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 عشایر استان در رابطه با موانع پیش روی این صندوق در خدمات رسانی به جامعه کشاورز استان )به پیوست(

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6 از     1           تعداد صفحه : 7/2/1398    : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  7/2/1398 صبح روز شنبه مورخ  30/7قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  دومین 

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 دستورکار:

یر استان در کارگزاری محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشا 28/11/97مورخ  414/61176/97طرح و بررسی موضوعات نامه شماره 

 رابطه با موانع پیش روی این صندوق در خدمات رسانی به جامعه کشاورز استان 

 موارد طرح شده

 

 توسعه تاکید شد: یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  یاستان تهیکمدر نشست 

 یاز قانون کار کشاورز یقانون کار صنعت کیتفک ضرورت

از قانون  یقانون کار صنعت کیبر ضرورت تفک توسعه، یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  یاستان تهیکم اعضای حاضر در دومین نشست

 . کردند دیتاک یکار کشاورز

در حال  برگزار شد، ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیرو صندوق ب شیموانع پ ی مشکالت وبررس این نشست که با محوریت 

جامعه هدف تا سبب شده  ووجود دارد  آن یها تیو مامور فیدر ارتباط با وظااست که  یتناقضاتمشکل عمده این صندوق، متوجه حاضر 

 د. نو استفاده از صندوق شو یپرداز مهیدر مباحث ب یدچار سردرگم

ع نیازهای ، با هدف حمایت از قشر مولد جامعه و کمک به رفریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیبساز و کارهایی از جنس صندوق 

آن ها شکل می گیرد و باید کارآمدی الزم را در این رابطه داشته باشد، پس رویکردها قانونی باید به کمک اصالحاتی بیایند که ظرفیت 

 خدمت رسانی این صندوق را تسهیل می کنند. 

 ست در کشور را دارا ییروستا تیجمع نیشتریب یخراسان رضو *

 ریو عشا انییاکشاورزان، روست یاجتماع مهیاستان عنوان کرد: صندوق ب ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیصندوق ب ریمد ؛یمحمود کاظم 

 نیدر ا میدولت دوازدهم بتوان انیرود تا پا یم دیام وهستند را تحت پوشش خود قرار خواهد داد  هیپا مهیرا که فاقد هر گونه ب یافراد

 . میداشته باش یحوزه پوشش حداکثر

شود. به  یمحسوب م آن نیرتریشدگان پ مهیب یسن نیانگیاست اما از نظر م یا مهیصندوق ب نیجوان تر این مجموعه،کرد:  حیتصر وی

 قرار می دهد. یاجتماع نیرا بر دوش صندوق تام ینیبار سنگ لهئمس نیهستند که ا کهنسال انییشدگان روستا مهیاکثر ب گرید انیب

، افزود: هستند ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیتحت پوشش بدر استان هزار خانوار  150در حال حاضر  نکهیا انیبا ب یو

 تیجمع ،هزار خانوار 515از  شیب 95سال  یها یدر کشور را داراست. براساس سرشمار ییروستا تیجمع نیشتریب یخراسان رضو

  یاستان خراسان رضو عتایرو طب نیهزار خانوار هستند. از ا 7 زیاستان ن نیا ریعشا نیبر ا ه، عالورا تشکیل می دهنداستان  ییروستا
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 را داراست.  ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیمشمول صندوق ب تیجمع نیشتریب

بازماندگان است و حوزه درمان را  یو مستمر یبازنشستگ ،یشامل از کارافتادگ ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیتعهدات ب 

 . تسالمت عهده دار اس مهیرا سازمان بو آن بخش  شود یشامل نم

و  انکشاورز مهیصندوق که دولت را مکلف به پرداخت حق ب یینامه اجرا نییآ 8با اشاره به ماده  این صندوق نیزکارشناس  ؛یفاطمه تراب 

اعالم  خشکسالیصالح  یمراجع ذ صیکه به تشخ ییماده در سال ها نینموده است، افزود: براساس ا یخشکسال یدر سال ها ییانروستا

 ایدر آن منطقه  ریو عشا انییسهم مشارکت روستا... دام و ریمرگ و م ایو  یآفت زدگ ،رمترقبهیدر مواقع بروز حوادث غ ایگردد و  یم

 بود. واهدبر عهده دولت خ یاجتماع نیرفاه و تام یعال یشورا دییو تا یاجتماع نیزارت رفاه و تامروستا حسب اعالم و

 محقق نشده است.  سهم از سوی دولت نیا تخصیص در استان ریاخ یگسترده سال ها یها یرغم خشکسال یمتاسفانه عل 

