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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  دستورکار :

  مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی منضم به نامه  22/4/1400مورخ  12698/63/38مندرجات نامه شماره

 یع ، معادن و کشاورزی خراسان رضویاتاق محترم بازرگانی صنا 20/4/1400/ص  مورخ 10520/1400شماره 

در ساختمان  6/5/1400شنبه مورخ چهارصبح روز  30/7قانون احکام دائمی ( در ساعت  12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ) کمیته بند )ب( ماده  مینسو

  .برگزار گردید 252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک  2شماره 

 هدف کمک به شاغلین این مشاغل و پایداری بنگاه آور با انیمشاغل سخت و زتعامل بیشتر در روند شناسایی و تشخیص  ضرورت*

 یانسان یروین و گنجینه  هیعمال سرما یاقتصاد هایبنگاه تا ،باعث می گردد آور انیقانون مشاغل سخت و ز یاجرا روند : گفت یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ

 خواهان انعطاف بیشتر در روش و شیوه اجرا هستندرها سازی نموده و نتوانند استفاده مطلوب داشته باشند لذا برخی بنگاههای اقتصادی سال  40تا  35در سنین  ماهر خود را 

را  یتاشنهادیپ در چهارچوب بررسی و مکاتبات خود، یاظهار کرد: بخش خصوص که به بررسی مسائل حوزه کار و تامین اجتماعی اختصاص داشت، رخانهیدباین جلسه  نیدر سوم «یاکبر لباف یعل»

در این خصوص به جمع بندی خواهیم  ،ربط یذ هایدستگاه نیو مسئول ییارفرماو ک یاز فعاالن حوزه کارگر یکه پس از نظرخواه نمودهآور مطرح  انیسخت و ز نیقوان انعطاف  در خصوص 

صندوق  ،آن است گریه قابل توجه دنکتو بتوانند از تجربیات بدست امده بیشتر استفاده کنند و  دکن دایپ یشتریب یکار ماندگار یرویبه دنبال آن هستند که ن یبخش خصوص انی. کارفرمادیرس

  داشته باشد .را  اشتغال دارندوربازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آدرصد از  40در شرایطی که حدود ،  پرداخت کششمی بایست زین یا مهیب یها

 ، موضوع دیگری هم مورد تاکید بود و آن سوی تشکل های بخش خصوصی ارائه شدهدر زمره پیشنهاداتی که از  ادامه داد: یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ

 اه اتیهستند در ه یحق را یکه دارا یدر حال حاضر صرفا کسان شد.مطرح  یاقتصاد یاز صاحبان بنگاه ها خیاست که توسط بر دنظریتجد یها اتیدعوت از افراد صاحب نظر و کارشناسان در ه

 .دیایدعوت به عمل ب زین نیشده که از متخصص نهادشیلذا پ و رنداحضور د
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 آورسخت و زیان *ضرورت بازنگری در فهرست مشاغل

را  یچالش،  بزرگ یصنعت یواحدها یآور برا انیکرد: قانون مشاغل سخت و ز حیتصر تریبون را در اختیار گرفت و خراسان عیصنا رانیانجمن مد ییاجرا ریدب ،یمراد یمهد ریام این جلسه ادامه در

 .مدنظر نبوده است مالحظاتاز  پاره ای نیقوان نیدر تدو و مشکالت موجود نشان می دهد کهبه وجود آورده 

حتی پس از بازنشستگی  ؛ واحدهای صنعتی ما ناگزیر می شوند تا کارگران ماهر خود را با توجه به محدودیتی که در تربیت نیروی کارآمد و متخصص و دارای تجربه وجود دارد:  ادامه داد یمراد

 یمال ازین لیدلصرفا به  اما امدهیاو به وجود ن یبرا یو مشکل خاص ستیاز کارافتاده ن مذکور معناست که کارگر نیبد نی. اعقد نمایند یمانکاریپ مجدد بکارگیری کنند و با آن ها قراردادهای

 ن معیشتش، باید دوباره در جستجوی کار باشد. بازنشستگی قرار گرفته و برای تامیناگزیر در شرایط ،  عمال فرد مذکور در سن بهره وری خودشده است.  تیمشغول به فعال

