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 دستَرکار جلسِ:

 و ارائه راهکار براي كاهش آن عمومی و ضعف فرهنگ كار در جامعه كارگریسي ها و دالیل  بررسی زمینه  

 

 بب حضًر 99در سبل  یخزاسبن رضً یمعبدن ي کشبيرس ع،یصىب ،یاتبق ببسرگبو مسئًلیت هبی اجتمبعی ًنیسیکم وشست سًمیه

هبی مسئًلیت هبی اجتمبعی، تجبرت، حمل يوقل يتزاوشیت، سزمبیه گذاری ي ببسار پًل، صىعت،  کمیسیًن هیبت رئیسه اعضبی محتزم

اتبق  مزکشیدر محل سبختمبن  کبر مبلیبت ي تبمیه اجتمبعی ي همچىیه شًرای محتزم وظبرت راهبزدی کمیسیًوهبی اتبق مشهد

 .بزگشار شدبسرگبوی ب

  رئیس کمیسیًن مسئًلیت َبی اجتمبػی اتبق ببسرگبوی مشُدحمیدی 

  ای  ّبی غیشهَلذ ثبػث ؿذُ تب تَاى ًیشٍی وبس ًیض ثِ ًیت وؼت ػَد ثیـتش، ثِ ایي حَصُ ّذایت ؿَد ٍ پذیذُ ػَد ًْفتِ دس فؼبلیت

دس ؿىل جذیذ خَد ؿىل ثگیشد. الجتِ وِ ثش ایي ثبٍسین ّوچٌبى چبلؾ تأهیي اؿتغبل ًیض دس ایرشاى ثرِ ػٌرَاى    « وبسگشیضی»ثب ػٌَاى 

 ػت.یه دغذغِ اصلی هغشح ا

          ُاگشچِ ثشداؿت ّب اص هفَْم وبسگشیضی ثؼیبس هتفبٍت اػت، اهب ثبیذ ارػبى وٌرین دس حربل حب رش ثرب ؿرىل هتفربٍتی اص ایري پذیرذ

هَاجْین، چٌبًىِ ًیشٍی وبس سغجت ثیـتشی داسد تب عشیك فؼبلیت ّبی غیشهَلذ صًذگی خَد سا تأهیي وٌذ پغ ثب اعویٌربى اص وؼرت   

لذم ًوی گزاسد. وبسفشهب ًیض ًوی تَاًذ دسآهذی هؼبدل دسآهذ داللی ٍ فؼبلیت ّبی ػَداگشاًِ ثرِ وربسگش   ػَد ثیـتش، ثِ حَصُ تَلیذ 

 ثذّذ، چشا وِ لیوت توبم ؿذُ وبال سا ثبصاس ثشًوی تبثذ.

  تحصیلی الجتِ فضبی اؿتغبلی وـَس ًیض ثب هحذٍدیت ّبیی هَاجِ اػت. فبسؽ التحصیالى داًـگبّی، اغلت لبدس ثِ جزة دس حَصُ ّبی

خَد ًیؼتٌذ ٍ دسگیش حشفِ ّبیی هی ؿًَذ وِ وؼت ػَد وَتبُ هذت دس آى تضویي ثیـتشی داسد. دس ٍالغ ًیشٍی جَاى سغجتری ثرِ   

ای ثلٌذهذتی سا دًجبل هی وٌذ، ًذاسًذ. ایشاد ایي هؼئلِ اص ػیؼتن آهَصؿری وـرَسهبى ًـرأت هری      فؼبلیت ّبی هَلذ وِ ًگبُ تَػؼِ

 ْشُ ٍسی هجتٌی ثش ػلن ٍ داًؾ تجییي ٍ تشٍیج ًـذُ اػت.گیشد، ػیؼتوی وِ دس آى ث

 صبدقی، دبیز کمیسیًن مسئًلیت َبی اجتمبػی اتبق ببسرگبوی 

  ػَاهل هختلفی ّوچَى داًؾ هذیشیت، هؼئَلیت ؿٌبػی ؿخصی ٍ اجتوبػی، صهیٌِ ّبی فشٌّگی ٍ التصبدی ٍ ًَع ساثغِ هیبى ػَاهل

ّؼتٌذ.  ؼف اخالق وبسی ٍ پبییي ثَدى ویفیت تشثیت اجتوبػی ؿبهل آهَصؽ ّبی  دخیل« وبسگشیضی»وبس، دس ؿىل گیشی هفَْم 

 خبًِ ٍ هذسػِ ٍ اًَاع تجؼیض ّب، اص ػلل هْن صهیٌِ ػبص ثشای وبسگشیضی ثِ ؿوبس هی آیٌذ.

