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 دستورکار جلسه: 
   اعالم درخواستهای اعضای کمیسیون از وزارت کار 

 

 

 

 جلسه با حضور اعضای کمیسیون ، تشکلهای زیر مجموعه، روسای کمیسیون های تخصصی اتاق و اعضای هیات نمایندگان و با دعوت از

و معاونین ایشان به همراه مدیر کل اداره کل تعاون  کار و رفا اجتماعی  یرفاه اجتماع و روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار رکلیدم

  .خراسان رضوی برگزار گردید
 صیتشخهای  اتیهدر  یدگیو رس اتیگفت: سامانه ثبت شکا یروابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماع رکلیمددر ابتدا 

نظر آن دیتجد فازآن انجام شده و  مراحل یاست و تمام یاندازدر حال راه یاستان خراسان رضو استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره

 به بهره برداری خواهد رسید. زودی به زین

و  اتیمال ،کار ونیسیجلسه کمتازه ترین در  زدان،ی کورشی؛ خراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ی،اتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 اظهار کرد: که با حضور جمعی از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعاالن اقتصادی استان برگزار شد، مشهداتاق  یاجتماع نیتام

، تسهیل وآمدامر سبب کاهش رفت نیو ا شد انجام خواهد یکیالکترون کار به صورت مراجع حل اختالف در اتیثبت شکا ،سامانه نیبراساس ا

احراز هویت، از طریق پنجره دولت و  شخوانیدفاتر پیکی از بار مراجعه به  کیبا  توانندیم انیکارفرمادر رسیدگی و تسریع در امور می شود. 

از تمامی خدمات قابل ارائه غیر حضوری  زیرسامانه از سامانه جامع روابط کار دسترسی داشته و 46به بیش از خود  یکیالکترونواحد خدمات 

 .کار خود را آغاز کندسامانه  ریز 02 جاریسال پایان  در حال حاضر پیگیر هستیم که تا. استفاده نمایند

 یهااستیکردن س یاتیبا عمل میدواریو ام کنند دایپ یآگاه پرونده ها یبررس ندیاز فرآ ندتوانیم کارفرمایانسامانه  نیکرد: در ا حیتصر وی

 مردم را به خوبی پاسخگو باشیم.مطالبات  مطلوب، خدماتبا ارائه  یمبتوان ،هاسامانه نیعموم مردم به ا یو دسترس کیدولت الکترون

 تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادیو  نانیکار آفر *

در  عیصنا و صاحبان فعاالن اقتصادیو  ینقش اتاق بازرگان متذکر شد: یروابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماع رکلیمد

با توجه به چالش هایی که در حوزه  انیو کارفرما نانیکه مجموعه کار آفر عرصه اقتصاد کشورمان دارای اهمیت فراوانی است. بر این باوریم

 ایستاده اند. یاقتصاد براابرقدم مشکالت و جنگ نخط م در، بر دوش می کشند انشانکارگر یشتیو مع یجار یهانهیهز ه،یمواد اول نیتام

را ناکارآمد کرده اند. بپذیریم که تحریم ها در  یجنگ اقتصاد ستمیخود، سهای  یتوانمند یریبا به کارگ نانیافزود: در حال حاضر کارآفر یو

اقتصاد  اعمال کند. به همین استناد باید بگوییم کهاین دوره با هر زمان دیگری متفاوت است و دشمن تالش کرده تا فشاری حداکثری را بر ما 

 تشکیل می دهند.کشور  و فعاالن اقتصادی نانیکارآفر مبارزانش را واست  ی این جبههخط دفاع یمقاومت

به طور کرد:  انیباین مقام مسئول در ادامه به تالش های سه جانبه دولت و شرکای اجتماعی به منظور عبور از چالش های موجود اشاره و 

چانه زنی از وگو و گفتو دارند  حضورکار  یعال یشورایی در و کارفرما یکارگر تشکل های عالی ندگانینمانمونه در تعیین حداقل مزد ساالنه 

ای یی انجام می گیرد تا نهایتا آنچه به عنوان توافق حاصل می شود، ماحصل دیدگاه های همه گروه هو کارفرما یکارگر سوی تشکل های عالی

 . ذی نفع باشد

 رغمیکه عل نجاستیجالب اکار رقم خوبی را نشان می دهد.  سازش در مراجع حل اختالف یراآ ،یخاطرنشان کرد: در خراسان رضو زدانی

