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اهم مشکالت مرتثط تا تامیه اجتماعی در سال 5931
مقدمه

اًجوي هسیطاى غٌبیغ ثِ ضٍال هؼوَل ّط سبلِ هسبئل ٍ هطٌالت كضبی
ًست ٍ ًبض ٍ تَلیسًٌٌسگبى ضا ثب ًظطذَاّی ٍ ثطگعاضی ًویتِّبی
ًبضضٌبسی ٍ سویٌبضّب ثطضسی ٍ عی جلسبتی ثب حضَض هسئَلیي هطثَعِ،
ٍ اػضبی زاٍعلت زض سویٌبضّبی ًینضٍظُ ٍ ًویتِّبی ًبضضٌبسی هغطح
ٍ ًتیجِ ضا عی گعاضضی آهبزُ ًوَزُ ٍ زض جلسبت هرتلق ثب حضَض
هسئَلیي هغطح ٍ ثطای حل آًْب پیگیطی هیًوبیس .زض ایي ضاستب ثطذی اظ
هَاضزی ًِ تَسظ هسئَلیي هطثَعِ ثب تـییط ضٍضْب ٍ ثطزاضتْبی هثجت اظ
هَاضز هبًًَی زض چبضچَة ذظهطیّبی هٌسضج زض اهتػبز هوبٍهتی هبثل
حل است اظ عطین عطح زض ًویتِ هبزُ  ٍ 76ضَضای گلتگَی زٍلت ٍ
ثرص ذػَغی ٍ زستگبُ شیطثظ اًجبم هیگطزز ٍ ثطذی اظ هَاضز زیگط
ًِ ًیبظ ثِ اغالح هبًَى زاضز ًیع اظ عطین هطاجغ شیطثظ پیگیطی ٍ ثب عطح
زض ًویسیَىّبی اتبم تْطاى ٍ ایطاى ٍ اضسبل ًبهِ ثِ هوبهبت زٍلتی ٍ
هجلس ضَضای اسالهی زًجبل هیگطزز .هسبئل ٍ هطٌالت تبهیي
اجتوبػی یٌی اظ هَاضز هْوی است ًِ ّوَاضُ ًبضكطهبیبى ثب آى ضٍثطٍ
ثَزُ ٍ پیگیطی هضبػلی ضا علت هیًٌس .ثِ زًجبل تْیِ گعاضضْبی هجلی
زض ضاثغِ ثب احػبء هطٌالت اجطای هبًَى تبهیي اجتوبػی اًجوي ثب ًست
ًظط اػضبی هحتطم ٍ تطٌیل ًویتِ ًبضضٌبسی ٍ زض ًْبیت ثطگعاضی
سویٌبض ًینضٍظُ ثب حضَض ًوبیٌسُ سبظهبى تبهیي اجتوبػی ٍ ًبضضٌبسبى
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هغلغ ٍ تؼسازی اظ اػضبی اًجوي ایي هسبئل ضا هغطح ٍ ثطًبهِّبی
سبظهبى ثطای حل ثطذی اظ هطٌالت ٍ ًظطات ًبضضٌبسبى هطرع ضس.
گعاضش پیصضٍ اّن هطٌالت هطتجظ ثب تبهیي اجتوبػی زض سبل ٍ 95
اهساهبت سبظهبى تبهیي اجتوبػی زض حل ایي هطٌالت است.
