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 معاونین محترم...

 ادارات کل استانها و شعب  // دفاتر مستقلکل ستادی تاادار

 با سالم:

 03/5/69موورخ  9966ابالغیوه مورار  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوو   51/5/69به مصوبه جلسه مورخ  باتوجه

موورا  اوادی اموت ال  1/55/61و مصووبه موورخ  "بسته هوا  رونوت تودیود واموت ال"معاون اول رئیس جرهور درخصوص 

 69/4/69موورخ  99963موضوو  دسوتور ضوریره ناموه  "دستورادعرل اجرایی طرح مشوق ها  بیره کارفرمایی"درخصوص 

معاونو  محتورم توسوعه کوار نفری وی و  66/9/69موورخ  509156کوار و رفوا  اجترواای  ناموه مورار  محترم تعواون  وزیر

کل کشور بوه مورار   5069( قانون بودجه سال 54(نئین نامه اجرائی تبصر  )9امت ال)تصاویر پیوس (و ب د )ت( ذیل ماد  )

رفوا   زیر محتورم تعواون  کوار واصالحات بعد  وو  هیات محترم وزیران 53/53/69هو مورخ 14996/ت569091تصویب امه 

با هدف ترغیب و تشویت کارفرمایان کارگاهها  تودیود  و خودماتی )تصویر پیوس (  1/5/69مورخ  660به مرار   تراایاج

به استفاد  نیرو  کار جدید جه  اجرا  نظر واحدها  اجرائی را به مفواد ایون دسوتورادار  و راایو  نموات مربوطوه جلوب 

 نراید:می

 و شرایط  بخش اول :تعاریف

( 4و ب د )5096( قانون کار جرهور  اسالمی ایران مصوب سال 0مخص حقیقی یا حقوقی اس  که در ماد  ) کارفرما: -1

 تعریف مد  و ادار  کارگا  و موسسات موضو  این دستورادار  را براهد  دارد. 5014( قانون تامین اجتراای مصوب 6ماد  )

پس از صدور این دستور ادار  در یمی از کارگاهها  69افراد دانش نموخته دانشگاهی که در سال  دید:نیروی کار ج -2

                       موصوف بمار گرفته مد  و دارا  مرایط ذیل می  بام د.                                                                            

اریابی و مشاور  ا  سپر  مد  دارا  مدرک کارم اسی و باالتر که حداقل سه ما  از ثب  نام ننها در مراکز کبیماران  -6-5

 .اس 

( 06( سال و بورا  مقطوع دکتورا)69(سال ترام  برا  مقطع کارم اسی ارمد)61حداکثر سن برا  مقطع کارم اسی ) -6-6

پسر که دور  خودم  نظوام وفیفوه را گنرانود  انود  دو سوال اضوافه سال اس . به حداکثر سن دانش نموختگان جویا  کار 

 مود. می

 قبل از ثب  نام.بیش از یمسال تامین اجتراای ادم سابقه بیره  -6-0

 ثب  نام در مراکز کاریابی خصوصی دارا  مجوز و یا سامانه کارورز . -6-4

نیرو  کار جدید مشرول معافی  حت بیره سهم کارفرما از بین افراد  انتخاب می مود که در دفاتر کاریابی  تبصره:

غیردودتی دارا  مجوز بع وان جوی د  کار ثب  نام نرود  بامد. در مهرها یا بخشها  فاقدکاریابی غیر دودتی  تائیدیه ادار  

 د ضرورت دارد.تعاون کار و رفا  اجتراای مب ی بربیمار بودن فر

 

 کارفرما  مای سه موضوع: طرح مشوق های بیمه   
 

 
 حوزه 

 معاونت بیمه ای 
 

 

 

 دستوراداری



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 8833/79/0111 شماره:

 18/10/0879 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 80310تلفن: 0039783373،کدپستی:803تهران:خیابان آزادی، پالک    51115051ش ش :

 ادزام دانش نموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدم  و یا معافی  از خدم  نظام وفیفه.  -6-1

با  فوق ادنکربه مرار  هیات وزیران ت( نئین نامه ذیل ب د )( 6تبصر  )طبت کارگاهها  تودید  و خدماتی کارگاه مشمول:  -3

 دحاظ مرایط ذیل:

 فعادی  معتبر از مراجع رسری کشور. دارا  مجوز -0-5

 دارا  کد بیره کارگاهی و حداقل دونفر تح  پومش بیره. -0-6

 مستث ی خواه د بود.  ادار اجرا  طرح  از مرول این دستور در زمانکارگاهها  جدیدادتاسیس  :1تبصره

و  69 هاقانون بودجه ساد 54تبصر   وجهی معادل حت بیره سهم کارفرما  نیرو  کار جدید که از محل مشوق بیمه ای: -4

به سازمان تامین  و مسترروزارت تعاون  کار ورفا  اجتراای تخصیص یافته اس  و بصورت ماهیانه  جه  که کل کشور 69

 پرداخ  می مود. طرح مربوطهاجتراای در چارچوب 

که اطالاات  rasad_eshteghal.irبه نشانی:   سامانه نرم افزار  مستقر در وزارت تعاون  کار و رفا  اجتراای سامانه: -5

