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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 تور جلسه:دس

 طرح مسایل پیرامون نحوه انتخاب نمایندگان جامعه کارفرمایی و هیات های حل اختالف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  ر مشکالت ناشی از الزام انجام شده توسط سازمان محترم بازرسی منطقه خراسان رضوی در خصوص پرداخت سنوات تجمیعی جهت کاارگران شاا ل د  طرح

ساط  ارائاه شاده تو   تالیز قیما پیمانها و پیشنهادات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حرف استان پیرامون رفع این مشکل مبنی بر مدنظر قرار دادن مبالغ یاد شده در آنا 

 دستگاههای اجرایی  

 سایر موارد 

  طرح موضــوع دستور جلسه:

 در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تفاهم شد :

 استان نلزوم معرفی نمایندگان کارفرمایان استان در مراجع حل اختالف توسط اتاق های اصناف ، بازرگانی ، صنایع و معادن کشاورزی و تعاو

کارفرمایان در مراجع حل اختالف ادارات  ندگانینما نییتع یچگونگ ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیو چهارم ستیب در

 ،یاتاق بازرگان یشد. به گزارش روابط عموم یبررس ،ها مانیکارگران شاغل در پ یعیاز پرداخت سنوات تجم یمشکالت ناش یبرا ییچاره جوتعاون کار و رفاه اجتماعی و 

 اتیدر ه انیکارفرما ندگانینما نیینشست درباره نحوه تع نیاستان در ا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ی؛خراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا

 قیمختلف از طر یها وهیحل اختالف به ش یها اتیحضور در ه یبرا انیکارفرما ندهیگفت: از گذشته نمای تعاون ، کار و رفاه اجتماعکل حل اختالف اداره  یها

و این روند با ادغام قانون کار کشاورزی و صنعتی به لحاظ حوزه های تخصصی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ اعتراضاتی در بر دارد لذا . شدی م نییانتخابات تع
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 پیشنهاد تشکلها این است تا معرفی نمایندگان کارفرمایان از طریق تشکلهای بزرگ استانی و بصورت تخصصی انجام شود .  

ی قدام ماکارفرما دگان نماین ینسبت به معرف یمشخص است؛ تشکل واقع ریمس یاجتماع نیدر تام انیکارگران و کارفرما ندهینما یخاطرنشان کرد: در حوزه معرف یلباف

 ییون کارفرماو کان عیناص رانیانجمن مد یاز سو یشنهادی. اما پکنندی م یمعرف ها اتیخود را در ه ندهینمااکثریت  حائز یها هم تشکل یو در حوزه کارگر ندک

 . میم دهانجااکثریت ز کل حائتش قیرا از طر یمعرف ندآیکارفرما مشخص است، فر ندهیانتخاب نما ریمس نکهیکه با توجه به ا دیگفتگو رس یشورا رخانهیاستان به دب

کارفرما از  یفاست که معر نینگاه ا کیوجود دارند؛  ییکارفرما یاصل یها اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان تشکل ،یاتاق بازرگان ،ییکانون کارفرما نکهیا انیبا ب یو

در  نایکارفرما ندهیند. نماکن یرا معرف دخو ندگانینما یدارند، به صورت تخصص اهمیتیبا  گاهیاست که چون سه اتاق جا نیا گریو نگاه د ردیکانون صورت گ قیطر

نند. اگر نگاه ک یتعاون معرف اتاق قیرخود را از ط ندهینما های اتاق اصناف و تعاون یاصناف از سو ندهینما ،یاتاق بازرگان یو تجارت از سو یحوزه صنعت، معدن، کشاورز

 یناتاق بازرگا ووزه تعاون موضوع در ح نیهستند؛ ا زیتر ن یداشته باشند و در حوزه خود تخصص یشتریکمک ب توانندی حل و فصل مسائل مشود، صنوف در توافق دوم 

 .کندی هم صدق م

 حوزه صنعت در مراجع حل اختالف یها تیکاهش قابل توجه شکا *

 تیاما عضو میجهموا انیارفرماتقبال کحل اختالف در مشهد با اس اتیاستان گفت: ما در ه یروابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریفر، مد نیادامه، عطا مت در

ی ا درک مردارند  اتیهخود در  ندهیانتخاب نما یبرا یبخش خصوص یها که تشکل یحال دغدغه ا نی. در عشودی ها استقبال نم شهرستان یاز سو ها اتیه نیدر ا

