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 شافعیآقاي جناب 

 شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصیدبیر و ایران اتاق  ت محترمساری

 

 ( نفر0تا میزان ) ییسهم کارفرما مهیحق بپرداخت از  تیقانون معاف مشمول يها تیاصالح فهرست فعال ضوع:وم 

 باسالم

اصالح فهرستت  شنهادیپئه ارادرخصوص  80/80/1088/ص مورخ 6806/1/18شماره مه به نابازگشت  ؛مااحترا      

 16/11/1661مصتو   نفتر کتارگر( 5تتا میتنان  یی سهم کارفرمتا مهیاز حق ب تیقانون معاف مشمول یها تیفعال

 :به استحضار می رساند شورای اسالمیمجلس 

کارفرمایان کلیته  1661ی آن مقرر گردیده است که از آغاز سال ماده واحده قانون منبور و اصالحات بعد طبق      

نماینتد  متتتند های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی  از قبیل برق، آ ، تلفن و راه( استفاده میکارگاه

پرداخت حتق ( نفر کارگر از 5نامه اجرایی مربوطه که به تأیید هیأت محترم وزیران خواهد رسید( تا مینان  به آئین

( نفتر حتق بیمته را پرداختت نماینتد و همدنتین در 5( نفر به باال نتبت به مازاد  5بیمه سهم کارفرما معاف و از  

( قانون موصوف دولت مکلف بوده است که هنینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه 1اجرای تبصره  

متورخ  16881های اجرایی مربوطه نین طی تصویب نامه های شتماره هنامپیش بینی و منظور نماید که متعاقباً آئین

به تصویب هیتأت محتترم  6/11/01مورخ  16056/ت58881و شماره  11/6/66مورخ  186150، شماره  11/6/61

سازمان نین نتبت به اعمتال معافیتت حتق بیمته فعالیت مشمول قرار گرفته و این  60وزیران رسیده است و تعداد 

سهم کارفرمایی کارگاه های یاد شده اقدام نموده است بطوریکه براساس گنارش عملکترد قطعتی مترداد متاه ستال 

درصد معافیتت  18کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی از  0567011نفر کارگر شاغل در  178007100جمعاً تعداد 1088

میلیارد ریال بوده است، لیکن  1617166به مبلغ  1666مالی مربوطه لغایت اسفند ماه سال بیمه برخوردار و بار حق

( قانون موصوف مبنی بر تکلیف دولت در پیش بینی بار مالی مربوطه، مبلغ کمت  دولتت 1علیرغم تصریح تبصره  

ائه خدمات به بیمه شدگان اعمال شده تاکنون پرداخت نگردیده که این امر منجر به ایجاد مشکالت عدیده ای در ار

 .گردیده است

( قتانون ستاختار 0قوانین و مقررات متعدد از جمله بنتد  (( متاده  ، عالوه بر موارد فوقذکر می باشد الزم به       

( قتانون الحتاق 16( ماده  1( و بند  10، بندهای  ح( و  ن( ماده  1606نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصو  

( قتانون احکتام دائمتی 01، متاده  1666( مصتو  1قانون تنظیم بخشتی از مقتررات متالی دولتت  برخی مواد به 

و بند  1665( قانون برنامه ششم توسعه مصو  0، بندهای  ت( و  ث( ماده  1665های توسعه کشور مصو  برنامه

لی بر عهده صندوق هتای بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل بار ما نینکل کشور  1088( قانون بودجه سال 5 ن( تبصره  

 .بیمه ای بدون تأمین و پرداخت آن در بودجه کل کشور تأکید دارند
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 کمت  بتهبنتی بتر مه روح قتانون می بایتت با توجه بت رح در این زمینهطرائه هرگونه وق ابا توجه به مراتب ف     

 در حتدی کتهمحتدود و میتنان  دتبته متنهم آ است زمند حمایت دولت بوده نیا فعالیت آنهام که تداو ییهاکارگاه

اوالً  کتهگردد  ارائهبه نحوی می بایتت  (حمایت بعدی نداشته باشدمه فعالیت آن نیاز به و ادا استقرارفعالیت منبور 

از بین  ،کاهش بار مالی دولتتای در راسنهایتاً  و  ه برخی بخشهاکشور، توسعاقتصادی ی کالن اهمراستا با سیاسته

مشتارکت کترد از محتل نته هنیجلوگیری از همدنین ایجاد نموده است و  سازمانبر دوش  شار مضاعفی کهفبردن 

ترک متشتکل از دد مراتب در کتارگروهی مشتپیشنهاد می گرلذا  ،صندوق باشددر بیمه شدگان کارفرمایان و سایر 

 مناسب اتخاذ گردد. تصمیماتتا مطرح دستگاه ها و ارگانها یه طرفها و کل

 

  
  

  

 

 

 مهرداد قریب 

 معاون بیمه اي 


