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 15:00ساعت: 18/07/1401 تاریخ: 14 شماره جلسه:

 نفر 17 تعداد حاضرین: همداناتاق سالن جلسات  مکان:

 رئیس جلسه: جناب آقای زبردست

 رئیس کمیسیون:جناب آقای علی اکبر فالح

 سرکار خانم صادقی دبیر:

 دستور جلسه

 شفاهی و کتبی های قرارداد خصوص در کار قانون ۷ ماده به تبصره نمودن اضافه یا اصالح -1

 کار قانون 12 ماده به مربوط مشکالت و موارد -2

 دادرسی آئین 26 ماده اشکال -3

 کارگران دیدن حادثه زمان در کارفرمایان تکلیف تعیین بر مبنی کار قانون ۹1 ماده -4

 رسمیت جلسات دادرسی جهت اخذ رأی و تعداد آراء الزم برای مصوبات -5

 ( فرمانداری و قضائیه قوه نماینده)  دولت نمایندگان بویژه نمایندگان حضور عدم بعلت دادرسی اطاله -6

 ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون در تخلفات کارگاهی ناشی از عدم رعایت مقررات و عدم حضور کارگر  بعد از سپری شدن تنبیهات  انضباطی -۷

 حقوقی و کیفری دعوی بررسی -8

 آور زیان و سخت مشاغل مسائل بررسی -۹

 اختالف حل و تشخیص های هیئت های پرونده رسیدگی در کار روابط جامع سامانه عدیده تمشکال - 11

 

 و پیشنهادات مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 
با توجه به بحث و تبادل نظر درخصوص دستورات جلسه مقرر شد تمام موارد در جلسه شورای گفتگوی 

 دولت و بخش خصوصی هفته جاری مطرح شود.

ه شورای دبیرخان

گفتگوی دولت و 

 بخش خصوصی

21/1۷/1411 
2 

 (1ت مربوط به دستورجلسه شمارها)پیشنهاد 

 کارکنان سایر برابر و شود کارگاه ماهیت به رجوع خصوص این در کارفرما و کارگر بین اختالف زمان در-1

 .  شود گرفته نظر در قرارداد مدت کارگر شغل هم و همردیف

 .شود تعیین قانون در شفاهی قراردادهای اثبات چگونگی یا و حذف یا شفاهی قراردادهای بنابراین-2

- - 

 (2شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد) 3

 از و قدیم کارفرمای عهده به انتقال و نقل زمان تا کارفرما از کارگران مطالبات جمله من مطالبات هرگونه

 .باشد جدید کارفرمای عهده به انتقال و نقل زمان

- - 
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4 

 (3شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

برای جلوگیری از اضرار به موکل که تجدید نظرخواهی را مردود می دانند ، دیگر به پرونده پیشنهاد میگردد 

را داریم که برابر  26رسیدگی نشده و رأی بدوی را بدون رسیدگی تأیید می نمایند . درخواست حذف ماده 

 نده حفظ شود.اصالت نمای 25ماده 

 

- - 

5 

 (4شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

  هم حوادث گویی پاسخ در را خود قانونی جنبه باید گاه کار بهداشت و حفاظت های کمیته پیشنهاد میشود

 با کارفرمایان از حقوقی و کیفری مسئولیت رفع همچنین گیردو قرار مالک مورد آنها رای و نمایند اعمال

 کارگاه حفاظت کمیته تشکیل و ایمنی و حفاظت وسایل تهیه و کار قانون ایمنی الزامات رعایت به توجه

 . پذیرد انجام

- - 

6 

 (5شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

 با و یافته رسمیت جلسه(  کارفرما نماینده نفر یک و کارگر نفر یک دولت نماینده سه شامل)  نفر پنج با

 کارگر نماینده رأی یک و کارفرما نماینده رأی یک دولت نماینده رأی یک شامل قمواف رأی سه حداقل

 . گردد تصویب

- - 

7 

 (6شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

 حق از غیره و اجتماعی تأمین و مالیاتی مانند قضائی شبه هیئتهای سایر در دولت نمایندگان اینکه به توجه با

 .  گردند برخوردار نمایندگان سایر مانند حضور حق این از نیز کار اداره جلسات در برخوردارند حضور

- - 

8 

 (۷شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

 سازش شورای پیشنهاد نیز اکنون داشت وجود فوری رسیدگی برای سازش شورای سابق در اینکه به توجه با

