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١ برگ تعداد صفحــات:
صورتجلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی

١٤٠١/٠٢/٢٤ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاریخ برگزاری
١ شماره جلســه:

١٠:٠٠ ساعت خاتمه: ٨:٠ ساعت شروع جناب آقای فخرموحدی دبیر جلسه: جناب آقای اثنی عشری رئیس جلسه:

     دستورکار جلسه:
اعالم نظر تشکل های صنفی استان خراسان رضوی درباره موضوعات تامین اجتماعی -١

نشست کمیسیون  مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز شنبه  مورخه 
١٤٠١/٠٢/٢٤ ساعت ٨:٠٠  باحضور ریاست محترم تامین اجتماعی استان خراسان رضوی، اعضای محترم کمیسیون مالیات، کار و 

تامین اجتماعی و میهمانان مدعو در محل ساختمان شماره ١ اتاق بازرگانی پیرو دستور جلسه دوم برگزار شد.

گزارش اولین جلسه پایگاه ملی گفتگوی سه جانبه گرایی با موضوع قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور  طی هماهنگی 
بعمل آمده جلسه در روز شنبه مورخ ۲۴ / ۲ / ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان و کارشناسان رسمی معرفی شده اداره کل تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی ، اتاق بازرگانی ، انجمن مدیران صنایع، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ، خانه صنعت ، معدن و 
تجارت ، کانون کارآفرینی ، اتاف اصناف ، اتاق تعاون ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ، کانون انجمن های صنفی 
کارگران ، کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار ، مجمع نمایندگان کارگران، کانون بازنشستگان بیمه شده ، خانه کارگر ، 
شورای مرکزی جامعه اسالمی کار ، حزب اسالمی کار و تنی چند از اندیشمنان و صاحب نظران این حوزه در محل اتاق 
بازرگانی استان تشکیل گردید.  در ابتدای جلسه ضمن معرفی و اهداف پایگاه ملی گفتگوی سه جانبه گرایی ونقش مؤثر آن 
در ایجاد زمینه اصالح و توسعه ساختارهای مهم و قوانین و ضوابط مرتبط با مشکالت مبتالبه ، گزارشی اجمالی و آمار تحلیل و 
مقایسه ای از وضعیت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و همچنین نحوه اجرا و سازوکار مشابه این قانون در سایر کشورها 
توسط اینجانب ارائه گردید. در ادامه حاضرین در جلسه در خصوص ضرورت و فرصت مغتنم تشکیل پایگاه ملی گفتگوی سه 
جانبه گرایی ، لزوم نگاه فراگیر ، ملی ، همه جانبه و فراصنفی به موضوع جلسه ، ضرورت بازنگری در کلیات ، جزئیات ، 
سازوکار اجرایی و فرایندهای مرتبط با قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ، نحوه ادامه روند برگزاری جلسات ، مؤلفه 
های مؤثر در بروندادهای علمی و عملی پایگاه ، باید ها و نباید ها و کلیات تأثیرگذار در احصاء نتایج قابل اتکاء ، چارچوب و 

محدوده افراد حاضر در جلسه ، ضرورت همراهی و حضور مسئولین کشوری مرتبط و ... مطالبی ارائه نمود. 

مقررشد : حداکثر ظرف مهلت یک هفته ، نظرات کارشناسی حوزه های مختلف احصاء و به این اداره کل واصل گردد تا در
جلسه کمیته زیرگروه تخصصی پایگاه مورد نقد ، بررسی و تلفیق قرار گرفته و سپس به منظور ارائه نظرات اعضاء در

جلسه اصلی مطرح گردد .

حاضرین جلسه: 
آقایان: اثنی عشری- امیر مقدم- ابوی -سلمانی -وفا -زینعلی- رسولی- خدادادیان- متین فر -خیرآبادی- یزدان بخش- کابلی -احمدآبادی- خانی زاده -عبدالله زاده- محسنی 

-سهرابی -رمضان
  خانمها :قلی زاده -افشاری- راستین پور