الف -اهم مشکالت

 -1هشکالت ًاشی از تازًشستگی در هشاغل سخت ٍ زیاى آٍر

ّوبًگًَِ ًِ استحضبض زاضیس هغبثن جعء ( )1ثٌس ة تجػطُ ( )2هبزُ ( )76هبًَى
تبهیي اجتوبػی هػَة  ٍ 1354هبًَى اغالح تجػطُ ( )2الحبهی هبزُ ( )76هبًَى
اغالح هَاز (ٍ )77( ٍ )72تجػطُ هبزُ ( )76هبًَى تأهیي اجتوبػی هػَة 1354
ٍ الحبم زٍ تجػطُ ثِ هبزُ ( )76هػَة  1371ـ هػَة  1380ـ (هَطَف تِ
قاًَى هشاغل سخت ٍ زیاى آٍر) ،اكطازی ًِ حساهل  20سبل هتَالی ٍ 25
سبل هتٌبٍة زض ًبضّبی سرت ٍ ظیبى آٍض اضتـبل زاضتِ ثبضٌس ٍ زض ّط هَضز حن
ثیوِ هست هعثَض ضا ثِ سبظهبى تبهیي اجتوبػی پطزاذتِ ثبضٌس هی تَاًٌس توبضبی
هستوطی ثبظًطستگی ًوبیٌس .ثِ هَجت جعء ( )4ثٌس ة ایي هبًَى اظ تبضید
تػَیت ایي هبًَى جْت هطوَالى ایي تجػطُ ،چْبض زضغس ( )%4ثِ ًطخ حن
ثیوِ هوطض زض هبًَى تأهیي اجتوبػی اكعٍزُ ذَاّس ضس ًِ آًْن زض غَضت
توبضبی هطوَالى هبًَى ،ثغَض یٌجب یب ثِ عَض اهسبعی تَسظ ًبضكطهبیبى
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پطزاذت هیطَزّ .وچٌیي زض جعء ( )6ایي ثٌس ثیوِ ضسگبًی ًِ زاضای سبثوِ
پطزاذت حن ثیوِ زض ًبضّبی سرت ٍ ظیبىآٍض ثِ تبضید هجل اظ تبضید تػَیت
ایي هبًَى ثبضٌس هیتَاًٌس ثب استلبزُ اظ هعایبی ایي هبًَى زضذَاست ثبظًطستگی
ًوبیٌس زض ایي غَضت ثب احطاظ ضطایظ تَسظ ثیوِ ضسًُ ،بضكطهبیبى هطثَعِ هٌللٌس
حن ثیوِ هطثَعِ ٍ هیعاى هستوطی ثطهطاضی ضا تب احطاظ ضطایظ هٌسضج زض تجػطُ
(ّ )2وچٌیي چْبضزضغس ( )%4هیعاى هستوطی ثطهطاضی ًسجت ثِ سٌَات هجل اظ
تػَیت ایي هبًَى ضا یٌجب ثِ سبظهبى تأهیي اجتوبػی پطزاذت ًوبیٌس.
 -2هادُ 83
ثط اسبس ایي هبزُ ًبضكطهبیبى هَظق ضسُ اًس زض هَاضزی ًِ اًجبم ًبض ثغَض
هوبعؼِ ثِ اضربظ حویوی یب حوَهی ٍاگصاض هیطَز هوبعؼِ ًبض ضا هتؼْس ًوبیٌس
ًبضًٌبى هَضَع پیوبى ضا ًعز سبظهبى تبهیي اجتوبػی ثیوِ ًوبیٌس ٍ پطزاذت 5
زضغس ثْبی ًل ًبض ضا هًََل ثِ اضائِ هلبغب حسبة اظ عطف سبظهبى هصًَض
ًوبیٌس .زض تجػطُ ایي هبزُ تػطیح ضسُ است ًبضكطهبیبى هٌللٌس هغبلجبت سبظهبى
تبهیي اجتوبػی ضا اظ هوبعؼِ ًبضاًی ًِ حساهل یي سبل اظ تبضید ذبتوِ هطاضزاز،
تؼلین ٍ یب كسد هطاضزاز آًبى گصضتِ ٍ زض ایي كبغلِ جْت پطزاذت حن ثیوِ
ًبضًٌبى ضبؿل زض اجطای هطاضزاز ٍ اضائِ هلبغبحسبة ثِ سبظهبى تبهیي اجتوبػی
هطاجؼِ ًٌوَزُ اًس ضا اظ هحل  5زضغس ٍ آذطیي هسظ ًگْساضی ضسُ ثِ سبظهبى
هصًَض پطزاذت ًوبیٌس.
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حست ایي تجػطُ ًبضكطهبیبى هَظق ثِ اضائِ هغبلجبت تبهیي اجتوبػی حساهل
یٌسبل پس اظ تبضید ذبتوِ هطاضزاز ضسُ اًس ٍلی ازاضُ ًل زضآهس حن ثیوِ آى
سبظهبى عی ثٌس ً 1بهِ ضوبضُ  35394/5020هَضخ  11/2/1390هطاضزازّبی
جبضی ضا ثِ ػٌَاى اهالم هطوَل حن ثیوِ ضٌبسبیی ٍ اظ ًبضكطهبیبى هغبلجِ ًوَزُ
است ًِ ًال ذالف ًع غطیح ایي تجػطُ است ٍ اؿلت ذطیسّبی ًبضكطهبیبى اظ
سبیط ٍاحسّبی تَلیسی ضا ًِ تَلیس تیپ ٍ ضٍتیي كطٍضٌسگبى است هطوَل
ضطیت  7.8زضغسی حن ثیوِ هی ضَز.