 امر بدو در کدخدامنشی اصالح و رسیدگی برای ارفرماک و کارگر نمایندگان حضور با کار اداره در مصلحین یا

 . داریم را هزینه و وقت اطاله از جلوگیری و

- - 

9 

 (8شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

 . شود انجام "بدوا کار اداره کننده رسیدگی هیئت توسط کیفری رأی دریافت جهت اناطه رأی صدور

- - 

10
 

 (۹شماره لسهدستورج به مربوط تاپیشنهاد)

 . آید بعمل دعوت آور زیان و سخت مشاغل جلسات برای کارفرمایان از-1

 . گردد ابالغ رسمی بصورت کارفرما به جلسات رأی-2

- - 
11

 

 (11شماره دستورجلسه به مربوط تاپیشنهاد)

 .باشد پرونده به رسیدگی وقت دادن و ابالغ جهت مرجعی برای فقط کار روابط سامانه تقلیل و تعدیل-1

 رفاه و تعاون ، کار اداره توسط(  پیوست)  شده ارائه گانه 15 مسائل بررسی بر مبنی کارشناسی جلسه -2

 . گردد انجام اجتماعی

- - 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

  بیان اخبار -1

2-   
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3-   

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 شرح مذاکرات

 

 (1ستورجلسه )شرح مذاکرات مربوطه به د
 :بازرگانی اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 برای را کاری السعی حق دریافت قبال در کارگر آن موجب به که شفاهی یا کتبی قرارداد از است عبارت کار قرارداد کار قانون ۷ ماده طبق
 .دده می انجام کارفرما برای غیرموقت مدت یا موقت مدت

 هیات تصویب به و تهیه اموراجتماعی و کار وزارت توسط دارد، مستمر غیر جنبه آنها طبیعت که کارهایی برای موقت مدت حداکثر – 1 تبصره
 .رسید خواهد وزیران
 .ودش می تلقی دایمی قرارداد نشود، ذکر قرارداد در مدتی که درصورتی دارد مستمر جنبه آنها طبیعت که درکارهایی – 2 تبصره
 کار قانون به مربوط قراردادهای( 13۹4 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولیدِ موانع رفع قانون 41 ماده طبق الحاقی) -3 تبصره

 و شود می تهیه مقررات و قوانین چهارچوب در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت توسط که باشد مخصوصی فرم در باید بودن کتبی صورت در
 .گیرد می قرار طرفین اختیار رد

 با کارگران به موظفند کارفرمایان( 13۹4 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولیدِ موانع رفع قانون 41 ماده طبق الحاقی) -4 تبصره
 .نمایند تپرداخ مزد آخرین ماه یک سال هر مأخذ به را کار پایان قانونی مزایای کارکرد، مدت نسبت به موقت قرارداد

 به است نشده ذکر عنوان هیچ به قرارداد بودن شفاهی تایید روش متاسفانه ولی است شده دیده شفاهی و کتبی صورت به قرارداد کار قانون در
 . ندارد وجود قراردادی انگار عبارتی
 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم معاون – علیزاده آقای جناب

 بعهده موضوع این اثبات بار و بوده ماه 3 مدت به شفاهی بصورت قرارداد است ممکن کارگاهی در.  میباشد ارگرک با موضوع این اثات بار
 .  میباشد کارگر
 :بازرگانی اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب

 این در کارفرما و کارگر بین اختالف زمان در-1.  نماییم می هارائ خصوص این در را ذیل پیشنهاد دو ما و میباشد ملی و استانی موضوع این
 .  شود گرفته نظر در قرارداد مدت کارگر شغل هم و همردیف کارکنان سایر برابر و شود کارگاه ماهیت به رجوع خصوص

 .شود تعیین قانون در شفاهی قراردادهای اثبات چگونگی یا و حذف یا شفاهی قراردادهای بنابراین-2
 (2 دستورجلسه به مربوطه مذاکرات رحش) 

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 موسسه در ادغام ، تولید نوع تغییر ، شکل هر به انتقال یا فروش قبیل از ، کارگاه مالکیت وضع در حقوقی تغییر هرنوع کار قانون 12 ماده طبق
 کارفرمای و باشد نمی موثر است یافته قطعیت قراردادشان که کارگرانی قراردادی رابطه در اینها، وامثال مالک فوت ، کارگاه شدن ملی ، دیگر
 و مطرح اسالمی شورای مجلس و ملی طریق از باید بنده نظر به موضوع این. بود خواهد سابق کارفرمای وحقوق تعهدات مقام قائم ، جدید