کنند که  افتیکامل را در مهیب توانندینم ارانیاستناد ده نیاست و به هممشکل دیگری سوابق روزانه در صندوق مذکور  نییعدم تع

 یتواند متناسب با تعداد روزها یم یپرداخت مهیب قح زانیتبصره: مه، )شرح نام نییآ 9به ماده  ای گردد با افزودن تبصره یم شنهادیپ

 . یرداصالح الزم انجام گ (،گذار محاسبه گردد ... مهیدرخواست شده از طرف ب

 ریو عشا انیینامه روستا نییبوده و مشمول آ تیمشغول به فعال ییروستا یکه در کارگاه ها یبه افراد یاجتماع نیسازمان تاماجبار 

با افزودن  شود تا یم شنهادیپی،  مشکل دیگری در این حوزه است و به همین استناد اجتماع نیمجدد در سازمان تام مهیبه ب ،هستند

 مهیهزار نفر که نزد صندوق ب ستیب کمتر از تیبا جمع یشهرها ناو ساکن یفصل نیشاغل یمجدد اجبار مهیتبصره به قانون عدم لزوم ب

 مشکل مرتفع گردد.  نیا (1390اسفند  20مصوب  )باشند یم مهیب ریو عشا انییروستا یاجتماع

قرار  ،یمیشود که تنوع اقل یمحسوب م ایدن زیکشور بالخ 10 در زمره رانیا :استان یجهاد کشاورز یگذارهیسرما ریمقدم، مد گانهی یعل

 نیاست. مهم تر یخشکسال قرار گرفتن آن در این لیست است. عمومی ترین چالش در این بخش،گرفتن در کمربند زلزله از عوامل 

موارد  یاز خشکسال ریال از آن جا که غحاست.  یناسسازمان هواش تحقیقات و آمارهایشود،  یم اتکابه آن در این رابطه که  یمستند

ی فرماندار ،یجهاد کشاورز ادارات کل نمایندگان متشکل از یهواشناس تهیکم دیشوند، با یم اعالم رمترقبهیحوادث غ در زمره زین یگرید

 و این مبحث را مورد بررسی قرار دهد. شود لیتشک تیریو سازمان مد ها
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 انتقاد از عدم تخصیص بودجه های مرتبط با حوداث غیرمترقبه *

 به بروزداشت: اعتبارات مربوط اظهار خراسان رضوی  یاستاندار یو شوراها ییکل دفتر امور روستاریمحمدرضا عباس زاده؛ معاون مد

درصد مربوط به  3 ،انیم نیکه از ا دنریگ یدرصد بودجه کل کشور را در برم 5 و عمالد نشو یلحاظ م یدر بودجه سنوات هبحران هر سال

تخصیص آن ها محقق نمی گردد و  نیحال ا نیمشکالت حاصل از حوادث مترقبه است. با ا ردنو دو درصد مربوط به مرتفع ک یریشگیپ

 همین امر مشکالتی را در هر دو حوزه ذکر شده رقم می زند. 
 ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیصندوق ب*پیشنهاداتی برای کمک به 

که در  یقانون در:ردتوسعه عنوان ک یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  یاستان تهیکم سیرئدر جمع بندی اظهارات مطرح شده، لبافی، 

 ک، باید یکسری اصالحات انجام بگیرد. پیشنهاد ما تدوین یاست ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیصندوق ب لیارتباط با تشک

هادات و طرح شناز متولیان امر درخواست داریم تا ظرف ده روز پی. است یریو عشا ییروستا مهیب ژهیو به و یا مهیقانون مستقل در حوزه ب

 های خود را ارائه نمایند و پس از جمع بندی، آن را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و در ادامه در مرکز ارائه نماییم. 

در  انییکشاورزان و روستا مهیدولت مکلف به پرداخت حق ب ر ،یو عشا انیروستائ یاجتماع مهینامه ب نیآئ 8ادامه داد: براساس ماده  یو

دولت موظف است عالوه بر  یخشکسال دوراندر  گرید انیمهم تاکنون محقق نشده است. به ب نیاست که متاسفانه ا یخشکسال یسال ها

شده را  مهیفرد ب یدرصد 5روستا، سهم  ایدر منطقه  یصالح قانون خشکسال یمراجع ذ صیبر حسب تشخ ،خودسهم درصد  10پرداخت 

ی الزم به ریگیستاد بحران استان پ قیاز طر دیدرصد صندوق را بپردازد. حال با 15 وعمجم دیدولت بانماید، پس در مجموع پرداخت  زین

