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 دهیچک

گیرد. ناقص بودن ساختار روابط کار در این نیافته قرار میهای سازمانبندی شغلشغل کارگران ساختمانی در دسته

رو کند. گر و کارگران را با مشکالت متعددی روبهشغل باعث شده قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی، سازمان بیمه

 13۵2سال  های متعدد ازاست. اصالحات و تبصرهشده ای ایران بارها بازنگری و اصالح این قانون در طول تاریخ بیمه

تاکنون که عمدتاً ناظر به تغییر حق بیمه بوده، که خود بیانگر این مطلب است که ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی 

لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمه بر پایه درستی بنا نشده است. قانون بیمه کارگران ساختمانی به

برخوردار نیست. درحال حاضر مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به متفاوت است و از کارایی الزم 

شود. با مرور تاریخچه قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به روایتی شکلی ناقص و به طریق غیراصولی اجرا می

های مشاغل تحت پوشش بیمه رسیم که معتقد است شغل کارگری ساختمان از جوانبی، با سایرای میمسلط و غیربیمه

اجتماعی متفاوت است، و به این دلیل که فصلی و مقطعی بوده و کارگاه و کارفرمای مشخصی ندارد، نیازمند قوانین 

ای، فقدان بیمه بیکاری و ساعات ای، عدم پوشش کامل بیمهخاصی است. قوانین ویژه، معایب چون فرار و سرقت بیمه

داشته است. شرایط شغلی کارگران ساختمانی، مستقل از عوامل اقتصادی مانند درآمد  دنبالشده را به کار مفقود

ای مناسب، استانداردهای الزم برای حفظ شأن و جایگاه اجتماعی آنان را ندارد. مجموع این موارد در کنار مشکالت بیمه

ری اساسی برای ساماندهی این شغل واسطه ساختار ناقص شغلی، همگی یک بازنگدر قانون بیمه کارگران ساختمانی به

 کند. آور میرا الزام

ترین دالیلی است که باعث شده این شغل از ای شغل کارگران ساختمانی یکی از مهمسازوکار ناقص بیمه

معیارهای سازمانی جهانی کار، کار شایسته کاری است که  براساساستانداردهای یک شغل شایسته فاصله گیرد. 

های آزادی، برابری، امنیت، بیمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعی افراد در آن حفظ شود. آنچه مؤلفه

این  کند.نمیتأمین  های اجتماعی کار شایسته را برای کارگرانمشخص است، شغل کارگر ساختمانی در ایران مؤلفه

د که شرایط زندگی را برای آنها نکناست که کارگران بخش ساختمان عمدتاً دستمزدهای پایینی دریافت می درحالی

 تر کرده است.سخت

دهد که کارگران در بخش ساختمان ای کارگران ساختمانی نشان میبررسی تجربه سایر کشورها در پوشش بیمه 

گردند. کشورهای نیافته )خوداشتغال یا مستقل( تقسیم میارگران سازماندر جهان به دو گروه کارگران مستقیم و ک

ای بسیار مناسبی، نسب به جمعیت اجتماعی قدرتمندی برخوردار بوده و پوشش بیمهتأمین  شده عمدتًا از نظامبررسی

شده با تفکیک کارگران در بخش ساختمان به دو گروه  اجتماعی کشورهای بررسیتأمین  اند. ساختارکردهتأمین  خود

های اند. شرکتای در نظر گرفتهذکرشده)کارگران مستقیم و کارگران خوداشتغال(، سازوکار متفاوتی را برای پوشش بیمه

 یکارگران ساختمان یاجتماع مهیب نیضرورت اصالح قوان
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تیجه های شغل استاندارد نزدیک کرده و درناند شغل کارگر ساختمانی را به چارچوبپیمانکاری تا حد زیادی توانسته

 شده است.  صورت استاندارد طراحیای آنها بهسازوکار بیمه

 مشخصی رگاهکا و کارفرما آن برای تواننمی نیست، پیوسته و بوده موقتی شغلی ساختمان، کارگری شغل کهآنجایی از

ستمر دولت مپایش نظارتی و تحت مؤسسات  وساز، کارگران ساختمانی در قالببود. در مدل جدید بازار کار ساخت متصور

ی رسیدن به نقطه امعنهای اشتغال نوین، بهقرار دارند. تغییر نهادی بازار کارگران ساختمانی برای ایجاد تحول به سمت مدل

 های اقتصادی و اجتماعی است. بهینه اجتماعی در بازار کار کارگران ساختمانی با کمترین هزینه

 

 مقدمه

تضمین معیشت فرد و خانواده، منزلت اجتماعی را نیز در مناسبات جمعی  برعالوهامروزه برخالف گذشته، اشتغال، 

 آنتأمین  دهد. بنابراین امنیت و ثبات این مقوله از اهمیتی دوچندان برخوردار است، موضوعی کهثیر قرار میأتحت ت

 اعتماد عمومی گردد.  پذیری و تقویتتواند ضمن افزایش شاخص سرمایه اجتماعی، باعث ایجاد حس مسئولیتمی

ی ضعیف و اجرای نادرست قوانین به استگذاریسثیر شرایط ناپایدار اجتماعی و اقتصادی، أامنیت و ثبات تحت ت

شود. در این شرایط روابط کار نیافتگی مشاغل یاد میساز شرایطی است که از آن به سازمانمخاطره افتاده و زمینه

شدت آسیب ضمن محروم ماندن از مزایای شغلی، جایگاه اجتماعیشان نیز به ن،شکل ناقصی به خود گرفته و شاغال

که روابط کار در آن،  شودیمنیافته در دنیا محسوب ی سازمانهاشغلیکی از  وسازساختبیند. اشتغال در بخش می

صورت خوداشتغال و یا در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت به عمدتاً طور کامل صورتبندی نشده است و کارگران، به

 ویژه شغل کارگری ساختمان، در بیشتر مواقع موجب ناپایدارهیافتگی مشاغل و ب. عدم موفقیت در تحقق سازمانکنندیم

  د.شون در چرخه فقر میشدن شاغال اقتصادی و گرفتار -های اجتماعیشدن شغل از جنبه

های افتد، امری که با وجود توجه به آن در سالم بیمه اجتماعی اتفاق میسکار با استفاده از مکانی مین امنیت درأت

رو است. برمبنای ها و مشکالتی روبههمچنان در حوزه مشاغل کارگری با چالش 1اجتماعی به ایران،تأمین  ابتدایی ورود

دالیل ضعف شوند که بهشناخته می 2کارگران ساختمانیوساز، تحت عنوان ن بخش ساختقوانین فعلی در ایران، شاغال

ی نیز توجهقابلانداز اجتماعی، امکان پستأمین  قانون و ساختار روابط کار، ضمن عدم برخورداری از بسیاری از مزایای

بط کار برای دوران سالخوردگی آنان فراهم نیست. باید اشاره کرد که مسائل حل نشده کارگران ساختمانی از منظر روا

د کارفرما و کارگاه نبوگیرد، شده محدود نیست و طیف وسیعی از مشکالت را دربرمی اجتماعی به موارد یادتأمین  و

عدم آشنایی زا بودن کار در ساختمان، منزلت اجتماعی پایین شغلی، دائمی، شرایط نامطلوب شغلی، خطرآفرین و آسیب

ی اجتماعی هاتیحمان محلی برای یافتن شغل، عدم برخورداری از نامشخص بودبا حقوق شغلی، سطح مهارت پایین، 

توجه در عدم ی مطلوب ازجمله سایر شرایط نامطلوب اشتغال در این شغل هستند. یکی از عوامل اثرگذار و قابلامهیبو 

نیافته بودن و توان ناشی از سازمانوساز در ایران را مین بخش ساختهای اجتماعی پیرامون فعاالتوفیق بخش حمایت

                                                 
 .گرددیبرم یدیخورش 1۳۳۹ سال به یساختمان کارگران یاجتماع نیتأم نیقوان سابقه. 1

طور به ساختمان بیتخر و یاساس راتیتعم بنا، دیتجد توسعه، جاد،یاز انحا در رابطه با ا ینحوبه که یفرد: یکارگر ساختمان یقانون فیتعر .2

 یاجتماع یهامهی( قانون ب5( و )۳مواد ) یینامه اجرانییباشد.)آینم یبازنشستگ و مهیب نظر از خاص مقررات مشمول و دارد اشتغال میمستق
 (1۳8۹,02,1۹ مصوب یکارگران ساختمان
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 ی و مزایایامهیبی صددرصداست کارگران ساختمانی از پوشش  ساختار ناقص روابط کار دانست. این اشکال باعث شده

توسعه  یدر کشورها و غیره محروم بمانند.، شرط سنوات عادالنه بازنشستگی اجتماعی مانند حق بیمه بیکاریتأمین 

 یسسات داراؤها و متوسط شرکت ساختمان عمدتاً یبردارو بهره راتیخدمات و تعم یساخت و ساز و حت تیفعال افتهی

