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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 دستور جلسه:  

  ماور   370ره قانون حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط ساازمان تاامیا اجتمااعی باساتناد ناماه شاما       5بررسی چگونگی رفع مشکالت ناشی از نحوه اجرای ماده

 ت سازندگان مناطق مشهد کارگروه جمعی 21/12/97

  صوصی ت و بخش خمصوبه شصت و سومیا جلسه شورای گفت و گوی دول مصادیق بیکاری بدون میل و اراده در پروژه های ساختمانی موضوعارائه پیشنهادات پیرامون

 یمه بیکاریبه لحاظ احراز شرایط بیکاری بدون میل و اراده و برخورداری از بتعییا تکلیف کارگران شاغل در پروژه های ساختمانی استان در رابطه با 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 فعالیت های غیر مستمر و موقت و در حوزه فعالیت انجمن مهندسان مشاورو اراده در  لیبدون م یکاریب قیمصاد نییتع

 قیمصاد نییتع یابر مرتبط یخصوصهمچنین تشکل های  و یاجتماع نیتام ،یادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماع میان ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب 

 .صورت گرفت یتفاهم ی به این حوزهکاریب مهیو اختصاص ب یساختمان یو اراده در پروژه ها لیبدون م یکاریب

 یهاان پروژهکارگر یکاریب مهیموضوع ب ه بود کهگفتگو مقرر شد یجلسه شورا نیجلسه گفت: در آخر نیور کار ادست نینخست حیاستان در تشر یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ -

 شکل بگیرد.  یو بخش خصوص ییاجراهای دستگاه نیشود تا تفاهم الزم ب بررسی رخانهیدر دب گریبار د یساختمان

بدون  یکاریب قیودن مصادمعتقد است که با وجود مشخص نب ی. بخش خصوصستیبه صراحت مشخص ن نفعانیذ یو اراده برا لیبدون م یکاریب قیکار موقت است، مصاد تیچون ماه افزود: یو

 هم معتقد یدولت فاده کرد. بخشاست یکاریب مهیاز ب ندتوانی است، نم یساختمان تیحال چون فعال نیو در ع شودیپرداخت م یساختمان یدر پروژه ها یکاریب مهیدرصد حق ب 3و اراده،  لیم

 .نمودرا پرداخت  یکاریب مهیب توانیموقت است، نم یساختمان یهاکار در پروژه تیماه با توجه به اینکهاست 

این جمع بر سر  تالش داریم در م؛یدار رکا مربوط به قراردادها را در دستور یها منظور امروز بحث نین استان قابل تفاهم و حل و فصل است و به همروموارد در د نگونهیخاطرنشان کرد: ا یلباف

 عالم کنند.ا مربوطهع ها و مراج را به شهرستان قیمصاد نیبتوانند ا ربطی ذ یها تفاهم شود تا دستگاه یو بخش خصوص یو اراده توسط دو دستگاه متول لیبدون م یکاریب قیصادم
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 و اراده لیبدون مبیکاری *اختالف نظر در خصوص مصادیق  

 میها محاسبه کنل قراردادو اگر از مح کنندی را پرداخت م یکاریب مهیحق ب مانکاریمشاور و پ یمهندس یها انجمن مهندسان مشاور استان گفت: شرکت ریدوست دب بیادامه، عباس غ در

را  شودی ارائه م یاختمانس یپروژه ها یکه از سو یا مهیب ستیل یاجتماع نیکار و تامکل اداره  ریاخ یها است اما در سال یکاریب مهیبابت ب شودی که از قراردادها کسر م ییها نهیدرصد هز1.6

ها  که سال یست در حق پرسنلا یاجحاف نیو ا بدان تعلق نمی گیرد یکاریب مهیکه حق ب رندیگی در نظر م یاست( به نوع یو صرفا به استناد کد کارگاه )که مربوط به پروژه ساختمان یبدون بررس

ه دولت است و صرفا به اراد کارفرما بوده اراده نه به خواست خود آن ها و نه حتی به این کارگران یکاریبو به واسطه چالش های اقتصادی،  ریدو سال اخ یکی، در ی. از طرفکنندی مو فعالیت کار 