 تشیي ػوت ّب وِ  ػبدات ٍ تَاى اجشایی وبسوٌبى ؿبغل دس دػتگبُ ّبی دٍلتی، اص وبسهٌذ ٍ وبسؿٌبع ٍ هذیش ٍ هؼئَل گشفتِ تب ػبلی

ؿرًَذ ٍ ًرِ ػورل ٍ اجرشای وربس       دس ٍصاست هؼتمش اػت، صشفبً ثِ ًَؿتي ٍ تٌظین ًبهِ ٍ گضاسؽ ٍ پُشوشدى فشم ٍ جذٍل هحذٍد هی

 ٍالؼی. توبهی ایي هؼبئل ثِ هَ َع وبسگشیضی دس جبهؼِ داهي صدُ اػت.

 یظ صهبى وِ صهیٌِ اًجبم وبس هؤثش سا اص ثیي ثرشدُ اػرت،   ًجَدى تؼشیف دسػت ٍ لبًًَوٌذ اص هفَْم وبس، ًذاؿتي دسن دسػت اص ؿشا

ای، ًبتَاًی همبهبت هبفَق دس ًظبست ثش ػولىشدّب، ًبتَاًی دس اػتفبدُ دسػت اص آهربس ٍ   اسجحیت دادى ثِ ظَاّش ٍ ًوبیؾ ّبی جلؼِ

فمظ ًیّت، ٍ وبس سا ثب ٍػظ ٍ خغبثِ اؿرتجبُ   ًجَدى ثشًبهِ سیضی ٍالغ گشایبًِ ثشای اداسُ اهَس، ًتیجِ گشا ًجَدى ٍ اوتفب وشدى ثِ داؿتي

 گشفتي اص هْن تشیي دالیل وبسگشیضی ٍ  ؼف فشٌّگ وبس دس جبهؼِ اهشٍص ثِ ؿوبس هی آیذ.
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    ،وبس تشٍیجی ٍ آهَصؽ ثشای هغبلؼِ لبًَى ٍ ثبالثشدى دسن ػوَم هشدم ٍ هؼئَالى اص سٍح حبون ثش لَاًیي ثِ ٍیظُ دس حَصُ التصربد

فشٌّگی تجذیل ؿَد تب ٍ ؼیت وًٌَی دػتخَؽ تغییش ٍ اصالح ؿَد ٍ ًؼل ّبی ثؼذی تلمی ثْتشی اص آى داؿتِ ثبیذ ثِ یه ًْضت 

ثبؿٌذ. ثشای ایي هٌظَس اتبق ثبصسگبًی هی تَاًذ ثب تشٍیج ؿبیؼتِ ػبالسی ٍ ووه ثِ آهَصؽ ّبی هؤثش ثِ تمَیت فشٌّگ ػوَهی وبس 

 ووه وٌذ.

 ي تأمیه اجتمبػی اتبق مشُد اثىی ػشزی، رئیس کمیسیًن مبلیبت، کبر 

  ِهری  تٌرضل  حربل  دس ّوچٌبى ٍسی ثْشُ ثؼیبس، ّبی تالؽ سغن ػلی ٍ اػت هٌفی وـَسهبى دس ٍسی ثْشُ سؿذ ًشخ  ػبل ّبػت و 

 وربّؾ  ؿربّذ  ّن ثبص تىٌَلَطی، ػغح ٍ تحصیالت ػغح استمبی ٍ اًؼبًی ًیشٍی سٍی ثش ثؼیبس گزاسی ػشهبیِ سغن ثِ ٍالغ دس ثبؿذ،