 تیفیک ،یو تعهد شغل تیامن ،ای کارگرانتسهیل پوشش بیمهموضوع عالوه بر  نیا گیرد،صورت می تیمجوز فعال

 را در پی داشته است.  یکارسوانح  ریساخت و کاهش چشمگ

از  هریکشود. ی کارشناسان مطرح میازسواصالح بیمه کارگران ساختمانی پیشنهادهای گوناگونی  منظوربه 

 هاپیشنهاد بررسی یکایک درخصوصهمراه دارد. پژوهش نفعان بهارائه شده محاسن و معایبی را برای ذی هایپیشنهاد

گرفته است  های مجلس قراربرای اصالح بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش

نابراین خروجی تا طی سلسله گزارشاتی در این زمینه سناریوی بهینه برای بیمه کارگران ساختمانی را طراحی کند. ب

ای اسالمی تقنینی برای کمیسیون اجتماعی مجلس شور دنهانهایی سلسله گزارشات بیمه کارگران ساختمانی، یک پیش

های پیشنهادی بیمه کارگران ساختمانی است و یکی از حالت درخصوصخواهد بود. گزارش حاضر مرحله اول پژوهش 

در این  پردازد.است. این گزارش به طراحی چارچوبی برای تکمیل ساختار شغلی کارگران ساختمانی میکرده را بررسی 

اصالح  برایی شنهادیپ تیدرنهاو  شدهیبررساست ساختار روابط کار در شغل کارگری ساختمان  رش سعی شدهگزا

 این ساختار ارائه شود.

 

 رانیدر ا یکارگران ساختمان تیوضع

کار  یرویبه ن ازین شیافزا آن تبعبه ووساز ساخت یتقاضا برا شیمنجر به افزا ریاخ یهادهه در ینیشهرنش گسترش

 یساختمان کارگران تیجمع ،یو شهرساز راه وزارت و یساختمان کارگران یصنف انجمن یهاداده براساس. است شده

هزار نفر  1.2۰۰ حدود و یمانکاریپ یهاشرکت قالب در آنان از نفر هزار ۵۰۰ حدود که بوده 1نفر هزار 1.7۰۰ حدود

 ای و یافتگیسازمان در کارگران،دو گروه از  نیا نیب یهستند. تفاوت اساس تیدرحال فعال یبه شکل خوداشتغال

( افتهی)سازمان یمانکاریو پ یساختمان یهاکه در شرکتی از کارگران ستهد آن که امعن نیبداست.  آنان یافتگینسازمان

. گیرندمی قرار یاجتماعتأمین  مهیتحت پوشش ب یصورت اجباربه مشاغل، ریسا پردازانبیمه مانند هستند کاربه مشغول

 مهیقانون ب لیاست که در ذ یاافتهینسازمان یساختمان کارگر نفر هزار 1.2۰۰ یاجتماع مهیب متوجه اما ،یاساس چالش

 یالزم برا ییکارا قانون، نیا که ییآنجا از. اندگرفتهقرار  ( و اصالحات پس از آن1386ی )مصوب سال کارگران ساختمان

 13۹۹ سال انیپاباعث شده تا  است، گرفته قرار یبازنگر مورد مدام و نداشته را تیجمع نیاکل  قراردادن پوشش تحت

 شده ارائه ریز جدول در که یساختمان کارگران شدگانمهیب زانیم اطالعات. نشود محقق تیجمع نیا مهیب پوشش

آن  مهیب درخصوصو  نگرفته قرار مهیب پوشش تحت ،یساختمان کارگران از نفر هزار 4۰۰ حدود دهدیم نشان است

 . داردوجود یی هاچالش هم تحت پوشش تیبخش از جمع

                                                 
تعداد  در مورد آمار دقیق تعداد کارگران ساختمانی تردید وجود دارد. بنابر آمار سازمان تأمین اجتماعی و اظهارات نماینده کارگران ساختمانی، .1

 کنند.های پیمانکاری فعالیت میهزار نفر در قالب شرکت ۳00ند. از این تعداد تنها کمیلیون نفر تجاوز نمی 1.5کارگران ساختمانی از 
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 منتخب يهاسال در یساختمان کارگران شدگانمهیب تعداد.۱ جدول

 (درصد) رشد (تجمعی) شدگانبیمه تعداد سال

13۹۰ 337۵71 - 

13۹1 4812۵۵ 6/42 

13۹2 613622 ۵/27 

13۹3 66۵۵۰1 ۵/8 

13۹4 ۹22۰17 ۵/38 

13۹۵ ۹882۰1 2/7 

13۹6 ۹7۰۵2۹ 8/1- 

13۹7 8۰۹7۵3 6/16- 

13۹8 8314۰6 7/2 
 .جدول در شده ذکر هایسال طی اجتماعیتأمین  سازمان هایسالنامه: مأخذ

 

 یداریو پا شدگانمهیگسترش سطح پوشش ب در حوزه یاجتماعتأمین  دانش دیجد یدستاوردها نگرفت نظر در با

 قرار رخط معرض در و یامهیب کامل پوشش عدم ضمن یاریاخت مهیب یبا صورتبند یفعل قانون، گرمهیب یهاسازمان

 انیم منافع ادتض نیهمچنمحروم کرده است.  یامهیب یایاز مزا یاریبس از زینرا  یکارگر اقشار سازمان، منابع دادن

را  یعلف تیوضع ،و سازندگان یاجتماعتأمین  سازمان ها،یمانند شهردار قانون، در لیدخ یهادستگاهها و تشکل

 کفاف ،یفعل یافتیدر مهیب حق است معتقد یاجتماعتأمین  سازمان طرف کی از که یاگونهبه. است کرده تردهیچیپ

قراردادن  تحت پوشش امکان عمالً واست  مواجه یتوجهقابل یکسر با صندوق و دهدینم را شدگانمهیتعهدات ب تحقق

حق  زانیکه م دهدیساختمان نشان م انیانجمن کارفرما تخمین گرید یازسو. داندیم ناممکنرا  دیجد یهایورود

گران بوده است. کار مهیب یبرا ازیمورد ن زانیاز م بیشترگذشته  یهادر سال یاجتماعتأمین  سازمان یافتیدرهای بیمه

وردگی، مسائل ی با مشکالتی از قبیل ازکارافتادگی، سالخکه کارگران ساختمان استحال وقوع در درحالی تضادها نیا

رگونه تالشی هکنند. با این شرایط شرایط شغلی ناپایداری را تجربه میو عمومًا  مواجهندنامطلوب  شتیمعسالمت و 

ی آنان و صالح ساختار شغلبر امبتنی دباینیافته هزار نفری کارگران سازمان 12۰۰برای ساماندهی جمعیت حدود 

اهکار عملی برای ررسد این اقدام تنها نظر میهای این کار، بهرغم زمانبر بودن و پیچیدگیتکمیل روابط کار باشد. علی

فاه رو جبران  تیحما برای یاستگذاریسیافتگی این شغل و ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی در جهت سازمان

 . است رفته کارگرانازدست

 

 آنها یمنف يامدهایو پ افتهینمشاغل سازمان تیماه

تبع این و به 1بوده ناقص آنها در کار روابط ساختار که دانست توان به اختصار مشاغلیمی نیافته راسازمان مشاغل

 مزایای امکان پیگیری و اجتماعیتأمین  ها وحمایت پوشش ن از برخی مزایای اجتماعی مانند امکانکاستی، شاغال

                                                 
1. Unorganized Jobs 
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شغل و  بودن موقتی ترین آنها، ماهیتعوامل متعددی است که مهم از ناشی مسئله این. محرومند شغلی، مشترک

 اجتماعی واسطه مختصات ذاتی این مشاغل، امنیت شغلی و جایگاهدر پرتو این تعریف، و به. است دستمزد پایین

 دلیلبه کارگران این است که کار روابط ناقص منظور از ساختار 1.شودتعریف می پایین این دسته از مشاغل کارکنان

مهمی  اجتماعی هایحمایت از و نگرفته قرار اجتماعیتأمین  کامل قوانین پوشش تحت مشخص، کارفرمای نداشتن

باشد و به این جهت  ساختار ناقص شغلی باعث گردیده کارفرما قدرت بیشتری در تعیین دستمزد داشته .محرومند

 شدت تحت تأثیر قرار گیرد.معیشت کارگران این گروه از مشاغل به

تماعی در اجتأمین  دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه بودن، موقتی هایی مانندویژگی واسطهساختمان به کارگری

 شغل رد کار حال روابطبا این. از کارگران کشور است بزرگی نیافته قرار دارد و شامل جمعیتجرگه مشاغل سازمان

 ساختمانی ارگرانک دستیابی برای را شرایط مسئله این و کندمی تغییر موقت کارفرمای نفع به هرروز ساختمانی کارگران