 ست.او اراده  لیبدون م یکاریب قیمصاد ییما شناسا یتقاضا ن،ی. بنابرادهندی م انیرا پا یهمکار ای کنندی ندارند، قرارداد را فسخ م یکه هر زمان اعتبار

 یکاریب ،یگاه بخش خصوصوارد از نم نیا به همین واسطه،و  ستین مانکاریکارفرما و پ اریدر اخت صیکاهش تخص ایاعتبار و  صیکرد: عدم تخص دیدوست تاک بیدر واکنش به سخنان غ زین یلباف

 .کندی صدق منیز  ییاجرا یها هطرف قرارداد دستگا یساختمان یموضوع به خصوص در پروژه ها نیو ا تلقی می شودو اراده  لیبدون م

چرخه  نیا راگ است که نیا امو نگاه  یدآبه شمار می  یاجتماع تیحما کی یکاریب مهیاستان قرار گرفت. او گفت: ب یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد ،یسنجر محمد اریدر اخت بونیتر در ادامه

ا به عنوان امانتداران ند؛ قانون ما ررا بپرداز یکاریب مهیسه درصد حق ب انیکارفرما تا مکلف کرده به همین استناد هم قانون .میعمل کن قانوندر قالب  و توامان باید افتدیاتفاق ب یبه درست یتیحما

 یکاریب مهیب ننفر در استا هزار 800بر  هم اکنون بالغ نکهیحق است و ا تیما بر رعا دیباالست. تاک اریبس نهیزم نیدر ا ها تیو حساس میدرصدها حفاظت کن سه نیاز ا یبه درست تا نموده ملزم

 .میندار  خصوص سخت گیری خاصی نیدر ا که  دهدی نشان م کنند،ی م افتیدر

توقف پروژه  یعدباخت شود. مورد پرد یکاریب مهیب دیموارد با نیفعال است و در ا همچنان پروژه اما شودی است که کارگر اخراج م یبدون اراده مربوط به موارد یکاریمورد ب نیاضافه کرد: اول یو

وع باشد، موض نیاز ا یناش یکاریب که یو در صورت میریگی ستعالم ما موارد، نیدر ا باشد،نداشته  یممکن است نقش یلیاست و کارفرما در آن تعط یمباحث و مشکالت مال لیبه دل تیفعال نیدر ح

 اعتبار پروژه، کارگر بالفاصله به محل کار خودش برگردد. نیو تام یمنابع مال نیاست که به محض تام نیاما شرط ما ا پرداخت می شود یکاریب مهیب

اختصاص  یرکایب مهیکه ب میهدی م صیشخت وکه انجام  ییها یو با بازرس شودی م یو اراده تلق لیبدون م یکاریاز موارد ب زین رمترقبهیاز بروز حوادث غ یکارگر ناش یکاریادامه داد: ب یسنجر

 یما مواردد برقرار شود اافرا نیا یراب یکاریب مهیکه ب مشکلی نداریم به شمار می آید. یمحل اختالف ما با بخش خصوصموضوعشان، کارگران دفاتر مشاوره هستند که عمدتا  گر،ینوع د در .ابدی

او  مهیست و با یفاتر ساختماندکار فرد در  اما اگر محل میرا بپرداز یکاریب مهیب میحاضر شود،ی پروژه ها رد ممحل کارگر از  مهیاگر محل کار، پروژه است و ب کنند؛ی نم تیهست که مشاوران رعا

 الف قانون است.موضوع خ نیو ا میریپذی ما نم شود،ی از پروژه اعالم م

 د.لف هستندچار تخ مهیب ستیکارگرانشان و رد کردن ل یدر معرف مانکارانیاز پ یگفت: برخ یسخنان سنجر دییبا تا زیاستان ن یاجتماع نیتام رکلی،مدیرآبادیخ نظام
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موضوع  نیا هکیدر حال ردیگیمنما تعلق  به کارگران یکاریب مهیب ندیگویرا رد کرده و م ستیما، ل یا مهیلحظه براساس کد ب نیتا ا کرد عنوانور استان انجمن مهندسان مشا ریدوست، دب بیغ اما 

