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 بررسی ماده  8آیین نامه اجرایی ماده  27قوانین نظام صنفی -بررسی قوانین مرتبط با کارگر و کارفرما در خصوص اصناف

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز چهارشنبه  99/60/72ساعت  93:6صبح در محل سالن
جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه موضوع بررسی ماده  8آیین نامه اجرایی ماده  27قوانین نظام صنفی مورد طرح قرار گرفت .به استناد این
ماده اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان میتوانند برای خدمات اعضای هیاتمدیره یا هیاترئیسه خود ،برحسب
آییننامهای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیاتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف ششماه از
تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت  ،مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه
ساالنه پیشبینی و پرداخت نمایند.
از این رو اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیاتمدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند،
مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند.
موضوع فوق مورد اخالف نظر بازرسین تامین اجتماعی قرار گرفته بود که پس از بررسی و ارائه مستندات مشکل برطرف
گردید.
در ادامه آقای امیدوار رییس محترم اتاق اصناف موضوع عدم احترام برخی از بازرسان تامین اجتماعی و سایر بازرسان
دستگاهها در هنگام بازدید از محل صنفی و واحدهای تولیدی مطرح نمودند .
سپس آقای اکبرپور رییس محترم شعبه 1تامین اجتماعی بجنورد در خصوص مشکالت فوق گفتند بازرسین ضابطین قضایی
می باشند و در حمایت از بازرسین بر اساس قانون و مقررات اقدام می کنند .
ولی عدم رعایت ادب و احترام بر هیچ شخصی پسندیده نیست و بازرسین به هنگام مراجعه بایستی رفتار مناسبی را داشته
باشند.

خراسان شمالی-بجنورد-کمربندی مدرس -حدافصل چهارراه شهید فهمیده و میدا ن دولت-نبش کوهچ اتالر حافظ-کدپستی 8539661149 :ااتق بازرگانی و صناعی و معادن کشاورزی خراسان شمالی
تلفن -849-13239353 :نماربwww.bojnourdccim.ir- Email: otaghbojnord@yahoo.com ، 849-13239353 :

شماره/ 574:ص99/
اترخی 99/57/ 54:

شورایوگتفگی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی-بجنورد

ویپست :