 -3تسریع در اجرای هادُ  04قاًَى رفع هَاًع تَلیذ ٍ تخشٌاهِ
هرتَطِ

ثط اسبس هبزُ  40هبًَى ضكغ هَاًغ تَلیس ضهبثت پصیط  ...یي تجػطُ ثِ ضطح ظیط
ثِ هبزُ ( )38هبًَى تأهیي اجتوبػی هػَة  ٍ 1354/4/3اغالحبت ثؼسی آى
الحبم هی ضَز:
تجػطُ ـ هجٌبی هغبلجِ حن ثیوِ زض هَضز پیوبى ّبیی ًِ زاضای ًبضگبُ ّبی
غٌؼتی ٍ ذسهبت تَلیسی یب كٌی هٌْسسی ثبثت هی ثبضٌس ٍ هَضَع اجطای
پیوبى تَسظ اكطاز ضبؿل زض ّوبى ًبضگبُ اًجبم هی ضَز ،ثط اسبس كْطست
اضسبلی ٍ ثبظضسی ًبضگبُ است ٍ اظ اػوبل ضطیت حن ثیوِ جْت هطاضزاز پیوبى
هؼبف هی ثبضٌس ٍ سبظهبى تأهیي اجتوبػی ثبیس هلبغبحسبة ایٌگًَِ هطاضزازّبی
پیوبى ضا غبزض ًٌس.
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سبظهبى تبهیي اجتوبػی زض اجطای هبزُ  40هبًَى ضكغ هَاًغ تَلیس ضهبثت پصیط ٍ
اضتوبی ًظبم هبلی ًطَض ًِ هبزُ  38هبًَى تبهیي اجتوبػی ضا اغالح ًطزُ ،
ثرطٌبهِ  14۴9ضا غبزض ًطزُ است.
 -4هادُ 83
ثطاثط ایي هبزُ هبًَى تبهیي اجتوبػیً ،بضكطهب هٌلق ثِ پطزاذت حن ثیوِ
ًبضًٌبى ذَز حساًثط تب یي هبُ ثؼس است ٍ زض هوبثل سبظهبى ّن حساًثط ظطف
هست  6هبُ اظ تبضید زضیبكت هیتَاًس غَضت هعز ٍ اسٌبز ٍ هساضى ًبضكطهب ضا
هَضز ضسیسگی هطاض زّس .حبل اگطچِ هَسسِ حسبثطسی ثؼٌَاى ثبظضس سبظهبى
ػول هیًٌس ،ثطاثط ًع غطیح هبًَى حساًثط هیتَاًس ظطف هست  6هبُ اسٌبز ٍ
هساضى ًبضكطهبیبى ضا آًْن كوظ زض ذػَظ حوَم ٍ زستوعز (یب یي زٍضُ
ثرػَظ ٍ هؼیي) هَضز ثطضسی ٍ ثبظضسی هطاض زّس زض حبلیٌِ توطیجب هیتَاى
گلت زض توبم هَاضز ایي ثطضسی هساضى ثِ سبلْب هجل ثط هیگطزز ٍ حتی هَاضزی
ٍجَز زاضز ًِ ذَاستبض ثبظضسی زٍضُ ظهبًی ثیص اظ ثیست سبل ضسُ است .ایي زض
حبلی است ًِ تبهیي اجتوبػی ثغَض هٌظن اًجبم حسبثطسی ضا ثطای ًلیِ ضطًتْب
ثطًبهِضیعی ٍ ثسٍى استثٌب اظ ًلیِ ضطًتْب حسبثطسی هیًوبیس (زضست هبًٌس
هویعاى هبلیبتی) زض غَضتیٌِ ثِ تػطیح هبًَى ایٌٌبض ثبیس ًسجت ثِ ضطًتْبیی
اًجبم ضَز ًِ سبظهبى ثِ غَضت هعز ٍ یب پطزاذت حن ثیوِ آى هؼتطؼ ٍ
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اذتالف زاضز زض حبلیٌِ ظبّطا سبظهبى ثب ایي ثطًبهِضیعی ثِ ًلیِ ضطًتْب هؼتطؼ
ٍ ثطای ّوِ حسبثطسی اًجبم هیزّس.