 .ّؼتین ٍسی ثْشُ

 وربسگش  فؼبلیت ػبػت هیضاى ثِ  ًظبم تؼییي حمَق ٍ دػتوضد دس وـَس هب ًظبم ٍلت هضدی اػت، ثشاػبع ایي ًظبم ٍ  ِ  ثشاػربع  ًر

ثش ایي ؿبیؼتِ ػبالسی  ػالٍُ. یبثذ ًوی تخصیص پبداؿی گًَِ ّیچ وبسگش ثشای دیگش ثیبى ثِ. گیشد هی تؼلك دػتوضد اٍ، وبس خشٍجی

دس ػبصهبى ّب ٍجَد ًذاسد ٍ افشاد فشٍدػت ثش افشاد صثشدػت حبوویت داسًذ. ًىتِ لبثل تَجِ دیگش آى اػت ورِ اؿرشافی گرشی دس    

 ػبصهبى ّبی وـَس هب ثِ خَثی هـَْد اػت ٍ توبهی هَاسد هزوَس ػجت وبسگشیضی دس جبهؼِ ؿذُ اًذ.

 ِافشاد وبسگشیض ًیؼتٌذ ٍ ثِ فؼبلیت وشدى ػاللِ هٌذ ّؼرتٌذ. فشٌّرگ پرشٍسؽ وَدوربى دس      دلیل پیـشفت وشُ ٍ طاپي ایي اػت و

خبًَادُ ّبی ایشاًی ًیض یىی اص دالیل وبسگشیضی ثِ ؿوبس هی آیذ. لزا ثشای حزف اؿشافی گشی اص ػبصهبى ّب ثبیرذ دیَاسّرب سا حرزف    

داسد، ًخؼت آًىِ وبسهٌذاى ثِ ػَْلت دس دػتشع لشاس داسًرذ،  وٌین ٍ پشػٌل ثبیذ دس ػبلي ّب فؼبلیت وٌٌذ، ایي هؼبلِ چٌذ حؼي 

 دٍم ثِ دلیل ًظبست ثش فؼبلیتـبى ثْشُ ٍسی وبس افضایؾ خَاّذ یبفت.

  سؿذ ًشخ ثْشُ ٍسی هٌَط ثِ آى اػت وِ هذیش ػبصهبى دػت اص اؿشافی گشی ثشداسد ٍ ّن ػلؼلِ هشاتت دس ػبصهبى ّب وبّؾ پیذا

 چبثه ٍ هٌؼغف ثبؿٌذ. وٌذ، چشا وِ ػبصهبى ّب ثبیذ

  ريشىک رئیس کمیسیًن تجبرت اتبق ببسرگبوی مشُد 

 ًجرَد ؿرفبفیت ٍ   ، ثِ اػتمبد ثٌذُ هٌظَس اص وبسگشیضی، فشاس وبسگشاى اص وبس ًیؼت ثلىِ همصَد ّوبى فضبی هٌبػت وؼت ٍ وبس اػت

 حوبیتگشی، اص جولِ هَاًغ تَلیذ ثِ ؿوبس هی آیٌذ.

  ِلبًَى خصَصی، ثخؾ حبهی ظشفیت تٌْب ثبیذ گفت اػت ؿذُ وـَس دس وبسگشیضی ػجتوِ  وبس ٍ وؼت ًبهؼبػذ فضبیثب تَجِ ث 

ت ٍ وبس اػت وِ هتأػفبًِ ثِ آى ػول ًوی ؿَد ٍ اجشای ایي لبًَى آًچٌبى وِ ثبیذ اص ػَی ثخؾ خصَصی وؼ فضبی هؼتوش ثْجَد

 هغبلجِ ًـذُ اػت.

 بق مشُدداوشًر، وبیب رئیس کمیسیًن مسئًلیت َبی اجتمبػی ات 

      هتأػفبًِ ػَاهل ثؼیبسی ّؼتٌذ وِ وبسوشدى سا دس جبهؼِ ثی اسصؽ تلمی هی وٌٌذ. ایي دس حبلی اػرت ورِ ثضسگترشیي اسصؽ ثرشای

 اًؼبى وبس وشدى اػت.