 ساده کارگر)وسازساخت بخش در ای که حتی از منظر اجتماعی، اشتغالگونهبه. کندمی ترسخت اجتماعی خدمات به

لی و است، شغل این سخت ماهیت از ناشی تلقی در نگاه نخست اینشود. می تلقی دستپایین شغل یک( ساختمانی

 کارگر در حاکم بر این شغل است که باعث ضعف استخدامی و کاری ناقص این تصور، روابط اصلی دلیل رسدنظر میبه

 شود. می نمعیشت خود و خانواده و افزایش عدم اطمیناتأمین 

کرده و ضمن  سقوط فقر ورطه به پیری دوران در بازنشستگی، مزایای نداشتن دلیلبه سازوساخت بخش کارگران

دهد در نشان می که دارد وجود زیادی شواهد. های رفاهی معتنابهی را نیز تحمیل نمایندایجاد مسائل اجتماعی، هزینه

 خدمات همچنان، ندهند، اکثر شاغالها انجام میای که دولتپرهزینه حمایتی هایچنین شرایطی و با وجود سیاست

 مهارت و له آموزشئتوجهی به مسنیافتگی شغل باعث کماز منظری دیگر سازمان 2.دانندمی نامطلوب را شغل اجتماعی

منفی  آثار ثیرگذاری بر کیفیت کار،أتواند ضمن تشود؛ امری که میمی یافته در میان کارگرانتعمیم سوادیکم و فنی

بر مناسبات خانواده و ارتباطات اجتماعی فرد برجای بگذارد. از دیگر پیامدهای مخرب این امر، ضعف و ناتوانی کارگران 

در ادامه و در پرتو باور مرکزی . است اجتماعی مشارکت سلب امکان اداری و پیچیده در ساختار خود حقوق پیگیری در

در شغل کارگری ساختمان، مروری بر سوابق قانونی نظام بیمه اجتماعی  روابط کار ساختار این گزارش یعنی اصالح

 های این قوانین انجام خواهد گرفت.ها و ضعفکارگران، کاستی

 

 خاص يهااقشار و گروه مهیب

 3خاص مشاغل برخی از ،(آزاد مشاغل و حرف بیمه و اختیاری بیمه شامل) فرماشیخو بیمه و اجباری بیمه برعالوه

های های کالسیک تفاوتمالی با منطق بیمهتأمین  ای هستند که از حیث شرایط و شیوهای ویژهدارای قوانین بیمه

 یهامهیب با مقایسه در نیز اجتماعیتأمین  مزایای انواع از خاص مشاغل بیمه برخورداری میزان همچنیندارند. 

 .استمتفاوت  ،(آزاد مشاغل و اختیاری) فرماشیخو

                                                 
1. Nazmul Alam , 2012. 

2. International Labour Organization, the Construction Industry in the Twenty First Century: Its Image, 

Employment  Prospects and Skill Requirements 
 .رهیغ و یساختمان کارگران مساجد، خادمان بافان،یقال ن،ارانندگ. ۳
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 رانندگان، هبیم مانند ییهامهیب. است اجبار و اختیار عنصر خاص، مشاغل یهامهیب بین اساسی یهاتفاوت از یکی

 آنکه برای فرمسا و بار ونقلحمل رانندگان. است نزدیک اجباری یهامهیب به نظر این از و است اجباری ماهیت دارای

 اجتماعی تأمین مهبی خدمات از توانندیم آن موجب به و کنند دریافت خاصی گواهی باید دهند ادامه خود کاربه بتوانند

 در اما .ردندا وجود آن تمدید امکان و گرددیم باطل آنها گواهی بیمه، حق پرداخت عدم صورت در و شوند مندبهره

 فرماشیخو یهاهمیب به نظر این از و داشته اختیاری ماهیت بافان،یقال بیمه یا و ساختمان کارگران بیمه مقابل طرف

 خدمات از ،خود بیمه حق پرداخت و نامثبت با توانندیم تمایل صورت در هدف جامعه ها،مهیب این در .هستند نزدیک

 پرداخت را خود بیمه حق شده،مهیب فرد که زمانی تا یمندبهره این و شود مندبهره خود خاص اجتماعی بیمه قانونی

 .داشت خواهد ادامه نماید،

 افرادی توسط هامهیب نوع این از سوءاستفاده امکان ،خاص مشاغل یهامهیب اغلب اساسی مشکالت از دیگر یکی

 تا شده سبب ،قانونی و مقرراتی منسجم سازوکار نشدن گرفته نظر در .نیستند آنها از استفاده شرایط واجد که است

 بسیار ساختمانی کارگران بیمه در ژهیوبه مسئله این. نماید استفاده مذکور یهامهیب از غیرموجه، افراد یتوجهقابل تعداد

 پوشش تحت نتوانند هنوز از،ین مورد مالی منابع کمبود دلیلبه شرایط واجد افراد از بسیاری تا شده سبب و است مشهود

 یحقوق روندبوده که در  نیا رانیدر ا بیمه مشاغل خاص یمالتأمین  وهیدر ش توجه انیشا نکته .گیرند قرار بیمه این

 یعمران یاز قراردادها ی، کمک دولت، درصدگمرکعوارض  ،یشهردار عوارض ات،یمال ،یامهیب کسورات از یانواع ،آن

تأمین  گیرد که آمیختگی نامشخصی ازبرمیدررا  یانتقال یهاپرداختو  هاارانهی یهدفمند از حاصل منابع ،یرعمرانیغو 

که نیازمند بازنگری و طراحی سازوکارهایی برای  3وجود آورده استرا به 2و بیسمارکی 1مالی نظامات بوریجی

سازی رفاه عمومی، پیشگیری از هدررفت منابع و شفافیت است. در این رابطه در ادامه گزارش سوابق قانونی بیشینه

 بیمه کارگران ساختمانی مرور خواهد شد.

 

 یکارگران ساختمان مهیب یسوابق قانون 

کنون در بیمه کارگران ساختمانی طی شده راهی که تا درخصوصن شدن موضوع، روش منظوربهقبل از هرگونه تحلیلی 

نشان داده شده   2در جدول گونه که همانروند تاریخی اصالحات قانونی این حوزه به جزئیات شرح داده شود.  دبایاست، 

 یماریاز کار و ب یحوادث ناشهای اجتماعی کارگران با مزایایی از قبیل قانون بیمه 133۹برای نخستین بار در سال  است،

 جهت فوت و ازدواجی، بازنشستگ ی،ازکارافتادگ، وضع حمل ی وحاملگ، از کار یناش ریغ یهایماریحوادث و ب ی،احرفه

لکن  ،رفتشمار میای بهقوانین بیمهترین رفاه کارگران مصوب شد. این قانون اگرچه در آن زمان در زمره مترقیتأمین 

سازوکار مشخصی درباره مشاغل موقت و یا مشاغل بدون کارگاه ثابت مانند شغل کارگری ساختمان نداشت. متعاقب این 

کارگران  یاجبار مهیقانون ب، 13۵2نیاز به قانونی که بتواند پوششی جهت این مشاغل ایجاد کند، در سال  دلیلبهمصوبه و 

مصوب گردید. نحوه نگارش این قانون  بدون مزیت بازنشستگیو  های ناشی از کارریسکی با مزایای پوشش ساختمان

                                                 
1. Beverdige 

2. Bismarck 

تفاوت این نظامات در نوع تأمین مالی است. تأمین مالی سیستم های بوریجی و بیسمارکی به ترتیب از طریق مالیات و حق بیمه مشاغل  .۳

 .شودانجام می
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کرد. در سوزی، باربری و غیره( بود و از اصول بیمه اجتماعی تبعیت نمیهای تجاری)بیمه خودرو، آتشهمانند بیمه

های اجتماعی تدوین نشده بود و به همین مزایای بیمهحقیقت گویی این نوع بیمه اصوالً با هدف برخورداری کارگران از 

عدم توفیق این قانون جهت پوشش  دلیلبههای اجتماعی تفاوت ماهوی داشت. بنابراین علت، ارکان این قانون با بیمه

ی بعد به خود هاسالخصوص در حوزه تعیین و تسهیم نرخ حق بیمه طی مسائل جامعه هدف، اصالحات قانونی زیادی به

های است. این تغییرات بیانگر این است که ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی از ابتدا برمبنای اصول بیمه دیده

را نداشته است. در ادامه اصالحات صورت گرفته توانایی حل معایب و نواقص آن گاهچیه، بنابراین نشده بوداجتماعی بنا 

 ناظر بر موضوع اخیر است، به تفصیل ارائه خواهد شد: عمدتاً  تغییرات و اصالحات ایجاد شده در قانون که
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 ۱۳۹۹ تا ۱۳۳۹ يهامهروموم حدفاصل یساختمان کارگران مهیب به مربوط قانون يهاطرح و نیقوان. ۲ل جدو