 .  گردد پیگیری
 : اجتماعی رفاه و کار کمیته محترم ریاست – انمددی آقای جناب

 . نیست بیاورد اسناد فرد اینکه به الزامی ماده این در زیرا.  نماییم استفاده نیز 21-1۷ ماده از بند این در میتوانیم ما
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 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب
 و کار اداره کارشناسان.  دارد باال مقامات دستور به نیاز تغییر هرگونه برای پس است داخلی رویه و نامه آیین و دستورالعمل مواقعی در

 . برسند کارگر و کارفرما برای امور گری تسهیل  به تا کنند طراحی قوانین کنار در دستورالعمل و راهکار هم با باید بازرگانی اتاق کارشناسان
 (3ه )شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلس 

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 تام نماینده معرفی ، کار دادرسی آئین 25 ماده در. دارد را دعوا در اصیل اختیارات همه و شود می محسوب االختیار  تام شده معرفی نماینده
 خواهی نظر تجدید جهت شده عنوان دادرسی آئین 26 ماده در لیکن دارد نظر هاراظ حق دعوی موارد تمامی در یعنی دانسته اصیل را االختیار

 . گیرند می ندیده را خواهی نظر تجدید این در نماینده اصالت و دانسته الزم را موکل اجازه "مجددا پرونده همان در
 (4)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه 

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 حفاظت تامین برای فنی حفاظت عالی شورای مصوبات براساس مکلفند قانون این(  85)  ماده موضوع واحدهای کلیه مسووالن و کارفرمایان

 به را الذکر فوق وسایل کاربرد چگونگی و داده قرار آنان اختیار ودر تهیه را الزم امکانات و وسایل ، کار درمحیط کارگران بهداشت و سالمت و
 حفاظتی وسایل از نگهداری و استفاده به ملزم نیز مذکور افراد. نمایند نظارت وبهداشتی حفاظتی مقررات رعایت درخصوص و بیاموزند آنان

 .باشند می کارگاه مربوطه دستورالعملهای اجرای و فردی وبهداشتی
 : اجتماعی اهرف و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب

 کارشناس توسط موضوع این در موارد تمامی ؟ نه یا است داده قرار کارگر اختیار در را ایمنی و حفاظت وسایل کارفرما آیا که نمود دقت باید
 . میشود لحاظ بازدید از پس کار اداره

 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم معاون – کاظمی آقای جناب
 کارگاههای از درصد 81 آماری لحاظ از و گردد تشکیل باید قانونی نظر از دارند کارگر نفر 21 از بیشتر که رگاههاییکا در حفاظتی کمیته 

 و کارفرما قانونی نماینده از متشکل حفاظتی کمیته.  داریم فنی کمیته هزار با کارگاه هزار 21 استان در ما.  دارند کارگر نفر 21 زیر استان
 ارائه کارفرما به را خود پیشنهادهای و گزارش و برگزار را جلساتی هرهفته باید کمیته این.  میباشد بهداشت مسئول و یایمن مسئول ، کارگر
 .   میباشد شرکت عامل مدیر نیز حفاظتی کمیته رییس و باشد داشته دستورالعمل باید حفاظتی کمیته که دارد قانونی صراحت.  نمایند
 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون رممحت ریاست – فالح آقای جناب

 کمیته رئیس و مدیر به "حتما و باشد داشته نظارت و بررسی باید نظارت کمیته. میرود کار اداره و بهداشت مرکز به حفاظتی کمیته گزارشات
 .  شد خواهد مطرح آتی گفتگوی شورای در "حتما موضوع این.  بدهد گزارش
 :اکباتان گاز کنترل شرکت محترم عامل مدیر – جعفری آقای جناب
 . باشند شرکت کادر از خارج افراد این اینکه مگر نمیکند پرداخت حقوقی هستند کمیته عضو که شرکت پرسنل برای حفاظتی کمیته

 (5)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه 
 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب

 جلسه در حاضرین از نفر پنج حداقل موافق رأی با آن تصمیمات. یابد  می رسمیت اعضا از نفر ۷ حداقل حضور با اختالف حل هیأت سهجل
 .بود خواهد وی نماینده یا اجتماعی رفاه و تعاون،کار مدیرکل با جلسه ریاست. گردد  می اتخاذ

