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 .است گردیده اجتماعی رفاه وزیر جایگزین اجتماعی رفاه تعاون، کار و وزیرتوضیح اینکه . 1

 اتییا قییا ون بو ییود م ییتمر محیییک ک ییص و کییار بییه   1، بییه موجییص ت ذییره دییی  مییاده ایییران معییادن و صیینای ، بازرگییا ی اتییا  توضیییح اینکییه .2

 و کشاورزی ایران تغییر  ام یافته است. معادن ، صنای ، بازرگا ی

 1376مذیو    تیممین اجتمیاعی  قیا ون   80و  44، 43دا در تویران تشیکی  میی دید د امیا  یص از اصی   میواد         توضیح اینکه ایین ییتیت ییا ابتی     3.

 .مراج  یاد دده در مراکز استان یا تشکی  می دو د

 .است دده دادگ تری وزیر جایگزین قضائیه قو رئیصتوضیح اینکه  .4

 .است دده اصناف اتا  جایگزین اصناف . دورای5

 (2دستور جلسه ) –قانون  شناسه دستور

 عنوان دستور
 44و  43یبا  تشبصیم ملالتبامو موضبوع مبواد      ترکیبب ییتب   بررسی مراتب پیشنهاد تجدیدنظر در 

 قانون تأمین اجتماعی

 شرح دستور

اداری فی مابین کارفرمایان با  رسیدگی به اخت فاتو اص حیه یای بعدی آن،  1354به موجص قا ون تممین اجتماعی مذو  

 گیرد.صورت می "از افراد اجتماعی تممینمطال ات سازمان شخیص تجدید  ظر تو ییتت یای بدوی "سازمان تممین اجتماعی، در 

 بادد:قا ون مزبور به در  دی  می 43یای بدوی به موجص ماده ترکیص ییتت

 .دادت خواید عوده به را تییت ریاست که 1اجتماعی رفاه وزارت  ماینده .1

 صنای  صاح ان و بازرگا ان مورد در 2ایران معادن و صنای  بازرگا ی، اتا  ا تخا  به کارفرما  ماینده عنوان به  فریك .2
 آزاد. مشاغ  و حرف و صاح ان صنفی افراد اصناف درمورد اتا  معرفی به مربوط صنف  ماینده یك  فر یا

 اجتماعی تممین عالی دورای ا تخا  به  فریك .3

 «اجتماعی... رفاه وزیر ا تخا  به اجتماعی تممین قا ون مشمول کارگران مورد در کارگران  ماینده .4

 افراد درکت با 3یاناستا در مراکز مطال ات تشخیص  ظر تجدید یایتتیی»قا ون تممین اجتماعی  44مطابق با ماده یمچنین 
 دود:می تشکی  زیر

 . دادت خوایدعوده به را ییمت ریاست که اجتماعی رفاه وزارت  ماینده .1
  4دادگ تری وزارت ا تخا  به دادگ تری قضات از  فریك .2

  اجتماعی تممین عالی دورای ا تخا  به  فریك .3
  سازمانمدیرعام   و مدیره ییمت رئیص ا تخا  به سازمان  ماینده .4
 یاصنای  صاح ان و بازرگا ان مورد در ایران معادن و صنای  وبازرگا ی اتا  ا تخا  به کارفرما  ماینده عنوان به  فریك .5

 ....« آزاد. مشاغ  و حرفصاح ان و صنفی افراد مورد در 5اصناف اتا   ماینده  فر یك

 

یا مشک تی را برای کارفرمایان بخش خذوصی یای فو  و ساز و کاریای قا و ی اتخاد تذمیم توسک آنترکیص اعضاء ییتت

 مایندگان کارفرمایان، خوایان لحاظ است. لذا که دائ ه عدم رعایت عدالت در تشخیص مطال ات را به د  ال دادته ایجاد  موده

اتخاد تذمیم به اتفا  آراء، یا و اضافه کردن یك عضو قاضی به ترکیص فعلی، ترکیص ییتتتجدید ظر در مواردی از جمله  مودن 

متن مواد فو  می بادند. ضمن اینکه در  غیرهاز سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  طرف و مطل مایندگان بیتعیین  

ساله  نجم قا ون بر امه  نج 73به موجص ماده  ماعیاص   قا ون تممین اجت قا ون الیحهاین موضوعات می توا ند درتدوین 

 مورد  ظر قرار گیر د. توسعه،
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ایرادام و 

