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 دستورکار جلسه:

  پیرامون موارد مطرح شده در جلسه قبل و در حضور نمینده محتـر  اداره تعـاون جنـا     بحث وتبادل نظر

 آقای مسبوق

    ،آرای جدیـد دیـوان عـدا ت    بحث و تبادل نظر در راستای مصوبات کارگروه کار)ذیل کمیسیون( اعـ  ا

 کمیته سخت و ،یان آور و... _تشکلهای کارفرمایی _مکاتبات مربوطه _اداری کشور

 
 چهارشانه   روز  یخراساان رواو   یکشااورز  معادن و ع،یصنا ،یاتاق بازرگان کار، مالیات و تامین اجتماعی ونیسیکم نشست چهارمین

 اعضای محترم کمیسیون و یخراسان روو یاجتماع ینتام یرکلپناه، مد یدرواحم با حضورصهح   8ساعت  13/05/1400مورخ  

 .برگزار شداتاق بازرگانی  مرکزیدر محل ساختمان 

 کابلی  مشاور اتاق با،رگانی مشهد 

   فعاالن اقتصادی می گویند بخشی از آالینده ها و عواملی که باعث ایجاد کار سخت و زیان آور شده، ممکن استت در

حال حاضر واقعی نباشد؛ بنابراین الزم است در این زمینه بازرسی هتایی از ستوی متامین ااتمتاعی  تورد گیترد. از       

گونه ای است که امکتان اعتتراک کارفرمتا واتود      طرفی، ابالغ های مربوط به موضوع مشاغل سخت و زیان آور به

ندارد. همچنین، در برخی موارد، براساس آخرین حقوق و مزایایی که بیمه شده از محل کار دریافت می کرده، موضوع 

 سخت و زیان آور و گاها غیرواقعی بوده است. 

  نیان ا کترونیک»رحی  ،اده  مشاور شرکت تو یدی» 

  نخستین موضوع که از چنین قانونی برمی آید ، آور دارای ایراداد شکلی و محتوایی استقانون مشاغل سخت و زیان

 این است که فرد بدون مشکل به کارش ادامه دهد؛ اما متاسفانه در اارا و در عمل، بعضی مسائل فراموش شده است. 

 هستند، پایش شتوند و مرمبتا    چنانچه واحدهای  نعتی و کارگاه هایی که به معبیری دارای کارهای سخت و زیان آور

مذکرامی به آن ها داده شود، نیروی کار سالم می ماند؛ اما دریغ از یک مذکر و مرااعه و پیشنهاد برای از بتین بتردن   

 سختی کار از سوی مامین ااتماعی.

 بازنشسته شده،  بارها شاهد این بوده ام که وقتی کارفرمایی درباره وضعیت کار یکی از کارگرانش معلل کرده و آن فرد

بقیه کارگران به مبعیت آن، در سال های بعد دادخواست داده اند و طبق همان رای قبلی برای سایر کارگران هم رای 

سال پیش ستخت و زیتان    10مربوط به مشاغل سخت و زیان آور  ادر می شود؛ اما سوال این است که اگر آن کار 
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وقتی مشخیص بر این می شود که آالیندگی های محتل کتار موات      آور بوده، چرا هنوز از سختی خارج نشده است؟

 بیماری نیرو می شود، چرا الوی آن گرفته نشده و منبع آالیندگی از بین نرفته است؟

  امیری  عضو علی ا بدل هیات مدیره شرکت تو یدی جوش و اکسیژن ایران 

  مشاغل سخت و زیان آور، فرک بر این گرفته اینکه در غیاب کارفرمایان در هیاد حل اختالف برای بررسی موضوع

می شود که ابالغ  ورد گرفته اما کارفرما در هیاد حل اختالف حاضر نشده، اشتباه است. مامین ااتماعی باید ابتدا 

اطمینان حا ل کند که ابالغ به دست کارفرما رسیده است یا خیر. همچنین، در سامانه مامین ااتماعی دسترستی بته   

ا دشوار است؛ به خصوص در هیاد ها به دلیل استفاده از اینترانت، سترعت اینترنتت کنتد متی شتود و      اطالعاد گاه

 مسائل مطروحه در السه به راحتی قابل رویت نیست. 

  پارت الستیک»محسنی  مدیر اداری منابع انسانی شرکت» 

 هتی    باید گفتاهمیت واکسیناسیون کارگران در مقابل کرونا و ضرورد در اولویت قرار گرفتن این قشر،  در رابطه با

کس در زمینه کرونا پشت و پناه اامعه کارگری نیست مقاضا داریم که از سوی مامین ااتماعی پیگیری شود ما هر چه 

 سریع مر واکسن الزم برای کارگران مامین گردد.