 : اجتماعی اهرف و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب 
 . گردد پیگیری و مطرح ملی صورت به نیز موضوع این که هستیم موافق ما

 (6)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه 
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 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 جلسات در حضور جهت دولت نمایندگان.  کنند نمی پیدا حضور فرمانداری نماینده و قضات کار اداره اختالف حل جلسات در متاسفانه

 .   شود مدیریت نحوی به باید استان در موضوع این. کنند نمی دریافت دستمزدی
 :اجتماعی رفاه و ،کار تعاون کل اداره محترم معاون – علیزاده آقای جناب
 این در.  نمیشود پرداخت حقی دولت نمایندگان و قضات به و میشود پرداخت کارفرما و کارگر نماینده حق فقط قانون 43 مصوبه طبق

 .  ندارد قانونی مجوز کار اداره خصوص
 :همدان بازرگانی اتاق محترم ریاست – زبردست آقای جناب

 رد موضوع به علم با چرا پس اند شده جلسات این داوطلب کنند نمی دریافت دستمزدی گونه هیچ قانونی لحاظ از اینکه به علم با نمایندگان
 .  بدهند بازرگانی اتاق به گزارشی "حتما ندارند حضور دولتی نمایندگان و هستند ما نمایندگان که جلساتی ؟در کنند نمی شرکت جلسات

 : اجتماعی رفاه و کار ، تعاون کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب
 ارسال ای نامه دادگستری و فرمانداری به کار اداره در کافی بودجه نبودن به توجه با میتوانیم ما.  دهید ارائه راهکاری بنده به خصوص این در

 .  نمایند پرداخت را کار اداره نمایندگان جلسه در حضور حق بخواهیم آنها از و کرده
 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب

 پیگیری ملی صورت به موضوع و شود گرفته نظر در حقی( فرمانداری و قضات) دولتی نمایندگان یبرا که شود داده پیشنهاد ایران سراسر در
 و اقلیت بحث در مواقع از بسیاری در.  ندارند حضور جلسات در آنها نمایندگان که شود اعالم فرمانداری و دادگستری به نامه طی و گردد

 تأثیرگذار بسیار نیز آنها رأی و میباشد کار اداره اختالف حل جلسات دبیر و مسئول.  باشدمی گذار تاثیر بسیار دولتی نمایندگان حضور اکثریت
 .  میباشد
 : اجتماعی رفاه و کار ، تعاون کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب
 . نباشد دستمزد دریافت به منوط اختالف حل جلسات در دولتی نمایندگان حضور
 :عمرانی پیمانکاران انجمن محترم استری – درویشی آقای جناب
 نامه کار اداره طرف از اگر.  ام نداشته را قضات دیدار سعادت جلسه یک از بیشتر و میکنم شرکت کار اداره اختالف حل هیئت جلسات در بنده
 . میشود ایجاد مربوطه دستگاه و نماینده برای تعهدی حداقل شود ارسال دادگستری و فرمانداری به ای

 :اجتماعی رفاه و ،کار تعاون کل اداره محترم معاون – علیزاده آقای نابج 
 . کرد تغییر تومان هزار 41 به تومان هزار 21 ای جلسه از نمایندگان الزحمه حق 15/11/1411 از شده اعالم مصوبه اساس بر

 :خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای دبیرخانه محترم مسئول – خورشیدی آقای جناب
 الزحمه حق مربوطه ارگان طریق از نتیجه حصول تا و شود پیگیری کشوری و ملی بصورت بازرگانی اتاق و کار اداره طریق از وضوعم این

 .  شود پرداخت
 : استانداری محترم نماینده – نجفی آقای جناب

 پرداخت ای الزحمه حق بعد به ۹6 سال از.  نداشت وجود نمایندگان حضور عدم بر مبنی مشکلی هیچ و میشد پرداخت هزینه ۹6 تا ۹4 سال از
 . یابند حضور جلسات در نمیتوانند که کردند اعالم دادگستری نمایندگان و نشد

 (۷)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه 
 

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
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 شکایت به اقدام چهاردهم روز دقیقا و دارد شکایت وقت روز 15.  میشود انضباطی تنبیه و توبیخ ، تذکر شامل دلیلی هر به کار محل در کارگر
 اخراج فرد جریمه که میشود اعالم کارفرما به ماه چندین از بعد و میکشد طول ماهی چند میرسد اتمام به شکایت پروسه وقتی تا و میکند
 داشته را ایشان بالتکلیفی ایام حقوق پرداخت هم و برگرداند کار به "مجددا را کارگر باید هم کارفرما بنابراین میباشد کار به بازگشت و نیست
 .  باشد