مشکالم 

 ملروحه

 یای بدوی تشخیص مطال ات؛زوج بودن تعداد اعضاء ییتت -1

تامین یای بدوی و تجدید ظر تشخیص مطال ات و سنگینی کفه ترازو به  ف  سازمان عدم رعایت توازن در ترکیص ییتت -2

 اجتماعی؛

 یای بدوی و تجدید ظر تشخیص مطال ات با اکثریت آراء؛اتخاد تذمیمات ییتت -3

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیتعیین روسای دعص تممین اجتماعی به عنوان  ماینده  -4

بند  جمع

کارگروه 

06/10/1394 

اداره بییا حضییور  ماینییدگا ی از  21/10/1394جل ییه کییارگروه کاردناسییی بییه منظییور بررسییی موضییوخ مییورد بحیی  مییور   

اتیا  اصیناف   ییای بازرگیا ی، صینای ، معیادن و کشیاورزی،      اتیا  ، ، سیازمان تیممین اجتمیاعی   تعاون و رفاه اجتمیاعی ، ک  کار

دیده در دیی  جویت اعمیال در     تغییراتیی بیه دیر  ارائیه    ایران و اتا  تعاون ایران برگیزار دید. در ایین جل یه مگیرر گردیید       

اد فو  تا ق ی  از تذیویص الیحیه اصی   قیا ون تیممین اجتمیاعی و یمچنیین در ینگیام تیدوین الیحیه میذکور ، در             متن مو

 مطر  گردد.  76صحن جل ه کمیته موضوخ ماده 

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 

 فعلی قانون متن پیشنهاد 

یییای بییدوی رسییدگی بییه دییکایات سییازمان از  ییتیت  -

 گرد د:افراد زیر تشکی  می

یییك  فییر  ماینییده وزارت تعییاون، کییار و رفییاه       .1

را بیه عویده خوایید     ییتیت اجتماعی کیه ریاسیت   

 *.دادت

یك  فیر  ماینیده کارفرماییان  بیه ا تخیا  کیا ون        .2

 یییای صیینفی کارفرمایییان یییا اتییا  تعییاون ا جمیین

ح ییص موضییوخ  اسییتان و اتییا  بازرگییا ی اسییتان

 مطروحه مربوط(

گیرر در  یك  فر  ماینده کیارگران کیه بیه ترتییص م     .3

 قا ون کار ا تخا  خواید دد. 136ماده 

 یك  فر  ماینده سازمان  .4

یییك  فییر قاضییی بییه ا تخییا  رئیییص دادگ ییتری    .5

 **استان

یییای بییدوی  ییرف  ییتییتآرای صییادره از  -1 ت ذییره

بی ییت روز از تییاریال ابیی   توسییک سییازمان و دییاکی    

یییییای ییتییییت قابیییی  درخواسییییت تجدییییید ظر در 

 بادد.زمان میتجدید ظر رسیدگی به دکایات سا

جل یییات بیییا اکثرییییت اعضیییاء تشیییکی  و  -2ت ذیییره 

 معت ر است. با اتفا  آراءتذمیمات 
 

 مطال ییات تشییخیص بییدوی یییایتتیییی - 43مییاده 

 .گرد دمی تشکی  افرادزیر از سازمان

 یییمت  ریاسیت  کیه  اجتمیاعی  رفیاه  وزارت  ماینده .1

 .خواید دادتعوده را به

 ا تخیا   کارفرمیا بیه    ماینیده  عنیوان   فیر بیه   ییك  .2

در مییورد  ایییران و معییادن صیینای  ،بازرگییا ی اتییا 

 یییا یکنفییر  ماینییده  صیینای  و صییاح ان بازرگا ییان

در مییورد  اصییناف اتییا  معرفییی بییه مربییوط صیینف

 آزاد. و مشاغ  حرف و صاح ان افراد صنفی

 تییممین  عییالی  دییورای  ا تخییا   فییر بییه   یییك .3

 .جتماعیا

 مشییمول در مییورد کییارگران  کییارگران  ماینییده .4

 وزیییر رفییاه  ا تخییا  بییهاجتمییاعی تییممین قییا ون

 .اجتماعی

مییورد  م لیی  کییه در صییورتی بییدوی یییایتتییآراء یی

و  میلیییون یییك بیمییهحییق اصیی  بابییتسییازمان مطال ییه

در موعید   کیه  ییا کمتیر بادیدو ییا ایین       ا ذد یزار ریال

و   شییییود قطعییییی واقیییی  مییییورد اعتییییرا  مگییییرر

مییورد  م لیی  کییه االجراخواییید بییود. در صییورتی  الزم

بادید   و  ا ذید ییزار رییال   میلییون  از ییك  بیش مطال ه

 واقعییی ابیی   تییاریال از روز 20 ییرف کارفرمییا و سییازمان

 تجدییید ظر تگاضیای  حییق بیدوی  تتیییی رأی قیا و ی  ییا 

 .دادت خوایند

 به شرح ذیل: 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  43ماده  اصالح -1