 بااین استان در مقایسه در مراجع حل اختالف در  82سه ماهه سال  در واصله های دادخواست زانیطبق آمارها، م ها،میتمام مشکالت و تحر

 .است دوارکنندهیام ای نکته داشته و این ینزول روند 80 السه ماهه اول س زانیم
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نظارت بر عملکرد شامل  قرار می گیرند یبررسمورد  و جبران خدمت در حوزه اداره کل روابط کارعمده موضوعاتی که کرد:  حیتصر وی 

تامین نیروی انسانی،  یخدمات یهاشرکتو رتبه بندی  تیصالح نییکار، تع های انضباطی نامه نییآبررسی ، کار مراجع حل اختالف

 ها،یگذاراستیس از طریق تدوین مشاغل های طبقه بندی طرحقراردادهای پاداش بهره وری و افزایش تولید، پیمان های دسته جمعی و 

 .و ضوابط مربوط در چارچوب مواد قانون کار استها نامه نییها،آدستور العمل

 بر استزمان اریقانون بس اصالح*

او نیز با اشاره به تالش  مشهد قرار گرفت واتاق  یاجتماع نیکار و تام ات،یمال سونیکم سی، رئیعشر یاحمد اثندر ادامه تریبون در اختیار 

اختالف  شود، از سوی فعاالن اقتصادی مطرح میکه  چالش هایی: از جمله گشایی از مشکالت موجود، عنوان کردبخش خصوصی برای گره

 کار حل اختالف یهاتایه نبودن یمختلف کشور، تقدم عرف بر قانون و تخصص یهادر استان کار مراجع حل اختالف یآرا صدور در قهیسل

 .است

 مبنایمزد ثابت مطلق مطرح شده که به واسطه آن مبنای احتساب حق سنوات در دیوان عدالت اداری در خصوص  مباحثی رایافزود: اخ یو

 محاسبه حق سنوات قرار می گیرد .

که  یقانون کار همین بِیکرد: تصو انیب یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا یاتاق بازرگان یاجتماع نیکار و تام ات،یمال سونیکم سیرئ

حتی  .نگهبان اختالف بوده است یشورا و مجلس در موارد متعددی میاناست و  انجامیدهطول به سال  08 قریب به ،شودیامروز اجرا م

مطرح شده اما گره ها همچنان به قوت خود باقی هستند. در واقع نقایص قانونی تبعاتی در پی کار  ریسه وزدر دوه خدمت  اصالح این قانون

 دارد و اصالح آن نیز زمان بر خواهد بود.

 دیگسترش اشتغال را به دوش صنعتگران نگذار بار*

کرد: از شما  حیتصر نیز در سخنانی رانیا ینساج عیانجمن صنا رهیمد أتیعضو هعضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و  ،یدیرضا حم

در کشورهای پیشرفته، این رسالت بر دوش  .اشتباه است نیتربزرگ نیا ،دیخواهشمندم بار گسترش اشتغال را به دوش صنعتگران نگذار

 وزارت کار است.

 یرانیو در حالت دوم کارگر ا است یرانیا یکاال دیدر خدمت تول یرانیدر حالت اول کارگر ا؛ وجود دارد کشور اشتغالدو نوع  وی ادامه داد:

 .مشغول است یخارج یکاال عیتوز به

 به نخبگان نشده استی روابط کار توجه نیقوان در*

 یهاعنوان کرد: شرکت خطاب به این مقام مسئول نیز یخراسان رضو انیبندانش یهاانجمن شرکت رهیمد اتیه سیرئ ،یمدن یمهد دیس

مورد نخبه  یروهایبه ن وطمرب لئمسا یبرخ ،روابط کار نیدر قوان فعال در این مراکز دارای شرایط ویژه ای هستند اما یروهایو ن انیبندانش

 غفلت قرار گرفته است و این نقیصه ای بزرگ به شمار می آید.