 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب 
 کار اداره همکاران .میباشد ما اصلی مشکل رسانی اطالع و آموزش. است شده ساز مشکل دستورالعملها و قانون از کارفرما و کارگر آگاهی عدم

 و مشاوره بخش میتواند کار اداره. نمایند استفاده احسن نحو به موقعیت این از میتواند کارفرما و کارگر و هستند فعال بسیار مشاوره زمینه در
 .نماید همکاری سازی آگاه درجهت و نموده تقویت را خود رسانی اطالع
 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار یسیونکم محترم ریاست – فالح آقای جناب

 که است این ما پیشنهاد.  میباشد کارساز بسیار که میشود انجام مشاغل بندی تقسیم طبق کارگاهی هر کار محل از بیرون در سازش شورای
 . گردد برگزار "مجددا کار اداره محل در سازش شورای
 :اجتماعی رفاه و کار، تعاون کل اداره محترم معاون – علیزاده آقای جناب

 سطح در باید موضوع این.  نمایند استفاده روش این از خود کارگاههای در توانند می کارفرمایان.  شد تصویب ۹4 سال در سازش شورای
 .گردد پیگیری ملی صورت به و کشور
 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب

 .  میشود انجام مصلحین شورای در ها دادخواست رسمی طرح از قبل و ایم داده تشکیل را لحینمص شورای کار اداره در
 (8)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه  

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 رأی دریافت به منوط حقوقی ی پرونده به رسیدگی باشد اشتهد وجود نیز کیفری دعوای ، حقوقی دعوای بر عالوه دعوی طرفین بین چنانچه
 . گردد کیفری دعوای

 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب 
 .  شود مطرح گفتگو شورای در موضوع این نیز بنده نظر به
 (۹)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه  

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 و یابد حضور خود حقوق و حق از دفاع برای کارفرما حالیکه در آید نمی بعمل دعوت کارفرما از آور زیان و سخت کار بدوی جلسات تشکیل در

 .  میشود قطعی روز 15 از بعد و دارد اعتراض مهلت روز 15 بدوی هیئت رأی.  نماید ارائه خصوص این در کامل توضیحات
 :اجتماعی رفاه و ،کار تعاون کل اداره محترم معاون – علیزاده آقای جناب

 کرده تدوین را کتابی پزشکی علوم دانشگاه.  شده مشخص هیئتها ترکیب 8 ماده در.  است جانبه سه ترکیب آور زیان و سخت مشاغل ترکیب
 .  میشود بررسی کارشناسان توسط کارگر شغل و اردد حضور جلسه در کارگر.  کرده اعالم را خود نظر اظهار و

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 مربوطه کارگاه و شغل محل از موقع به بازدید با شود بررسی باید خود جایگاه در شغلی هر

 : یاجتماع رفاه و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب 
 .  بگیرد قرار ازمایش مورد کار محیط و دستگاه و  یابد حضور کارشناس شغل تشخیص برای باید

 : همدان بازرگانی اتاق دبیر – ایزدی خانم سرکار
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 .  گردد پیگیری موضوع و بگیرد قرار مدنظر باید قانون اصالح
 : اکباتان گاز کنترل شرکت محترم عامل مدیر – جعفری آقای جناب
 .  میشود حاضر شرکت در خود حضور دلیل از اطالع و خبر بدون معموال کار اداره دهنماین

 :عمرانی پیمانکاران انجمن محترم ریاست – درویشی آقای جناب
 رد بازرسی و گذشته آن اتمام از سال چند و میکنیم کار که هایی پروژه.  باشد نباید "اصال عمرانی مجموعه در آور زیان و سخت کار ماهیت

 گیرد؟ قررار بازرسی مورد چندسال از بعد کارگر شکایت با است ممکن چطور نپذیرفته صورت انجام وقت
 (11)شرح مذاکرات مربوطه به دستورجلسه  

 :همدان اتاق اجتماعی رفاه و کار کمیسیون محترم ریاست – فالح آقای جناب
 : دارد وجود ذیل بشرح کار اداره جامع سامانه در اشکال مورد 15
 دلیل به نمیشود کار روابط کارشناس کارتابل وارد دهی نوبت برای کردند ثبت را خود اعتراض طرفین که هایی پرونده از تعدای -1