ثب تَجِ ثِ ثطٍى سپبضی حسبثطسی ًبضكطهبیبى ایي زكبتط ذسهبتی ثسٍى اذص
تَضیحبت اظ حسبثساضاى ٍ ثسٍى اعالع ثِ ًبضكطهبیبى گعاضش حسبثطسی ذَز ضا
اًجبم هی زٌّس ٍ پس اظ گصضتي چٌس هبُ اظ ذبتوِ حسبثطسی ًیع ثب هطاجؼِ ثِ
ضطًتْب ،اهالم زیگطی ضا ًیع ثِ گعاضش ذَز اضبكِ هی ًوبیٌس ٍ ثِ ًظط هی ضسس
ثِ زلیل ًوتط ثَزى ثسّی حن ثیوِ اظ حن العحوِ زضیبكتی آًْب ثَزُ استٍ .ایي
زكبتط یٌوبُ هجل توبس هی گیطًس ًِ زستَض حسبثطسی غبزض ضسُ است ٍ
پیطٌْبز ًبّص حن ثیوِ ضا هغطح هی ًٌٌس.
 -5هادُ 04
ثط اسبس ایي هبزُ زض غَضتی ًِ ًبضكطهب ثِ هیعاى حن ثیوِ ٍ ذسبضات تبذیط
تؼییي ضسُ اظ عطف سبظهبى هؼتطؼ ثبضس هی تَاًس ظطف سی ضٍظ اظ تبضید اثالؽ
اػتطاؼ ذَز ضا ًتجب ثِ سبظهبى تسلین ًوبیس .سبظهبى هٌلق است اػتطاؼ
ًبضكطهب ضا حساًثط تب یي هبُ پس اظ زضیبكت آى زض ّیبت ثسٍی تطریع
هغبلجبت هغطح ًوبیس.
زض غَضت ػسم اػتطاؼ ًبضكطهب ظطف هست هوطض تطریع سبظهبى هغؼی ٍ
هیعاى حن ثیوِ ٍ ذسبضات تؼییي ضسُ عجن هبزُ  50ایي هبًَى ٍغَل ذَاّس
ضس.
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اػتطاؼ ًبضكطهب ثِ ثسّیّبی ایجبز ضسُ ثط اسبس ثبظضسی ٍ یب حسبثطسی ٍ
عطح زض ّیئت ثسٍی (ًِ هتأسلبًِ زض ّیبت ّبی ثسٍی اػضبء كبهس ّطگًَِ
تػوینگیطی هیثبضٌس ٍ ثب ثْطُهٌسی اظ اضبكِ ًبض ٍ حن حضَض زض جلسبت
ضطًت هیًوبیٌس ٍ ًوبیٌسُ تطٌلْبی هطتجظ ًیع حضَض ًساضًس) تأییس گطزیسُ ٍ
ًبضكطهب ثٌبچبض اػتطاؼ هجسز هیًوبیس ٍ ّیئتّبی تجسیس ًظط ثِ تجغ اظ ّیئت
ثسٍی ضأی ذَز ضا زض ًْبیت  2یب  3ذظ ثػَضت ًلی ٍ ؿیط ضلبف اػالم هیزاضًس
لصا ثؼلت ثیتَجْی ثِ ذَاستِ هبًًَی ضطًت پطًٍسُ ثِ زیَاى ػسالت ازاضی احبلِ
ذَاّس ضس ًِ ثسلیل تأذیط زض ٍغَل هغبلجبت هَجت تضییغ حوَم هبًًَی
سبظهبى ًیع ذَاّس ضس.
 -6هادُ 04
ثط اسبس ایي هبزُ ًبضكطهبیبى هٌللٌس غَضت هعز ٍ حوَم ٍ هعایبی ثیوِ ضسگبى
ّوچٌیي زكبتط ٍ هساضى الظم ضا زض هَهغ هطاجؼِ ثبظضس سبظهبى زض اذتیبض اٍ
ثگصاضًس .ثبظضسبى سبظهبى هیتَاًٌس اظ توبم یب هسوتی اظ زكبتط ٍ هساضى هصًَض
ضًٍَضت یب ػٌس تْیِ ٍ ثطای ًست اعالػبت الظم ثِ ّطیي اظ ضؤسب ٍ
ًبضهٌساى ٍ ًبضگطاى ًبضگبُ ٍ هطاجغ شیضثظ هطاجؼِ ًوبیٌس .ثبظضسبى سبظهبى حن
زاضًس ًبضگبُّبی هطوَل هبًَى ضا هَضز ثبظضسی هطاض زٌّس ٍ زاضای ّوبى
اذتیبضات ٍ هسئَلیتّبی هصًَض زض هَاز  53 ٍ 52هبًَى ًبض ذَاٌّس ثَزً .تیجِ
ثبظضسی حساًثط ظطف یٌوبُ اظ عطف سبظهبى ثِ ًبضكطهب اػالم ذَاّس ضس.
