قاوًن اصالح قاوًن تاميه اجتماعي ي برخي قًاويه مربًط به مىظًر تشًيق كارفرمايان به تأديه ديًن معًقه
سىًاتي بابت حق بيمه ي بيمه بيكاري كاركىان

هازُ1ـ لاًَى زضيافت خطائن ًمسي اظ كاضفطهاياى كاضگاّْاي هشوَل لاًَى تاهيي اختواػي كِ ظطف هْلت همطض ًسثت تِ
اضسال طَضت هعز ٍ حمَق تيوِ شسگاى ٍحك تيوِ هطتَطِ السام ًوي ًوايٌسـ هظَتِ 1373ـ تا اطالحات تؼسي آى  ،تِ شطح
ظيط اطالح هي شَز:
الف ـ تثظطُ ( )1هازُ ( )1لاًَى تِ شطح ظيط اطالح هي گطزز:
تثظطُ 1ـ كاض فطهاياًي كِ اظ تٌظين ٍ اضسال طَضت هعز ٍ حمَق تيوِ شسگاى تِ تطتية هصكَض زض ايي لاًَى ٍ آئيي ًاهِ
هَضَع هازُ ( ) 39لاًَى تاهيي اختواػي ذَززاضي كٌٌس يا تِ تطتيثي كِ تا هَافمت لثلي ساظهاى هعتَض هؼيي هي شَززض هَضز
اضسال طَضت هعز يا حمَق ػول ًكٌٌس  ،هلعم تِ پطزاذت خطيوِ ًمسي تِ هيعاى زُ زضطس ( )%10هثلغ حك تيوِ ّواى هاُ هي
تاشٌس.
ب ـ تثظطُ ( )2هازُ ( ) 1لاًَى فَق ٍ اطالحات تؼسي آى تِ شطح ظيط اطالح هي گطزز:
تثظطُ  2ـ كاضفطهاياًي كِ زض هَػس همطض زض ايي لاًَى يا لسوتي اظ حك تيوِ ٍ تيوِ تيكاضي هطتَط تِ ّطهاُ ضا پطزاذت
ًٌوايس  ،ػالٍُ تط تأزيِ اطل حك تيوِ ٍ تيوِ تيكاضي هلعم تِ پطزاذت خطيوِ ًمسي تِ هيعاى زٍ زضطس ( )%2توام يا كسط تسّي
لطؼي پطزاذت ًشسُ تِ اظاء ّط هاُ تاذيط هي تاشٌس.
ج ـ تثظطُ ( )3هازُ ( )1لاًَى حصف هي گطزز.
ز ـ هازُ( )2لاًَى فَق تِ شطح ظيطاطالح هي گطزز:
هازُ2ـ كاضفطهاياًي كِ تا پاياى اسفٌسهاُ سال  1386زاضاي تسّي حك تيوِ ٍ تيوِ تيكاضي تِ ساظهاى تاهيي اختواػي
هي تاشٌس زض طَضتي كِ ظطف شش هاُ اظ تاضيد تظَية ايي لاًَى زض هَضز تطتية پطزاذت اطل تسّي لطؼي شسُ تا ساظهاى
ياز شسُ تَافك ًوايٌس  ،اظ ترشَزگي خطائن هطتَط تِ شطح ظيط تطذَضزاض ذَاٌّس تَز:
 1ـ زض طَضت پطزاذت تسّي ّاي هؼَلِ ظطف يك سال اظ تاضيد تَافك تا ساظهاى  ،اظ ترشَزگي هؼازل طسزضطس
( )%100خطائن هطتَط تطذَضزاض ذَاٌّس شس.