کار ماهر خود با  یروین نیدر تام یمواقع بنگاه اقتصاد نیشوند که در ا یآور بازنشست م انیبا استفاده از قانون مشاغل سخت و ز کبارهیبنگاه به  کینفر در  40 یال 30موارد  ی: در برخ افزود یو

 شود. یمواجه م یمشکل جد

االمکان اصالح  یحت دیهستند با ندهیکه آال یکار یها طی. به طور مثال مح میقانون هست نیبلکه به دنبال اصالح ا ، میستیآور ن انی: ما درصدد حذف قانون مشاغل سخت و ز شد ادآوری یمراد

 و ما به ازای آن مصادیق شغل سخت اصالح گردد. ردیکارگر  قرار بگ اریدر اخت دیاست با یمنیا زاتیبه تجه ازیشوند و اگر ن

 دارد یدر پ یاجتماع نیتام یبرا ینیسنگ یبار مال، قانون مشاغل سخت *

آور مواجه هستند،  انیکار به موجب قانون مشاغل سخت و ز یرویهنگام ن زود یبا معضل بازنشستگ ییکارفرما یمتاسفانه تشکل ها نکهیا انیبا ب  ، یکابل میرح دینشست س این از یگریبخش د در

 یکار ماهر م یرویموجب از دست دادن ن زیزودهنگام ن یپرسنل داشته باشند اما بازنشستگ یانتقال تجربه به مابق ندیتوانند با ادامه کار، فرآ یهستند م یتجربه کاف یکه دارا ی: پرسنل اظهار کرد

کارفرما  یمبلغ برا نیکه پرداخت ا هستند یاجتماع نیمشاغل سخت به تام مهیدرصد حق ب 4موظف به پرداخت  انی، کارفرما ونبراساس قان.  کارفرما دارد یبرا یمال مساله بار نیا نیشود. همچن

 کند. یم دایپ شیافزا زیدرصد ن 8مواقع به  یعدد در برخ نیا دیبا صدور بخشنامه جد رای، اخ دشوار است

 یاجتماع نیتام ی، برا کند یکه سازمان از کارفرما اخذ م یدرصد 4 آن برابر 40که تا  ی. به طور با مشکل مواجه کرده است زیرا ن یاجتماع نی،  تام آور انیقانون مشاغل سخت و ز:  افزود یکابل

 کمک کرد. یاقتصاد یبنگاه ها یدارینامه ها به پا نییقانون و آ نیبا اصالح ا . لذا  به دنبال دارد یبار مال

 ستین اسیکشورها قابل ق ریبا سا رانیکار در ا طیمح طیشرا*

 تیوضع ، حقوقپرداخت  طیکه شرا یبه طور ستین اسیقابل ق رانیکارگران آلمان با ا یکار طیکرد: شرا در سخنانیکار استان  یاسالم یکانون شوراها رهیمد اتیه سیرئ ،یزارع یادامه مجتب در
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  ستین کسانی انو آلم رانیو ... در دو کشور ا طیمح ی اینکار و استانداردها طیکارگر در مح یو بهداشت یکیزیف

 شرا آموز ویکرده و  نهیاو هز ی،  چرا که کارفرما بر رو است یحی، گفته صح دهد یکار خود را از دست م یروی، ن آور انیقانون مشاغل سخت و ز لیبه دل یبنگاه اقتصاد نکهیا،  شد ادآوری یو

 اقدام کرد. نیقوان رییتوان نسبت به تغ ینم طیشرا رییمدنظر داشت که در صورت عدم تغ دیمساله را با نیاالبته داده تا خبره کار شده است. 

 جهی. در نت کنند یرا حمل م نیسخت و سنگ اریبس یدر انبار اجسام یرانیاست که کارگران ا یدر حال نی، ا وزن استاندارد هستند تاکشورها کارگران مجاز به حمل بار  ریشد: در سا ادآوری یزارع

 دارد. یاریفاصله بس یجهان یداردهابا استان رانیکار در ا طیآن چه که مشخص است شرا

 ستیآور ن انیقانون مشاغل سخت و ز یمربوط به اجرا یاجتماع نیتام یمال مشکل*

را لحاظ  یا رانهیسختگ اریبس یارهای، مع آور انیسخت و ز طیشرا یابیارز یبرا یاجتماع نی: تام عنوان کردخراسان رضوی نیز در همین خصوص کار  یاسالم یکانون شوراها ریدب ، ینعلیز دیحم