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ایي هبزُ ثِ هسئلِ حسبثطسی اظ زكبتط ٍ اسٌبز ًبضكطهب اذتػبظ زاضز .ثط اسبس
ایي هبزُ «ًبضكطهبیبى هٌلق ّستٌس غَضت هعز ٍحوَم ٍ هعایبی ثیوِ ضسگبى ٍ
ّوچٌیي زكبتط ٍ هساضى الظم ضا زض ٌّگبم هطاجؼِ ثبظضس سبظهبى زض اذتیبض آًْب
ثگصاضًس .ثبظضسبى سبظهبى هی تَاًٌس اظ توبم یب هسوتی اظ زكبتط ٍ هساضى هصًَض
ضًٍَضت یب ػٌس تْیِ ٍثطای ًست اعالػبت الظم ثِ ّطیي اظ ضٍسب ٍ
ًبضهٌساى ًٍبضگطاى ٍ هطاجغ شیطثظ هطاجؼِ ًٌٌس»
ایي حسبثطسی ّب ًِ ثسٍى ًظن ٍ تطتیت ٍ زض ّط ظهبى ًِ سبظهبى ثرَاّس اًجبم
هی ضَز هَضز اػتطاؼ ًبضكطهبیبى هیجبضس.
ّوبىعَض ًِ هجالً ذبعطًطبى ضس ثِجبی اجطای هَاز ( )101( ٍ )39هبًَى ًِ
ًبظط ثط اػالم ًظط سبظهبى ظطف هست  6هبُ زض هَضز غَضت هعز ٍ حوَم ٍ
زیگط اعالػبت هطثَط ثِ ثیوِضسگبى است ٍ سبظهبى ثِ جبی زٍ هبزُ هصًَض،
هبزُ ( )47ضا اجطا ٍ پس اظ هستی ثبظضسبى ٍ حسبثطسبى ذَز ضا ثِ ًبضگبُّب اػعام
هیزاضز ٍ ّویي اهط هطٌالتی اظ ًظط پطزاذت هجبلـی ًِ ثِػٌَاى ًتیجِ
حسبثطسی ثبیس ثپطزاظًس ثطای ًبضكطهبیبى ایجبز هیًٌس.
 -7هادُ 141
هبزُ (ّ )101وبى حٌن هبزُ ( )39ضا زازُ است ٍلی ایي هبزُ ًیع ّیچگبُ اجطا
ًطسُ ٍ سبظهبى زض اجطای هبزُ ( )47هبًَى ّط اظ چٌس گبُ ثبظضسبى ٍ حسبثطسبى
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ذَز ضا ثطای ثطضسی اٍضام ٍ اسٌبز ٍ هساضى هبًًَی ًبضكطهب اػعام هیزاضز ٍ ثِ
عَضی ًِ هجالً ثیبى ضس ایي حسبثطسیّب هؼوَالً ثطای زُ سبل ٍ ثیطتط اًجبم
هییبثس ًِ ًبضكطهب هساضى ٍ اسٌبز هطثَط ضا حلظ ًٌطزُ استٍ .اًگْی ًتیجِ
ایي حسبثطسیّب تؼییي هجلؾ هتٌبثْی ثسّی ثطای ًبضكطهبست ًِ پطزاذت آى
ثطای ٍاحس اهتػبزی هطٌالت كطاٍاًی ایجبز هیًٌس ظیطا هحبسجبت هطثَط ثِ
ٍاحس ّط سبل اًجبم ٍ هَضز پصیطش هجوغ ػوَهی ٍ ثبظضس هبًًَی هطاض گطكتِ ٍ
ایٌي هوساض ظیبزی ثسّی ثطای سبلّبی گصضتِ تؼییي ضسٍُ ،اًگْی ٍاحس
اهتػبزی هوٌي است زض ضطایغی ًجبضس ًِ ثتَاًس هجلؾ تؼییي ضسُ ضا ثپطزاظز.
