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 (2)جلسه شماره دستور  شناسه دستور

 عنوان دستور
او کییاراران انگیییرهکسییر  ییم بیمییه اا مرااییاو ر ییا م   بررسییم مراتییت اعتییرا  نسیی   بییه 

 مشمول قانون کار

 شرح دستور

 ماور   227413 شامار   بخشااامه  موجا   باه  قااوو  کاار    41 مااد   اجارای  راساتای  در کاار  عالی شورای

 مااوکور بخشاااامه 3 باااد در. اساا  ومااود  1394 سااا  دسااتم د حااداق  تعیاای  بااه اقاادام 25/12/1393

 افاا اا  جهاا  در و کااار شااورااعالی 21/7/13۸7 مااور  مصااوبه اسااا  باار": کااه اساا  شااد  مقاارر
 و دائاا  از اعاا  کااارارا  تمااامی بااه تسااری و تثبیاا  ماظااور بااه و کارفرمااااا  و کااارارا  رضااااتمادی

 و رفااهی  م اااای  عااوا   باه  خااووار  مصارفی  اقامم  ه اااه  کما   1394 ساا   ابتادای  از شاد  مقرر موق 
 ماهاواه ( مجارد  ااا  و متاها   از اعا  ) کاارار  هار  بابا   کاار  قااوو   3۶ مااد   ساه  تبصار   موضوع ای اوگی  

 ".اردد پرداخ  آوا  به کارفرمااا  سوی از راا  ۰۰۰ 1۰۰ 1
 تاایمی  قاااوو  2۸ ماااد  1 باااد موضااوع بیمااه حاا  تعیاای  ماظااور بااه ویاا  اجتماااعی تاایمی  سااازما 

بااه اسااتعمم صااوره ارفتااه از معاوواا  محتاارم حقااوقی     ءو بااا ات ااا  ۰3/۰4/1354 مصااو  اجتماااعی

 حاا  کساار مباااای دسااتم د" عاااوا  تحاا  را 123۶/94/5۰2۰ شاامار  اداری دسااتور  رئاایج جمهااور

 م اااای  آ  3 بااد  موجا   باه  و وماود   ابام   خاود  شاع   باه  27/۰2/1394 تاارا   در "1394 ساا   بیمه

 .اس داد  قرار بیمه ح  تعیی  مباای وی  را فوق بخشاامه 3 باد موضوع ایاوگی   و رفاهی

  14/04/94پیشینه طرح موضوع در جلسه کمیته مورخ 

 مااور  2۰۶774 شاامار  بخشاااامه اباام  و صاادور پاای در اجتماااعی تاایمی  سااازما سااا  اوشااته ویاا   

 اداری دسااتور  1393 سااا  دسااتم د حااداق  تعیاای  خصااو  در کااار عااالی شااورای 23/12/1392

 را کارفرمااااا  آ  2 باااد ذااا  تبصاار  در و صااادر را 2۸/12/1392 مااور  12729/92/5۰2۰ شاامار 

 3 بااد  موضاوع  ایاوگیا    و رفااهی  م اااای  باه  مرباو   مبلا   ما د  صاوره  تاظای   هاگاام  که ومود م لف

 ساااار هماارا  بااه را متعلقااه بیمااه حاا  و درج مشاامو  م ااااای سااتو  در را کااار عااالی شااورای بخشاااامه

جلساه کاارارو    در  ساسج ماورد اعتراضااه متعاددی قارار ارفتاه و      ااا  موضاوع    .ومااااد  پرداخا   اقمم

 کاار  عاالی  شاورای  مطرح و مطمح بررسی واقا  شاد. باه هار ساب  کاه باود  الاهاااه         14/۰4/1394مور  

 اقیم    رانیه  کمی  " کاه  اساتدل   ااا   باا  و ۸2955 شامار   مصاوبه  صادور  باا  11/۰4/1393 تارا  در

...    مسین    رانیه  کمی     منییو عائلیه   میراه  بیه  کیار  قانون 36 ماده (3) ت صره در خانوار مصر م

 م نیا  میرد    ثابی   میرد  جیر     دارد قیرار  اوانگییره    ر یا م  مراایاو  ردای   در ما ی  نظر اا آمیه،

. وماود  خاارج  بازوشساتگی  و بیماه حا    کساور  شامو   از را ماورد بحا    م اااای  ،"ایردد نمیم  محسوب

 شااامار  اداری دساااتور موجااا  باااه ویااا  اجتمااااعی تااایمی  ساااازما متعاقااا  مصاااوبه اااااد شاااد   

 ۸۰۰۰۰۰ مبلاا  باباا  بیمااه حاا  پرداخاا ": کااه داشاا  مقاارر 27/۰5/1393 مااور  5۰32/93/1۰۰۰
 ".بود وخواهد ال امی کارفرمااا  سوی از ۰1/۰4/1393 تارا  از ایاوگی   و رفاهی م ااای راا 

اارادات   مشنمت 

 مطر  ه

 باشد:به شرح ذا  می از سوی معترضی وحه مش مه مطررئو  

ای اجتماااعی مبااای باار کساار حاا  بیمااه از م ااااای رفاااهی و اوگیاا      دسااتور اداری سااازما  تاایمی  . 1

قاااوو   2ماااد   (5)قاااوو  کااار و باااد  3۶از جملااه ماااد   مربوطااه در تغاااار بااا قااواوی  موضااوعهکااارارا  

