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 شناسه 

 کار و تأمین اجتماعیحوزه موضوعه: 

 وگوی دولت و بخش خصوصیشورای گفتدبیرخانه کننده: تهیه

 2 تعداد صفحه: 21/12/1395تاریخ تهیه: 

 تــــصمیمات مـــوضــــوع ردیف

1 

ضـرورت سـاماند ی ایجـاد و   ـت     "پیش از دسـوور:  

 ـا ب ـم مـاده     ای اقوصادی فعال توسـ  اتـاق  تشکل

 "قانون به ود مسومر محی  کسب  کار 5

لررای اصتصررادی   مقرررر شرر  برره مامررور  ررامان لی   ررت ت رر        

کررارگرولی مت رر   اا نمااارر گا  اتررا  اارررا   واارا تورراو   کررار و    

واارا امرررور رفررراج اجتمررراعی  واارا صررراوت  موررر   و ت رررارا و  

اصتصررادی و داراارری ت رر ی  شررود تررا برر رری دصیرر   ررواج و رراا  و  

لررای اصتصررادی  هی ررا اداتی را  لررای مراجررت   ررت ت رر   مسررلولیت

تر وان نمرودج و بره مامرور      ما  م روا اا راد ت ر     ج ت ص ور نمام

 وگو ارائه نمااا .اتخاذ تصمیم ن اای به شورای گفت

2 

ــری  ": 1دســوور سهســه   ــات اســرا نشــده پیگی مطال 

ــا      ــرت   ب ــک ت م ــه مش ــی در زمین ــش خصوص بخ

حسابرسی از اسناد مـالی و دفـاتر قـانونی کارفرمایـان     

ــ مین   ــازمان تـ ــ  سـ ــاله طن توسـ ــت ده سـ و مههـ

 "اسوماعی

صرررانو  ترررأمین اجتمررراعی و   101و  47  39برررا عااارررت بررره مرررواد  

وگرروی لمچاررین توافرر  برره عمرر   مرر ج بررین اعتررای شررورای گفررت  

لررای خررش خصوصرری  مقرررر شرر  اا ااررن هرر  در ر رری گی دولررت و ب

 ررااما  تررأمین اجتمرراعی در خصررو   قررو  و د ررتم د صرررفا        

شرر گا  صررورا  باار رری اا صررورا مرر د و  قررو  و م ااررای بیمرره    

هرررارد و لمچاررین باار رری اا دفرراتر و مرر ارا کارفرمااررا  نیرر  صرررفا   

م ااررای ط بررا  قررو  و برره    بخررش اا دفرراتر باشرر  کرره مرررت  محرر ود

لرا  کارکاا  ا ت. ضمن  ن ره مقررر گردار  م ارت ان رام اارن باار ری       

   برای کارفرمااا    اکثر تا اک  ال ه  اا هااا   ال مالی باش .

3 

ــه  ــوور سهس ــده  ": 2دس ــرا نش ــات اس ــری مطال  پیگی

ــدن ر در     ــب تجدی ــه مرات ــی در زمین ــش خصوص بخ

 ـای تشـخیم مطال ـات، موضـوع مـواد      ترکیب  یئت

 "انون ت مین اسوماعیق 44و  43

مقرر گردار  اا اارن هر   واارر محتررم توراو   کرار و رفراج اجتمراعی          

بررره جرررای مورفررری نماااررر ج خرررود اا  رررااما  ترررأمین اجتمررراعی   

لررای برر وی نمااارر گانی اا ب نرره واارتخانرره را ج ررت  تررور در لیلررت

 و ت  ا نمر ت خیص مطال اا مورفی نمااا .

مااارر گا  ذاصررز  اا  رروی لمچاررین مقرررر شرر  در صررورا مورفرری ن

اتررا  باارگررانی  صررااات  مورراد  و ک رراورای اارررا  برره مقررام محترررم   

واارا  اا اا ررا  برره عارروا  نمااارر ج شررورای عررالی  لیلررت اماررا       

لررای ت ررخیص مطال رراا ا ررتفادج   تررأمین اجتمرراعی نیرر  در لیلررت  

   گردد.

4 

پیگیــری مطال ــات اســرا نشــده  ": 3دســوور سهســه 

بخش خصوصی در زمینـه مشـک ت مربـوه بـه اعمـال      

ــاده  ــه    38م ــرایب بیم ــاعی و ض ــ مین اسوم ــانون ت ق

ــرو    ــد و ف ــای خری ــه قرارداد  پیمانکــاری نســ ت ب

 قانون رفع موانع تولید(  40قطعات )موضوع ماده 

توراو   کرار و    مقرر گردار  کرارگرولی برا  ترور نمااار گانی اا واارا     

ن اجتمرراعی  واارا صرراوت  مورر   و  یرفرراج اجتمرراعی   ررااما  تررأم 

لرررای ت رررارا  واارا امرررور اصتصرررادی و دارااررری و لمچارررین اترررا 

باارگررانی  تورراو  و اصرراان اارررا  ت رر ی  گررردد تررا ضررمن برر رری    

لرای دارای کارگراج  ابرت    مصادا  اعمال ضررا   ر  بیمره بره هیمرا      

صرانو  رفرت    40مررت ط اا جماره مرادج     ای صرحی  صروانین  رموضوع اجر 
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لرای  رااما    هررار و تطراب  کامر     برا بخ راامه     موانت تولی  رصابرت 

را برر رری  9/14و  3/11لررای تررأمین اجتمرراعی اا جمارره بخ رراامه   

گیررری در جاسرراا نمررودج و  ررز  گرر ارط مربوجرره را ج ررت تصررمیم

 وگو ارائه نماا . تی شورای گفت

 