 ین اجتماعی خراسان رضویپناه  مدیرکل تام 

  طی آخرین مکامبه ای که  ورد دادیم، درخواست انجام هر چه سریع مر واکسیناسیون کارگران با حذف شرط سنی

را ارائه کردیم. هزینه محدودی در این زمینه از شرکت ها اخذ خواهد شد و با مسریع کار در ایتن زمینته امیتدواریم    

 محل کار شاهد باشیم.کاهش مشکالد ناشی از کرونا را در 

  باید در مرحله اول ا تال  قتانون در ایتن    میتوان گفت، درباره قانون شرایط کار سخت و زیان آور و بازنگری در آن

زمینه  ورد گیرد. قانون در اختیار وزارمخانه نیست و وزارد کار در حتوزه آیتین نامته اختیتاراد محتدودی دارد؛      

ا ال  قانون برویم و در کنار آن، نگاهی ویژه به این داشتته باشتیم کته سترمایه      بنابراین، باید در وهله اول به سمت

 انسانی حفظ گردد.

 یکی از انتقتادامی کته در ایتن حتوزه بته اامعته        باید گفتهای مشمول کارهای سخت و زیان آور، کارگاه در رابطه با

رفع این مشکل انجام می شود، همکتاری   کارفرمایی مطر  می شود این است که در  دور ابالغیه هایی که در اهت

چندانی از سوی کارفرمایان شاهد نبوده ایم. در بحث مشخیص آالیندگی نیز مشخیص برعهده دانشگاه علتوم پزشتکی   

 است و این موضوع با نگاه مخصصی امفاق می افتد.
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 ظ ماهیت، دارای شرایط متفاومی ها می موانند شرایط سخت و زیان آور را حذف کنند؛ اما برخی به لحابرخی از کارگاه

 ها امکان پذیر نیست.هستند و این کار در آن

  نماینده ماثیرگذار مجلس در استان داریم و باید با استفاده از ظرفیت آنان به سمت ا ال  این قانون برویم. ما  18ما

زمینه بخش خصو ی و دولتتی  آمادگی ورود به موضوع ا ال  قانون و پیگیری های مربوط به آن را داریم و در این 

 باید در کنار هم باشند.

 شود، کارفرما باید به سمت رد کردن این وقتی در زمینه مشاغل سخت و زیان آور رای برای بنگاه اقتصادی  ادر می

موضوع برود؛ اما ما شاهدیم که در کارگاهی چندین سال است که رای  ادر می شود و هی  ا الحی  ورد نگرفتته  

 ما موضوع سخت و زیان آور رفع گردد. 

 مکامبامی  تورد   باید گفتغیه های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور و حضور در هیاد ها در پاسخ به مسئله ابال

گرفته و قرار بر این شده که اوراق پرونده های این حوزه باید از سوی کارفرما یتا نماینتده اش مشتاهده شتود متا در      

 ما مذکر داده می شود.نهایت رای  ادر گردد. بنابراین برای ابالغ در این زمینه اگر نقصی باشد، به 

  ،وقتی ابالغیه به کارفرمای کارگاهی می رسد و همکاری الزم را شاهد باشیم، می موان با همفکری و مشاوره با یکدیگر

 موضوع سخت و زیان آور را از کارگاه مذکور برداشت. 

 اثنی عشری  رئیس کمیسیون ما یات  کار و تامین اجتماعی اتاق با،رگانی مشهد 

 کارهای سخت و زیان آور باید گفت، در گذشته به علت محدودیت های قانون کار در زمینه معدیل نیترو   در موضوع

و قطع کار، کارفرمایان خود به دنبال این بودند که موضوع مشاغل سخت و زیتان آور ایجتاد شتود و از بازنشستتگی     

ته ای متشکل از کارفرمایان و نماینده کارگران زودمر از موعد برای برخی از کارگران استفاده کنند؛ اما الزم است کمی

و کارشناسان مامین ااتماعی مشکیل دهیم ما آیین نامه مربوط به ایتن قتانون را بررستی کنتیم و نقتاط ضتع  آن و       

 ا الحاد الزم را استخراج نماییم.

      به شتود. در  الزم است کارهای سخت و زیان آور در دبندی و مقسیم شود و براستاس در تدها، حتق بیمته محاست

 موضوع واکسن هم امیدواریم هر چه سریع مر اقداماد الزم انجام شود. 