 -8کسر حق تیوِ از هسایای قاًًَی ٍ رفاّی
ثط اسبس ثٌس  3هػَثِ هَضخ  1393/12/24ضَضای ػبلی ًبض (هَضَع ثرطٌبهِ
ضوبضُ  227413هَضخ  1393/12/25آى ٍظاضت) ًبضكطهبیبى هَظق ثِ پطزاذت
هبّبًِ هجلؾ  1100000ضیبل ًوي ّعیٌِ اهالم هػطكی ذبًَاض ثِ ػٌَاى هعایبی
ضكبّی ٍ اًگیعُ ای هَضَع تجػطُ  3هبزُ  36هبًَى ًبض ثِ ّط ًبضگط ضسُ اًس ثٌب
ثِ ًع غطیح تجػطُ هصًَض ایي هعایب جعٍ هعز ثبثت ٍ هعز هجٌب هطاض ًگطكتِ ٍ لصا
حست تجػطُ  1هبزُ هبًًَی یبز ضسُ ًِ هعز ثبثت ضا هجوَع هعز ضـل ٍ هعایبی
ثبثت پطزاذتی ثِ تجغ ضـل هی زاًس ،ایي هعایبی ضكبّی ٍ اًگیعضی جعٍ
پطزاذتْبی ثِ تجغ ضـل هحسَة ًویطَز ٍ .لصا هطوَل ًسط حن ثیوِ ًویجبضس.
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 -9عذم اجرای هادُ « 10قاًَى حذاکثر استفادُ از تَاى تَلیذی ٍ
خذهاتی در تاهیي ًیازّای کشَر … »
اجطای ایي هبزُ زض هَاضزی اظ سَی ضؼت سبظهبى تبهیي اجتوبػی ػولیبتی ًطسُ
است ٍ هطٌالتی ضا هتَجِ پیوبًٌبضاى ًوَزُ است.
ثط اسبس ایي هبزُ سبظهبى تأهیي اجتوبػی هَظق است حن ثیوِ ًبضًٌبى
هطاضزازّبی اضائِ ذسهبت اجتوبػی پیوبًٌبضاى عطحْبی ػوطاًی ٍ ؿیطػوطاًی ثب
هػبلح یب ثسٍى هػبلح ضا ثط هجٌبی كْطست اضائِ ضسُ تَسظ پیوبًٌبضاى زضیبكت
ًوبیس .اػوبل ّطگًَِ ضٍش زیگطی ؿیط اظ ضٍش هٌسضج زض ایي هبزُ هوٌَع است.
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ب -اهم اقدامات سازمان تامیه اجتماعی در راستای رفع مشکالت
کارفرمایان

ثطاثط اظْبضات ًوبیٌسُ سبظهبى تبهیي اجتوبػی اهساهبت ظیط تَسظ سبظهبى اًجبم
ضسُ است:
 اطالح آییي ًاهِ تٌذ ٍ هادُ  34قاًَى ترًاهِ پٌجن تَسعِ
زض ایي آییي ًبهِ آهسُ ثَز ًِ اگط ًبضكطهب ًیطٍی ًبض جسیس استرسام ًٌس ٍ
ًیطٍّبی هجلی ذَز ضا یي ثبض اذطاج ًٌس زیگط ًوی تَاًس اظ هعایبی ایي آییي ًبهِ
استلبزُ ًٌس .ایي هَضَع اغالح ضسُ است ،ثِ ایي غَضت ًِ اگط ًیطٍی ًبض
جسیس جبیگعیي ًلط اذطاجی ضَز ًبضكطهب ثتَاًس اظ هعایبی هبًَى استلبزُ ًٌس.
 اهکاى اعتراع هجذد کارفرهایاى تِ تذّی ّای قطعی شذُ
زض ذػَظ هطٌالت ًبضی اظ اثالؽ ّب ٍ هغؼی ضسى ثسّی ثسٍى زضیبكت اثالؽ،
ایي كطغت ثِ ًبضكطهبیبى زازُ ضسُ است ًِ ثب ٍجَز هغؼی ضسى ثسّی ّب ثبض
زیگط هسئلِ ثطضسی ضَز ًِ اگط اثالؽ تَسظ تبهیي اجتوبػی ٍ ًبضگعاضی ّبی
هطثَعِ زضست غَضت ًگطكتِ است هجسزا اثالؽ غَضت گیطز ٍ ایي كطغت ضا ثِ
ًبضكطهب ثطای اػتطاؼ ثِ ثسّی ّبی اػالم ضسُ ثسّین.