 .میکن

 خدمات است. در حوزه صنوف و ها تیشکا شتریبدر حال حاضر حوزه صنعت در مراجع حل اختالف خبر داد و افزود:  یها تیاز کاهش قابل توجه شکا یو
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وزه خدمات است و اشراف ححل اختالف مربوط به  یها اتیه یاههدرصد پروند 76 بایاظهار کرد: تقر زیکانون حرف استان ن رهیمد اتیه سیزاده رئ ...عبدا احمد 

 اختالف بحث و حل یها اتیهحوزه در  نیهاست. دغدغه ما در حوزه خدمات است و در ا بخش ریاز سا شتریبه مراتب ب کنندی کار م یمانکاریکه در حوزه پ یافراد

 ود.ش یمعرف استان ییکانون کارفرما یحل اختلف از سو یهااتیدر ه انیکارفرما ندهیاست که نما نیما ا یتقاضا نیوجود دارد؛ بنابرا یاریجدل بس

اتاق  ومطلوب است  ارینند بسک یرا معرف انیکارفرما ندهیاصناف و تعاون نما ،یبازرگان یها اتاق نکهیامور توسعه اتاق اصناف مشهد گفت: ا ریمد یمشرف نیحس اما

 .نماید یحل اختالف معرف یها اتیاصناف را در ه ندهیخود نما دیاصناف با

 نام خود را در اتاق ثبت کنند دیها با کسب و کار همه تشکل یطبق قانون بهبود فضا *

ها  شکلتوزن  انیرفرمااز کا یدگنینما یاما برا میدر استان دار یادیدو نفره ز ای کی یها کرد: ما تشکل حیخراسان تصر عیصنا رانیانجمن مد ریدب ،یمراد یرمهدیام

 حل یها اتیر هد ندهینما نییشده و به نظر من تع فیها تعر آن یبرا ختلفم نیدر قوان ییها لیدارند و پتانس یاریبس یها رمجموعهیها ز مهم است. اتاق اریبس

 تر است. یاتاقها منطق یاختالف از سو

ر را انجام دهند. کا نیدارند ا که یلیانسها با توجه به پت بهتر است اتاق مییگوی است. ما م یعموم یرا داده به دنبال بحث شنهادیپ نیاگر ا رانیاضافه کرد. انجمن مد او

که  میکنبته فراموش نو ال ستین نیچن نیا م،یکن یشخص یریله موضع گئمس نیدر ا نکهیا ااست. ام لیدل نیما به هم شنهادیدارند و پ یو وزن بهتر گاهیها جا اتاق

 ثبت کنند. ینام خود را در اتاق بازرگان دیها با ها و کانون کسب و کار همه تشکل یطبق قانون بهبود فضا

 یوساز  ندهینما نییتع سدری را بدهد و به نظر م جهینت نیرفت که بهتر یریمس دیهم اظهار کرد: با یسازمان صمت خراسان رضو یاداره فلز سیرئ ،یومرثیک قاسم

 را بدهند. یخصوص نظر اصل نیدر ا دیها با تر است اما تشکل یها منطق اتاق
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ه صنوف و ما در حوز اتیده شکاعم ست؛ین ریپرونده ها در مراجع حل اختالف عمال امکان پذ کیروابط کار اداره کل تعاون استان اما اظهار کرد: تفک ریفر، مد نیمت 

 . شودی را شامل م اتیدرصد شکا 78خدمات است و بالغ بر 

صالح ا بالکار به دن ست که اگر وزارتا نیاستنباطم ا واگذار شده و یکارگر یها کارگران، موضوع به تشکل ندهیقانون کار درباره انتخاب نما 160ادامه داد: در ماده  یو

 تیر اولودما  یکار برا موعه ادارهمج ریز یها تشکلو  ییکانون کارفرما م،یها قائل اتاق یکه برا یهستند و ضمن احترام تیوزارت در اولو یها دستورالعمل باشد، تشکل

 قرار دارند.