        ثبیذ ساّىبسی اًذیـیذُ ؿَد تب جلَی ّش گًَِ اػوبل فـبس ثش سٍی فؼبالى التصبدی گشفترِ ؿرَد ٍ هتأػرفبًِ ایري فـربسّب اص ػرَی

دس وـَس هب ًیشٍی وبسی وِ فؼبلیت داسًذ اص دسآهذ چٌذاًی  هتبػفبًِػیؼتن اجشایی وـَس ثش سٍی فؼبالى التصبدی اػوبل هی گشدد. 

ؼىغ وؼبًی وِ فؼبلیت ًذاسًذ ػَد ثیـتش وؼت هی وٌٌذ چَى ػَداگشی دس وـَس هب اًتفبع ثیـتشی داسد ثشخَسداس ًیؼتٌذ ثلىِ ثبل

 ٍ ایي هؼبلِ خَد ثِ وبسگشیضی دس جبهؼِ داهي هی صًذ.
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  چمىیبن، رئیس کمیسیًن سزمبیٍ گذاری ي ببسار پًل اتبق ببسرگبوی مشُد 

 ٍالغ ثبیذ افشاد تحصیلىشدُ داًـگبّی حرَل هحرَس وربسگشیضی دس جبهؼرِ اص      ؿٌبخت هجبًی وبسگشیضی ًیبص ثِ وبس پظٍّـی داسد، دس

سٍیىشدّبی هختلف ٍ اص هٌظش الـبس هتفبٍت دس ثخؾ ّبی وبسگشی، وبسفشهبیی ٍ دٍلت تحمیك ٍ پرظٍّؾ وٌٌرذ ٍ هتأػرفبًِ هرب ثرب      

 . ؼف پظٍّؾ هَاجِ ّؼتین

 اص افشاد دس وَتبُ هذت ٍ ثی صحوت ثِ ٍ ؼیت التصربدی ثؼریبس    گؼیختگی دس ًظبم ّبی التصبدی ٍ اجتوبػی ثبػث ؿذُ تب تؼذادی

 ثبالیی دػت پیذا وٌٌذ وِ ایي هؼألِ یىی اص هْن تشیي دالیل وبسگشیضی دس جبهؼِ ثِ ؿوبس هی آیذ.

  بدی ػذم تٌبػت ثیي فشصت ّبی وبسی ثب تَاًوٌذی ّبی افشاد جَیبی وبس ًیض هی تَاًذ یىی اص دالیل وبّؾ سغجت ثِ فؼبلیت التصر

 ثبؿذ.

      ًَع ادثیبت هب دس تؼشیف ٍصاستخبًِ ثشای وبس، ثب آًچِ ثبیذ ثبؿذ هتفبٍت اػت. هب ًْبدی تحت ػٌرَاى ٍصاست وربس ٍ سفربُ اجتوربػی

داسین ایي دس حبلی اػت وِ ٍصاست وبس دس وـَسّبیی هبًٌذ اًذًٍضی ػٌبٍیٌی ّوچَى اًؼبى تَاًوٌذ ٍ تَاًوٌذػربصی صًربى داسد. لرزا    

ی سثظ ثشای ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ وبس، ثِ دًجبل تَاًوٌذػبصی اػت. تٌْب دس وـرَس طاپري هبًٌرذ ایرشاى ٍصاست وربس دس      ٍصاستخبًِ ر

ػٌَاًؾ ولوِ سفبُ سا گٌجبًذُ اػت. دس ٍالغ وـَس طاپي تَاًؼتِ اهٌیت ؿغلی سا ثشای وبسگشاًؾ فشاّن ثیبٍسد ٍ دس حبل حب ش ًیض ثِ 

 حبلی اػت وِ دس وـَس هب وبسگشاى اص اهٌیت ؿغلی ثشخَسداس ًیؼتٌذ.فىش سفبُ ًیشٍی وبس اػت. ایي دس 

 صفبر، دبیز کمیسیًن مؼدن ي صىبیغ مؼدوی اتبق ببسرگبوی مشُد 

     عی ػبل ّبی گزؿتِ تٌْب داسایی وِ اص آى حفبظت ًـذُ ًیشٍی وبس هضد ثگیش ثَدُ اػت. تَسم ثبػث ؿذُ حمَق توربهی وبسهٌرذاى