Public Private Dialogue Bojnord

ایشان افزودند روسای اتحادیه ها و مدیران عامل شرکتها بر اساس قانون کار می بایست قرار داد کارفرمایی را منعقد نمایند
و در غیر این صورت پذیرش لیست بیمه امکان پذیر نمی باشد.
در ادامه آقای روحانی با اشاره به شرایط حال حاضر اقتصادی و عدم امکان پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارکنان و
کارگران گفتند علی الرغم ایرادات و مشکالت قانونی ،دولت برای عدم توان پرداخت حقوق می بایست راهکاری را
بیاندیشد.
ایشان افزودند ایجاد فرهنگ آموزش اصناف و واحدهای تولیدی بصورت مستمر در حل مشکالت موثر خواهد بود.
سپس آقای نبوی بازرس محترم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به قانون نظام صنفی و مخیر بودن روسای اتحادیه ها جهت
استفاده از قانون تامین اجتماعی گفتندصاحبان مشاغل آزاد که دارای پروانه کسب می باشند  ،کارفرما تلقی می شود به
تبعیت از قانون تامین اجتماعی مشمول بیمه اختیاری می باشند و بر اساس قرار داد کارفرمایی منعقده می توانند از مزایای
بیمه استفاده نمایند.
در ادامه آقای کمالی معاون محترم اداره کل بازرسی استان در خصوص مشکالت کارگر و کارفرما و مراجعات و بازرسی
ها به این سازمان توضیحاتی را ارائه نمودند و افزودند رسالت کار بازرسی اجرا کننده قوانین و مقررات می باشد و باعث
بروز حساسیت در هنگام مراجعه می شود و این مشکالت در همه ی حوزه ها وجود دارد.
ایشان افزودند گاهاً بازرسین در هنگام بازرسی از محل تولیدی یا صنفی با تخلفاتی مواجه می شود که در حوزه بیمه
بیکاری و نیروی کار و ارائه لیست های کذایی توضیحاتی را ارائه نمودند.
آقای کمالی تصریح کردند یکی دیگر از مشکالت قانون کار یکسان سازی حقوق و مزایا برای کارکنان در سراسر کشور
می باشد و اینکه افراد در کالن شهرها همان دریافتی را دارند که در شهرهای کوچک دریافت می کنند و مشکالت جدی
را برای طرفین بوجود می آورد.
آقای کمالی افزودند چنانچه گزارشی از طرف کارگر به بازرسی ارائه شود ،بازرسی می تواند ورود پیدا کند و چنانچه
مدارک و مستنداتی برای بررسی وجود نداشته باشد امکان پیگیری نمی باشد.
ایشان افزودند تمامی اتحادیه ها ،اصناف و بخش خصوصی چنانچه با مشکالت بازرسین مواجه شدند مستندات را ارائه
نمایند.
ایشان تصریح کردند سازمان بازرسی از منظر قضایی امکان رسیدگی به گزارشات شفاهی نیست و فقط بصورت مستند
قابل پیگیری می باشد.
در ادامه آقای کمالی از جمله وظایف بازرسی را رسیدگی به تخلفات در دادگاه و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بیان
نمودند .
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ایشان تصریح کردند در حوزه های اجرایی بازرسی استانداری می تواند کمک بیشتری انجام دهد بر اساس آیین نامه ی
اجرایی به اختالفات اداری رسیدگی و حل اختالف نماید.
در ادامه آقای عسکری معاون محترم دفتر اقتصادی استانداری ضمن بیان دعوت از دفتر بازرسی استانداری در جلسات
شورای گفتگو که ماهیت بررسی قوانین رادارند مواردی را بیان نمودند .
در ادامه آقای پور آبای ریاست محترم اتاق بازرگانی موضوع مشکالت قوانین مرتبط با کارگر و کارفرما در خصوص
اصناف را مطرح نمودند و گفتند در زمانی که رابطه کارفرما و کارگر قطع می شود  ،در هیأت تشخیص و حل اختالف
اسناد و مدارک که بصورت دستی می باشد مورد تایید نمی باشد.
آقای نباتیان مدیر محترم روابط کار اداره کار و رفاه اجتماعی گفتند تمامی کارگران مشمول قانون کار می شوند و
مشکالت این حوز به دلیل قلمروی قوانین کار می باشد.
ایشان افزودند آموزش در حوزه های مختلف اصناف  ،پیمانکاران ،ایمنی ساختمانی بصورت موثر برگزار می گردد.
همچنین در مورد ترکیب هیأت تشخیص افزودند که رای این هیأت بر اساس نظر اداره کار نمی باشد و این اداره نیز مانند
سایر اعضا دارای یک رای می باشد.
ایشان در مورد تسویه حساب کارگر با کارفرما گفتند به استناد اعتراض کارگران برای دریافت تسویه سفید امضا از کارگر
اخذ می شود و بر اساس رای دیوان عدالت اداری هر نوع سند پرداختی مورد پذیرش نمی باشد و براساس مستندات مبالغ
واریز به حساب کارگر شود.
در ادامه آقای پور آبادی گفتند تسویه حساب های مربوط به قبل از رای دیوان عدالت اداری می بایست مورد پذیرش
هیأت تشخیص قرر گیرد .اگر شرایط به نحوی باشد که از کارفرما حمایت نشود ،اشتغالزایی را با مشکالت عدیده ای مواج
خواهد کرد.
آقای نباتیان در مورد حقوق روز مزد گفتند به هیچ عنوان این موضوع مورد پذیرش اداره کار نمی باشد و حقوق بر مبنای
قانون کار و بصورت اسناد مالی اقدام گردد.
همچنین موضوع چگونگی در نظر گرفتن بازنشستگی کارگران مطرح شد که آقای نباتیان گفتند این حقوق بازنشستگی
مشمول مرور زمان نمی شود و کارگرپس از مراجعه و با ارائه مستندات بر اساس آیین دادرسی کار و مدارک بررسی و
مورد اقدام اداره کار می گردد.
در ادامه آقای امیدوار موضوع مشمولیت افراد قبل از سال  98را مطرح کردند که این افراد تا قبل از رای دیوان از این
قانون می شود .
در ادامه آقای روحانی در خصوص اعمال رای دیوان برای سنوات قبل از  98و ایراداتی که در طی این سالها برای افراد
حقوق بگیر و روزمزد وجود داشت را بیان نمودند .
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آقای پورآبادی افزودند با شرایط در نظر گرفتن رای دیوان اداری مبنی بر پرداخت حقوق کارگر بصورت اسناد مالی و
عدم امکان پرداخت حقوق برای کارفرما و عدم به کار گیری کارگر و در ادامه بیکاری بیشتر بر جامعه حاکم می شود .
چنانچه حقوق بر اساس توافق کار گر و کارفرما صورت گیرد ،مشکالت بیکاری کمتر می شود.

ردیف
1

مصوبات
مقوورر گردیوود اداره کوول کووار و رفوواه اجتموواعی رای دیوووان عوودالت اداری را بووه اتوواق بازرگووانی جهووت اطووالع رسووانی
اعالم نماید.

7

مقرر گردیود اداره کول توامین اجتمواعی دسوتور العمول مربووط بوه قورار داد کارفرموایی را بوه اسوتناد قوانون کوار بوه اتواق
بازرگانی ارسال نماید.

:

مقوورر گردیوود چنانچووه اعضووای بخووش خصوصووی در هنگووام مراجعووه بازرسووین بووه محوول صوونفی یووا تولیوودی مووورد بووی
احترامووی قوورار گیرنوود بووه صووورت مسووتند گزارشووی تهیووه کوورده و بووه دسووتگاههای نظووارتی و اتوواق بازرگووانی بووه عنوووان
نماینده بخش خصوصی اعالم نمایند.

4

مقرر گردید به استناد ماده  27قوانین نظام صنفی اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیاتمدیره اتحادیه یا هیات
رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند ،مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند.
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