 یاجازه سامانده ده،یرس بیبه تصو 90کسب و کار که در سال  طیقانون بهبود مح 5استان گفت: در ماده  یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف گریادامه بار د در

 . است 69شده و قانون کار مربوط به سال  سپرده یبه اتاق بازرگان یمواز یها تشکل

ک کند. د نظر خود کمه بخش مورب تواندی م شتریباشد، ب تری کرده اند و هر چقدر تشکل قو یریگیرا تاکنون پ یادیدارند و مسائل ز یعموم یها پوشش افزود: اتاق یو

ز ابتدا احوزه ها  نیا د. ادغامکر درصا یدر حوزه صنوف را یصنعت کردیبا رو توانی نم گر،ید یسن است و از سوچند حُ یها دارا اتاق قیکارفرما از طر یمعرف کیتفک

 نکهیما اااست  یشکال فنا یر داراکند، به نظ یاستان را در همه حوزه ها معرف انیکارفرما ندگانیها، نما تشکل ریاز سا یندگیانجمن به نما کی نکهیاشکال داشته و ا

 .دینما یشتریکمک ب اندتوی ند، مکن یمعرف ها اتیکارفرماها را به ه ندهینما دارند، یقدرتمند گاهیو پا گاهیرا در دل خود دارند و جا یکوچک یها سه اتاق که تشکل

 تیر نهاذاشته شد و دگ یه راب شنهادیحل اختالف، دو پ یها اتیکارفرما در ه ندهینما نیینشست و پس از طرح مباحث و انجام گفتمان درباره نحوه تع نیادامه ا در

به  رخانهیدب یشنهادیصوبه پعنوان م را را کسب کرد و بهآ تیاتاق اصناف و اتاق تعاون اکثر ،یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یاز سو ندهینما نییتع شنهادیپ

 به تصویب رسید . ی دولت و بخش خصوصی استانگفتگو یشورا
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 مانکارانیپ یدر قراردادها یحجم یروهایبه نام ن یمشکل* 

ص در خصو ین رضوخراسا یسازمان بازرس یاز الزام صورت گرفته از سو یمشکالت ناش یبرا ییگذاشته و چاره جو ینشست به بحث و بررس نیدستور کار دوم ا سپس،

 شد. یسشکل، بررم نیرفع ا رامونیحرف استان پ ییکارفرما یصنف یها کانون انجمن شنهاداتیو پ ها مانیکارگران شاغل در پ یبرا یعیپرداخت سنوات تجم

از  کرد، یم افتیرا در ات خودکه سنو یمعناست که در گذشته کارگر نیبه ا یعیسنوات تجم هیخصوص اظهار کرد: پا نیروابط کار اداره کل تعاون در ا ریفر، مد نیمت

 .دریافت کند یسنوات هیپا دیبا حساب کرده هم هیکه تسو یبخشنامه آمد که کارگر نیبه بعد ا 92اما از سال  شدی م بدون سابقه کار محسوبسال بعد به عنوان کارگر 

اهانه کارگران ناقصه حقوق ممرکت در قبل از ش مانکارانیندارند. پ یاز سوابق کارگر اطالع بندند،ی قرارداد م یبا شرکت یاست که وقت نیا مانکارانیافزود: دغدغه پ یو

 ه او بپردازند.برا  یه سنواتیپا دیسال سابقه کار دارد و با 10که  شودی م یکارگر مدع کنند،ی اما بعد که کار را آغاز م کنندی محاسبه م یبیتقر

وع از موض نیست که ااما مهم ا میندار یسنوات مشکل هیکرد: ما با پرداخت پا حیتصر زین حرف استان ییکارفرما یکانون انجمن صنف رهیمد اتیه سیرئ ،زاده عبداهلل

 هیپرداخت پا یبرا یدعداندک نیز، و در آن درصد  رسدی درصد م کیبه  یگاه یدرصد است و حت 10تا  5 نیب مانیو سود کار میمانکاریابتدا مشخص شود. ما پ

 هد.م را انجام دات الزمحاسب مانکاریدارند تا پ یاست که دستگاه همان اول مشخص کند که کارگران شرکت چه سابقه ا نینشده است. بحث ما ا ینیب شیسنوات پ

م است کل ابتدا الزمش نیا حل یگفت: برا باره نیسخن پرداخت و در ا رادیبه ا یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیدوست، رئ بیادامه، عباس غ در

ز اساس در ادارات ا یحجم یروین تیو فعال کندی است که شرکت در آن کار م ییاعالم کند. کارگاه آنجا یکارگاه را به سازمان بازرس فیو تعر ریکه وزارت کار تفس

 دیبا م،یموضوع هست نیا یاسشود و اگر به دنبال حل اس یواقع دیکارگران با ی. قراردادهاستیروش به دنبال کوچک کردن خود ن نیاشتباه و خالف است. دولت با ا