 دارد.  یبه بررس ازین

ها را در  و پروژه یز دفترود اعم اخپرسنل  تمامی یاسام ستیل دیبا رانیوز اتینامه ه نییو آ یاجتماع نیگفت: مهندسان مشاور طبق بخشنامه تام یساختمان یهاپروژه مهیب ستیل حیدر تشر یو

 نیتام 14ه ست و در بخشنامقانون ا نیع نیو ا میپرسنل آن را با دفتر مشهد رد کن ستیل دیبا م،یدر استان بوشهر دار یااگر پروژه ،رد کنند؛ به طور مثال یواحد از محل دفتر مرکز یستیل

 آمده است. اشاراتی مهیدرباره حق ب ،رانیوز اتیمصوب ه یعمران یها نامه طرح نییو آ یاجتماع

چند پروژه  یرکزمکه در دفتر  هیاظر عالنپروژه و  میناظر مق یروهایگرفته تا کارگر و راننده و ن یو مهندس یاز طراح م؛یدار رویچند قشر ن یساختمان یهادوست خاطرنشان کرد: ما در پروژه بیغ

و به  ردیتعلق بگ یرکایب مهیود تا بنها رد شآ ستیل دیبا یکه از چه محل امدهین یکاریب مهیو در قانون ب اندیما دفتر یروهاین ریسا م،یناظر مق یروهایاز ن ریو غ کنندی م یبررس یرا به طور مورد

 .میپردازی افراد م نیا یرا برا یکاریب مهیما سه درصد حق ب بیترت نیهم

 نکهیبر ا یرار شده مبناداره کار برق و یجتماعا نیتام نیب یتفاهم نامه ا ،یکمک به کارگران قرارداد یاو اظهار کرد: براکار استان قرار گفت.  رکلیمد ،یسنجر اریدر اخت بونیتر گریادامه بار د در

که  میسته یدر حال بررس اننده و مارمشاغل ثابت است مثل  یهم برخ یساختمان ی. در پروژه هاردیگی م علقدارد، ت مهیسابقه پرداخت ب کسالیکارگاه  نیکه در آخر یکارگر یبرا یکاریب مهیب

 .میمدنظر قرار ده یکاریب مهیپرداخت ب یمشاغل که جنبه مستمر دارند را برا یبرخ

تناد شوند و به اس یدگیرس تیهآن مشخص است، وارد ما یکه عنوان شغل یدونفره موارد یها تهیدر کم میکنی م شنهادیکرد: پ دیتاک زیبراساس کد کارگاه ن مهیب ستیل یدر خصوص بررس یو

 شود. هدر سه شرط گنجاند ستیل رشیبود، پذ یرد نشود و اگر محل اشتغال، پروژه ساختمان مهیب ستیکد کارگاه ل

 شود. لیت کار تعطندهد، ممکن اس گاه پاسخاگر دست رایز میدستگاه را مشخص کن ییاستعالم و پاسخگو یبند، بازه زمان کیدر  دیکرد: با دیدستور کار تاک نیمباحث مربوط به ا انیدر پا زین یلباف

 صیبنا به تشخ رد،یصورت بگ یهمکار طع رابطهق ایاخراج گردد  یجلسه درباره دستور کار اول اظهار کرد: اگر کارگاه فعال باشد و کارگر در بخش ساختمان نیبا اشاره به توافقات انجام شده در ا یو

 .می گردددو نفره خارج  تهیکم یبررس طهیح ازموضوع  نیو ا شودیمرجع مشخص م یو اراده از سو لیبدون م یکاریبحث قصور و ب مراجع،

 ورین یقطع همکار دولت، یواز س صیقطع و کاهش تخص ایبودجه و  صیعدم تخص لیاگر به دل نکهیا گریادامه داد: نکته د یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 نیا ری؛ در غدهنددامه اخود  تیعالف، به مجدد پروژهباشند و سپس با فعال شدن  یکاریب مهیتحت پوشش ب توانندی کارگران م افته،یبا پروژه صورت گرفت و دستگاه اعالم کرد که بودجه کاهش 

