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 طرح موضــوع دستور جلسه:

در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراساان  عیتعاون ، کار و رفاه اجتماحسب تاکید جناب آقای دکترشریعتمداری وزیر محترم 

 موارد زیر در جلسه مطرح گردید: رضوی

تغییر قراردادهاا و مقررات قانون کار به تبع وضعیت و تغییرات ایجاد شده در روند  مشمولشمول مقررات بیمه بیکاری به نیروهای شرایط و ضوابط شمول یا عدم  -

 شرایط اقتصادی جامعه ضرورت دارد تغییر پیداکند . 

درصد کارگران دائم  90شکل گیری قانون بیمه بیکاری نسبت موجود در بین نیروهای کار کشور به لحاظ قرارداد کار موقت و دائم در مجموع حدود  تصویب ودر -

 درصد دائم هستند.  10شاغل در بنگاه های اقتصادی دارای قرارداد موقت و کمتراز  درصد کارگران 90و امروز بیش از درصد موقت بودند  10و 

است ، تشخیص بیکاری بدون میال و اراده باا  شدهمصادیق بیکاری بدون میل و اراده علیرغم اینکه در قانون بیمه بیکاری صرفا اشاره به بیکاری بدون میل و اراده  -

 ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی است و انعطاف الزم در تشخیص مصادیق بیکاری بدون میل و اراده قانون گذار فراهم نموده است .

هیت کار کماکان موانعی وجود دارد که مای بایسات دربخش ساختمانی و فعالیت پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی با توجه به ما -

 رفع شود.
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یاربط بیماه حق بیمه بیکاری از کارفرما در حوزه فعالیت های پروژه ای و ساختمانی و مشاوره ای دریافت می شود طبیعی است میبایست به نیروهای کار ذ چنانچه - 

 بیکاری پرداخت شود.

روژه ها براساس تصمیم دولت بطور کلی تعطیل می شوند ویا مبلغ تخصیص به پروژه کاهش می یابد و این تعطیلی و درحوزه پیمانکاران دستگاه های اجرایی برخی پ -

تائیاد ساازمان  یا کاهش بودجه و اعتبارات خارج از میل و اراده پیمانکاران بعنوان کارفرما و نیروهای کار می باشد و طبیعی اسات مای تواناد حساب تشاخیص و

 ین قبیل پیمانکاران و مشاورین تحت پوشش بیمه بیکاری قرارگیرد.مدیریت کارگران ا

ن از مناابع درخصوص موضوع شکل گیری صندوق های بیمه بیکاری برخالف تصور موجود کارفرمایان کشور برای اینکه بتوانند درشرایط بحرانی واحدهای خودشا -

ی ایجاد کردند و معادل سه درصد حقوق ماهانه نیروی کار به آن صندوق واریز شاد تاا در صندوق بیمه بیکاری کمک بگیرند صندوقی را بنام صندوق بیمه بیکار

یان صاندوق کماک بگیرناد و مواقعی که بنگاه اقتصادی آنان با موانعی از جمله تعدیل نیروی انسانی خارج از میل و اراده کارگر و کارفرما مواجه گردید بتواند از ا

 ندارد.منابع دولتی  رداشته باشد و با بهبود اوضاع اقتصادی بنگاه اقتصادی به کار اولیه برگرداند و صندوقکارگران بیکار شده تحت پوشش قرا

 ی قرارگیرد.  موضوع بررسی چگونگی نظام حقوق دستمزد تامین اجتماعی و تطبیق آن با نظام حقوق کار و استخدام کشوری مقرر شد در جلسات بعدی مورد بررس -
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

انجمن شرکتهای باعنایت به اظهار نظر اعضا و نمایندگان محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی و مدیران محترم 

از آنجائیکه پیمانکاران و مشاورین طرف قرارداد دستگاههای اجرایی استان ساختمانی و تاسیساتی و انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی 

 در تخصیص اعتبار به پروژه ها و بعضا توقف عملیات اجرایی آن در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته دولتی نقشی ندارند و عمدتا توقف عملیات

شاغل این قبیل پروژه هاست لذا توافق شد حسب تشخیص و ار و کارگران میل و اراده پیمانکپروژه ها و کاهش تخصیص در این ارتباط خارج از 

و یا کاهش  فتامین اجتماعی مبنی بر توق اداره کلاعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ادارت کل تعاون کار ، و رفاه اجتماعی و

موضوع از مصادیق بدون میل و اراده تشخیص داده و کارگران این کاهش میزان اعتبارات یا عملیات پروژه های دولتی ناشی از عدم تخصیص و 

 قبیل پروژه ها بتوانند از مقرری بیمه بیکاری در چارچوب قانون مربوطه استفاده شود.

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان 

ادارت کل تعاون 

کار ، و رفاه 

 اجتماعی 

تامین اداره کل 

 اجتماعی
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ی و به منظور شفاف سازی و رفع ابهامات موجود در ارتباط با نیروهای کار شاغل در پروژه های ساختمانی و تاسیساتی اعم از دولتی و غیر دولت

انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و انجمن صنفی مهندسان تعیین مصادیق بیکاری بدون میل و اراده حسب توافقات صورت گرفته مقرر شد 

د و در جلسه ای با حضور نمایندگان ننسبت  به تعیین مصادیق مربوطه پیشنهادات الزم حداکثر ظرف یک هفته ارائه نمایر خراسان رضوی مشاو

انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی محترم دو دستگاه اجرایی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 

موضوع مورد بررسی قرار گرفته و توافقاتی که در چارچوب ضوابط تعیین شده در اختیار دو  انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضویو 

ز به اخذ مجوز از مرکز دارد از طریق وزارتخانه ذیربط و سازمان تامین اجتماعی ادستگاه اجرایی در استان است اجرایی گردد و مواردی که نی

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.  ضمن طرح در

انجمن شرکتهای 

ساختمانی و 

تاسیساتی و انجمن 

صنفی مهندسان 

خراسان  مشاور

 رضوی

 یک هفته

 
 