 شود می فراهم دعوی طرفین حق تضیع موجبات نتیجه در سامانه مشکالت
 ویرایش امکان نتیجه در میشوند سیستم خطا دچار انکاربر خواست داد لغو یا احکام اجرای درخواست یا نمایندگی ثبت زمان در گاها -2

  ندارد وجود
  ندارد را بدوی مرحله در تحقیق گزارش مشاهده امکان نظر تجدید هیات اعضا و کار اداره کارشناسان -3
  اینترنت و سامانه در افزاری نرم مشکالت دلیل به دارند شکایت پیامک نشدن ارسال به نسبت کاربران از بسیاری -4
 لینک این که میشه مواجه رای دانلود امکان برعدم مبنی اداره به افراد مراجعه با موارد از بسیاری در رسیدگی جلسه نتیجه نمایش -5

 ندارد وجود امکانش هنوز ولی کنند دانلود را رای که دارند انتظار کاربران و است نشده صادر رای هنوز و هست کاربران اطالعات جهت صرفا
 میشوند مجواجه کاربر نارضایتی با که
 میگردد منجر جلسه تعطیلی به حتی  میشود رسیدگی انجام در مشکل بروز باعث که اینترنت کندی یا اینترنت قطع -6
  بجای ها پرونده اطالعات به رسیدگی زمان در میشود ناچار هیات که طوری به میشود هیاتها رسیدگی در وقفه باعث که سامانه قطع -۷

  نمایند تنظیم و رسیدگی جلسه صورت در کارگروکارفرما اختیار در مدارک روی از نهساما
 در که شوند پرونده وارد شخصی های سیستم طریق از وبایستی ندارند سیستم هیات اعضای سایر ادارات محدود امکانات به باتوجه -8

 با اعضا که بابت این از تحلیل و کننده مراجع اطالع عدم و همراه فنتل طریق از سیستم نشدن باز قبیل از  رابطه این در ای عدیده مشکالت
  میشود منجر نداشته توجه طرفین صحبنهای به و کرده بازه گوشی

 کما ندارد وجود مدارک تمامی بررسی و دانلود امکان رسیدگی کم زمان و دعوی طرفین مدارک باالی حجم به توجه با اوقات بعضی -۹
 کامل مدارک به دستری کم مدت این در اعضا و امده پایین بسیار رسیدگی نتیجه اند گردیده گذاری بار سایر عنوان با کمدار غالبا  اینکه
 ندارن را تصمیم اخذ جهت

 میگردد دادرسی اطاله باعث که کاربران توسط ناصحیح بارگذاری دلیل به ها پرونده به رسیدگی امکان عدم -11
 تصمیمات ابالغ عدم علت اینکه لحاظ از اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره نماینده توسط ها پرونده وضعیت رویت  امکان عدم -11

 باشد می نمایندگان از یک کدام نظر اظهار عدم بخاطر هیات
 دادرسی واطاله رسیدگی فراینده شدن طوالنی موجبت موقع به نظر اظهار در ها هیت عضو نمایندگان  رای اعالم در تسریع عدم -12

 میگردد
 ندارد وجود هیات اعضا سایر برای ان ارسال و جلسه رییس امضای از بعد رای ویراش امکان  -13
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 این که شد می  ندارد وجود ابالغ  جهت سامانه کنترل امکان مدعوین حضور عدم صورت در ندارد وجود ابالغ کنترل سامانه این در -14
 ضعف و مشکالت معطل پرونده هم شود طرف بر سامانه نواقص هم زمان مرور به تا گیرد قرار قبل فیزیکی رسیدگی کنار در همزمان سامانه

  است نشده تهیه دادرسی ایین با منطبق سامانه این  ودرضمن نشود ها
 غیر واصل بودن تخصص و فنی واصل بودن فوری اصل شامل دعوی، به رسیدگی اصول مشمول رسیدگی طرز این با سامانه -15

 .دهد می دست از را بودن رایگان اصل و بودن یفاتیتشر
 : اجتماعی رفاه و کار کل اداره محترم کل مدیر – شعبانی آقای جناب

 .  هستیم گفتگو شورای جلسه در مسائل این طرح موافق و داریم قبول را شده ذکر موارد تمامی ما
 