 عنوان قانون
تاریخ 

 تصویب
 توضیحات هدف قانون

 شداین قانون شامل همه کارگران اعم از ساختمانی و غیره می بیمه و بازنشستگی 133۹ کارگران یاجتماع یهامهیقانون ب

 133۹ -کارگران یاجتماع یهامهیقانون ب - )صرفًا(از کار یحوادث ناشبیمه  13۵2 یکارگران ساختمان یاجبار مهیقانون ب

ب مصو یکارگران ساختمان یاجبار مهی( قانون ب۵قانون اصالح ماده )

 13۵2ماه آبان
 13۵2 -کارگران یاجتماع یهامهیقانون ب - مهیحق ب زانیمتغییر  137۹

 یو بازنشستگ مهیب 1386 یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهیقانون ب
 13۵2 -یکارگران ساختمان یاجبار مهیقانون ب -

 نی( قانون تأم82) ( و81)، (۵8)(، 66(، )۵۰(، )38مواد ) -

 یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهی( قانون ب۵قانون اصالح ماده )

 1386مصوب 
 مهیحق ب زانیم رییتغ 1387

 1386 - یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهیقانون ب -

 1366 - میمستق یهااتی( قانون مال64)ماده -

ن کارگرا یاجتماع یهامهیقانون ب (۵( و )3)مواد  ییاجرا نامهنییآ

 یساختمان
 1386تعیین ضوابط قانون مصوب  138۹

 1386 -یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهیقانون ب -

 22162/2۰۰اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان ) شماره  نامهوهیش -

 (1387/6/2مورخ 

 نیموضوع ا نامهوهیو ش 1376/4/24هـ مورخ 17613ت /۵۰3۵1شماره  بنامهیتصو -

 ماده

و  یانکارگران ساختم یاجتماع یهامهیقانون ب ییقانون رفع موانع اجرا

 نحوه مجازات متخلفان
13۹1 

طور بهتکلیف جهت بیمه نمودن کارگران 

 قیکامل و با نظارت دق
 1386 – یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهیقانون ب -

 مهیحق ب زانیمتغییر  13۹3 یکارگران ساختمان یاجتماع مهی( قانون ب۵قانون اصالح ماده )

 1386 -یکارگران ساختمان یاجتماع مهیقانون ب -

 -1386مصوب  یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهی( قانون ب۵قانون اصالح ماده ) -

 1387مصوب 

 مهیحق ب زانیمتغییر  13۹۹ (23۹)ثبت یکارگران ساختمان مهیطرح اصالح قانون ب

 یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهیقانون ب -

 (13۹4سال  هی)اصالح میمستق یهااتی( قانون مال64ماده ) «3»تبصره  -

 شهرداری قانون( 1۰۰( و )۹۹مواد ) -
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 توان صورتبندی ذیل را ارائه داد:با نگاهی به جدول فوق می

 در (ییکارفرما)سهم  یساختمان مهیب حق :13۵2ی مصوب کارگران ساختمان یاجبار مهیقانون ب .1

 1۵۰ از ترکم یربنایز با یواحدها در و الیر 3۰ معادل مترمربع 1۵۰ از باالتر زیربنای با یواحدها

ون حدفاصل تاریخ اجرای این قان .گرددیم محاسبه ربنایز مترمربع هر یازابه الیر ۵ معادل مترمربع

 .(مترمربعازای است )مقدار ریالی به 137۹تا  13۵2

 یساختمان مهیب حق: 137۹سال  مصوب یساختمان کارگران یاجبار مهیب قانون( ۵) ماده اصالح قانون .2

 دستمزد داقلح %3 معادل مترمربع هر ازایبه مترمربع 1۰۰ تا یربنایز با یواحدها در( ییکارفرما)سهم 

 حداقل %4 لمعاد مترمربع هر یازابه باال به زیربنا سطح مترمربع 1۰۰ از و یشهر ساده کارگر روزانه

ازای )درصدی از حداقل دستمزد به گیردمی قرار محاسبهمبنای  یشهر ساده کارگر روزانه دستمزد

 .(مترمربع

 براساس (یی)سهم کارفرما یساختمان مهیبحق: 1386 مصوب یکارگران ساختمان یاجتماع مهیقانون ب. 3

ستمزد دگردد )درصدی از حداقل محاسبه می زیربناسطح  مترمربعهر  یانه برایحداقل دستمزد ماه%4

 .(مترمربعازای به

 مهیبمحاسبه حق : 1387 مصوب یکارگران ساختمان یاجتماع مهیب قانون( ۵) ماده اصالح قانون .4

صوبات مموضوع  یکارگران ساختمان مهیقانون ب (۵( و )3) مواد یینامه اجرانییآ براساس یساختمان

 :است لیذ شرحبه 138۹و  1386

 یوراشمجلس  1387)مصوب  یکارگران ساختمان یاجتماع مهی( قانون ب۵قانون اصالح ماده ) طبق 

 یعالیمصوب شورا انهیبراساس حداقل دستمزد ماه ربنایز مترمربعهر  یساختمان مهیبحق (، یاسالم

 میمستق یهااتی( قانون مال64امالک و متراژ و طبقات موضوع ماده ) یارزش معامالت یکار و برمبنا

 یامنطقه یارزشگذار یهاشاخص ریو سا ربنایآن(، سطح ز یبعد یهاهیو اصالح 1366)مصوب سال 

 محاسبه ت،آمده اس ۵جدول که  یشرح فرمولآنها به تیمحروم بیبا توجه به ضر ییروستا ،یاعم از شهر

 صوبم انهیماه دستمزد حداقل %4 از موصوف یهاشاخص به توجه با مهیب حق نرخ صورت هر در و شده

( مترمربعازای به نخواهد بود )درصدی از حداقل دستمزد و ارزش معامالتی امالک شتریب کار یعالیشورا

 .)پیوست یک(

نای محاسبه : مب13۹3( اصالحی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵قانون اصالح ماده ). ۵

اساس مجموع عوارض صدور پروانه قرار گرفت. بر %1۵بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، حق

اعی، اجتم مینأهای کشور و سازمان تدهیاری ها ومابین سازمان شهرداریهای منعقده فیتفاهمنامه

نی مشمول ، عوارض صدور پروانه ساختما3عناوین مندرج در جدول  براساسمراجع صدور پروانه مکلفند 

ه به منظور محاسبه حق بیمه ساختمانی به همراه مبلغ کل عوارض صدور پروانکسر حق بیمه را به

 سازمان اعالم نمایند.
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ورای توسط مجلس ش 13۹۹درنهایت طرحی با عنوان اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال  .6

بیمه سهم  اسالمی مورد بررسی قرار گرفت است. تمرکز اصلی این طرح نیز بر روی اصالح نحوه تعیین حق

ربنا در هر زی عمترمربآخرین اصالحات این طرح، حق بیمه سهم کارفرما برای هر  براساسکارفرمایی است. 

ها اریشود که توسط شهردطبقه، از دو تا چهارده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال محاسبه می

نطقه میزان جمعیت م براساسهای تعیین ضریب حق بیمه گردد. شاخصهنگام صدور پروانه ساخت اخذ می

 د که مسئولیت آن برعهدهگردای، محرومیت، مشخصات و کاربری بنا تعیین میساخت، ارزش منطقه

ی یهااخصربط است )درصدی از حداقل دستمزد و شهای ذیها و گروههای سازمانای مرکب از نمایندهکمیته

 .(مترمربعازای ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا بهاز قبیل جمعیت، ارزش منطقه

دهد که از ساختمانی نشان می بیمه کارگراناصالحات صورت گرفته در قانون  یخیروند تار یبررس 

ابتدای تصویب این مجموعه قوانین، مبنای تعیین حق بیمه سهم کارفرمایی به کرات تغییر کرده است. 