 کنند. یسوء استفاده م طیشرا نیاز ا یدیتول یاز واحدها یکند البته ناگفته نماند برخ یم

مشاغل  رمجموعهیاز ز یشغل یاز رسته ها یحذف برخ یامروز مدع تا داده اندآور انجام  انیمشاغل سخت و ز طیشرا یبرا یراتییپاسخگو باشند که چه تغ دیبا انی: کارفرما خاطرنشان کرد یو

 .نشوندسخت 

صندوق  نکهیاست اما ا یآور قابل بازنگر انیسخت و ز مشاغل قانون : کرد حیتصر ، ستین ادی، ز آور هستند انیقانون مشاغل سخت و ز یکه مخالف اجرا ییتعداد شرکت ها نکهیا انیبا ب ینعلیز

 است.  هیتوج رقابلیغ ، ستیمشاغل ن نیقادر به پرداخت مطالبات کارگران فعال در ا یاجتماع نیتام

 ی: در برخ شد ادآوری،  از مجموعه ها را حل کرد یاریمازاد بس یرویقانون مساله ن نیکه ا ی، به طور از شرکت ها را نجات داد یاریآور بس انیقانون مشاغل سخت و ز نکهیبا اشاره به ا ینعلیز

 .ردیتخلفات را بگ نیا یموظف است جلو یاجتماع نیتام ازمانحال س نیبا ا ، شد بحث نیتوان منکر ا یو نم ردیگ یقانون صورت م نیا مواقع سوء استفاده از

 شود دهیکار سنج یدشوار یارهایبا مع یبه صورت درصد دیبا مشاغل*

 نیعالوه بر ا ، طلبد یرا م یا ژهیکار دقت و یها طیاز مح ی: بازرس کرد نیز در همین جلسه بیاناستان  یاتاق بازرگان یاجتماع نیکار و تام ، اتیمال ونیسیکم سیرئ ، یعشر یاحمد اثن

 .اکتفا نکنند زینوبت مراجعه ن کیمتخصص باشند و به  دیکارشناسان با

ساعت  کیدر  ،یاجتماع نیمشترک اداره کار و تام یها اتیدر ه .را صرف کنند یشتریدقت و وقت ب یکار یها طیسخت مح طیشرا یدر بررس یستیبا نیز مربوطه یاه تهیکم : وی ادامه داد

 یارهایبا مع یمشاغل را به صورت درصد دیاست که با نیبنده ا شنهادی. پ ندحضور داشته باش زین انیکارفرما ندهیجلسات نما نیدر ا دیلذا با ؛ ردیگ یقرار م یپرونده مورد بررس 140 یال 130
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 .میکار بسنج یدشوار

 کرده باشد. رییپس از دو سال تغ یکار طیچرا که ممکن است شرا ، ردیقرار بگ یابیپس از گذشت دو سال مجددا مورد ارز یکار طیمح طیمهم را مدنظر قرار داد که شرا نیا دیادامه داد: با یو

 کار است یرویحفظ سالمت ن ، به معنایآور انیقانون مشاغل سخت و ز یهدف از اجرا *

پرونده  چیچنان که ه ، میهست یریمحکوم به سختگ شهی: ما همنیز در این جلسه حضور داشت و در سخنانی گفتمشهد  یگروه سالمت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشک سی، رئ وفا دیفرش

 .میکن یطرح موضوع نم تهیدر کم یسنج ندهیرا در حال حاضر بدون آال یا

کارشناس  ، . به طور مثال است فیضع انیما از جامعه کارفرما یاطالعات و داده ها که است نیاما مشکل ما ا میکن یشوند برخورد م یکه مرتکب تخلف م یی: ما با شرکت ها شد ادآوری یو

که به عنوان  یتا کارشناس ردیبگ شیرا در پ یاستیس دی. کارفرما با شود یم یکارگرکار  طیوارد مح یکارشناس چه زمان نیکند اما بازرس اطالع ندارد که ا یم تیبهداشت در آن دپارتمان فعال