هیضاى ثِ دػتوضد ًیشٍی وبس افضٍدُ ؿذُ اػت؟ دس لجبل اتفبلبتی وِ دس جبهؼِ سخ هی دّذ چِ اًتظبسی اص ًیرشٍی   ثِا بفِ ؿَد اهب 

 وبسگش داسین؟

   .دس وـَس هبلضی دٍلت ثشای وبسگشاى هؼىي اسصاى ایجبد وشدُ ٍ یه ثخؾ اص فـبس تَلیذ سا ثب اسائِ هؼىي اسصاى، وبّؾ دادُ اػرت

 گشفتِ ػْذُ ثش سا وبسگشی فـبسّبی اص ثخـی وبّؾ ٍ ججشاى تَلیذوٌٌذگبى، ٍ وبسآفشیٌبى هـبسوت ثب وـَس ایي دس  دس ٍالغ دٍلت

 .اػت

   تَلیذ، یه جبدُ دٍ عشفِ ثیي وبسآفشیي ٍ وبسگشاى اػت اهب هتأػفبًِ هب ًتَاًؼتِ این ػیؼتن ٍ هىبًیضهی سا ایجبد وٌین وِ هٌبفغ ّرش

 دٍ لـش ثِ عَس هـتشن ٍ هتؼبدل دیذُ ؿَد.

  شزکب، وبیب رئیس کمیسیًن سزمبیٍ گذاری ي ببسار پًل اتبق مشُد 

  ًـأت گشفترِ ٍ  « ؿٌبخت ػشفصل ّبی هـتشن»ٍ « احتشام ٍ دسن هتمبثل»، «گفت ٍ گَ»، «تؼبهل»هؼتمذم وِ تَػؼِ اص چْبس اصل

ّوِ چیض ثش هجٌبی ایي چْبس اصل ؿىل هی گیشد. الجتِ دٍ چبؿٌی ًیض الصم اػت تب ثِ آى ّذف هتؼبلی دػت یبثین. ًخؼت صرذالت  

ؿوٌذاًِ ٍ داًؾ هحَس اػت. اگش وـَسّب تَػؼِ پیذا هی وٌٌذ ثشاػبع ایي چْبس اصل حشورت  دس سفتبس ٍ گفتبس، ٍ دیگشی تالؽ َّ

 وشدُ اًذ. 

  سمبویبن یشدی، رئیس کمیسیًن حمل يوقل ي تزاوشیت اتبق مشُد 

 ٌذ هجحث سا ثشای ثشسػی هؼبلِ وبسگشیضی دس جبهؼِ ثبیذ اص ًظشات وبسگشاى ًیض آگبُ ثبؿین، ثب ایي حبل ثشای ثشسػی هَ َع ثبیذ چ

هذًظش داؿت؛ ًخؼت آًىِ وبسفشهب اص ًیشٍی هتخصص دس جبی خَد اػتفبدُ ًوی وٌذ ٍ یب ثشای وبّؾ ّضیٌِ ّب اص یه ًیشٍ دس چٌذ 

 پؼت اػتفبدُ هی وٌذ. ایي هؼبئل ػجت وبسگشیضی هی ؿَد.
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   ِپذیذُ وبسگشیضی داهري صدُ اػرت. فمرذاى    ػالٍُ ثش ایي ًجَد یه ثشًبهِ هذٍى ثشای ثٌگبُ ّبی التصبدی اص دیگش هؼبئلی اػت وِ ث

اػتوبد ثیي ًیشٍی وبس ٍ وبسفشهب اص دیگش هؼبئلی اػت وِ وبسگشیضی سا هَجت ؿذُ اػت. الجتِ ثخـی اص ایي اػتوبد ثِ وبسفشهرب ثربص   

ی سا اص ایري  هی گشدد. هتأػفبًِ ؿبّذین وِ دس وـَس هب ّش سٍص ثخـٌبهِ ّبی هتؼذدی صبدس هی ؿَد ٍ لغؼب وبسفشهب فـبس هضربػف 

 ثبثت هتحول هی ؿَد ٍ ایي هؼبلِ ؿشایظ وبسگشاى سا ًیض تحت الـؼبع لشاس هی دّذ.