 .میورود کن هیقض نیابتدا به ا
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مکلف  ییاجرا یها دستگاه 84دستورکار گفت: طبق مصوبه سال  نیمباحث مطرح شده در ا یو در جمع بند انیدر پا زیاستان ن یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف 

و اخراج و  ییجاه باست و حق جا رمانکایفقط پ مانکاریموضوع فاصله دارد. در واقع، پ نیبا ا فتد،ی اکار خود را واگذار کنند اما عمال آنچه اتفاق م یشدند به صورت حجم

 .ردیگیصورت م یبا عنوان حجم یو مناقصه ا فتدی ااتفاق م یکار به صورت فراخوان یرا ندارد لذا واگذار یکار حجم یروهاین یمرخص

 یبرا را ییدسرهارد ها نیهمه ا حقوق را ندارد. شیافزا ایاجازه کاهش و  مانکاریو پ شودی نم دهیدستمزدها د شی، افزاهستند یحجم روهایچون ن یافزود: از طرف یو

 کرده است. جادیا مانکاریپ

 ،یزیرنامه رو ب تیریاست که به سازمان مد نینخست ا شنهادیموضوع اشاره و اظهار کرد: پ نیحل ا یدوست برا بیغ یمطرح شده از سو شنهاداتیبه پ یلباف

 شید افزاعد شود،ی اظ ملح دهادستمز شیکه هر سال تحت عنوان افزا ییکار در قراردادها یعال یکه دولت مطابق ابالغ شورا میده شنهادیگفتگو پ یو شورا یاستاندار

 اعمال کند. ها مانیپ یرا برا

است  یمنطق اتشنهادیپ نی. اته شودرفدر نظر گ یسنوات هیپا شیاش دارد، افزا یانسان یروین یبر ماندگار دیکه تاک یدستگاه یاست که برا نیادامه داد: نکته دوم ا یو

  فتدیاتفاق م مانکاریو اراده پ لیامور خارج از م نیچرا که هم اکنون ا

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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انتخاب کانون هماهنگی شورای  ان از سه نفر نمایندگان کارگران بههیات حل اختالف است ج.ا.ا   قانون کار 160به موجب ماده 

اسالمی کار استان و یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب 

 2و  1 مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت برای مدت دو سال تشکیل می شود و از طرفی با توجه به تعاریف کلی در مواد

خاب نمایندگان تموضوع ان 1369قانون کار ج.ا.ا  از کارگر ، کارفرما و کارگاه و ادغام قوانین کار کشاورزی و صنعتی از سال  4و  3و 

 یک ماه دبیرخانه  شورا



 استان خراسان رضوی
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کارفرمایان بطور عام همه کارگاهها اعم از یک نفره و چند صد نفره در بخشهای مختلف اقتصادی در بر می گیرد از آنجائیکه در فرایند  

 لذا شوند انتخاب کاندیدیان میتواند در فرایند اانظر گرفتن نوع و ماهیت فعالیت کارگاهها و کارفرمایان همه کارفرم اب بدون درانتخ

در نظر دها و بنگاههای اقتصادی و وزن و تاثیرگذاری واح این انتخاب نوع و ماهیت تخصص و حوزه فعالیت ردد درعمال موجب می گ

 وزه های تخصصی کمتر مورد توجه قرار گیرد و از طرفی تصمیم گیری برای واحدهای کوچک و صنوف درن حگرفته نشود و عالوه برآ

و خدماتی نیز متفاوت گردد و از طرفی تشکلهای بزرگ کارفرمایی در استانها از جمله خراسان رضوی  یقیاس با واحدهای بزرگ تولید

. علیهذا  ربوطه را دنبال و نسبت به معرفی نمایندگان مربوطه اقدام نمایدیک می تواند حوزه تخصصی م شکل پیدا کرده است که هر

 یع ،پیشنهاد موافقین و مخالفین مطالبی بیان نمودند از جمله اینکه سه اتاق بازرگانی ، صنا پیرامون دوپس از بحث و تبادل نظر 

ه به صورت تخصصی تحت عنوان نماینده کارفرما در نسبت به معرفی نمایندگان مربوط استان ادن و کشاورزی ، اصناف و  تعاونمع

هیات ها اقدام نمایند و یا صرفا کانون کارفرمایی استان نسبت به معرفی اقدام نماید که در جمع بندی و رای گیری نهایی موضوع 

