جناب آقای مزینانی

چند دکته را ورخصوص اادون خاص موجوو ور  مشاور حقوای متتر  مدیرکل ملزومات و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشو -

 :وزارت بهداشو بشر  زیر بیان دموودد

تجهیزات پزشکی، تجهیزاتی هستند که عموما  وارای کال  خطر باالیی بووه و برای دتوه واروات، توزیع و مصرو قن با  -

 0بهمین وتیل ور ماوه . ل اسومالحمات بیشتری از طرو حاکمیو و به خاطر تمامیو سالمو قحاو جامعه تفاوتهایی اائ

اادون دما  صنفی، اادودگذار تبصره ای را اتتا  کروه و ور قدجا مطر  می کند که، اصنافی که وارای اوادین خاص هستند 

 .برای قدها از طرو مراجع خاص پرواده فعاتیو خاص صاور می شووو بر عملکرو قدها دمارت وارو

سالمو وادسته بالغی مقا  معمم رهبری صراحتا  وزارت بهداشو را متوتی بتث دما  سیاستهای کلی دما  سالمو ا 7ور بند  -

 .سیاستگذاری، اجرا و دمارت ور حوزه های با اختیارات کامل

 مرجع صدور پرواده های  90اادون تشکیالت وزارت بهداشو و ورمان ور ماوه یک وظائف وزارت بهداشو بند ور  -

فروشندگان  های اتتاویه اصناو به وروو .می باشد وتجهیزات پزشکی بعهده وزارت بهداشفعاتیو و تغو فعاتیو ور حوزه 

 بسیار و این موضوع ور اوادین باالوستی تجهیزات پزشکی باعث اختال  ور دمم توزیع و دمارت وزارت بهداشو می شوو

 .اسوو صراحتا  حوزه ها را تعیین کروه  شده مشخص



 

 

 :جناب آقای فاضلی

. وجوو وارو و ماهم مستثنی دیستیموضع اوادین متعارض ور تما  بخش ها : این رابطه بیان واشتند اتا  اصناو وررئی  متتر   -

اعال  دمووه بوودد که فروش تواز  تجهیزات پزشکی تخصصی اسو و جزو اوادین  ور وورۀ ابل وزیر متتر  طی دامه ای

که به   دنبنویسبه وزیر متتر  صنعو، معدن و تجارت  امه ایوزیر متتر  بهداشو و ورمان دپیشنهاو می کنم . خاص اسو

تا ور شورای عاتی دمارت مطر  شوو، دگاه و وارای اادون خاص اسو  این والیل تجهیزات پزشکی مشمو  دما  صنفی دیسو

 .اهد شدمن به این موضوع مثبو اسو  و ور اتا  اصناو مورو بررسی ارار خواهد گرفو و مشکالت ایجاو شده برطرو خو

 رئی  متتر  اتا  اصناو ور اوامه جلسه وخاتو بازار و صنوو را ور ایجاو تالطم ور بازار کاالیی کشور و گرادی های  -

ووتو چشم خوو را به روی برخی . ور افزایش مستمر ایمو ها، دباید بازار را متهم کرو: بوجوو قمده رو کرو و افزوودد

از ابتدای . هایی که برای واحدهای توتیدی از مدت ها پیش ایجاو شده را دمی بیندتصمیمات و وااعیات بسته و هزینه 

ورصد بر ایمو توتیدات خوو اضافه کرودد ور حاتیکه ور دقطه  99تا  1ساتجاری کارخاده های توتیدی ور کشور، معاو  

 .ورصد اضافه شده اسو 97تا  7تنها اتصا  کاالها به مشتریان که واحدهای صنفی ارار واردد، ایمو براسا  مصوبات ووتو 

هزار واحد صنفی وارای پرواده کسب فعاتیو می کنند و این ور حاتی  033میلیون و  0ور کل کشور : ایشان وراوامه گفتند -

و دیم  0بازر   9063قدها ستاوی بووه و % 03بازر  ور سراسر کشور برای کنتر  بازار مستقر هستند که  9233اسو که تنها 