 ند.، عمل ک است یو بهداشت یمنیمسائل ا تیریخود که همان مد فیمشاور جذب شده به وظا

. اگر  ستین یسنج ندهیبرگه آال یدارا یاست که آن بنگاه اقتصاد یدر حال نیا و کرده دایپ یسخت مشکل جسمان طیشود که بر اثر شرا یم یمواقع کارگر مدع ی: در برخ خاطرنشان کرد وفا

 یرویآور حفظ سالمت ن انیقانون مشاغل سخت و ز ی. هدف از اجرا خواهد شد عیاز کارفرما ضاظرفیتی از کارگر و نه  ی، نه حق کند یبه روزرسان انهیمستنداتش را به طور سال ییجامعه کارفرما

 کند. یاستقبال م منیسالمت و ا یکار طیمح کیاز  زین ی، جامعه کارگر کار است

 آالینده سنجی محیط کار استفاده کنند از حق انیکارفرما *

قانون مشاغل سخت و مصادیق براساس مستندات به  میدار تالشطرفانه است و  ی: نگاه ما ب نیز در این نشست بیان کرداستان  ی، کار و رفاه اجتماع فر، معاون روابط کار اداره کل تعاون نیعطا مت

 .ردیو سنجش قرار بگ یابیمورد ارز دیما بحث فرهنگ کار با ییو کارفرما ی. در حال حاضر در جامعه کارگر میکن یدگیآور رس انیز

 نیا، در واقع  شود یم یساعت بررس کیپرونده در  130 مثالمساله صحت ندارد که  نی. ا هستندگزارش بازرس  و وستیپ یصورت گرفته دارا یها یسنج ندهیدرصد آال 90 تا 80:  وی ادامه داد

آور  انیمشاغل سخت و ز ینفر مراجعه کننده برا 150تا  100روزانه  نیانگیبه طور م  . گذاشته می شود یابیارز به رخانهیرونده ها در دبپ ی. تمام ردیگ یقرار م یماه مورد بررس 2تعداد پرونده در 

 .رندیگ یقرار م یمورد کارشناس یشوند و مابق یارجاع داده م تهیبه کم نیششم مراجع کیاما هر هفته  میدار

است که گاها  یدر حال نیا قرار گرفته وآور  انیمشاغل سخت و ز یبند میسال است که در تقس 20شغل به مدت  کیاما  گیرد یانجام م کباریهر دو سال  نیز ها  یسنج ندهی: آال فر افزود نیمت

 دهد. یانجام مآن کار  طیشرا یسخت لیتعد یرا برا یاز بخش ها اقدامات خوب یکارفرما در برخ
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آور  انیعنوان به دنبال حذف قانون مشاغل سخت و ز چی: به ه عنوان کردرضوی نیز در سخنانی خراسان  یاجتماع نیاداره کل تام دیگر نماینده ، اینشست حسن خردن این از یگریبخش د در

اما متاسفانه  ردیقرار بگ یسنج ندهیکار مورد آال طیرا انجام دهند تا مح 90ماده  ناتیاست که معا نیا انیکارفرما ی. حق قانون رندیمورد اصالح قرار بگ یاز مواد قانون یبرخ دیفقط با ، میستین

 کنند. یحق استفاده نم نیاز ا انیکارفرما

مورد بررسی و سنجش قرار می  انیکارفرما یبنا به تقاضا یپرونده ها بنا به درخواست کارگر و برخ نیاز ا ی، بعض رسد یبه دست ما م یسنج ندهیدرصد پرونده ها با آال 80از  شیب وی ادامه داد:

 ی. حال اگر کارگر از سو گردند یسال در حال بازنشست شدن هستند اما باز دوباره به چرخه کار بازم 45 یال 37 یسن هرد نیکار ب یرویدرصد ن 40 یال 30از  شیخاطرنشان کرد: ب یو گیرند.