ازای هر مترمربع تعیین ، مبنای دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مقدار ریالی مشخص به13۵2در سال 

هر مترمربع  ازایبهنون به درصدی از حداقل دستمزد معیار این قا 1384تا  137۹شده بود. در بازه زمانی 

به  1387بار در تعیین درصد حداقل دستمزد تجدیدنظر شد. از سال تغییر کرد؛ در طی بازه مذکور یک

شد، شاخص ارزش معامالتی های یکسان برای تمامی نقاط کشور ناعادالنه تلقی میاینکه نرخ دلیلبهبعد 

هر  ازایبهد اضافه گردید تا حق بیمه دریافتی به درصدی از این دو معیار امالک نیز به حداقل دستمز

های اجتماعی و اقتصادی اشتغال در بخش رغم این تغییر، پوشش ریسکتغییر پیدا کند. علی مترمربع

 کارفرما سهم مهیب حق شودمی مشاهده مختلف ادوار در که گونههماننشده است.  تأمین وسازساخت

 زمان طول در این حق بیمه را قیمصاد تنهااصالحات قانونی اعمال شده  و داشته یعوارض تیماه همواره

عدم امکان شناسایی رابطه کارگر و کارفرما،  دلیلبهدر اصالح مقدار حق بیمه کارگران  .داده است رییتغ

عنوان به« ربناینسبت به سطح کل ز مترمربع هر ازایبه» 1ریالی جای معیار فرد و زمان فعالیت، از معیاربه

برای  ای در بیمه کارگران ساختمای و اصالحات پیاپیقواعد خاص بیمهاستفاده شده است.  مهیحق ب

های اجتماعی آن، بیانگر این است که ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی از ابتدا برمبنای اصول بیمه

گرفته توانایی حل معایب و نواقص اصلی قانون را نداشته  اصالحات صورت گاهچیه، بنابراین نشدهبنا 

های لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمهاست. قانون بیمه کارگران ساختمانی به

که ارکان اصلی روابط کار یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه در آن مشخص  اجتماعی متفاوت است و مادامی

( اشاره شده است، نخواهد توانست مشکالت این حوزه 2گونه که در )جدول ننباشد، اصالحات مداوم آ

نوآوری در  گونهچیهاست و رویکرد موجود  ای که تا این تاریخ حل ناشده باقی ماندهلهئرا حل نماید. مس

نظارت و شناسایی کارگران ساختمانی و همچنین تبدیل ماهیت شغل کارگر ساختمانی به یک شغل 

                                                 
 .الیر یس. 1
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به تفصیل  13۹۹تا  13۵2های های قوانین مصوب طی سالرا نداشته است. در ادامه کاستی استاندارد

 بحث خواهد شد.

 

 (۱۳۹۹تا  ۱۳۵۲هاي قانونی)کاستی

 هاي اجتماعیبر اصول بیمهالف( فقدان معیارهاي مبتنی

 ونهمبیستگری اجتماعی و همچنین اصل است، برمبنای اصول علمی بیمه گونه که در باال ذکر شدههمان

گر اجتماعی، با مشارکت فرد بیمه شده، کارفرما و دولت اقدام به بیمه افراد قانون اساسی، سازمان بیمه

ی، باردار، هایماریحوادث و بهای ناشی از اجتماعی شامل پوشش ریسک نماید. مزایای بیمهشاغل، می

و غیره است که متناسب با قانون به افراد دارای  مرگ ی،بازنشستگ ی،ازکارافتادگ، ت دستمزدغرام

سال گذشته از اصول  ۵۰گیرد. آنچه مشخص است قانون بیمه اجتماعی کارگران طی صالحیت تعلق می

 از کار یدث ناشحوادور بوده است؛ بدین معنا که اواًل این قانون در ابتدا تنها های اجتماعی بهاولیه بیمه

است و دوم اینکه در این قوانین نحوه دریافت حق بیمه برمبنای مشارکت فرد طراحی  دادهیمرا پوشش 

بر اجتماعی بودن بیمه و نیز ادعای مبنی 13۵2نشده بود. باید در نظر داشت که قانون مصوب سال 

تجاری و تکمیلی شباهت  یک بیمههای یاد شده نداشته است، بنابراین این قانون بیشتر به پوشش ریسک

ی اجتماعی بعدی، طی هامهیباجتماعی. نکته دیگر اینکه، تمامی اصالحات قانونی در قوانین  دارد تا بیمه

به بیمه تجاری نزدیک است. به این ترتیب و  است که اصوالً گذشته با منطقی صورت گرفته قرنمین

بار مورد بازبینی و اصالح قرار  8سال گذشته این قانون حداقل  ۵۰برمبنای همین اصل نادرست، طی 

 ند.کبیمه اجتماعی کارگران را حل  مسئلهگرفته و تاکنون نیز نتوانسته است 

 درصدي  ۱۰۰توانی پوشش ناب( 

های یاد زه بیمه کارگران ساختمانی، مبلغ حق بیمه برمبنای شاخصطبق قوانین سالیان گذشته در حو

تأمین  شود؛ براین مبنا، سازماناجتماعی واریز میتأمین  شده در بخش قبلی، طی فرایندی به حساب

کار ساختمانی مشغول اجتماعی بخشی از افرادی که دارای کارت مهارت فنی هستند)خواه این افراد به

 کند. طبق این منطق،خواه اساسًا کارگر ساختمانی باشند و یا نباشند( را بیمه می باشند یا نباشند و

درصدی ایجاد  1۰۰تواند تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند و پوشش نمی گاهچیهاجتماعی تأمین 

کار، اواًل این سازمان شناختی از جامعه هدف)تعداد کارگران، کارگران واقعی، افراد مشغول به ، زیراکند

 دلیلبهسنجی با اطمینان باال نیز وجود ندارد، دوماً محل اشتغال به کار و غیره( ندارد و امکان صحت

سازمان جهت داشتن ی ازسوگری پایین کارگران، تمایلی شدگی و مطالبهسودمند بودن تعلیق امر بیمه

چرخه معیوب  تواندیمو دانستن چنین اطالعاتی وجود ندارد. اطالعات کامل از کارگاه، کارفرما و کارگر 

فعلی را برهم ریخته و زمینه را برای شفافیت و اعتماد متقابل فراهم کند. بر این اساس اصالح چندباره 
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رفع  برایساختمانی هیچ امکان عملی و نظری نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرما در قانون کارگران 

 . همیشگی معضالت مبتالبه این قشر ایجاد نخواهدکرد

 سهم بزرگی از مزایاي قانون متوجه جامعه هدف نیستج( 

های یمهعدم تبعیت قوانین بیمه کارگران ساختمانی از اصول ب درخصوصگفته با توجه به مباحث پیش

وجهی از سهم قابل تنین در پوشش کارگران واقعی، تردیدی نیست که اجتماعی و نیز ناتوانی این قوا

وانین نشان قمنافع این قوانین نیز متوجه جامعه هدف نخواهد بود. سابقه اجرای چند دهه این مجموعه 

و نیز  کارانو مقاطعه انیکارفرمااجتماعی، تأمین  واسطه ضعف در نگارش قانون، سازمانهدهد که بمی

نمایند، یبرای افراد غیرشاغل در این شغل م مهیبافرادی که با سابقه فروش اقدام به ساخت سابقه 

ران ساختمانی به نحوی که بعضاً کارگهای ایجاد شده در این قانون استفاده کرده، بهاند از روزنهتوانسته

ها سرازیر شده است. ت این گروهکناری رانده شده و صرفًا در پوشش این اقشار ضعیف منافعی به سم

 ذیالً به چند مورد اشاره خواهد شد:

 کند؛ سازمانگر عمل میقانون فعلی در جهت منافع سازمان بیمه اجتماعی:تأمین  سازمان .۱

رغم حال سازمان علیاجتماعی متکفل بیمه تمامی کارگران شاغل مشمول قانون کار است. با اینتأمین 

انداختن بیمه افراد دارد، با این استدالل که  ریتأخدریافت حق بیمه سهم کارفرمایی، عالقه زیادی به 

به هرمیزان که توانایی دارد  دبای درحال کاهش است و 1ینرخ وابستگ ی است وسالمندرو به  جمعیت

 یزمان یهافرصتدر جهت ایجاد خیر اندازد. قانون فعلی کارگران ساختمانی أباید فرایند افول را باید به ت

احساب صاجتماعی پس از ارائه مفاتأمین  کند؛ به این ترتیب که سازمانعمل می گرمهیسازمان ب یبرا

ای کارگران ساختمانی و با اطالع از وضعیت معیشتی و جای شناسایی و پوشش بیمهبه کارفرمایان، به

 کند.بیمه نمودن تعدادی از این کارگران می صورت تدریجی و بطئی، اقدام بهرفاهی این قشر، به

ان ساختمان قانون بیمه کارگران ساختمانی، کارفرمایان و سازندگ کاران:کارفرمایان و مقاطعه .۲

خاطرات م؛ سازندگان ساختمان در سایه این قانون از مسئولیت کندیمرا از هرگونه مسئولیتی معاف 

ارگر اعاده کولیتی را به ئصورت بروز حوادث و سوانح، هرگونه مستهدیدکننده کارگران معاف بوده و در 

همکاری با  -ساله بدهی، از وظایف کارفرمایی خیر سهأها با برخورداری از مزایای تکنند. این گروهمی

 کنند. لی مینیز شانه خا -شدگان، پرداخت ماهیانه حق بیمه و غیرهگر در تهیه لیست بیمهسازمان بیمه

و  نیترارزانای در قالب قانون بیمه کارگران ساختمانی که یکی از عده ه فروشان:سابق .۳

 هفت پرداخت این افراد با کنند.ی اجتماعی در کشور است، اقدام به جعل سابقه میهامهیبترین صرفهبه

 سال اگرچه از. کنندمی ایجاد ایبیمه سوابق خود، برای حقوق، حق بیمه برمبنای حداقل( ٪7) درصد