 اس .اجتماعی  تیمی 

ضاام  تحمیاا  بااار مااالی    ااااد شااد اجاارای دسااتور اداری ادی فعلاای  بااا توجااه بااه وضااعی  اقتصاا . 2

هاای دولا  در رااررو     شمدر تعاار  باا تا    هاا  خاارج از تاوا  آ   به کارفرماااا  و کارآفراااا     مضاعف
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 .اس پوار قاوو  رف  مواو  تولید رقاب 

 بنیو کارار ه جمع

و بااا 14/۰4/1394در تااارا   توسااعه پاااج قاااوو  بروامااه  7۶موضااوع در کااارارو  کمیتااه موضااوع ماااد  

وزاره تعاااو   کااار و رفااا      اجتماااعی   سااازما  تاایمی  حضااور وماااااداا  اعضاااء محتاارم کمیتااه    

هااای بازرااااوی  صااااا   معاااد  و کشاااورزی اراک  هماادا   کاشااا  و الباارز و هم ااای   اتاااق اجتماااعی 

بررسای قارار ارفا . باا توجاه باه مباحا         مطارح و ماورد   اوجم  ملای صاااا  پمساتی  و پلیمار ااارا       

 مااد   موضاوع  کمیتاه  آتای  جلساه  در موضاوع  د کاه باادی بادا  شارح باو    جما    مطروحه در اا  جلساه 

 .ایرد قرار بررسی مطمح و مطرح 7۶

 پیشنهاد دبیرخانه

باا صادور مصاوبه ای ضام  تصاراح باه عادم         اوشاته  ساا   هماوااد  کاار  عاالی  شاورای اردد پیشاهاد می

احتسااا  مبلاا  ااااد شااد  در ماا د ااباا  و مباااا  سااازما  تاایمی  اجتماااعی را از کساار حاا  بیمااه از اااا  

 رااای  ت اارار بااا  امااا  ااارددماای رفاا باادا  قاارار  کارفرمااااا  فعلاای مشاا   ااررااهمبلاا  مااا  ومااااد. 

 باار عاامو  شااودپیشاااهاد ماای اااا  رو  از. بااود خواهااد مفتااوح هم اااا  آااااد  هااایسااا  در مشاا لی

د اساتااد ساازما  ویا  در ااا  خصاو  کاه مبااای        ماور  یماواد قااوووی و مقرراتا    پی  افتاه   درخواس 

 استابا  ااشا  اس  به وحو مااسبی اصمح شود.

 هرس  مستنیات   

 میارک پشتوانه

 مصااو  اجتماااعی تاایمی    قاااوو ۰2/۰۸/139۸ مصااو  کااار قاااوو ". مسااتاداه قاااوووی شااام    1

 تاایمی  قاااوو  39 ماااد  موضااوع وامااهو آااای  2۶/۰۶/13۶9 مصااو  بی اااری بیمااه   قاااوو ۰3/۰4/1354

 27/۰2/1394 ماااور  123۶/94/5۰2۰ شااامار  اداری دساااتور "و "19/12/1354 مصاااو  اجتمااااعی

 کااار  دسااتور عااالی شااورای 25/12/1393 مااور   227413 شاامار  اجتماااعی  بخشاااامه تاایمی  سااازما 

 شااامار  اجتمااااعی  مصاااوبه  تااایمی  ساااازما  27/۰5/1393 ماااور  5۰32/93/1۰۰۰ شااامار  اریاد

 ماااور  12729/92/5۰2۰ شااامار  اداری کاااار  دساااتور عاااالی شاااورای 11/۰4/1393 ماااور  77۶93

 شاااورای 23/12/1392 ماااور  2۰۶774 شااامار  اجتمااااعی  بخشاااامه  تااایمی  سااازما   2۸/12/1392

 "کار عالی

 محتاارم وزااار بااه خطااا  اااارا  اصاااا  اتاااق 21/۰4/1394 مااور  231۶/1۰/7 شاامار  وامااه روووشاا . 2

 اجتماعی رفا  و کار تعاو  

 بخاا  و دولاا  واااویافاا  شااورای دبیاار 21/۰4/1394 مااور  1232/94 شاامار  وامااه روووشاا  .3

 خصوصاای بخاا  و دولاا  واااویافاا  شااورای رئاایج و اسااتاودار بااه خطااا  مازواادرا  اتاااق خصوصاای

 مازودرا  اتاق

 آبااادخاارم کشاااورزی و معاااد  صااااا   بازرااااوی  اتاااق 27/۰3/1394 مااور  45۰/94 شاامار  وامااه .4

 اارا  اتاق محترم رااس  به خطا 

 بااه خطااا  ااارا   پلیماار و پمساتی   صااااا  ملای  اوجماا  ۰3/۰3/1394 ماور   14۰/94 شاامار  واماه  .5

 اجتماعی رفا  و کار تعاو   محترم وزار

 خطااا  الباارز کشاااورزی و معاااد  صااااا   بازرااااوی  اتاااق ۰2/۰3/1394 مااور  ۶14/94 شاامار  وامااه .۶

 اارا  اتاق محترم رااس  به

 هماادا  کشاااورزی و معاااد  صااااا   بازرااااوی  اتاااق 31/۰2/1394 مااور  94/ /24۶ شاامار  وامااه .7

 اارا  اتاق محترم رااس  به خطا 

 های صافی کارفرماای استا  فار کاوو  اوجم   ۰۶/۰3/94مور   94ک//5۶۶۸شمار   . وامه۸
 


