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ضــرورت ســاماندیی ایجــاد و "پــیش از دســ ور: 

یـا   یای اق صـادی ععـات توسـت اتـاق     ثبت تشکل

قانون بهبـود مسـ مر محـیت کسـ        9طبق ماده 

 "کار

لررای اصتصررادیر کررارگرولی  مقرررر شرر  برره مامررور  ررامان لی   ررت ت رر   

مت رر   ان نمادارر گاا اترران ادررراار ونار  تررراوار کررار و ر ررا  اجتمرراعیر     

ونار  امررور اصتصررادی و دارادرری ت رر ی  ونار  صررارتر مررر ا و ت ررار  و 

لررای مراجررت   ررت   شررود تررا برر رری دصیررظ یررون  وورراد  و م رر ولیت    

مار  م رون اد راد     لرای اصتصرادیر شی راااداتی را جارت صر ور نمرا        ت   

ترر ودن نمررود  و برره مامررور اتخرراا تصررمیو ناررادی برره شررورای         ت رر  

 وگو ارائه نمادا . گفت
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ــه    ــ ور سهس ــری  ": 6دس ــرا  پیگی ــات اس مطالب

ــک ت     ــه مش ــی در زمین ــش خصوص ــده بخ نش

ــاتر   ــالی و دع ــناد م ــی از اس ــا حسابرس ــرتبت ب م

قــانونی کارعرمایــان و مههــت ده ســاله  ن توســت 

 "سازمان تأمین اس ماعی

صررانوا تررأمین اجتمرراعی و لم اررین    202و  74ر 93بررا عاادررت برره مررواد   

خررش وگرروی دولررت و ب توا ررظ برره عمرر  یمرر   بررین اعگررای شررورای گفررت  

لررای  ررانماا تررأمین    خصوصرریر مقرررر شرر  ان ادررن شرری در ر رری گی    

اجتمرراعی در خصرروو یقررون و د ررتم د صررر از بانر رری ان صررور  مرر د و   

شرر گاا صرور  شررودرد و لم ارین بانر رری ان د رراتر    یقرون و م ادررای بیمره  

برره یا بخررش ان د رراتر باشرر  کرره  و مرر ارک کار رمادرراا نیرر  صررر از م رر ود

 ط با یقون و م ادای کارکااا ا ت. مرت 

لررا برررای کار رمادرراا  ضررمن ین رره مقرررر گرددرر  ما ررت ان ررا  ادررن بانر رری

 .ک  ال شی ان شاداا  ال مالی باش ی اکثر تا د

تااررا در صررورتی ام ان ررودر  ر ررا  بانر رری بررر  ان ادررن ما ررت دررک  رراله ان

اشرر  صررور  شودر ترره بیا کارگررا  شرر ادتی ان  رروی ان کارکارراا  ا ررت کرره

کرره در ادررن صررور ر ام رراا مراجررره برره صررور  مرر د و لم اررین بخررش    

ان  رروی  ررانماا  یا کارگررا   رراوا  گوشررته  د رراتر یقررون و د ررتم د  

 .وجود دارد
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پیگیـری مطالبـات اسـرا نشـده     ": 1دس ور سهسه 

بخش خصوصـی در زمینـه مراتـ  تجدیـدنرر در     

یـای تشـخیم مطالبـات، موضـوع      ترکی  ییئـت 

 "قانون تأمین اس ماعی 33و  33مواد 

برره مقرررر گرددرر  ان ادررن شرریر وندررر م تررر  تررراوار کررار و ر ررا  اجتمرراعی  

جررای مرر رری نمادارر   خررود ان  ررانماا تررأمین اجتمرراعیر نمادارر گانی ان    

را و دررا  ررادر مراجررت برره ایررر ان  ررانماا تررامین اجتمرراعی  ب نرره ونارتخانرره 

 ررا  لررای برر وی و ت  درر نمر ت ررخی  م ال    جاررت یگررور در لی ررت  

 مرر ی نمادا .

لم اررین مقرررر شرر  در صررور  مرر رری نمادارر گاا ادصرر   ان  رروی اترران 

و  بانرگررانیر صرراادتر مرررادا و ک رراورنی ادررراا برره مقررا  م تررر  ونار      

در وندررر برره عاررواا نمادارر   نیرر   ا ررراد مرر رری شرر   اتررانر ان اتادیرر  اد ررا

  ا تفاد  گردد. را ر ک ور لای ت خی  م ال ا   لی ت
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ــه  د ــ ور سهس ــرا   ": 3س ــات اس ــری مطالب پیگی

ــک ت     ــه مش ــی در زمین ــش خصوص ــده بخ نش

قـانون تـأمین اس مـاعی     33مربوط به اعمات ماده 

و ضرای  بیمه پیمانکـاری نسـبت بـه قراردادیـای     

قـانون   34خرید و عـرو  قطعـات وموضـوع مـاده     

 رعع موانع تولید( 

 2/21/31مررور   21323/31/2000مقرررر گرددرر  م تودررا  نامرره شررمار     

 ررانماا تررامین اجتمرراعی خ رراس برره مو  رره ی ابر رری تررامین اجتمرراعی 

ر برره تمررامی شررر  3/27و  9/22بررا موضررور اجرررای مفرراد بخ رراامه شررمار  

 ک ور و  ادر ادافراا اب غ شود.تامین اجتماعی 

 گانی ان ونار  ترراوار کرار   کرارگرولی برا یگرور نمادار     شر  مقررر  لم این 

ن اجتمررراعیر ونار  صرررارتر مرررر ا و یو ر رررا  اجتمررراعیر  رررانماا ترررأم

لررای بانرگررانیر  ت ررار ر ونار  امررور اصتصررادی و دارادرری و لم اررین اترران  

مصراددظ  و تف یرک  تراوا و اصراا  ادرراا ت ر ی  گرردد ترا ضرمن برر ری        

موضررور  رلررای دارای کارگررا   ابررت  اعمررال ضرررد  یررظ بیمرره برره شیمرراا  

صررانوا ر ررت موانررت تولیرر   70ای صرر یق صرروانین مرررت ط ان جم رره مرراد  راجرر

تررأمین اجتمرراعی لررای  رانماا   شررودر و ت رابظ کامرر  یا بررا بخ راامه   رصابرت 

ی رررااادا   ن  را و شرا برر ررری  3/27و  9/22لرررای  ان جم ررره بخ ررراامه

 .ارائه نماد 
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