                                                 
1. Dependency Ratio 
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شد، با  فراهم برخی از این افراد شناسایی امکان ایرانیان، رفاه پایگاه هایداده تکمیل با بعد به 13۹6

 حال این نقیصه همچنان وجود دارد.این

توانی ناعلت صورتبندی ضعیف قوانین این حوزه و همچنین به دلیلبهشد و  برمبنای آنچه گفته

گارش قانون نظارت، اصالح قانون و تغییر اساسی منطق حاکم بر ن قانون هم در بخش اجرا و هم در بخش

 رسدنظر میضروری به

 د( غفلت از بیمه بیکاري کارگران ساختمانی

اجتماعی بیمه بیکاری است. این مزیت در شرایطی قابل استفاده است که تأمین  یکی از مزایای قانون

حوادث غیرمترقبه بیکار و یا اقتصادی کارگاه  ساختارتغییرات کارگر بدون میل و اراده خود و در اثر 

، وضعیت دهدینمی زندگی آنان را پوشش هانهیهزطور معمول، با توجه به اینکه درآمد کارگران به .شود

 وسازساختاینکه کار در صنعت  دلیلبهحال . با اینشودیمنیز  ترسختمعیشتی آنان در شرایط بیکاری 

دارد، امکان پرداخت حق بیمه بیکاری وجود ندارد و  قرارنیافته )فقدان کارفرما( در زمره مشاغل سازمان

کارگران ساختمانی از مزیت بیمه بیکاری محرومند. درکنار سایر نواقص قوانین بیمه کارگران ساختمانی، 

 ست.کرده ا ترسختمحرومیت از بیمه بیکاری شرایط را برای شاغالن این شغل 

 به ساعات کار مفقود شده یتوجهبی( ـه

یکی از مشکالت اساسی مشاغل سازمان نیافته، موقتی بودن و مشخص نبودن ساعات کار و فعالیت است. 

پردازی کرده و سابقه بیمه کار فعالیت دارند بیمهزمانی که به نسبت به دبایکارگران ساختمانی  اصوالً

شغل و شکل بیمه شدن، باعث شده در شرایط خاص، کارگرانی که داشته باشند. ماهیت موقتی این 

پردازی قرار اما در حالت بیمه ،کار مشغول نیستندنشوند ولی افرادی که بهکار هستند، بیمه مشغول به

دارند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. این واقعیت ناشی از ماهیت موقتی و فصلی بودن شغل کارگران 

این شناسایی برخی از ساعات کار  برعالوههای موجود است. قانون در پوشش روزنه توانیناساختمانی و 

مثال امکان شناسایی ساعات کار  رایکارگران ساختمانی در ساختار فعلی این شغل میسر نیست. ب

در این موارد  زیراسازی جزئی بنا وجود ندارد، کارگران ساختمانی در موارد تعمیرات جزئی و یا مقاوم

گونه موارد شناسایی در این دلیلرفرما عمدتاً نیازی به دریافت مجوز یا پروانه فعالیت ندارد؛ به همین کا

های کارفرما و ساعات کار در ساختار فعلی امکانپذیر نیست. با تکمیل روابط کار و مشخص شدن طرف

خود فرد مشخص و کارگر و کارفرمای دائمی امکان ردیابی ساعات شغلی هر شخص بر مبنای فعالیت 

 شود. ایجاد می

 حوادث شغلیو( 

 براساسآید. آمیزترین مشاغل در جهان به حساب میاشتغال در بخش ساختمان یکی از مخاطره

 بخش المللی کار، از هر پنج مورد تلفات در محل کار، یک مورد مربوط بههای سازمان بینبررسی
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درصد  4۰های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود داده براساسدر ایران نیز  1.وساز استساخت

های های جدول زیر تعداد حادثهافتاد. دادههای ساختمانی اتفاق میحوادث ناشی از کار در حین فعالیت

ها طور که این دادهدهد. همانگزارش می 13۹8تا  13۹4های شغلی در بخش ساختمان را طی سال

های مورد بررسی حدود نیمی از کل شغلی در بخش ساختمان در تمام سالدهند، حوادث نشان می

شوند. این رقم در کنار آمار حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان، حوادث شغلی در کشور را شامل می

 برای کارگران بخش ساختمان است.  ریسک باالده دهننشان

 

 منتخب يهاسال در ساختمان بخش در یشغل يهاحادثه تعداد. ۳ جدول

 سال
تعداد کل 

 هاي شغلیحادثه

هاي تعداد حادثه

شغلی در بخش 

 ساختمان

 منجر به فوت

 حادثه( -)نفر

 کل از ساختمان بخش هايحادثه سهم

 )درصد( دیدگان هاي شغلیحادثه

13۹4 1۰۵۵4 4۰۹8 ۵۰7 8/38 

13۹۵ 1۰2۰۹ 4۰۰۵ 411 2/3۹ 

13۹6 1۰6۹7 4۰۵8 386 ۹/37 

13۹7 ۹۹۹6 373۵ 327 3/73 

13۹8 ۹7۵1 37۵4 344 ۵/38 

 .های آماری وزارت رفاهسالنامه :مأخذ

 

های جانی ساز ساختمان ریسکوهای شغلی در بخش ساختگروهناگفته روشن است که برخی از 

های بسیاری در جهت افزایش کیفیت ایمنی کار برای کارگران امروزه تالش. شوندمیل متحمباالی را 

این توان ادعا کرد برخی از اما همچنان نمی گرفتههای جانی انجام به منظور کاهش ریسک ساختمانی

. به همین علت برخی های در سطح استاندارد هستنددارای ریسک ،مشاغل در ارتفاع( مشاغل )خصوصاً

. شودمیاز امتیازات شغلی برای جبران رفاه از دست رفته ناشی از اشتغال در این مشاغل در نظر گرفته 

بسیاری معتقدند که مدل مطلوب جبران رفاه از دست رفته این گروه از مشاغل کارگران ساختمانی با 

در ایران با وجود اینکه کارگران در بخش با اینحال  .دستمزدها استنظام و  ساختار روابط شغلیاصالح 

رو هستند، اما قانون فعلی روبهساز روزانه با سطح باالی از ریسک جانی و حوادث ناشی از کار وساخت

ست که به ا این در حالیدهد، از کارگران را پوشش نمیمطلوبی  اجتماعی حمایتسطح بیمه اجتماعی، 

علت تعداد زیاد حوادث شغلی در این بخش، کارگران ساختمانی حتی مستحق امتیازاتی بیش از سایر 

اعطای ناقص روابط کار، ظرفیت الزم برای ای ناشی از ساختار اما قواعد خاص بیمه ،هستند مشاغل

 کامل ،برخورداری از امتیازات شغلی این دسته از مشاغل نیازپیشکند. امتیازات شغلی را فراهم نمی

                                                 
1  . Hazardous Work List, ILO 



 

 __________________________________________________________  
 

15 

 

 

 مشخص مستلزم خاص، شغل یک در شاغل افراد ایبیمه پوشش چرا که است، کار روابط ساختار بودن

 . است کارگاه و کارفرماکارگر،  یعنی کار روابط اصلی رکن سه بودن

 سابقه بازنشستگیز( 

یابد. ای انعکاس میناقص بودن ساختار روابط کار در شغل کارگران ساختمانی در قواعد خاص بیمه

روز برخی هساز بای در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی زمینهاستفاده از قواعد خاص بیمه

( قانون بیمه کارگران ساختمانی که شرایط احراز 1۰است. ماده )ها در ساختار این قانون شده ناعدالتی

سال قرار داده است.  3۵کند، سابقه مورد قبول برای بازنشستگی را بازنشستگی کارگران را مشخص می

میزان سابقه مورد نیاز برای احراز شرایط  1مین اجتماعیأ( قانون ت76ست که ماده )ا این در حالی

سال تعیین کرده  3۰، (سال 4۵سال و برای زنان  ۵۰داقل سن برای مردان  بازنشستگی )به شرط ح

است. این تفاوت در قانونگذاری نوعی تبعیض ناروا است و مقدمات بروز نارضایتی اجتماعی را میان 

ط کار در شغل کارگر ساختمانی شرط الزم ابکند. اصالح ساختار روفراهم می را کارگران بخش ساختمان

ای و حذف قواعد خاص در بیمه اقشار است که به معنی ارتقای منزلت های بیمهسازی رویهبرای یکسان

 اجتماعی کارگران ساختمانی و گسترش عدالت اجتماعی در میان کارگران خواهد بود. 