در خصوص  یک مشکل جدی: گفت مشهداتاق  یاجتماع نیکار و تام ات،یمال سونیعضو کم ،یجلسه محسن محسن نیاز ا یگریبخش د در

منافع  نیمتضمن تام کار است که حل اختالف یهااتیدر ه ییجامعه کارفرما ندگانینحوه انتخاب نما وجود دارد و آنقانون کار  006ماده 

بخش حداکثر دقت و وسواس را  نیقطعا ا رایز دیواگذار کن یرا به پارلمان بخش خصوصبخش  نیا میخواهشمند ست؛ین ییکارفرما جامعه

 .کمتر خواهد بود ،موجود کیبه ظاهر دموکرات ی وآن از روش فعل یخطا ضریببه کار خواهد گرفت و  ندگانیانتخاب نما یبرا

گذار است که قانون تیاهم یدارا یچهارم قانون کار به قدر ست. فصل دوم از مبحثهایبازرس یسپاربرونمسئله ادامه داد: مشکل دوم،  یو

اداره  جادیرا به ا یفن اظتقانون کار و حف حیصح یکه اجرا کندیم یکار را مهم تلق یماده را به آن اختصاص داده است و آنقدر بازرس 00
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 تیفیک شی. افزاانجام بگیرد یا ژهیدقت و هایبازرس یسپاربرون در خصوص دیوکار، باکسب ی. با توسعه روز افزون فضازندیگره م یبازرس 

 .منافع دو جانبه است یدارا هایبازرس تیو کم

گذاران است. اگر قانون آورانیمشکل، مبحث مشاغل سخت و ز نی: سوممشهد، ادامه داداتاق  یاجتماع نیکار و تام ات،یمال سونیکم عضواین 

است اما  یانسان یرویاز ن انتیقانون حفظ و ص نیا دف. هکردندیآن اقدام نم بیهرگز به تصو کردند،یقانون را مشاهده م نیا یکنون تیوضع

 .شده است لیبازنشسته تبد دیتول نیماش کیبه  در حال حاضر این مبحث

از قانون کار است. سه دهه از اصالح قانون کار  انتیص یبرا یدائم رخانهیدب جادیما ا یهااز درخواست یکی نیاظهار کرد: همچن یمحسن

 قیتطب موجود طیشرا اقانون نتوانسته خود را ب نیشده است اما ا جادیوکار اکسب یدر فضا یاساس راتییتغ مدت نیو در طول ا گذردیم

 هد گرفت. شود، به عنوان مغزافزار مورد استفاده قرار خوا جادیکار ادر وزارت یدائم رخانهیدب کیدهد. اگر 

شعب  لیتشک ، کشور عیصنا یو نوساز لیاز مقررات تسه یبخش می( قانون تنظ06( و)8مواد)مجدد  یایما اح یهاخواسته گریافزود: از د یو

در  ییجامعه کارفرما ندهینما تیها، فراهم آوردن عضوو دادگاه یتجار یدادرس نییآ میو تنظ یو حقوق یفریک یهادادسرا و دادگاه یتخصص

 ییو کارفرما یکارگر یوگوهاگفت یسامانده ایوکار و توسعه کسب یبهبود مستمر فضا قانون 80توجه به ماده  ،یکار و کارگر ونیسیکم

 .است

 است یموجب بالندگ قهیاختالف سل *

در خصوص  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع و جبران خدمت روابط کار رکلیمعاون مد ،یقباد نیحسآقای جلسه  نیاز ا یگریبخش د در

توسط  دیبا در هیات های حل اختالف کار  انیکارفرما ندهیخصوص قانون صراحت دارد که نما نیقانون کار عنوان کرد: در ا 006ماده 

 شود.  یانتخابات معرف از طریقمنطقه  یواحدها رانیمد

 28تا سال  نیز باید بگوییم که کشور عیصنا ینوساز لیاز مقررات تسه یبخش مین تنظ( قانو06( و)8مواد)در موضوع احیای اضافه کرد:  یو

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای در قانون  لیکن رخ نمی دادمعنا  نیبه ا ی نیزانسان یروین لیبحث تعد و دو ماده وجود نداشت نیکه ا

و در حال حاضر  شدهاشاره قانون تسهیل  8به ماده  حتاقانون کار، صرا 80به ماده  یالحاق (ح)بند در  0084نظام مالی کشور مصوب سال 

 به شمار می آید. کشور یدائم نیجزو قوان مذکورماده 

 نیز حل اختالف یهااتیه یدر آرا قهیدر خصوص اختالف سل یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعو جبران خدمت  روابط کار  رکلیمد معاون

 اخذ کسانی میتصم طیکه در همه شرا میحکم کن میتوانیاست و نم یموجب بالندگ قهیاختالف سلدر برخی مواقع که  میریبپذ دیبا کرد: ما بیان