 گردد. مربوط به طرح در نن درج می

 مشوق بیمه اینحوه اجرای بخش دوم: 

از درصورت بمارگیر  نیرو  کار جدید و احراز مرایط ذکر مد   دار مشرول این دستورا  کلیه کارفرمایان کارگاهها -6

 و تخصیص )در صورت تامین69حداکثر تا پایان سال درصد حت بیره سهم کارفرما( 63مشوق بیره ا  )معافی  از پرداخ  

 و69( مشروط به ارسال دیس  و پرداخ  حت بیره مقرر مطابت مواد 69ااتبار مربوطه براساس قوانین بودجه س واتی سال 

 بهر  م د خواه د بود. ین اجتراایقانون تام 06

  به ازا  هر دو نفربیره مد   صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیرو  کار دارا  مدرک کارگاهها  مشرول این طرح -7

به مرح این دستورادعرل  نیرو  کارنفر 6می تواند می بامد نفر بیره مد  4ارا  کارگاهی که د مثال: دانشگاهی هست د.

ب و حت بیره بیره مد  جن نفر دیگر6مد الزمس  که بادیگر ر جدید جنب یک نفر نیرو  کا نراید. چ انچه ترایل بهجنب 

 یا  این دستورادعرل برخوردار گردد.مزاو از  جنبدر ما  نتی بتواند اخ  نراید تا نفر سوم را ارسال و پردرا کامل ننها 

)تصویر معرفی نیرو  کار جدید توسط ادار  تعاون  کار و رفا  اجتراای با ارسال تصویر پری   ثب  نام  ماغل و کارگا   -8

 جه  معبه ذیربط خواهد بود که در دبیرخانه معبه به ثب  می رسد. پیوس ( م ضم به نامه ثب  مد 

رین تعداد بیره مدگان در سه ماهه نخور قبول از زموان تعداد نیرو  کار جدید  بر اساس نیرو  کار مازاد نسب  به بیشت  -9

 6و تاکید به راای  تبصر  ذیل ب ود  4/1/69مورخ  4990/69/5333بمارگیر  نیرو  کار جدید با راای  دستورادعرل اجرائی 

 این دستورادار  می بامد.

مشرول مشوق بیره ا  نبود  و یا از طریقی   نیرو  کار جدید معرفی مد  در کارگا   ز گردداحراطریقی  چ انچه به هر -11

از کارگا  بیره ا  حنف و کارفرما   قمشو طرحمرول به غیر از طرق ذکر مد  در کارگا  جنب مد  اس  بالفاصله از 
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زیان وارد  از  و می بایس  مطابت قوانین و مقررات جار  نسب  به پیگیر  ضرر و  گردید محروم  دار مزایا  این دستورا

 قدام الزم بعرل نید.و  ا

م حصراً به جه  استفاد  از مزایا    درصورتیمه برا  معبه احراز گردد که کارگاهها  مشرول قانون تامین اجتراای -11

هران نیرو  کار قبلی را بع وان نیرو  کار جدید جنب نرود  اس   فرد مورد نظر جزء نیروها  کار   دار این دستورا

 دستور ادار  خارج خواهد بود.کارگا  محسوب و از مرول این 

 بخش سوم :سایر

 مشرول این دستور ادار  خواهد بود. یک کارگا از طریت نیرو  کار م حصراً هر   -12

کارفرما و تعداد نیرو  کار جدید مشورول مشووق هور هم سمعب مملف د به صورت ماهانه گزارش میزان مشوق بیره ا   -13

ادارات کل استان تابعه ارسال و ادار  کل مزبور نیز حداکثر تا پانزدهم ما  نسوب   روز ابتدائی ما  بعد به53ما  را حداکثر فرف

به تجریع و ارسال نمار مربوطه به ادار  کل وصول حت بیره ااالم تا مراتب توسط ستاد به وزارت تعاون  کار و رفا  اجترواای 

 جه  تسویه حساب با سازمان اقدام نراید.

افزار مربوطوه بوه  مامی ی تأمین مملف اس  در اسر  وق  نسب  به تهیه و ساخ  نرمخدمات  مدیری  و مرک  مشاور -14

نه در معبه قابل اخن و در گزارش وصودی م عمس ابصورت ماه( 50موضو  ب د )نمار هرچ ین  ادار  اقدام و مرح این دستور

 گردد. 

ا  وکارم اسان ارمد درنمد  بازرسوی  نام ویسوی  معاونین بیره/معاونمسئول حسن اجرا  این دستورادار  مدیران کل       

کل استانها  رؤسا و معواونین و مسوئودین درنمود  بازرسوی  نام ویسوی وحسابها  انفراد   ف ی  نمار وفرابر  داد  ها  ادارات

  و سوایر واحودهاوحسابها  انفراد  وکارم اس فرابر  داد  ها  معب  مرک  مشاور مدیری  و خودمات ماموی ی توأمین 

 می بام د.مرتبط 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل


