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 دستورشناسه 
حوزه تأمین  (1)اجراء قانون  18/1/93نقل از دستورجلسه مورخ (، 1اجراء قانون )

 اجتماعی

 پلکانی حق بیمه سهم  کارفرماتخفیف  عنوان دستور

 دستورشرح 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران، با  80حکم موضوع بند )و( ماده 

هدف گسترش فعالیت اقتصادي و همچنین بکارگیري افراد بیکار و در نتیجه کاهش بیکاري 

وضع شده است. از اين رو، به لحاظ اهداف غايی آن اجرايی کردن اين ماده از اهمیت زيادي 

 اشد.  ببرخوردار می

قددانون برنامدده پنجسدداله پددنجم توسددعه جمهددوري اسددالمی ايددران م ددرر  80بنددد )و( مدداده 

 می دارد: 

شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفرينی، کاهش عدم به دولت اجازه داده می»

انی اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد: ... و د اعمال تخفیف پلکتعادل منط ه
و يا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمايان کارگاههايی که با تأيید و يا معرفی واحدهاي 

نمايند، به وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیري نیروي کار جديد مبادرت می
تأسیس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نیروي کار نداشته شرط آن که واحد، تازه 

 «باشد...

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

هايی از سوي اتاق هاي بازرگانی کاشان، ارومیه دريافت شده متعددي از جمله نامه گزارشات

، امور ح وقی اتاق ايران، انجمن دفاتر مشاوره 15/6/90، خرم آباد مورخ 16/5/90مورخ 

 16/11/90و تعاونی مسکن مهر خراسان جنوبی مورخ  8/8/90شغلی و کاريابی ايران مورخ  

ه جمهوري اسالمی ايران، قانون برنامه پنجساله پنجم توسع 80در خصوص بند )و( ماده 

حاکی از مغفول ماندن اين ماده و عدم اجراي آن و در نتیجه عدم بهره مندي فعاالن 

 اقتصادي از تسهیالت موضوع م رره قانونی يادشده است. 

تأمین  جمعبندی کارگروه

 اجتماعی

 80علی رغم وصول نظرات متعدد مبنی بر عدم اجراي حکم موضوع بند مذکور از ماده 

انون برنامه پنجم توسعه، نمايندگان سازمان تأمین اجتماعی قائل به اجراي اين بند طبق ق

 باشند.دستورالعمل اجرايی آن، به طور کامل می

ابراز گاليه نمايندگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم همکاري دولت و  عدم تأمین 

درخواست حداقلی از دولت  مبنی بر  منابع مالی در زمینه هزينه ناشی از اجراي اين طرح و 

 پرداختبدهی جاري.

ضرورت ارايه گزارش در خصوص فراوانی و کیفیت اجراي آن  از سوي سازمان تأمین 

 قانون برنامه پنجم توسعه.  76اجتماعی، در صحن کمیته ماده 

 .قانونی مورد بحثم رره مفاد کامل درخواست اجراي  پیشنهاد دبیرخانه

مستندات و فهرست 

 مدارک پشتوانه
 قانون برنامه پنجم توسعه. 80بند )و( ماده 

 