 اتالغ الکترًٍیکی تذّی
ضطٍع اثالؽ الٌتطًٍیٌی اظ  2سبل پیص ٍ اثالؽ ضیع هحبسجبت ثِ ّوطاُ
غَضتحسبة
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 تخشَدگی جرائن تیوِ ای کارفرهایاى خَش حساب
ثط اسبس هبزُ « 13هبًَى حساًثط استلبزُ اظ تَاى تَلیسی ٍ ذسهبتی زض تبهیي
ًیبظّبی ًطَض … » ٍ 1زائوی ثَزى ایي هبًَى ،اگط ًبضكطهبیی زچبض ثحطاى
است هیتَاًس ثب اضائِ هساضى ثِ تبهیي اجتوبػی اػالم ًوبیس ًِ زض هست ظهبًی
هؼلَم هبزض ثِ پطزاذت حن ثیوِ ًرَاّس ثَز ٍ ثب استؼالم اظ تطٌل ًبضكطهبیی
هطثَعِ ٍ ثطضسی تَسظ سبظهبىً ،بضكطهب هیتَاًس ثب اضائِ لیست اظ ضطایظ توسیظ
حن ثیوِ ثسٍى جطاین ثْطُ هٌس ضَز ٍ ایي اهط ثطای ًبضكطهبیبى ذَش حسبة
زائوی است.
 دستَر اداری در خظَص تسْیالت اعطایی ٍزارت طٌعت ٍ
هعذى ٍ تجارت ترای کارفرهایاى

1

 توـبم یب هسـوتی اظ جـطیوِ ّبی هوطض زض هبًَى تأهیي اجتوبػی ثٌب ثِ زضذَاست ًبضكطهب ٍ ثب تَجِ ثِ زالیلاثطاظی هجٌی ثط ذبضج اظ اذتیبض ثَزى ػسم اًجبم تٌبلیق هوطض ٍ ثب زض ًظط گطكتي سَاثن گصضتِ ٍ ذَش حسبثی
ٍاحس تَلیسی ،غٌؼتی ٍ هؼسًی ٍ ثِ تطریع ٍ هَاكوت سبظهبى تأهیي اجتوبػی ثطاسبس ثٌسّبی شیل هبزُ ()2
هبًَى اغالح هبًَى تأهیي اجتوبػی هػَة  1387/4/8هجوغ تطریع هػلحت ًظبم ،هبثل ثرطَزگی است.
آییي ًبهِ اجطائی ایي هبزُ ثِ ٍسیلِ ٍظاضت تؼبٍىً ،بض ٍ ضكبُ اجتوبػی تْیِ هی ضَز ٍ زٍ هبُ پس اظ الظم االجطاء
ضسى ایي هبًَى ثِ تػَیت ّیأت ٍظیطاى هی ضسس.
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ػسم ثطزاضت اظ سَی سبظهبى تبهیي اجتوبػی ثبثت ثسّی ّبی ضطًتْب ثب
ّوبٌّگی ٍظاضت غوت ،هوطض ضسُ است ًِ ظهبًی ًِ ایي تسْیالت ٍاضز
سیستن ًبضگبُ ثحطاى ظزُ هیطَز،
 تقسیط تذّی ّای هعَقِ
ثطذی اظ ضؼت تبهیي اجتوبػی زض غَضتی ًِ ًبضكطهب اػالم هیٌطز ًِ تَاًبیی
پطزاذت ثسّی هؼَهِ ضا ًساضز ثسّی ّبی هؼَهِ ضا یٌجب زضیبكت هیٌطزًس ٍ یب اظ
حسبة آًْب ثطزاضت هیٌطزًس .ایي اذتیبض ثِ ضؼت زازُ ضسُ است ًِ ثتَاًس زض 36
هسظ هبّیبًِ توسیظ ًوبیٌس ٍ اگط ثحطاى هحطظ ضَز حتی ثسٍى پیص هسظ ًیع
ثتَاًٌس زض  36هسظ توسیظ ًوبیٌس .الجتِ ثط عجن هبًَى زض غَضت ثبال ثَزى ثسّی
تب  60هسظ ًیع هیتَاى توسیظ ًوَز ٍ اظ  60هسظ ثِ ثبال ثب اذتیبض هسیط ػبهل
سبظهبى ذَاّس ثَز ٍ ثسٍى تؼلن جطاین توسیظ هیطَز.
اظ تبضید توسیظ ،جطاین هتَهق هیطَز ٍ اگط پطزاذت ًطَز تجسیل ثِ حبل ذَاّس
ضس.