 

 اجتماعی در جهانتأمین  الگوهاي نوین کار و

 الف( الگوي نوین کار شایسته

تازگی وارد ادبیات بازار کار شده است و یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار مفهوم کار شایسته که به 

های قبل، حین تبع آن از حمایتآید. کار شایسته یعنی همه شهروندان از امکان اشتغال و بهحساب میبه

های اجتماعی وجهی شناخته شده و مورد و بعد از اشتغال برخوردار باشند. به همین سبب حمایت

ز شغل شایسته در تمام دنیاست. سازمان جهانی کار نیز در دو دهه اخیر رکن اصلی چارچوب پذیرش ا

)علی رحمانی،  های اجتماعی از شاغالن قرار داده استهای خود را برمبنای کار شایسته و حمایتفعالیت

های آزادی، برابری، معیارهای سازمانی جهانی کار، کار شایسته کاری است که مؤلفه براساس(. 13۹7

های کار )شاخص امنیت، بیمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعی افراد در آن حفظ شود

های اجتماعی کار شایسته (. آنچه مشخص است، شغل کارگر ساختمانی در ایران مؤلفه22۰13شایسته، 

ی ازسوکند. کارگران ساختمانی ساعات زیادی را در کنار معابر برای استخدام نمیتأمین  ا برای کارگرانر

کنند، امنیت شغلی کافی و درآمد باالیی ندارند و از منزلت کارفرمایان و سازندگان ساختمان، سپری می

ای در قانون بیمه کارگران بیمهقبولی برخوردار نیستند. مجموع این موارد در کنار مشکالت اجتماعی قابل

                                                 
 قانون استاندارد برای تمامی مشاغل کارگری به غیر از مشاغل خاص .1

2. Decent Work Indicators 
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 روابط ساختار کند. تکمیلواسطه ساختار ناقص شغلی، یک بازنگری اساسی را طلب میساختمانی به

 حوزه در خصوصبه را شده اشاره مشکالت از بسیاری تواندمی ساختمانی کارگران شغل در شغلی

 نزدیک شایسته شغل یک استانداردهای به را ساختمانی کارگر شغل و کرده برطرف اجتماعی هایبیمه

 . کند

 

 اجتماعی نظارتی تأمین  ب( الگوي نوین

ال انجام های اجتماعی کارگران خوداشتغبرای دسترسی به حمایت هاییاگرچه تعدادی از کشورها اقدام

گران خوداشتغال ها هنوز در بسیاری از کشورها به اندازه کافی نبوده است. کاراند، اما پوشش حمایتداده

های اجتماعی نسبت به مشاغل ساختمانی همچنان از شانس کمتری برای برخورداری از حمایت

بندی کارگران، خصوصاً های بیمه اجتماعی نگاهی ویژه به طبقهبا این وصف طرح استاندارد برخوردارند.

های حلبر شواهد و راههای مبتنیها سعی دارند با توسعه سیاستدر بخش ساختمان دارند. این طرح

یابی ای کارگران ساختمانی اطمینان حاصل کنند. شرط الزم برای دستحقوقی، نسبت به پوشش بیمه

، وجود هرگونه خأل سیستمی زیراهای نظارتی با اثرگذاری مناسب است. هدفی، سیستم به چنین

های حال حمایتدهد. با اینکارفرمایان را به استفاده از کارگران با تعهدات اجتماعی کمتر سوق می

 وساز، باعثن در بخش ساختدولتی، سیاستگذاری و همچنین تدوین قوانین در جهت افزایش رفاه شاغال

ور تجربه روز نسبت به گذشته از شرایط بهتری برخوردار باشند. مرشده که کارگران این شغل، روزبه

 تر تبیین کند.ای روشنگونهتواند موضوع را بهبرخی کشورها می

 کانادا .۱

طوری که آید. بهحساب میهای اصلی اقتصادی بهعنوان یکی از بخشدر کشور کانادا بخش ساختمان به

ساز به وکل اقتصاد کانادا را از آن خود کرده است. روابط شغلی در بخش ساخت GDPاز  توجهی قابل

کارفرمایی تعریف شده است. درحالت خوداشتغالی، کارگر خدمتی را در  -و کارگر 1دو شکل خوداشتغالی

فرمایی، کار -گیرنده نیست. در شرایط کارگراما تحت کنترل خدمت کند  قبال مزدی مشخص دریافت می

کارگر تحت هدایت و یا کنترل کارفرما قرار گرفته و در هر صورت از مزایای متناسب با نوع روابط کار 

است  (CRA)2کانادا  درآمد شود. مرجع تشخیص خوداشتغالی و یا رابطه کارگری، آژانسبرخوردار می

های بیمه بازنشستگی کرده است. در قانون که تمامی کارگران و کارفرمایان را ملزم به مشارکت در طرح

های خود را ارائه که کارگر از طریق یک شرکت ساختمانی خدماتی، مهارتبیمه اجتماعی کانادا جایی

کند، شخص منعقد میدهد و آن شرکت برای ارائه خدمت با شخص ثالت)حقیقی یا حقوقی( قرارداد می

                                                 
1. Self-employed Worker 

2. Canada Revenue Agency 
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 دعنوان کارفرما بایدهنده خدمات ساختمانی بهبلکه شرکت ارائه ،آیدحساب نمی عنوان کارفرما بهثالث به

  2اقدام کند. 1CPPنسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، به نهاد 

 ژاپن .۲

نگهداری، فعال هستند، از وساز، تعمیر و های ساختمانی که در بخش ساختدر قانون کار ژاپن، شرکت

های ها در مکانبرند. کارگرانی که توسط این شرکتمهارت تعداد زیادی از کارگران ساختمانی بهره می

شوند و در زمان بیکاری نیز، ها منع میشوند، از عقد قرارداد با سایر شرکتکار میکاری مشغول به

ساختار، زمان شروع و ترک کار مشخص است و  کنند. در ایندریافت می« انتظار برای کار»دستمزد 

کار هستند. شرکت مند بوده و زیرنظر یک ناظر مدیریتی مشغول بهکارگران از سایر مزایای شغلی بهره

های ساختمانی موظف است حق بیمه سهم کارفرما و سهم بیمه کارگر را با کسر از حقوق آنان، به صندوق

های اشتغال در بخش ساختمان مانند گرچه در ژاپن سایر حالتطرح بیمه بازنشستگی پرداخت کند. ا

شوند و کار گمارده میهای خدماتی بهاما بیشتر کارگران از طریق شرکت 3،خوداشتغالی نیز وجود دارد

 گیرند.مورد حمایت اجتماعی قرار می

 آلمان .۳

بائو -در آلمان نیاز به خدمات بیمه اجتماعی صنعت ساختمان از طریق یک نهاد تلفیقی به نام سوکا

SOKA-BAU های صندوق مرخصی و دستمزد سسه به نامؤمشود. این نهاد متشکل از دو ارائه می

است. وظیفه  )ZVK(۵های مضاعف بخش ساختمانو برنامه پرداخت )ULAK(4صنعت ساختمان

ULAK   ای کارگران ساختمانی است و حقوق و مرخصی و آموزش حرفهتأمینZVK  خدمات ،

کارفرمایان بخش ساختمان،  .کندیمتأمین  را سالمندی دوران هاییبآس جبران بازنشستگی،

در ی ساختمانی است. هاپروژهساخت و تکمیل  آنهاوسازی هستند که فعالیت اصلی ی ساختهاشرکت

کارفرمایان صنعت ساختمان ملزم به پرداخت سهم خاصی متناظر با خدمات اجتماعی طرح بیمه اجباری 

ی اختیاری مکمل بازنشستگی توسط هاطرح. درکنار این سیستم، دهد، هستندبائو ارائه می -که سوکا 

مالی تأمین  شود که با مشارکت تمامی کارفرمایان و کارگران در بخش ساختمانیمبائو ارائه -سوکا

اجباری  صورتبههای اجتماعی برای کارگران ساختمان در آلمان یمهبد. بنابراین سطحی از شویم

و سطح تکمیلی آن  شود(یممساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم  صورتبهبوده)که در آن حق بیمه 

 6.شده استیطراحاختیاری  صورتبه

 

                                                 
1  . Canada Pension Plan 

2. Canada.ca 

3. Asakura, 2000. 

4. The Leave and Wage Equalization Fund of the German Building Industry 

5. the Additional Pay Scheme of the German Building Industry 

6. www.nationalskillsnetwork.in 
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 سوئیس  .۴

گروه کارگران مستقیم و کارگران خوداشتغال تقسیم جمعیت کارگران ساختمانی در کشور سوئیس به دو 

های پیمانکاری قرار دارند کارگران مستقیم صورت مستقیم تحت استخدام شرکتشود. کارگران که بهمی

یس قرار ئاجتماعی کشور سوتأمین  های اجتماعی نظامصورت اجباری تحت پوشش بیمههستند و به

اجتماعی، نسبت به دستمزد دریافتی تأمین  شده در قانونسهم بیمه تعیین براساس دگیرند و بایمی

های اجتماعی برای کارگران ساختمانی خوداشتغال، در این سیستم اجباری پردازی کنند. اما بیمهبیمه