 دهد. صیتشخ این موضوع را دیدو نفره با تهیو کم ردیگی به کارگران تعلق م یکاریب مهیب ،در هنگام بروز حوادث نی. همچنشودیقطع م یکاریب مهیب صورت
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 یکارگران ساختمان مهیدر خصوص حق ب یاجتماع نیتفاهم نامه وزارت کشور با تام یاجرا ضرورت* 

کارگران  یاجتماع نیتام مهیق بحقانون  5سازندگان مناطق مشهد درخصوص ماده  تیکارگروه جمع یاز سو ینشست به دستور کار دوم جلسه اشاره کرد و گفت: نامه ا نیاز ا یگریدر بخش د یو

ت که چند سرفصل اس یامه دارانشد. اما تفاهم  یاجتماع نیوزارت کشور و تام ،یارشهرد نیب یاست که منجر به عقد تفاهم نامه ا یموضوع نیاست. در واقع ا دهیبه دست ما رس یساختمان

 ردد.نگ ییبه طور کامل اجرا تاامر سبب شد  نیو هم آمدتفاهم وارد  نیبه ا یراداتیا یاجتماع نیتام یاز سو یاختالفات هم از آنجا نشات گرفت و پس از مدت

که حق  یوارضدرصد ع 15 یها قکه مصدا نجاستیله ائبند به بند اجرا شود اما مس یاعاجتم نیوزارت کشور و تام نیمفاد تفاهم نامه ب تاخاطرنشان کرد: کارگروه سازندگان درخواست دارد  یلباف

 نیا دهد. البته در را پوشش یختمانکارگران سا تواندی نم شودی ها وصول م محل نیاز ا که یا مهیو حق ب بودهدچار اشکال  یاجتماع نیاست که از نظر تام ییها محل شود،ی از آن کم م مهیب

 اجرا شود. دیاست و لذا مفاد آن با یقانون یها مصداق یتفاهم دارا نیکرده و گفته بود که ا یجمهور موضوع را بررس سیرئ یارتباط معاون حقوق

 تیکردم اما در نها یریگیپستمر مبه طور ذشته گ کسالیرا در  یاجتماع نیقانون تام 5موضوع ماده در همین خصوص گفت:سازندگان مناطق مشهد  تیکارگروه جمع ریمد ییقرا رضایادامه، عل در

 .گذاران نبود هیصادر شد که مطلوب سازندگان و سرما یجلسات، تفاهم نامه ا هیبرخالف رو

در  موضوع نیا شد؛ی پرداخت م مهیهر متر مربع به عنوان حق ب یبه ازا یاز حداقل دستمزد کارگران ساختمان یدرصد 93و در سال  هشد بیتصو 86سال  یاجتماع نیتام مهیقانون ب وی افزود:

 .دیگردی م افتیدر یانساختم یهادرصد از مجموع عوارض صدور پروانه 15و  (شده از کارگر مهیسهم ب) مهیدرصد حق ب 7کرد و به صورت  رییتغ 93آذرماه سال 

د که بو نیاما نکته ا گردیدر آن لحاظ د یساختمان یهاوزارت کشور امضا شد و شش مورد از عوارض پروانه یو معاونت عمران یاجتماع نیسازمان تام نیب یتفاهم نامه ا 94ادامه داد: در سال  یو

 نیها شامل ا از پروژه کدام چیق آمار هکردن کارگران حاضر در پروژه بود اما طب مهیموظف به ب یاجتماع نیمبلغ نداشت و تام نیبه ا یحاضر در کارگاه ربط یکارگران ساختمان شیافزا ایکاهش 

 نشد. مهیب

می ظف افراد را مو یعاجتما نیامتکند و  طیمبالغ را تقس نیا تواندی نم کس چیموضوع هم مصداق مشکل است و ه نیشد: ا ادآوریطبق قانون  مهیمبالغ حق ب طیبا اشاره به امکان تقس ییقرا