 دستَرات اداری در خظَص تحث هشاغل سخت ٍ زیاى آٍر
زض ًویتِ ّبی استبًی تؼییي هطبؿل سرت ٍ ظیبى آٍض ،ثب حضَض ً 5لط تطٌیل
هی ضس ٍ سرت ٍ ظیبى آٍض ثَزى ضـل ثسٍى آالیٌسُ سٌجی ٍ ثطضسی هطبؿل
تؼییي هی گطزیس ٍ ّوچٌیي زض هَضز ًبضگبُ ّبی تؼغیل ًیع ،ضای ثِ سرت ٍ
ظیبى آٍض زازُ هی ضس ٍ ثبض هبلی ثِ ًبضكطهبیبى ٍاضز هیگطزیس .زض ضاستبی هسیط
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ػبهل سبظهبى تبهیي اجتوبػی ثب زستَض ٍظیط ػضَ ًویتِ حلبظت كٌی اًتربة
ضسًس ٍ زض ذػَظ ًبضگبُ ّبی تؼغیلً ،ویتِ ّبی استبًی زیگط حن ٍضٍز ثِ
هطبؿل سرت ٍ ظیبى آٍض ضا ًساضًس.
 هعافیت از اعوال ضریة حق تیوِ
ثط اسبس ثرطٌبهِ ً 14.9لیِ هطاضزازّبیی ًِ ًبض زض هحل ًبضگبُ اًجبم هیطَز
تَلیسی ٍ غٌؼتی ٍ ذسهبتی كٌی هٌْسسی است ٍ ثطای هطاضزازّب ضطیت اػوبل
ًوی ضَز ٍ پس اظ تحَیل هساضى ثِ ضؼت ٍ پس اظ احطاظ ضطایظ ثسٍى ضطیت
هلبغبحسبة غبزض هیطَز ٍ پس اظ ثبظضسی زكبتط ایي هَاضز ؿیط هطوَل تلوی
هیطَز.
تَاكن ثب هغؼِ سبظاى ٍ سبیط ًبضگبُ ّبی تَلیسی زض ذػَظ ایٌٌِ هغؼِ سبظی
سلبضش ٍ سبذت ًبال ًیست ٍ هطاضزازّب ثحث ذطیس ٍ كطٍش است ٍ اگط ّط زٍ
سوت هطاضزاز (ٍاگصاضًسُ ٍ هغؼِ سبظ) ًبض تَلیسی اًجبم هی زٌّس ایي هطاضزازّب
اظ اػوبل ضطیت هؼبف ّستٌس ٍ ًْبیتب ثط اسبس هبزُ  40هبًَى ضكغ هَاًغ تَلیس ٍ
ثرطٌبهِ  14.9ػول هیطَز.
 اطالح هَسسِ حساترسی سازهاى تاهیي اجتواعی
اغالح ثرص ػوسُ ای اظ هَسسِ حسبثطسی اظ  2سبل پیص ٍ هغغ ّوٌبضی زض
غَضت هحطظ ضسى ترلق
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اظ زالیل ایجبز كسبز عَالًی ثَزى زٍضُ ّبی ثبظضسی است ٍ ااهٌبى ثبظضسی
سبالًِ زض حبل پیگیطی ٍ اجطایی ضسُ اظ سبل آیٌسُ است.
 اطالح ترکیة ّیات ّای تذٍی
اگط هسئَل زضآهس ضؼجِ ای زض آى ضؼجِ ػضَ ّیبت ثبضس اظ آى ضؼجِ هٌتول ضسُ
است ٍ اهٌبى حضَض ًوبیٌسُ هَُ هضبییِ زض پیطٌْبز اغالح هبًَى زیسُ ضسُ
است.
 تررسی هجذد آرای طادر شذُ
ایجبز ضَضای حوَهی زض سبظهبى تبهیي اجتوبػی ٍ ثطضسی هجسز آضایی ًِ ضؼت
اجطا ًویٌٌٌس ٍ آضایی ًِ زضست اجطا ًطسُ است ٍ ّوچٌیي زض غَضت هغطح
ضسى ضایی ثؼس اظ چٌس سبل اهٌبى ضسیسگی آى كطاّن ضَز.
 تٌقیح ٍ تلخیض هجوَعِ تخشٌاهِ ّا ٍ هقررات سازهاى تاهیي
اجتواعی
ایجبز یي ثرطٌبهِ ٍاحس زض ذػَظ ّط یي هَاضز ًِ ًلیِ هوطضات ضا زض ثط
گیطز ثِ هٌظَض ایجبز ٍحست ضٍیِ ٍ جلَگیطی اظ اػوبل سلیوِ
ایجبز سبیت هؼبًٍت كٌی ٍ زضآهس ٍ زض زستطس ثَزى هجوَػِ ثرطٌبهِ ّبی
ًبضگطی ٍ ًبضكطهبیی ٍ اهٌبى ثحث پطسص ٍ پبسد
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