و مقرر شد موضوع  بصورت تخصصی توسط هریک از اتاق ها به تصویب رسید شده معرفی کارفرمایان با توجه به پرونده های مطرح

قانون بهبود محیط کسب  پس از طرح در شورای گفت و گو از طریق مبادی  5قانون کار و با توجه به ماده  160پیشنهاد اصالح ماده 

 ذیربط پیگیری شود . 
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امه ریزی برن وسازمان مدیریت  15/12/1384مورخ  هـ 34613ت/84515تصویب نامه هیات وزیران   5حسب بند  صرفنظر از اینکه

عیین و تپایه را   و قیمت های مربوط به نوع و حجم کارموظف شده اند تمام استاندارد کشور و وزارت کار تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 سهمرکتها )شوق مدیریت ارد حقنوع و حجم کار ، فرمها و استاند رداد عالوه بر رعایت استانداردهاابالغ و در دستورالعمل و فرمهای قرا

می  (ل قرارداد کمبلغ  حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد ) )و هزینه مدیریت ( را تعیین نمایند ،

 .  (باشد که با تشخیص باالترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است

و نگهداری نیروهای کار موجود ندارد  می شود اصوال پیمانکار تکلیفی به حفظ کار گفته دادهای حجمردراین گونه قراردادها که به قرا

منطبق با شرایط و نیازی که در حجم کار تشخیص می دهد نیروی کار جذب  ،و می تواند با اجرا پیمان جدید نسبت به معرفی نیرو

انکاری و حسب تاکید دستگاه اجرایی که کار و تنظیم قرارداد پیمموجود وجود دارد صرفا انتخاب پیمان نماید ولی آنچه در عرف و رویه

و مقررات کار و عرف رویه  نبراساس قوانی خصوصکارفرما است همان نیروی انسانی موجود پیمانکار جدید می بایست حفظ کند دراین

نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و بطور کلی  موجود هر یک از کارفرمایان و پیمانکاران می توانستند با اتمام قرارداد کار و یا پیمان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان 

 

دبیرخانه شورای گفت و 

 گو

 یک ماه



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ساعت شروع:                                 8/7/1398   تاریخ جلسه                               24شماره جلسه:   

 نفر  25  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 در پیمان جدید قرارداد جدید تنظیم شود.  مطالبات کارگران اقدام و تسویه نمایند و 

 ایجادید تفاوتی دکار ج یرویبرای اینکه بین نیروهای کار دارای سابقه و ن 1392اما براساس مصوبات شورایعالی کار از ابتدای سال 

گام تعیین در هنار نیروهای کار قبلی علیرغم تسویه حساب و دریافت سنوات ساالنه و حتی تغییر پیمانک است،ه مقرر گردیدشود 

 حقوق دستمزد در قرادادهای جدید پایه سنوات خدمتی آنان لحاظ گردد.

 حسب تکلیف بایست که می به لحاظ سابقه  این موضوع باعث گردید که پیمانکاران به دلیل عدم اطالع از وضعیت نیروی کار جدید

ه نتقال آن بقبلی و ا تجمیع سنوات وحجمی بودن قرارداد و شرکت در مناقصه با تعیین حداقل مزد و از طرفی د نکارفرما جذب نمای

طالع  ات و بدون ساالنه که توسط دولافزایشات حقوق  ضمن اینکه نماید  می پیمانکار جدید موجبات زیان پیمانکار را فراهم

الی ات شورای عان تصمیزمینه جبر عرف سنوات قبل نیز می باشد لذا نمی تواند ام می شود در برخی موارد بیشتر از نکاران انجپیما

 فراهم نماید.  برای پیمانکاران  کار را

ر دان و طرح تیزی اسرتبادل نظر توافقات زیر حاصل شد و مقرر شد از طریق سازمان محترم مدیریت و برنامه  علیهذا پس از بحث و

 شورای گفت و گو پیگیری شود.

ی فراردادهای قردد در گسال توسط شورای عالی کار اعالم می ایر سطوح مزدی که ابتدای هر ـ مطابق ابالغ حداقل مزد و افزایشات س

 مابین پیمانکاران با دستگاه های اجرایی افزایش مربوطه لحاظ شود.

ا می کند ادامه پید د جدیدیمانکاران که حسب درخواست دستگاه اجرایی در سال بعد با قرارداـ در ارتباط با قراردادهای نیروی کار پ

   وات لحاظ گردد. افزایش پایه سن
 

 