 درصد مبلغ را در ابتدا پرداخت کنند.  50تا  40 تا نماید

 طیتقس ها و مهیحق ب فتایر خصوص درعملکرد خود را د بار کیهر سه ماه  دیسازمان با نیپرداخت و گفت: طبق قانون،ا یاجتماع نیعملکرد تام یهای از کاست گرید یبرخ انیدر ادامه به ب یو

براساس آنچه در  کهنیا گری. نکته دنشده است دهیآمار د نیدر ا ،کردند افتیکه از ما در ییها مهیو حق ب یو رشد کارگران ساختمان محقق نشدهاتفاق  نیارائه کند اما تاکنون ا ها ونیسیآنها به کم

 مهیان ما باز کارگر کدام چیائرسرا هزکردن کارگران است اما در ساخت مساجد و  مهیو سازمان موظف به ب شودی کارفرما نم یاز سو مهیشامل پرداخت حق ب ایقانون آمده، مساجد و تکا نیمتن ا

 نشده اند.
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ی م یدگدرصد بخشو 40ل ند، شامکسازمان رد  یاز سو هیخود را قبل از صدور اجرائ مهیب ستیل یکرد: طبق قانون چنانچه کارگاه ساختمان دیسازندگان مناطق مشهد تاک تیکارگروه جمع ریمد 

 .کندی صادر م ،اند دهخود را رد کر ستیکه ل یافراد یرا برا رکردیدرصد د دو مهیجر یاجتماع نیتام یفعل طیا در شراام شود

و آنچه مازاد  ازاد پروانه هاملغ مربوط به که مب یممنوع است اما وقت یساختمان یدر هنگام صدور پروانه ها یوجه مازاد عوارض قانون افتیآمده که در دیقانون رفع موانع تول 59گفت: در ماده  یو

خذ لغ آن تخلف را او مب کندی ت مهم به دنبالش حرک یاجتماع نیتام کند،ی م یتخلف یشهردار گرا یعنی نیو ا میشوی م مهیباز شامل حق ب م،یکنی را پرداخت م شودی تراکم و تخلف حساب م

 .می نماید

ده باشند اما ش نیین عوارض تعتابع آ دیاسازمان مربوطه ب کنند،ی م نییدر شهر تع یها عوارض تمام سازمان یگفت: اگر شورا برا یشهر تیریو مد یاجتماع نیتام یبا اشاره به عدم هماهنگ ییقرا

مراجعه  یاجتماع نیبه تام ا و آنه هددی م یبه فعاالن اقتصاد یارکه شهرد یمحاسبات یفاکتورها ،ی. از طرفکندی نم تیاز آن تبع یاجتماع نیکند، تامی وضع م یاگر  شورا قانون در حال حاضر

 .اندگذاران شده  هیو سرما یفعاالن اقتصاد یباعث سرگردان نیقبول ندارند و ا نهیزم نیرا در ا گریکدی یاجتماع نیو تام یو شهردار ستین ینیسازمان تام نیا دییمورد تا کنندی م

نه حتی  ومجلس و مردم  نندگایه نماناست و  یاضر یاجتماع نینه تام ی،قانون کارگران ساختماناز گفت:  ییدر پاسخ به اظهارات قرا زین یخراسان رضو یاجتماع نیتام رکلیمد ،یرآبادیخ نظام

ی م آن را اصالح گریدو ماه د نددهی است که قول م یقانونند اما ده ماه نیاصالح ا خواستارهم  مجلس ندگانینما ،یاز طرف ؟قانون چرا در حال اجرا شدن است نیا میدانی نم ی.بخش خصوص

 رخ نمی دهد. یاما اتفاق کنند

اضر ح. در حال میستیب آن ما نوجود دارد که طرف حسا یدوگانگ کیاما در خصوص مباحث مطرح شده  میهست ینگیدچار بحران نقد یاجتماع نیدرست است که ما در سازمان تام نیافزود: ا یو

 ه اند.نداشت یداختپر گریقسط اول را پرداخت کردند، د نکهیاست که در استان صورت گرفته اما افراد پس از ا یشده ا طیتقس یساختمان مهیتومان حق ب اردیلیم 200بالغ بر 

