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 وگوی دولت و بخش خصوصیشورای گفت
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16/10/1399 

 /ص10188/1/10

 دارد

 باسمه تعالي

 جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

 وگوی دولت و بخش خصوصیوزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت
 

مصوبه هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش موضوع نامه مشاغل سخت و زیان آور پیشنهاد اصالح آیینموضوع: 

   11/06/98خصوصی مورخ 

 احترام  با سالم و

موضوع بازنشستگي پیش ازموعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور همواره یکي از مهمترین همانگونه که مستحضرید     

به همین  .است حوزه کارشناسي مطرح درو  اجتماعي در سنوات اخیر بوده های کسب و کارها و همچنین صندوق تامینچالش

بخش  در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت وموضوع"اصالح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور" جهت 

"دبیرخانه شورای گفتگو طي نامه ای نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،  بررسي و مقرر شد 11/06/98خصوصي مورخ 

تجارت، سازمان تامین اجتماعي، تشکل های کارگری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت صنعت، معدن و 

کارفرمایي و اتاق تعاون در خصوص اصالح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتي در جلسه ای با 

نهایي  رین جلسهمذکور با توافق نظر حاض حضور نمایندگان مطلع و تام االختیار نهادهای فوق الذکر بررسي و اصالح آیین نامه

 شده و در جلسه آتي شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد."

در این ارتباط دبیرخانه شورای گفتگو نامه نظرخواهي را به مراجع ذکر شده در متن مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش     

و  17/09/98، 12/08/98 ،14/07/98، 31/06/98های ( کارگروه تخصصي و تکمیلي در تاریخ5خصوصي ارسال نمود و سپس )

نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، و با حضور در دبیرخانه شورا  18/03/99

های ذیربط برگزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعي و تشکل

از ها نظرات دریافتي از مراجع مختلف در مورد پیش نویس پیشنهادی مورد بررسي قرار گرفت که پس شستگردید. در این ن

 د. تدوین مجدد پیش نویس اصالحیه آیین نامه و رای گیری در مورد هر یک از مواد آن، متن نهایي تدوین ش

از سوی  شده است،شود متن نهایي که به شرح جدول پیوست تقدیم با عنایت به مطالب فوق، از آن مقام محترم تقاضا مي    

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصي به هیأت محترم وزیران جهت اصالح آیین نامه  حضرتعالي بعنوان رئیس محترم

 مشاغل سخت و زیان آور ارسال گردد. 

 گردد.پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد و عاجل جنابعالي قدرداني مي    

 رییس اتاق ایران

یو دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص   