 شود. ینیب شیآن پ یبرا ییسرفصل ها بیترت نیاست تا بد افتهین صیاعتبار تخص نیکه چرا تاکنون اعمل آید 

است، ادامه داد: متاسفانه از  بروز کردهمشکالت  نیمحول نکرده، ا یتخصص یماده موضوع را به دستگاه ها نیچون ا نکهیبا اشاره به ا یو

از جمله سازمان جهاد  یتخصص یشود مجموعه دستگاه ها یم شنهادینامه مشخص نشده است، پ نییدر آ یآن جا که ساز و کار معرف

 ارجاع دهند.  یو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مهیب یعال یله را به شورائمس نیا ...( واز وزارت کشور یندگیبه نما) یاستاندار ،یکشاورز

همچون  نیشاغل یدر استفاده از خدمات صندوق برا ییعدم توانا رینظ یسوابق روزانه در صندوق و مشکالت فیاظهار کرد: عدم تعر یلباف

 ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیآن جا که بودجه در صندوق ب. از ان، چالش دیگر در حوزه فعالیت این صندوق استاریده

شود و بعضا با توجه به نوع و حجم کار  یم دهیکند، بودجه به صورت ساالنه د یدولت پرداخت م زیرا ن مهیاست و ده درصد حق ب یاستان

. می گرددرا موجب  یله مشکالتئمس نیشود که ا یلحاظ م روز کارکرد یاز افراد کم تر از آن س یبرخ یبرا عتایو منطقه مورد نظارت طب

 و گستره پوشش آن توسعه یابد.شود  یریگیموجود پ یدر قالب ساز و کارها دیه بائلمس نیلذا ا

روز در مکان  20محل و  کیدارد، ده روز در  یپرداز مهیصندوق ب به طرف از چند محل یاجتماع حوزه تامینافزود:  به طور مثال در  یو

است و سهم دولت  ییفرما شینوع کارش خو رینشده است، چرا که عشا ینیب شیمسائل پ نیا یریدر صندوق عشا یکند. ول یکار م گرید

 دارد، 
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 نیسنگ اریبس ارانیده یپرداز مهیدستور العمل هستند، وجود دارد. در واقع ب یکه دارا ارانیمشاغل از جمله ده زا یبعض یمساله برا نیا

 مهیشود صندوق ب یم هیشد: لذا توص ادآوری یلباف. را شامل می شود تیروز فعال 30تا  10 و شکل فعالیت آن ها متغیر بوده و بین است

حال  نیکند با ا یارائه م یشتریخدمات ب چون شود ریو عشا انییکشاورزان، روستا مهیصندوق ب ،یاجتماع نیتام یبه جا ارانیده یپرداز

 الزم انجام خواهد گرفت.  یآن ها تالش ها یپرداز مهیصندوق ب رییباشند، قطعا در جهت تغ موافق ارانیاگر ده

بتوانند از  دیبا می باشند، ریو عشا انیینامه روستا نییو مشمول آ هستند تیمشغول فعال ییروستا های که در کارگاه یادامه داد: افراد یو

 با کارفرما دارند یو اقتصاد یهستند و رابطه حقوق یکار تبع یافراد دارا نیاست که ا یدر حال نیاستفاده کنند. ا زین یاجتماع نیتام مهیب

رو  نیاستفاده کنند. از ا زین یاجتماع نیاز صندوق تام ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیبتوانند عالوه بر صندوق ب دیبا پس

صالح استعالم صورت  یاز مراجع ذ دیافزود: با یلباف .ردیگبانجام  یاز قانون کار کشاورز یکار صنعت انونق کیتفکبحث شود  یم شنهادیپ

 کیدر  یفرما بوده وقت شیکه خو ییفرد روستا ؟شوند مهیتوانند مجددا ب ینم یکارگران فصل از آن چیست که؛منظور  تا بدانیم ردیگب

 ییفرد در امور روستا نیاکارشناس معتقدم  کیجدد استفاده کند؟ به عنوان م مهیاز ب دیبزرگ مشغول به کار شد، چرا نبا یکارگاه صنعت

دو مقوله با هم متفاوت  نیبا کارفرما دارد که ا یو اقتصاد یشود و رابطه حقوق یکارگر محسوب م دیفرماست و در کسب و کار جد شیخو

 بهره مند شود.  زین یاجتماع نیتام مهیاز ب دیبا انییروستا یاجتماع مهیب خدمات رو عالوه بر نیهستند، از ا
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شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