. در واقع، رندیپذی مموضوع را ن نیا یشهردار تفاهم عمل شود اما دوستان نیبه ا دیکه با گفته اند یو دولت یگفت: مراجع نظارت یاجتماع نیدرباره تفاهم وزارت کشور با سازمان تام یرآبادیخ نظام

مجدد  میاند و حق ندار کرده تیشکا عده ایکه چون  کنندیخود اذعان م یو شهردار ونیسیکم نیاست. مسئوالن ا 100ماده  ونیسیو پاسخ کم یمشهد عوارض سرقفل یمشکل ما با شهردار

است و  مبالغ عوارض نیاز ا یشوزارت کشور، بخ یهای اریو ده های سازمان شهردار دیطبق تاک کهی . در حالمیکنی محسوب م میهمه را به عنوان جرا 100ماده  ونیسیدر کم میریعوارض بگ

 .میجرا یبخش

مکانش باشد از هر کجا که ا یعاجتما نیمسازمان تا د؟یدهی در قبال آن م یاست که چه خدمات نیاما سوال ا ردیگی م مهیصدور پروانه حق ب یبرا یاجتماع نیگفت: سازمان تام گریبار د زین ییقرا

 . کندی به آن رجوع م داندی و هر جا الزم م شودی قانون جدا م

 .ستین نآ یموظف به اجرا یاجتماع نیکند اما تام ییمصوبات شورا را اجرا دیبا یاست که شهردار نیمشهد ا یهم اظهار کرد: اختالف ما با شهردار یبادآریخ نظام
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جلسات  هیف روفاهم نامه برخالت نی. استیاست اما مطلوب ما ن یاجتماع نیمطلوب سازمان تام یاظهار کرد: تفاهم نامه کنون یاجتماع نیوزارت کشور و تام نیدرباره تفاهم نامه موجود ب ییقرا 

 .کندی م یآن بهانه تراش یدر اجرا یاجتماع نیباز هم تام کند،یصادر م یفاکتور یشهردار یتفاهم هم وقت نیهم یشده اما در راستا میتنظ

مراجعه کند. در  ییضاد، به دستگاه قدار یشکلماداره به فاکتور  نیشود و اگر ا رفتهیبدون اما و اگر پذ یاجتماع نیتام یاز سو کندیصادر م یکه شهردار یاست که فاکتور نیادامه داد: نظر ما ا یو

 را قبول ندارند. نیا یجتماعا نیاما دوستان ما در تام شودی سهم هر بخش مشخص م ،یاجتماع نیبه تام یه شهردارنام

 دارند.نم را قبول و حَکَ داندی خود م مجموعهو مالک را  کندی م تیاز بخشنامه سازمان خود تبع داندی هر جا صالح م یاجتماع نیاست که تام نیکرد: درد ما ا دیتاک ییقرا

 راداتیزم است االاساس  نیمو بر ه صورت گرفتهبه ما  یمراجعات یکارگران ساختمان مهیخصوص گفت: در موضوع ب نیدر ا نیزاستان  یکل محاکم دادگستر سیرئ ییمعاون قضا ،یعیشف نیحس

 ؟میعمل کن دیچگونه با میشود تا بدان ءاحصا وجود در این بخش

 نیالن تامبا مسئو یش خصوصا در بخم نکهیشود؛ نخست ا یزیکرد: الزم است موضوع به دو شکل برنامه ر انیصورت ب نیدرخواست خود را به ا زین یگذار هیانجمن توسعه سرما ریمد ان،یاحد رضا

 .میباش یآن راض یاز روش اجرا یاجتماع نیو تام مااجرا شود که  دیچگونه با یقانون فعل مینیو بب میسیمشترک بنو یو قانون میجلسه بگذار یاجتماع

 میدهی را انجام م طیقست ندیراف یبده زانیمتمرکز است و ما براساس م یستمیس یاجتماع نیتام ستمیاستان هم اظهار کرد: س یاجتماع نیتام مهیاداره وصول حق ب سیرئ یمیابراه عبداهلل

