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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 16/11/1398تاریخ جلسه : 28 شماره نشست :
ساعت شروع 

:14.00 
 16.30ساعت خاتمه:

استانداری محل نشست: 

 هرمزگان

 دستور جلسه

  

 جلسه:دستور 

  بررسی اخذ استعالم بانکها از ساازمان تاامیا اجتمااعی در هن اام پرداخات تساهیالت باه واحادهای

 اقتصادی

  عدم پذیرش لیست حق بیماه جااری پرسانل از ساوی شاعی تاامیا اجتمااعی باا توجاه باه بادهی

 معوق واحدهای بخش خصوصی

  قانون تامیا اجتماعی 46بررسی ماده 

 

                                  

 

 

 مصااوبات اساااتانی

 تااااصمیمات عنااوان دستااور ردیف

1 

سازمان تامین اجتماعی مکلف می باشد نسبت به ارائه پاسخ به  پاسخ به استعالمات بانکی

استعالم شعب بانک عامل به منظور تکمیل چرخه پرداخت 

 تسهیالت اقدام نماید.

2 

از طریق تقسیط بدهی های معوق حق بیمه  اجتماعی تامینسازمان  وجود معوقاتپذیرش لیست حق بیمه جاری پرسنل باتوجه به 

کارفرمایان بدون دریافت پیش پرداخت نسبت پذیرس لیست بیمه 

 جاری اقدام نماید.
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3 

بدهی بدون  بررسی الزم جهت تقسیطتامین اجتماعی کل اداره  قانون تامین اجتماعی 46ماده 

دریافت پیش قسط و معوقات کارفرمایان معرفی شده از سوی 

استانداری و کارگروه رفع موانع تولید با اخذ ضمانت نامه های الزم 

  )سفته( انجام و نتیجه ظرف مدت یک هفته به شورا ارائه شود

4 

قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه )ماده واحده 

 (1362مصوب 

نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه د اجرایی شدن قانون معافیت چن

 (1362کارفرما از سوی اداره تامین اجتماعی )ماده واحده مصوب 

 

 اراگیرامصااوبات ماالی و فا

 تااااصمیمات عنااوان دستااور ردیف

1 

خصوص نحوه وصول قانون تامین اجتماعی در  50بررسی ماده  قانون تامین اجتماعی  50موضوع ماده 

مطالبات از طریق کمیته تخصصی متشکل از نماینده بخش 

خصوصی )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس( و 

در جهت ارائه پیشنهاداتی اصالحی به  سازمان تامین اجتماعی

 منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید.

 