پیش نویس قانون پیشنهادی  1

کشاورزان، سازمان بیمه اجتماعی 

 روستائیان و عشایر ارائه شده توسط

   61176دفتر کارگزای 

فاقد قانون با چارچوب های مشخص  

 خاص 

مقرر گردید پیشنهاد ارائه شده به 

دستگاههای اجرایی ذیربط و بخش 

خصوصی و دفاتر حقوقی مرتبط 

ارسال و نظریه نهایی پیرامون 

پیشنهاد ارائه شده ظرف ده روز 

 اخذ گردد 

وجود قانون مدون و مصوب م عد

تشکیل صندوق بیمه اجتماعی 

با  کشاورزان، روستاییان و عشایر

چارچوب های خاص و وجود 

 برداشتهای سلیقه ای

 

آیین نامه اجرایی صندوق که  8ماده  2

دولت را مکلف به پرداخت حق بیمه 

کشاورز و روستایی در سالهای 

 خشکسالی نموده است 

 

اجرایی صندوق که آیین نامه  8ماده 

دولت را مکلف به پرداخت حق بیمه 

کشاورز و روستایی در سالهای 

در سالهایی خشکسالی نموده است )

که به تشخیص مراجع ذیصالح 

خشکسالی در منطقه یا روستایی 

اعالم می گردد و یا در مواقع بروز 

حوادث غیر مترقبه و آفت زدگی و یا 

 مرگ و میر دام و تا رفع عوارض ناشی

موجب بیکاری و ناتوانی بیمه   از آن ،

شده در پرداخت حق بیمه گردد ، 

سهم مشارکت روستاییان و عشایر در 

آن منطقه یا روستا حسب اعالم 

وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید 

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به 

 ( .عهده دولت خواهد بود

 

مقرر گردید موضوع از طریق ستاد 

بحران استانداری در خصوص 

فرایند تشخیص چگونگی 

خشکسالی و انعکاس به شورای 

عالی تامین اجتماعی پیگیری شود 

ضمن اینکه ضرورت مداخله 

دستگاه تخصصی ذیربط و بخش 

خصوصی ضروری و اجتناب ناپذیر 

 است 

آیین نامه اجرایی  8عدم اجرای ماده 

 صندوق
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از   6        تعداد صفحه : 7/2/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

 آیین نامه  9ماده  3

تبصره: میزان حق بیمه پرداختی 

میتواند متناسب با تعداد روزهای 

درخواست شده از طرف بیمه 

 گذار محاسبه گردد، 

 آیین نامه 9ماده 

تبصره: میزان حق بیمه پرداختی 

میتواند متناسب با تعداد روزهای 

درخواست شده از طرف بیمه گذار 

محاسبه گردد، دستورالعمل 

توسط اجرایی حق وصول مرتبط 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

روستائیان و عشایر تهیه خواهد 

 (. شد

با توجه به محدودیت های ایجاد 

شده برای صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان و عشایر مقرر گردید 

موضوع در شورای گفت و گو و 

اصالحات بیمه پیشنهادی  لحاظ 

 گردد

عدم تعریف سوابق روزانه در صندوق 

التی نظیر عدم توانایی و ایجاد مشک

استفاده از خدمات صندوق برای 

شاغلینی همانند دهیاران که بیمه 

پردازی کامل برای آنها انجام 

 نمیگردد.

 

عدم لزوم بیمه مجدد اجباری قانون  4

شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با 

هزار نفر که نزد  20جمعیت کمتر از 

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و 

عشایر بیمه می باشند مصوب 

15/12/1390  

کارکنان کارگاه هایی که در تبصره: 

 هزار نفر  20روستاها و شهرهای زیر 

    بود نیز مشمول این قانون خواهند

 ماده واحده

شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با 

                                                  20جمعیت کمتراز 

قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری 

شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با 

هزار نفر که نزد  20جمعیت کمتر از 

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و 

یمه می باشند مصوب عشایر ب

15/12/1390     

کارکنان کارگاه هایی که در تبصره: 

هزار نفر  20روستاها و شهرهای زیر 

 مستقر 

می باشند نیز مشمول این قانون 

             بود خواهند

با توجه نوع و ماهیت بیمه دو 

صندوق تامین اجتماعی و 

روستایی و عشایری و ماهیت 

ی و خویش فرمایی صندوق عشایر

شاغلین در کارگاههای با ماهیت 

کار تبعی موضوع در شورای گفت 

     و گو مطرح گردد.

   

 

 