 2ـ زض طَضت پطزاذت تسّي ّاي هؼَلِ ظطف ّدسُ هاُ اظ تاضيد تَافك تا ساظهاى  ،اظ ترشَزگي هؼسل ّشتاز ٍ پٌح
زضطس ( )%85خطائن هطتَط تطذَضزاض ذَاٌّس شس.
 3ـ زض طَضت پطزاذت تسّي ّاي هؼَلِ ظطف هست تيست ٍ چْاضهاُ اظ تاضيد تَافك تا ساظهاى  ،ترشَزگي هؼازل ّفتاز
ٍ پٌح زضطس ( )%75خطائن هطتَط تطذَضزاض ذَاٌّسشس.
 4ـ زض طَضت پطزاذت تسّي ّاي هؼَلِ ظطف هست سي هاُ اظ تاضيد تَافك تا ساظهاى  ،اظ ترشَزگي هؼازل شظت زضطس
( )%60خطائن هطتَط تطذَضزاض ذَاٌّسشس.
 5ـ زض طَضت پطزاذت تسّي ّاي هؼَلِ حساكثط ظطف هست سي ٍ شش هاُ اظ تاضيد تَافك تا ساظهاى  ،اظ ترشَزگي
هؼازل پٌداُ زضطس ( )%50خطائن هطتَط تطذَضزاض ذَاٌّسشس.
ّـ ـ تثظطُ هازُ ( )2لاًَى فَق حصف ٍ هتي ظيط تِ ػٌَاى تثظطُ ّاي ( )2(ٍ )1تِ هازُ ياز شسُ اضافِ هي گطزز:
تثظطُ1ـ زض ذظَص تسّي ّايي كِ تِ استٌاز تثظطُ ( )4هازُ ٍاحسُ لاًَى هؼافيت اظ پطزاذت سْن تيوِ كاضفطهاياًي
كِ حساكثط پٌح ًفط كاضگط زاضًس هظَب  ٍ 1361تا تظَية ّيات هسيطُ ساظهاى تِ تيش اظ سي ٍ شش لسط تمسيط هي گطزز ،
كليِ الساطي كِ زض زٍضُ سِ سالِ اٍليِ هَضز تمسيط لطاض هي گيطز تِ شطح تٌس ( )5هازُ ( )2هشوَل ترشَزگي خطائن تَزُ ٍ
ًسثت تِ تاليواًسُ الساط ً ،حَُ ترشَزگي خطائن طثك ضَاتطي ذَاّستَز كِ تِ تظَية ّيات هسيطُ ساظهاى تاهيي اختواػي
ذَاّسضسيس.
تثظطُ 2ـ زض طَضت تمسيط تسّي چٌاًچِ كاضفطها ّط يك اظ الساط همطض ضا تا سطضسيس لسط تؼسي پطزاذت ًكٌس  ،تسّي
تثسيل تِ حال شسُ ٍ خطائن ًسثت تِ هاًسُ تسّي اظ تاضيد تثسيل تِ حال طثك تثظطُ( )2هازُ ( )1ايي لاًَى زضيافت
ذَاّسشس.
تسيْي است خطائن هطالثِ شسُ لثلي ًيع تِ ًسثت هاًسُ لاتل ٍطَل هي تاشس.
ٍ ـ هازُ ( )3لاًَى فَق تِ شطح ظيط اطالح ٍ تثظطُ آى حصف هي گطزز:
هازُ 3ـ كاضفطهاياًي كِ لثل اظ طسٍض اخطائيِ السام تِ پطزاذت كاهل تسّي ذَز ًوايٌس اظ چْل زضطس ( )%40خطائن
هطتَط هؼاف ذَاٌّستَز ٍ زض ذظَص كاضگاّْاي زاضاي تحطاى هالي هيعاى هؼافيت طثك تظَية ّيات هسيطُ ساظهاى تاهيي
اختواػي تا شظت زضطس ( )%60لاتل افعايش ذَاّستَز.
ظ ـ هتي ظيط خايگعيي هازُ ( )7لاًَى فَق هي گطزز:

هازُ 7ـ خطائن كليِ تسّي ّاي گصشتِ كاضفطهاياى اظ تاضيد تظَية ايي لاًَى هطاتك تثظطُ ( )2هازُ (ّ )1ويي لاًَى
هحاسثِ ٍ اذص ذَاّسگطزيس.
هازُ2ـ لاًَى هؼافيت اظ پطز اذت سْن تيوِ كاضفطهاياًي كِ حساكثط پٌح ًفط كاضگط زاضًس هظَب  1361تا اطالحات تؼسي
آى تِ شطح شيل اطالح هي گطزز:
الف ـ زض هتي تثظطُ ( ) 2هازُ ٍاحسُ لاًَى هصكَض ػثاضت ( تطاي ّويشِ اظ هعاياي ايي لاًَى ٍ ذسهات زٍلتي هحطٍم
ذَاّسشس) تِ ػثاضت (هلعم تِ پطزاذت خطيوِ اي هؼازل سِ تطاتط هعاياي تْطُ هٌس شسُ اظ ايي تاتت ذَاّستَز) تغييط ياتس.
ب ـ تثظطُ ( )5هازُ ٍاحسُ لاًَى ياز شسُ حصف هي شَز.
هازُ3ـ زض لاًَى تاهيي اختواػي هتي ظيط تِ ػٌَاى تثظطُ( )5شيل هازُ ( )4لاًَى تاهيي اختواػي الحاق هي گطزز:
تثظطُ 5ـ زض هَاضزي كِ كاضفطهاياى هَضَع تٌس( )4هازُ ( )2لاًَى تاهيي اختواػي هظَب  1354/4/3اشراص حميمي
تاشٌس ٍ ّوچٌيي هسيطاى اشراص حمَلي غيطزٍلتي هي تَاًٌس تا پطزاذت حك تيوِ سْن تيوِ شسُ ٍ كاضفطها تِ تطتية همطض
زض هازُ ( )28لاًَى هصكَض ٍ اطالحات تؼسي آ ى اظ تاضيد اشتغال تِ كاض زض كاضگاُ زض ظهطُ هشوَليي لاًَى هصكَض لطاض گيطًس.
آئيي ًاهِ اخطائي ايي تثظطُ شاهل ًحَُ احتساب سَاتك ذسهت ٍ پطزاذت حك تيوِ ّاي هؼَلِ تٌا تِ پيشٌْاز ٍظاضت
ضفاُ ٍ تاهيي اختواػي تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّسضسيس.
لاًَى ف َق هشتول تط سِ هازُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ يكشٌثِ هَضخ تيست ٍ پٌدن فطٍضزيي هاُ يكْعاض ٍ سيظس ٍ ّشتاز ٍ
ّفت هدلس شَضاي اسالهي تظَية ٍ زض تاضيد  1387/4/8اظ سَي هدوغ تشريض هظلحت ًظام هَافك تا هظلحت ًظام
تشريض زازُ شس.
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