 َبی اتبق مشُد امتی، مسئًل وظبرت راَبزدی کمیسیًن 

   ِوبسگشیضی، تلٌگشی اػت تب ثذاًین وِ دس حَصُ والى التصبدی چِ هیضاى تَاًؼتِ این وبسآفشیي ٍ ػشهبیِ گزاسهبى سا حفظ وٌین ٍ ثر

 بى اهیذ دّین.آً

       0دس وـَسّبی پیـشفتِ دًیب ًظبم هذٍى ٍ هـخصی ثشای فؼبالى التصبدی ٍجَد داسد؛ ثِ عَسی ورِ ًیرشٍی وربس دس ایري وـرَسّب 

 ػبػت هفیذ دس حبل فؼبلیت ّؼتٌذ. ایي دس حبلی اػت وِ چٌیي ػبختبس هٌظوی دس وـَس هب ٍجَد ًذاسد.

 شیت اتبق ببسرگبوی مشُدػطبیی، وبیب رئیس کمیسیًن حمل ي وقل ي تزاو 

  ثٌذُ ثش ایي ثبٍس ًیؼتن وِ ایشاًی ّب تٌجل تشثیت ؿذُ اًذ، چشا وِ ثؼیبسی اص فؼبالى التصبدی دس ؿشایظ دؿَاس پشٍسؽ یبفتِ اًذ ٍ دس

 ػخت تشیي ؿشایظ التصبدی دس حبل فؼبلیت ّؼتٌذ.

 ػلیِ ثخؾ خصَصی لبًًَی سا تذٍیي وٌٌذ. لزا پیـٌْبد  ثخؾ خصَصی ثبیذ آى لذس هغبلجِ گش ثبؿذ وِ ًوبیٌذگبى هجلغ ًتَاًٌذ ثش

 هی ؿَد وِ ثخؾ خصَصی دس هیضّبی تصوین گیشی، پُشلذست تش اص ؿشایظ فؼلی ظبّش ؿَد.

 رخصت، رئیس کمیسیًن صىؼت اتبق ببسرگبوی مشُد 

  ثؼریبسی اص ػرشهبیِ گرزاساى     ثب ؿشایظ فؼلی ًوی تَاى اًتظبس داؿت وِ ػشهبیِ گزاسی خبسجی جزة ؿَد. هتأػفبًِ دس حبل حب رش

ایشاًی دس وـَس تشویِ دس حبل ػشهبیِ گزاسی ّؼتٌذوِ ایي هؼألِ دس آیٌذُ خؼبست ّبی ثؼیبس ػٌگیٌی سا ثرِ التصربد وـرَس ٍاسد    

 خَاّذ آٍسد.

     ُثرِ حرَصُ   دس گزؿتِ هب ثِ پذیذُ فشاس هغضّب اػتٌبیی ًذاؿتین اهب ثب گزؿت صهبى هتَجِ فمذاى ًخجگبى ٍ آػیت ّربی تحویرل ؿرذ

 التصبدی ؿذُ این. دس ٍالغ ثبیذ ثؼتش ثشای ًخجگبى دس وـَس هْیب هی ؿذ تب ًخجگبى دس وـَس هبًذگبس هی ؿذًذ.

    هتأػفبًِ ثؼتشی ثشای اختالع تَػظ دٍلت دس وـَس فشاّن ؿذُ اػت ٍ ػالٍُ ثش ایي ًوبیٌذگبى هجلغ ًیض ثِ سػبلت ٍالؼری خرَد

 وَؿؾ سا اص هشدم، وبسفشهبیبى ٍ وبسگشاى گشفتِ اػت.ػول ًوی وٌٌذ، ایي فؼبدّب حغ تالؽ ٍ 

 

ٍّشگراى داًشگاّی سپردُ شَد تا ژای ًداشت فقط پیشٌْاد شد هَضَع بِ پ ایي جلسِ هصَبِ هصَبات جلسِ:

 بررسی ٍ ًتیجِ را اعالم کٌٌد. دستَر جلسِ ر زهیٌِد
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