به همین سبب  1.های اجتماعی را خود تعیین کنندنیست. کارگران مختارند نحوه برخورداری از حمایت

های نظارتی در جهت دنبال اعمال اصالحاتی از طریق شرکتاجتماعی سوئیس اخیرًا بهأمین ت سیستم

 نیافته است. اجباری کردن بیمه اجتماعی برای مشاغل سازمان

 الگوي مناسب و عملیاتی

 رکن سه بودن مشخص خاص، شغل یک در شاغل افراد ایبیمه پوشش برای شد، گفته که طورهمان

 ساختمان، کارگری شغل که آنجایی از. است الزامی کارگاه، و کارفرما و کارگر یعنی کار روابط اصلی

نابراین ببود.  متصور مشخصی کارگاه و کارفرما آن برای تواننمی نیست، پیوسته و بوده موقتی شغلی

 یاسسه ؤم»شود. برای این منظور تشکیل  درستی تعریفنیاز است ساختار روابط کار، در این شغل به

آور برای متقاضیان زمان تدوین قوانین الزاممبر بیمه کارگران ساختمانی مورد نیاز است. ه« ناظرمؤسسات 

شخصات ضروری است. ممؤسسات  نیاز خود تنها از طریق این نیروی کار موردتأمین  وساز برایساخت

 شرح زیر است:و سازوکارهای نوین به

 ظارتدر مدل نوین بازار کار ساختمان، کارگران ساختمانی درچارچوبی، تحت ن سسات ناظر:ؤم .1

ظارتی هستند. با سازندگان و کارفرمایان ساختمانی نیز در تعامل نمؤسسات  گیرند. اینقرار میمؤسسات 

کننده شکل رابطه تواند، تضمینخدمات ساختمانی جدید میمؤسسات  نوع رابطه کارگران ساختمانی با

موجود  یابسته به اقتضمؤسسات  سسه یاؤی کارگر و کارفرما با سازوکار نظارتی متفاوت باشد. مفعل

 توانند دولتی و یا عمومی استانی و یا ملی باشند.می

، نفعان است؛ دولتی دغدغه همه ذیکارگران ساختمان یاحرفهآموزش  افزایی:سسات مهارتؤم .2

تبع ران و بهتواند موجب افزایش رفاه کارگافزایی میکه مهارتاندیشه هستند کارفرمایان و کارگران هم

فرمایان و های حمایت اجتماعی دولت و درنهایت باالرفتن کیفیت کار مورد انتظار کارآن کاهش هزینه

زنگری دقیق است افزایی نیازمند نوعی از باتولیدکنندگان باشد. باید اشاره کرد که زیرساخت فعلی مهارت

 ناظر قرار گیرد.مؤسسات  ل ارگانیک باکه در تعام

                                                 
1. www.kmu.admin.ch 
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گر و کارگر سسه، کارفرما، سازمان بیمهؤبعد سوم نظام نوین بیمه، دولت است. دولت بر م دولت: .3

ل مورد پردازی و همه عوامنظارت مستمر خواهد داشت و شرایط قرارداد، شرایط بهداشتی شغل، بیمه

گیرند ار میاختمانی در شأن نظارت بر نیروی کار قرخدمات سمؤسسات  کند. بنابرایننیاز را کنترل می

 صورت ماهیانه پایش خواهد کرد. و دولت فعالت آنها را به

ران نیافته فعلی شغل کارگحقیقت آن است که تطبیق ساختار سازمان اقتصادي: -واکنش اجتماعی 

ی امعنین، بهای اشتغال نوهساختمانی و تغییر نهادی بازار کار این شغل برای ایجاد تحول به سمت مدل

ی است. عمومًا های اقتصادی و اجتماعرسیدن به نقطه بهینه اجتماعی در این بازار کار با کمترین هزینه

رور زمان به های مناسب، به ممد و متزلزل در بازار کار با قانونگذاری و مشوقاهای نهادی ناکارصورت

 ناختهشعنوان کارفرما نظارتی بهمؤسسات  ساختار جدید،شوند. در های کارای دلخواه نزدیک میمدل

تأمین  زایاییشده و ملزم به پرداخت حق بیمه کارفرمایی است. کارگران نیز به مانند سایر مشاغل از م

یشنهادی پشوند. تکمیل ساختار روابط کار به روش مند میاجتماعی بیشتر، بیمه بیکاری و غیره بهره

ی با کمترین را برای کارگران ساختمانی به همراه خواهد داشت و اصالح پیشنهاد های شغل شایستهمؤلفه

سطح  توجهی از کارگران را برای همیشه بههزینه اجتماعی و اقتصادی، منزلت اجتماعی بخش قابل

کند. تردیدی یای جلوگیری مقبولی رسانده و با ایجاد تعادل میان کارگر و کارفرما، از شکست بیمهقابل

ن ی یک شغل شایسته را ندارد. کارگراهایژگیویست که شرایط کنونی شغل کارگران ساختمانی ن

 ر نیستند.ی محروم شده و از جایگاه اجتماعی مناسبی برخورداامهیبساختمانی از بسیاری از مزایای 

 

 هاي و پیشنهادریگجهینت

دهد مجموع مشکالت قوانین بیمه کارگران ساختمانی از ابتدا تاکنون و اصالحات انجام شده، نشان می

که ادامه روند فعلی ممکن نبوده و ساختار موجود کارایی الزم را ندارد. بنابراین شرط دستیابی به اصول 

اختمانی برمبنای الگوهای نوین ای، تغییر پارادایم در قانون بیمه کارگران ساستاندارد پذیرفته شده بیمه

پیشنهاد این گزارش در نگاه اول بسیاری از مشکالت بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد جهانی است. 

سنجی حقوقی، فنی، زمینه تبدیل این ایده به یک قانون کاربردی انجام مطالعات امکانکرد. اما پیش

فوق باعث ساماندهی شغل کارگران ساختمانی  رغم اینکه پیشنهاداجتماعی و اقتصادی است. علی

 استفاده ءتعارض منافع میان بازیگران این نوع از بیمه اجتماعی، امکان سو دلیلبهاما  ،شودمی

نفعان بیمه کارگران ساختمانی کند. به همین دلیل ممکن است محل نزاعی برای ذیرا نیز فراهم می

ایده پیشرو در ساختار فعلی بیمه کارگران ساختمانی است،  باشد. بنابراین ایده این گزارش هرچند یک

سنجی اجرای این ایده شود در گزارش مرحله دوم به بررسی مقدماتی جهت امکاناما پیشنهاد می

  پرداخته شود.
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ائمی و دعلت مشخص نبودن کارفرمای قوانین جاری بیمه کارگران ساختمانی در ایران، به براساس

صورت عوارض از ها، بهی شهرداریازسوصدور پروانه ساخت  براساسکارفرما  معین، حق بیمه سهم

زنگری با های متمادی چندین بار موردشود. نرخ حق بیمه در طی سالوساز دریافت میمتقاضیان ساخت

مانی با اجتماعی معتقد است برای پوشش بیمه کارگران ساختتأمین  اما همچنان صندوق ،قرار گرفته

ای برای هرو است. مضاف بر این، قانون فعلی تاکنون نتوانسته پوشش کامل بیمتوجهی روبهقابلکسری 

گونه هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش هیچ 4۰۰بیش از  ، زیراکارگران ساختمانی ایجاد کند

ن برخوردار شدگاای برابری با سایر بیمهشدگان هم از شرایط بیمهای قرار ندارند و مابقی بیمهبیمه

ای است یمهگری خارج از قواعد عام بای، این شیوه بیمهنیستند. فارغ از مسئله با اهمیت پوشش بیمه

ط کار در این شغل د. بنابراین تغییر ساختار روابکنای محروم میکه کارگران را از بسیاری از مزایای بیمه

رفرمایی و های کارگری، کار به تعیین طرفاست. در این رابطه هرگونه اصالحی باید منج پیشنهاد شده

ا رفع کرده ای شود. اصالحات روابط کار تضادهای موجود در قانون فعلی رکارگاهی به جهت نظارت بیمه

ر گامی کند. در حقیقت دو بیمه کارگران ساختمانی را از شکل اختیاری به بیمه اجباری تبدیل می

عی بتواند از اجتماتأمین  مند تکمیل روابط شغلی هستند تا نظامپیشرو، تمامی مشاغل سازمان نیافته نیاز

های روابط مد حرکت کند. با مشخص شدن طرفاای مدرن و کارای سنتی به سمت ساختار بیمهساختار بیمه

 اهند شد. کار و سهم حق بیمه هرکدام، کارفرما و کارگر با مسئولیت و مزایای بیمه اجتماعی آشنا خو

د قوانین بیمه کارگران ساختمانی فعلی نسخ و قانون جدید برمبناي شوپیشنهاد می

 )ناظر و مهارتی( به تصویب برسد.مؤسسات  سسه یاؤالگوي پیشنهادي و نوین با مرکزیت م
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