 قانون نداشته باشد. نیبه استفاده از ا یازین دیشود شا نیکارفرما تام

مصادیق و اصالحات پیشنهادی بخش خصوصی برای قانون  : به جمع بندی بحث پرداخت و اظهار کرد یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل انیپا در

 موضوع باشیم.  ی، اعالم نمایند تا در مراجع دیگر پیگیر اصالح برای  ا بررسی کرده و در صورت امکان اجرا ومشاعل سخت و زیان آور در اختیار دستگاه های مرتبط قرار گرفته تا آن ها ر

 مهیحق ب طیتقس شیافزا شنهادیتواند پ یم یبخش خصوص پس ، ندارد یبحث مشکل نیحول ا یاجتماع نیسازمان تام ایگو زیآور ن انیمشاغل سخت و ز مهیحق ب طیتقس : در  بحث وی ادامه داد

  ارائه کند. یاجتماع نیتامسازمان قسط به  9از  شیببه مشاغل سخت را 

 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

اینگونه مشاغل سخت و زیان آور برای حفظ سالمتی کارگران و از طرفی اشتغال در با عنایت به توضیحات اعضاء  و تاکید بر اینکه قانون 

طوالنی کوتاه و، مدت  و حدود مواجهه شغلی ، اثرات مواجهه  ، ماهیت مشاغل مصوب و ابالغ گردیده است و از طرفی بسیاری از مشاغل نوع

) پیشنهاد می شود موضوع مطرح شدهپیرامون  گردید دبیرخانه با همدیگر تفاوت دارد لذا مقرربسیار  .، مقادیر حد تماس شغلی و..مدت 

 یارهایبا مع، میزان آالیندگی ها،  ، مدت زمان مواجهه همه عوامل از جمله نوع و ماهیت شغل از  یدرصدآور بر اساس مشاغل  سخت و زیان 

 ( نظرات مکتوب تشکلهای کارگری و کارفرمایی و صاحبنظران را اخذ و در جلسه بعدی مطرح گردد.شود دهیکار سنج یدشوار

کمیته ه دبیرخان

حمایت از کسب و 

 کار

 یک هفته



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی  
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2 
 

 

مه مشاغل سخت و زیان آور مقرر گردید به مبادی ذیربط قانون گذاری و وزارت تعاون کار و رفاه آئین نا 8با عنایت به بندهای الف و ب ماده 

، نمایندگان کارفرمایان در هیات های بدوی و تجدید نظر توسط اتاق ها به دلیل پوشش  اجتماعی از طریق شورای گفت و گو اعالم گردد

 معرفی نمایند، عمومی در همه حرفه ها و مشاغل و جایگاه ملی و بین المللی و ظرفیت های تخصصی آن 

شورای دبیرخانه 

 گفتگو

 جلسات شورا

3 
آئین نامه مقرر شد اداره کل تعاون کار و رفاه  8ماده  5مهلت مقرر در اجرای تبصره موضوع ابالغ آراء کمیته های بدوی به کارفرمایان در 

 آیداجتماعی استان  روش و رویه و اطالع دقیق از ابالغ به موقع و قانونی مورد تجدید نظر قرار داده و اصالحاتی در رویه های موجود بوجود 

اداره کل تعاون کار و 

 رفاه اجتماعی استان

 یک هفته 

4 

 5ر اجرای بند )ج( تبصره با توجه به اینکه مشاغل سخت و زیان آور از تنوع زیادی در رسته ها و عوامل شکل دهنده آن برخوردار است لذا د

با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحبنظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات  ئین نامه که تاکید دارد )آ 8ماده 

کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری و اجرایی گردیده و  از طریق اداره( مقرر گردید این مهم  بدون حق رای بالمانع می باشد بدوی،

 برای انعکاس به وزارتخانه ذیربط نیز مطرح گردد. ی گفتگومراتب در شورا

اداره کل تعاون کار و 

 رفاه اجتماعی استان

 و 

 دبیرخانه شورا

 مستمر

5 

گردید با توجه قانون تامین اجتماعی مقرر  76ماده  2تبصره  4موضوع تقسیط طوالنی مدت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اجرای بند 

ن توسط اداره کل تامین اجتماعی مدت زمان مد نظر کمیسیون کار و تامین اجتماعی مشخص و ظرف یک هفته به به آمادگی پیگیری آ

 گردد. دبیرخانه کمیته منعکس

اداره کل تامین 

 اجتماعی و

دبیرخانه کمیته حمایت 

 ازکسب و کار

 یک هفته

6 
ور پیشنهادی داشتند ظرف یک هفته به دبیرخانه اعضاء پیرامون اصالحات ضروری در آئین نامه مشاغل سخت و زیان آمقرر گردید، چنانچه 

 منعکس نمایند

دبیرخانه کمیته حمایت 

 ازکسب و کار
 یک هفته

 
 


