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 31/02/1397 تاریخ (1دستور جلسه ) –قانون  شناسه

 احیای شورای عالی تامین اجتماعیبررسی مراتب پیشنهاد   عنوان 

 شرح دستور

 11 ،را به شکل اجتماعی شورای عالی تامین   اعضای ترکیب ، 1354قانون تامین اجتماعی مصوب   (16)ماده قانون گذار در 

که در ستتتا  ( 1پیوستتتت شتتتماره )تعیین کرده بود  نفر نماینده کارگران 3نفر نماینده کارفرما و  4نفر نمایندگان دولت، 

به عنوان باالترین رکن  ، ترکیب شتتورای عالی تامین اجتماعیاجتماعی تامین ستتازمان استتاستتنامه (7) ماده، طبق 1358

 (2)پیوست شماره  تغییر پیدا کرد. نفر نمایندگان کارگر 3نفر نمایندگان کارفرما و  5نفر نمایندگان دولت،  6به  ،سازمان

شنهاد  به بنا وزیران هیئتدر ادامه،  ستناد  به، اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای  تایید و اجتماعی تأمین و رفاه وزارت پی  ا

صوب  اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار  قانون( 17) ماده شماره    ) 1383 م ست  سنامه    ،(3پیو سا   تأمین صندوق  ا

( قانون مدیریت خدمات کشتتوری و 113براستتام ماده ) 1391از ستتا   و رستتاند تصتتویب به 1389 ستتا  در را اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی  شماره    ) چگونگی مدیریت  ست   تغییر اجتماعی تامین سازمان به  اجتماعی تامین صندوق ، (4پیو

در و به تصویب رسید    نظارت هیئت و مدیرعامل مدیره، هیئت امنا، هیئت اجتماعی به شکل  تأمینسازمان  ترکیب  و یافت

 .گردید حذف اجتماعی تامین عالی شورای نتیجه

سازمان تامین اجتماعی،      سنامه  سا ضای در ا شکل از  سازمان،   امنای هیات اع شد که   نفر 9مت صورت  می با   با نفر شش به 

  بند( 2) جزء مطابق، مانده باقی نفر 3 و اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای  تصویب  و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد 

 تناستتب به"طبق این بند، اشتتخا  ، انتخاب می شتتوند اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ستتاختار قانون( 17) ماده( الف)

  هیأت تصویب  به که اینامهآئین اسام  بر ،آنها( یافته سازمان  و متشکل  گیرندگان خدمت) توسط  پوشش  تحت افراد تعداد

سد می وزیران شکل  وجود عدم صورت  در و دنمی گرد تعیین ،ر سمی  هایت صوف  ر ضای  آنها، گیریشکل  زمان تا و مو   اع

شنهاد  به مزبور صویب  و اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای  تأیید و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پی    انتخاب وزیران هیئت ت

محقق نمی   اصل سه جانبه گرایی این سازمان    ،هیات امنایی شدن ارکان اصلی سازمان تامین اجتماعی    با؛ لذا ".دنشو می 

 .شتتده استتت پر رنگ تر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان ،چرا که حضتتور دولت در برنامه ریزی و ستتیاستتتگذاری گردد؛

درصد آن مربوط به کارگران می    21درصد سهم این سازمان مربوط به کارفرمایان و     70با توجه به این اصل که   نینهمچ

 جایگاه تصمیم گیری ندارند.   ،شرکای اصلی این سازمان متاسفانهباشد، 

نموده اند تا با احیای شتورای   درخواستت  12دبیرخانه کمیته ماده از  کارفرمایان بخش خصتوصتی  با توجه به مطالب فوق، 

 عالی تامین اجتماعی، اصل سه جانبه گرایی تحقق یابد.  

ایرادات و 

 مشکالت مطروحه

 :باشد می ذیل شرح به معترضین مشکالت و ایرادات رئوم

سنامه    تغییر با. 1 سا شکل    ا  و شده حذف  عمالًشورای عالی تامین اجتماعی   امناء، هیات گیری سازمان تامین اجتماعی و 

 کم رنگ شده است. گذاری و برنامه ریزی های سازمان حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سیاست

  با آن اصلی  های سرمایه  و ها یدارای که است  دولتی غیر عمومی سازمان  یک اجتماعی تامین سازمان عنایت به اینکه  اب. 2

لیکن با  تامین می گردد؛ ، دولتسهم درصد  3 وکارگر  سهم درصد 7کارفرما، سهم درصد  23 پرداخت حق بیمه به صورت

دارایی ها، حضتتور دولت در برنامه ریزی ها و ستتیاستتتگذاری ها پررنگ تر از نمایندگان  در  دولت اندک بستتیار ستتهم وجود

 .کارفرما و کارگر می باشد

نقش محوری  سازمان  کالن ریزی برنامه و سیاستگذاری   در باید کارفرمایی و کارگری مستقل  های تشکل . با وجود آنکه 3

شت  شند؛  دا ضور  تنها به اجتماعی تامین جامع نظام قانون 17 مادهدر لیکن ه با   تامین هیات امنای در اجتماعی شرکای  ح

 . است شده اشاره "یافته سازمان و متشکل گیرندگان خدمت" عنوان تحت اجتماعی
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 در ای الیحه تدوین بهمشکالت موجود در سالهای اخیر موجب اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی شده که اقدام     . 4

صل  رعایت خصو   شکیل به   ابتدا الیحه این در .نموده اند گرایی جانبه سه  ا شاره  اجتماعی تامین عالی شورای  مجدد ت   ا

و هیئت نظارت با رعایت اصل سه    اجتماعی تامین مدیره تهیئ ترکیبدر خصو  تغییر   پیشنهادی ه است و همچنین  شد 

 جانبه گرایی پیش بینی گشته است. 