 .عمال  بازار را با وددان کنتر  می کنیم. ن بنگاه را مدیریو می کنندمیلیو

برای کنتر  ایمو ها ور این بخش همه باید : رئی  متتر  اتا  اصناو با اشاره به تالطم ایمتی ور بازار خوورو بین واشتند -

امروز بازار اصال  وضعیو  وضعیو. وسو به وسو هم بدهند و اصناو به تنهایی حریف این بازار و عوامل قن دمی شوو

 .خوبی دیسو

 :محمد حسن شمس فردجناب آقای 

با توضیتاتی ورخصوص اخذ عوارض سنگین توس  شهرواری از متل وفتر این  رئی  متتر  اتتاویه صاورکنندگان خشکبار -

وفتر این اتتاویه از طرو شهرواری به وتیل کاربری مسکودی، با عوارض باالیی از سوی شهرواری مواجه : اتتاویه بیان دموودد

رابطه از شورای گفتگوی وراین . شده اسو ورصورتیکه برطبق اوادین، صاورات از پرواخو هرگوده عوارض معاو اسو

همچنین ایشان تقاضای جلسه ای جهو . ووتو و بخش خصوصی استان تهران ورخواسو بررسی و حل این مشکل شددد

 . بررسی و جمعبندی مسائل و مشکالت صاورکنندگان ور شورای گفتگوی تهران را مطر  کرودد



 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان مینششو چهلمصوبات 

 مصوباتشرح  ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

از آنجاکه عمده مشکالت صنایع و بنگاههای اقتصاادی در نحاوه اجارای    

قانون مالیات برارزش افزوده است، مقرر شد هم اکنون که اصاالح قاانون   

در دستورکار مجلس محترم شورای اساالمی اسات باا همفکاری      یادشده

بگوناه ای انجاام    بخش خصوصی و دولتی سعی گردد اصالح این قاانون 

 .دشود که پس از تصویب با مشکالت امروز مواجه نشو

*  

 معاودو کسب و کار اتا  بازرگادی تهران

 کمیسیون تسهیل کسب و کار اتا  تهران

 تهرانکمیسیون صنعو و معدن اتا  

 کمیسیون کشاورزی و ق  اتا  تهران

 

2 

تولید می شود؛ مواد اولیه خود را با  چون کاالهای صادراتی که در داخل

 42111ارز آزاد تهیه می کنند بنابراین برگشت ارز صادراتی به قیمت 

 دولت در مصوبات خود تجدیدنظرکند در تناقض است، لذا مقررشد ریال

تا ارز این بخش بصورت توافقی برای کاالهای اولویت دوم و سوم 

 .تخصیص یابد

*  

 سازمان صنعو، معدن و تجارت

 سازمان توسعه تجارت

 کمیسیون تسهیل کسب و کار اتا  تهران

 معاودو بررسی های ااتصاوی اتا  تهران

3 

است با توجه به نوع تحریم های بعدی آمریکا و تشدید بیش از پیش الزم 

با این تحاریم هاا را آمااده کنناد و      دولت و حاکمیت برنامه های مواجهه

 .زمان را ازدست ندهند
*  

 استادداری

 سازمان امورااتصاوی و وارائی

 کمیسیون تسهیل کسب و کار اتا  تهران

4 

 از آنجا که رشد نقدینگی فراتر از فروش سکه و امثال آنسات و هرلحظاه  

امکان سقوط این بهمن سهمگین، اقتصاد کشاور را بایش از پایش دچاار     

دولت قبل از هر اتفاقی نسبت به رفاع ایان    بحران خواهدکرد، الزم است

 .معضل اقدام نماید

*  
 استادداری

 معاودو بررسی های ااتصاوی اتا  تهران

5 

مقابله باتوجه به ظهور تحریم های سختگیرانه علیه ایران مقرر گردید برای 

و در  با این تهدیدها ستادی با محوریت معاون اول محترم رئایس جمهاور  

 ؛استان تهران، این ستاد در اتاق بازرگانی تهران و تحت ریاست اتاق تهران

نماینده از سوی اتاق  2نماینده از سوی استانداری و  2حضور با معرفی و 

نماینده از ساوی اتااق   بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و یک 