 و های شهردار هم با سازمان یوارض سرقفلشود. در رابطه با بحث ع افتیدر ،کندی اعالم م یو وزارت کشور آمده که مازاد بر تراکم براساس آنچه شهردار یاجتماع نیتام نیدر تفاهم ب کهی درحال

 نوع عوارض هنوز ابالغ نشده است. نیو ا شودی نم مهیمشمول حق ب یاست اما عوارض سرقفل مهیمشمول حق ب 100عوارض ماده  م؛یمکاتبه کرد های اریده

را  یان ساختمانون کارگرقان یاصالح سینو شیاست که پ نیخوب ا شنهاداتیاز پ یکیدر واکنش به اظهارات مطرح شده گفت:  زیاستان ن یکل محاکم دادگستر سیرئ ییمعاون قضا ،یعیشف

 .ردیقانون صورت گ حیشود تا بحث تصح استان به تهران ارسال یدادگستر قیتا نوشته شود و از طر میکن یریگیپ

 رغمی عل یاجتماع نیما تامارفته شود در آن نظر گ دیمتناسب باشد و طول مدت زمان و مبلغ با دیحق است و با کی طیتوجه داشت که تقس دیبا زین یبده طیادامه داد: در بحث فاکتور و تقس یو

 تمام کنند. دیو بخش تول ررا به نفع کارگ طیتقس توانندی که م ییتا جا دیماه فرصت دارد و با 36که دارد تا  ییها قهیمض

ی را اخذ م مهیخلف آن فرد جرتنسبت به  یعنی رد؛یگی م مهیجر 100ماده  ونیسیکم یوقت م؛یندار مهیخسارت از خسارت و خسارت از جر ،خاطرنشان کرد: در بحث فاکتور در قانون هم یعیشف

 تلقی می شود. مهیبر جر مهیاعمال جر یبه نوع رد،یبگ مهیهم از آن فرد جر یاجتماع نیتام نکهیاما ا کند

از  کی هر یاجتماع نیامو ت یداراست که شهر نیوجود دارد؛ موضوع ا یدوگانگ کیموضوع  نیموضوع پرداخت و گفت: در ا نیا یبه جمع بند انیاستان در پا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ اما

 .کنندی م ریخود تفاهم نامه را  تفس دگاهید
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ست که ا یگران ساختمانانون کارنخست، اصالح ق شنهادیکرد: پ حیتصر شنهاداتیپ نیا بیرفع مشکل و تصو ینشست برا نیحاضر در ا یاعضا یمطرح شده از سو شنهادیبا اشاره به سه پ یلباف 

 .گرددز منعکس به مرک ییدستگاه قضا قیو ارائه شود تا از طر هیآن ته سینو شیپ یاجتماع نیو تام یکل بخش خصوصاستان و دعوت از تش یدادگستر تیقرار شد ظرف دو ماه با محور

 یاجتماع نیامت تین تناسب با محوردر قالب آ وتناسب باشد  یامر دارا نیا تافراهم شود  یاست که قرار شد ساز و کار مهیمربوط به حق ب یهای ماهه بده 36 طیدوم تقس شنهادیافزود: پ یو

 شکل بگیرد. یا هیوبوده و وحدت ر نیطرف تیاعمال شود که مورد رضا یساز و کار نیشود. همچن لیظرف دو روز جلسه تشک

قرار  یررسمورد ب یخش خصوصبو  ییضاقه با دعوت از دستگا یاجتماع نیدر اداره کل تام یکرد: توافق شد سه اصل فاکتور شهردار رعنوان و اظها میسوم را در قالب عوارض و جرا شنهادیپ یلباف

 باشد. ماتیتصم اریو مع ردیگ
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 ره ایه هاای مشااو  و مرتبط باا رارو     در ارتباط با تعیین مصادیق بیکاری بدون میل و اراده در فعالیت های غیر دائم و موقت 

 توافق گردید:

هاای   ا  و فعالیات  ه ای و بویژه کارگران شاغل در ررو ه ها فعالیت های با ماهیت غیر دائم و ررو شده از اخراج کارگران الف:

بازگشت به  برابر رای صادره امکان کهرس از طرح در مراجع حل اختالف در صورتی  است،ررو ه همچنان فعال  که ساختمانی

 .اهم نبود می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنندکار و ادامه همکاری فر

 د ریمانکاار یاا  قاراردا طرف  ناشی از تعلیق ررو ه  به خصوص در ررو ه هایی که دستگاه اجرایی  آنهابیکاری کارگرانی که  ب:

حات عنااوین   تشرایط عمومی ریمان بدون اینکه قصوری متوجاه ریمانکاار یاا کاارگر باشاد        48به استناد ماده  بوده و  مشاور

ناده  در  دساتگاه اجرایای ریماان ده   باا تاییاد مراجاع الیصاالح       یافته استخاتمه عدم تخصیص اعتبار کافی مختلف از جمله 

ز جملاه  ا  فاده کنناد. می توانند از بیمه بیکاری اسات  از کار نباشدصورتیکه بیکاری همزمان با اتمام قراردادکار  یا کاهش بخشی 

 ود لیسات بیماه  با توجه به اینکه طبق ضوابط موجا است که  مشاور و ریمانکار شاغلین در دفاتر مهندسینموارد شمول این بند 

یای  ساتگاه اجرا دضامن اینکاه    دند از بیمه بیکاری استفاده کننمی توانآنها به صورت متمرکز به تامین اجتماعی ارسال می شود 

ال شادن  استعالم کننده را مکتوب ارائه دهد بدیهی است با بهباود شارایط کاار و فعا    مکلف است ظرف یک هفته راسخ مرجع 

 .مقرری بگیر خواهد بودن مکف به جذب کارگرا   ریمانکار  ررو ه کارفرما

مالک نبوده و مالک استناد به کد کارگاه بیمه ررداز توسط هیاتهای دو نفره در تشخیص مصادیق بیکاری بدون میل و اراده :  پ

ادارات کل تعاون کار 

 و رفاه اجتماعی و

 تامین اجتماعی

 روز 10
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قراردادفی مابین کا رگر و کارفرما و یا گواهی شرکت ویا بازرسی ا ز کارگاه توسط اداره کل تعاون کاار و   ،تعیین مصادیق فوق 

 رفاه اجتماعی است

یکااری مای   مشامول دریافات بیماه ب    با داشتن شش ماه سابقه ررداخت حق بیمهغیر مترقبه و قهری، کارگران در حوادٍث :  ت

 شوند.

یماه بیکااری   بمای توانناد از   کارگران ریمانکار فضای سبز با توجه به ماهیت مستمر در صورت بیکاری بدون میال واراده  :  ث

 استفاده کنند

2 

 5وع مااده  قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ریرامون تعیاین و اباالس سرفصال هاای عاوار  موضا       5در ارتباط با ماده 

 دید:وتقسیط حق بیمه، شرایط رذیرش لیست ارائه شده کارگران از سوی کار فرما، و سایر موارد مطرح شده مقرر گر

ن و باا  مسئولیت معاونت محتارم ریشاگیری از جارم دادگساتری کال اساتا      با  5ریش نویس ریشنهادی قانون موضوع ماده الف :

 ودشدو ماه تهیه و از طریق دستگاه محترم قضایی ریگیری مدت  بط ظرف دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی الیردعوت 

مااعی باا   روز اداره کال تاامین اجت   10اختمان  ظارف مادت   در ارتباط با تقسیط حق بیمه رروانه ساختمانی  کاارگران سا   ب:

 ایدچگونگی ضوابط تقسیط بدهی تعیین نم الیربط نحوه و ل هایهماهنگی تشک

روز جلساه ای باا حضاور نماینادگان     20 بیمه منطبق بر عوار  شهرداری ظرف مادت در خصوص مباحث مرتبط با حق ت:

 یردگتشکیل و مصادیق و محاسبات مورد بررسی مجدد قرار در دبیرخانه شورا  دستگاه قضایی، شهرداری، بخش خصوصی 
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