 .هستندمتفاوت  ها و اوضاع و احوال تیموقع ،طیشرا رایزشود 

 است. هیروسمت وحدت  در مجموع تاکید ما در مراجع حل اختالف کار بر حرکت بهکرد:  انیب یقباد

نشست در  نیاز ا یگریدر بخش دنیز معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ،اله هاشمی نژاداحسان

مشاغل  یبندطبقه های مشاغل گفت: در طرح یبندطبقه قسمتی از دریافتی کارکنان با توجه به تغییر سمت در طرح هایخصوص کاهش 

و عالوه بر مزد گروه، در برخی از طرح های  شودیجدول مزد مشخص م بر مبنای مزد و حقوق افراد بر اساس گروه شغل مورد تصدی زانیم

 . دگردیبه افراد پرداخت م طبقه بندی مشاغل متناسب با سطح و میزان مسئولیت کارکنان در جایگاه سازمانی حق پست و نظایر آن

دالت اداری در خصوص مبنای احتساب حق سنوات گفت مطابق این رای مبنای محاسبه حق سنوات مزد موضوع رای دیوان عدر رابطه با  یو

 قانون کار است . 03ماده 

 کار است یرویاز ن انتیو نظارت بر روابط کار و ص میکار، تنظمعاونت روابط  شاکله*
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و نظارت  میکار، تنظ معاونت روابطاظهار کرد: شاکله  ی در سخنانیخراسان رضو یکار و امور اجتماع تعاون،مدیرکل  ،یادامه محمد سنجر در 

در  م،یکه در سطح کشور با آن مواجه هست یرغم مسائل و مشکالت اقتصاد یاست. عل فعال در این بخش یرویاز ن انتیبر روابط کار و ص

یکصد و  کارگری و کارفرمایی تشکل  866از هزار و  شیب ،یکارگر تیهزار نفر جمع 866و  ونیلیم کیاز  شیب یسطح استان خراسان رضو

 .وجود دارد یبنگاه اقتصادهزار 

در  یصنعت یهاتیفعال رغمیعل نی. همچندشونیشهر م نیزائر وارد ا ونیلیم 06از  شیاست و ساالنه ب یالمللنیشهر ب کی مشهدافزود:  یو

 .درصد اشتغال در حوزه خدمات است 36از  شیاستان،  ب

دهنده موفق به اخذ آپ و شتاباستارت 26و تاکنون  است شیها در استان در حال افزاآپاستارت تعداد از طرفی،خاطرنشان کرد: یسنجر

برگزار  یو آموزش یهیجموجود در روابط کار، جلسات مشترک تو نیآنان با قوان ییآشنا نهیتا در زم میکامل دار یآمادگ پس اند،مجوز شده

 .میکن

 یوگوکارگر و کارفرما در استان بحث گفت یوگوعنوان کرد: در حوزه گفت یاستان خراسان رضو یکار و امور اجتماع تعاون، مدیرکل

هر سه  هاست ک نیانیز خورده و تاکنون دو جلسه برگزار شده است و برنامه ما  این موضوع کلیدسال  یمطرح شده است و از ابتدا یاجتماع

 .میجلسات را برگزار کن کباریماه 

 *پیگیری مشکالت شرکت های دانش بنیان در بحث نیروی کار

 نهیدر زمجمع بندی و پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد: ضمن  یروابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماع رکلیمد

 م داشت تا آنچه برای فعاالن این شرکت ها نیاز است، تامین شود. خواهیمربوطه  یهابا بخش ی الزمهایریگیحتما پ انیبندانش یهاشرکت

 
 
 
 

  مصوبات جلسه:
تا آنچه برای فعاالن  خواهد شد یوزارت تعاون، کارورفاه اجتماع یهابا بخش ی الزمهایریگیحتما پ انیبندانش یهاشرکت نهیدر زم -

 این شرکت ها نیاز است، تامین شود. 

مقرر شد نسبت به نامه نگاری جهت تغییر نظر سازمان تامین اجتماعی در خصوص کاهش حقوق و دستمرد ناشی از تغییر پست در  -

  طرح های طبقه بندی مشاغل از سوی وزارت کار اقدام مقتضی صورت پذیرد

 به صورت مکتوب از سوی رییس کمیسیون انجام شودپیگری خواسته ها   -

 

 
 