اصناف تشکیل و با رصد بازار و جریاان اقتصاادی، پیشانهادهای الزم را    

 .تهیه و برای ستادکل مقابله با تحریم در دولت ارسال نماید

* * 

 استادداری

 ریاسو متتر  اتا  تهران

 معاودو کسب و کار اتا  تهران

 معاودو بررسی های ااتصاوی اتا  تهران

 گفتگوی استان تهرانوبیرخاده شورای 



 

 

 مصوباتشرح  ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

6 

اصالحی قانون بیمه کارگران ساختمانی مصاوب   5باتوجه به اشکال ماده 

1373: 

 شناسائی کارگران ساختمانی -1

 دریافت حق بیمه های مضاعف -2

حق بیمه از پروانه های ساختمانی، اعم از هرگوناه  % 15دریافت  -3

 عوارض و کاربری

 :مقرر شد

ساختمانی، کارگروه رفع موانع بیماه  درخصوص شناسائی کارگران  -الف

کارگران ساختمانی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های کارگری 

، زیرنظر معاونت رفاه اجتماعی با ایجاد سامانه ثبت ناام  و کارفرمائی

تحت مدیریت محترم امور بیمه ای نسبت باه شناساائی آناان اقادام     

 .نماید

مضاعف، ضروری است تاا  برای جلوگیری از دریافت حق بیمه های  -ب

مشترک فنای و درآماد ساازمان     7بخش دوم و پنجم بخشنامه شماره 

 :مبنی بر 7/4/1387تأمین اجتماعی مورخ 

حق بیمه از پروانه هاای سااختمان   % 15تلقی کردن مبالغ  علی الحساب* 

در زمان اخذ پروانه و منظور نمودن این مبالغ بهنگام تساویه حسااب   

 .تأمین اجتماعیقانون  38و  28ماده 

نحوه شناسائی ثبت نام و ضوابط پرداخت حاق بیماه ساهم     و همچنین* 

کارگران در اجرای قانون بدلیل تقدم تاریخ صدور این بخشانامه بار   

، 16/7/1373بیمه کارگران سااختمانی ماورخ    قانون 5اصالحیه ماده 

صاادر و اباالگ گاردد تاا از      مجددا  از سوی سازمان تأمین اجتماعی

 .سلیقه ای جلوگیری شود برداشت های متفاوت و بعضا 

یادشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه  5درخصوص اصالح ماده  -ج

اجتماعی با همکاری اتاق های بازرگانی، اصناف و تعااون، ساازمان   

طرح یا الیحه اصاالحی   شهرداری ها و دهیاری ها و نهادهای ذیربط

*  

 سازمان تأمین اجتماعی

 اواره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معاودو کسب و کار اتا  تهران



 

 

 مصوباتشرح  ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

و از طریق واحد حقوقی نهاد ریاست جمهاوری یاا مساتقیما  از     تهیه

 .سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی اقدام گردد

باید صورت پذیرد که شافاف و   بترتیبی 5یادآوری می شود، اصالح ماده 

روشن و حق بیمه توسط شهرداری ها بهنگام صدور پروانه سااختمان  

همانند سایر عوارض دریافت و به حساب ساازمان تاأمین اجتمااعی    

واریز و یک نسخه از فیش محاسباتی برای ساازمان ماذکور ارساال    

 .گردد

بازرگاانی   پیگیری این اصالحیه از سوی معاونت محترم کسب و کار اتاق

 .تهران خواهدبود

 

7 

درخصوص مشکالت اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشاکی در چاالش باا    

 :اتاق اصناف مقررشد

با مراجعه اتحادیه مذکور به اتااق اصاناف موضاوع مشاکالت      -1

 گردداتحادیه برطرف 

با درخواست وزیر محتارم بهداشات و درماان از وزیار محتارم       -2

و طرح در هیأت عالی نظارت، اینگوناه   صنعت، معدن و تجارت

 اتحادیه ها صراحتا  مشمول قانون خاص قرارگیرند

 

* * 

 اتا  اصناو

 اتتاویه بازرگادان تجهیزات پزشکی

 مدیریو تشکل های اتا  تهران

 