  تکالن توس»رضایی  معاون ما ی و اداری شرکت» 

  حدود موااهه شغلی در موضوع سخت و زیان آور بسیار مهم است. یکی از موضوعامی که شرکت ها در زمینه سخت

دسیبل  دا است؛ در این خصوص هی  ابالغی به کارفرما  ورد نمتی  و زیان آور با آن درگیرند، بحث اندازه گیری 
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 90گیرد و میم اندازه گیری هم خواستار ابالغ شر  شغل به  ورد مکتوب در ایتن زمینته نیستت و  تدای بتاالی      

دسیبل برای کار سخت و زیان آور مایید می شود؛ اما ممکن است یک کارگر در کل مدد کارش، فقط یک ساعت در 

 طقه باشد و موقع اندازه گیری و سنجش، با وسیله سنجش در همان محدوده قرار گیرد. آن من

  کارفرما هی  ماییدی بر این ندارد که در شرایط عادی، اندازه گیری ها  ورد نگرفته است و همه به این اندازه گیری

 ها اعتراک دارند؛ اما متاسفانه اداره کار مواهی به این موضوع نمی کند.

  شغل هایی سخت و زیان آور درنظر گرفته شده اند که آالینده سنجی نشده اند از طرفی، در بازرستی هتا، ایتن    بعضا

 موضوع به هی  واه در آرای بازرسان مامین ااتماعی اعمال نشده است. 

 عبداهلل ،اده  دبیر کانون کارفرمایی استان 

  این موضوع به کارفرمایان ضترر متی رستاند. از طرفتی،     ما در حوزه کارفرمایی شاهد وحدد و انسجام الزم نیستیم و

در د حق بیمه کارفرمایی برای مشاغل ستخت  4سال هاست که در حوزه سخت و زیان آور اعتراک داریم؛ محاسبه 

 و زیان آور، در  ورمی که آن شغل در حیطه سخت و زیان آور نباشد، اشتباه است.

 ین اجتماعی استان عطا متین فر  معاون روابط کار اداره کل تام 

  .ایرادامی بر کار مامین ااتماعی مطر  است؛ در حوزه ابالغ ها انتقاداد را قبول داریم و در دد رفع آن هستیم 

     از کستی  مایید مشاغل سخت و زیان آور از سوی برخی شرکت ها در مهران و ماثیر آن بر واحتدهای بتزرا استتان

رایی که برای مایید موضوع سخت و زیان آور بودن شغل کارگر داده می شتود،   5فراموش نکنیم از  پوشیده نیست و

 منها یک رای مربوط به مامین ااتماعی است. 

  پارت الستیک»محسنی  مدیر اداری منابع انسانی شرکت» 

 زمینه مصوی  شده و آیین  پیش نویس مربوط به آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور باید ا ال  گردد. قانون در این

 نامه اارایی اش ابالغ شده و بعد از گذشت این سالها، ما نسبت به عوارک آن مطلع شدیم. 

   ما باید در کمیسیون های کار و کارگری نماینده داشته باشیم. نباید در اایی برای کارفرمایان مصمیم گیری شود کته

 ا به شدد مطالبه می کنیم. نماینده این قشر حضور نداشته باشد. این موضوع ر

  پارت صنعت»نسرین یوسفی عارفی  رئیس هیات مدیره شرکت» 

    الزم است آگاهی بخشی به کارفرمایان مجموعه خصولتی  ورد گیرد. ضمن اینکه، در بسیاری از الستاد شتاهدیم

ی باید نمایندگانی برای که دولتی ها می گویند این موضوعاد مشکل قانونی است و ما فقط مجری هستیم. اماق بازرگان
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حضور در مجلس و پیگیری امور از نمایندگان مجلس درنظر بگیرد ما نظراد ایتن بختش در حتوزه قانونگتذاری نیتز      

 منعکس شود.

  اثنی عشری  رئیس کمیسیون ما یات  کار و تامین اجتماعی اتاق با،رگانی مشهد 

 رمایی باید با امحاد بیشتری بته ستوی حتل مشتکالد     آنچه در این نشست مطر  شد، مبیّن این است که اامعه کارف

 خود گام بردارد.

     امروز مسائلی که باید از سوی اماق بازرگانی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور پیگیری شود را با دبیتر امتاق مشتهد

 مطر  می کنیم ما با مهران در میان بگذارند.
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