 

اداره رسد حضور  ماینده ای از ای خارج از سازمان تممین اجتماعی ا تخا   ماید. به  ظر می*  یشنواد می دود وزارت  ماینده

 در تممین ایداف مذکور موثرتر بادد. تعاون و رفاه اجتماعی، ک  کار
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 ت احتمالی  ادی از عدم حضور قضات در جل ات، قاضی منتخص می توا د از میان قضات باز ش ته ** به منظور احتراز از مشک

 ا تخا  دود.

 

 

 

 به شرح ذیل: 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  43اصالح ماده  -2

 

 فعلی قانون متن پیشنهاد 

ییییای تجدیییید ظر رسییییدگی بیییه دیییکایات ییتیییت -

 دو د:سازمان از افراد زیر تشکی  می

یییك  فییر  ماینییده وزارت تعییاون، کییار و رفییاه       .1

را بیه عویده خوایید     ییتیت اجتماعی کیه ریاسیت   

 دادت.

یك  فیر از قضیات دادگ یتری بیه ا تخیا  رئییص        .2

 قوه قضائیه

 یك  فر  ماینده سازمان .3

یییك  فییر  ماینییده کارفرمایییان بییه ا تخییا  کییا ون  .4

یییای صیینفی کارفرمایییان اسییتان یییا اتییا   ا جمیین

ح ییص  اسییتان و اتییا  بازرگییا ی اسییتان تعییاون 

 موضوخ

یك  فر  ماینده کیارگران کیه بیه ترتییص مگیرر در       .5

 دود.قا ون کار ا تخا  می 136ماده 

تجدییید ظر قطعییی و   ییتییتآراء صییادره از  -1ت ذییره 

بادیید. لیییکن در صییورتی کییه دییاکی   االجییرا مییی الزم

مییدعی عییدم ا ط ییا  رأی صییادره بییا قییوا ین و مگییررات 

رف ییك میاه از تیاریال قطعییت رأی بیه      توا د  بادد می

 دیوان عدالت اداری دکایت  ماید.

جل یییات بیییا اکثرییییت اعضیییاء تشیییکی  و   -2ت ذیییره

 معت ر است. تذمیمات با اتفا  آراء

 مطال یات  تشیخیص   ظیر تجدیید  ییای ییتیت   -44ماده 

 .دودمی تشکی  زیر افراد درکت با استا وا درمراکز

 یییمت  ریاسیت  کیه  اجتمیاعی  رفیاه  وزارت  ماینده .1

 .دادت خوایدعوده به را

 وزارت ا تخییا  بییه دادگ ییتری قضییات از  فییر یییك .2

 .دادگ تری

 تییممین  عییالی  دییورای  ا تخییا  بییه   فییر  یییك .3

 .اجتماعی

 میدیره  یییمت  رئییص  ا تخیا   بیه  سیازمان   ماینده .4

 .سازمانمدیرعام  و

 ا تخییا  بییه کارفرمییا  ماینییده عنییوان بییه  فییر ییك  .5

 مییورد در ایییران معییادن و صیینای  وبازرگییا ی اتییا 

  ماینییده  فییر یییك یییاصیینای  صییاح ان و بازرگا ییان

 و صیییینفی افییییراد مییییورد در اصییییناف اتییییا 

 .آزاد مشاغ  و حرفصاح ان

 .است االجراالزم و قطعی  ظر تجدید تتیی آراء

 تییاریال  ظییر تجدییید و بییدوی یییایتتیییی. ت ذییره

 حضییور و کییردخواینیید ابیی   کارفرمییا بییه رارسیییدگی

 .است ب ما   توضیحات ادای برای کارفرما

 
فهرس  

مستندام و 

 مدارک پشتوانه

 و اص حیه یای بعدی1354قا ون تممین اجتماعی مذو   -1

  یش  ویص الیحه قا ون اص   قا ون تممین اجتماعی -2