این  است، لذا نموده تاکید اصل مهمترین عنوان به گرایی جانبه سه اصلبه  نیز کار ملیال بین سازمانبا عنایت به اینکه . 5

 . شود اجراء ،اجتماعی تامینسازمان  ارکان تمامی دربایستی  اصل

 و نمایدمی  تبدیل ناکارآمد ستتتازمان تامین اجتماعی، آن را به ستتتازمان گرایی در اداره به. عدم رعایت اصتتتل ستتته جان6

شکالتی  شی  ها، خروجی و ها ورودی تعاد  عدم مانند م صارف  گرفتن پی  مراجع در ها شکایت  میزان بودن باال منابع، بر م

 ایجاد خواهد شد.   ،قانونی

پیشنهاد 

 دبیرخانه

صالح گردد و        سازمان تامین اجتماعی ا سنامه  سا شنهاد می گردد ا تامین اجتماعی، با ترکیبی به  شورای عالی  الف( پی

 :شرح ذیل احیاء گردد

 و رفاه اجتماعی بعنوان رئیس شورا . وزیر تعاون، کار1

 . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2

 تجارت و معدن صنعت، وزیر. 3

 سازمان برنامه و بودجه. رئیس 4

 . رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور5

 . رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران6

با انتخاب  از بخش های بازرگانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، واحدهای صنفی و کشاورزی . پنج نفر نمایندگان کارفرمایان7

 کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی

ستگان،    نماینده نفر یک شامل  شدگان  بیمه نمایندگان نفر پنج. 8 ش   صنعتی،  واحدهای شدگان  بیمه نماینده نفر سه  بازن

 انجمن های صنفی کارگری با انتخاب کانون عالی کارمندی شدگان بیمه نماینده نفر یک و توزیعی و تولیدی خدماتی،

 ح ذیل و پس از تصویب شورای عالی اصالح گردد: ربه شدر اساسنامه  ت مدیره سازمان تامین اجتماعی ب( ترکیب هیئ

صادی  بخش از نفر یک درمان، بخش از نفر یک  شامل  دولت نمایندگان بعنوان نفر سه  .1  بخش از نفر یک و سازمان  اقت

 سازمان مجرب مدیران از ای بیمه

 کارفرمایی صنفی های انجمن عالی کانون معرفی با کارفرمایان نماینده بعنوان نفر یک .2

 کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با معرفی شدگان بیمه نماینده بعنوان نفر یک .3

 می بالمانع مدیره هیات اعضاء  از مدیرعامل انتخاب شود.  می منصوب  جمهور رئیس تائید و شورا  معرفی با مدیرعاملج( 

 .باشد

 :گردد اصالح عالی شورای تصویب از پس و ذیل شرح به اساسنامه در اجتماعی تامین هیئت نظارت سازمان  ترکیب د(

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر معرفی با دولت نماینده نفر یک .1

 کارفرمایی صنفی های انجمن عالی کانونبا معرفی  کارفرمایان نماینده نفر یک .2

 با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری شدگان بیمه نماینده نفر یک .3

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 ؛1354تامین اجتماعی مصوب قانون  .1

 ؛1358. اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 2

 ؛1389. اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 3

 ؛1383. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 4



   

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 
  احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  12کمیته ماده  نشستشصت و یکمین   دستور جلسه

   31/02/1397 مورخ

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

 3 | صفحه

 ؛دبیرخانه شورا خطاب به اتاق تعاون ایران 9/5/96  مورخ /3786/27نامه شماره . 5

 ؛دبیرخانه شورا خطاب به اتاق اصناف ایران 9/5/96  مورخ /3787/27. نامه شماره 6

 تهران؛ اتاق به خطاب شورا دبیرخانه 9/5/96 مورخ  /3794/27 شماره نامه. 7

 ؛ایران کارفرمایی صنفی انجمنهای عالی کانون به خطاب شورا دبیرخانه 9/5/96 مورخ  /3788/27 شماره نامه. 8

 ؛اتاق تعاون ایران خطاب به دبیرخانه شورا 15/5/96مورخ  2373/96/110. نامه شماره 9

 ؛خطاب به دبیرخانه شورا ایران کارفرمایی صنفی انجمنهای عالی کانون 28/5/96مورخ  16867-400نامه شماره . 10

 ؛اتاق اصناف ایران خطاب به دبیرخانه شورا 19/6/96مورخ  6466/09/7شماره نامه . 11

 کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران خطاب به ریاست اتاق ایران. 6/12/96د مورخ //21768. نامه شماره 12

 


