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گزارش انجمن

 مقدمه
در اجرای اصول 104 و 106 قانون اساسی، قانون 
ش��وراهای اسالمی كار در س��ال 1363 به تصويب 
مجلس ش��ورای اسالمی رسيد به موجب اين اصول 
هدف تاسيس شوراها تامين قسط اسالمی و همكاری 
در تهي��ه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيش��رفت 
امور واحدهای توليدی، صنعتی و كش��اورزی بيان 
ش��ده است. منظور و قصد نهايی از تشكيل شوراها 
»پيشرفت امور در واحدهای توليدی و صنعتی است« 
و همه تالش ها بايد حول محور توليدی متمركز گردد. 
هدف نخس��ت طرح اوليه آن نيز ايجاد تشكل های 
صنفی بود اما با بررس��ی  آن در مجلس، وظايف و 
اختيارات اين ش��ورا افزايش يافت و به اهرم كنترل 
كننده مديريت تبديل شد تا آنجا كه حق بازرسی و 
نظارت بر كار مديريت نيز به اين شورا تفويض گرديد. 
در سال های اجرای اين قانون شوراهای اسالمی كار و 
مديريت به عنوان دو قطب دافعه يكديگر قرار گرفتند 
و بيشترين وقت شوراها مصروف اين گرديد تا هرچه 
بيشتر اختيارات خود و امتيازات كارگری را افزايش 
دهد. به همين دليل اصالح اين قانون امری ضروری 
اس��ت. با اينحال طرح اخير اصالح قانون شوراهای 
اسالمی كار نيز كه با امضای 46 نماينده مجلس در 
تاريخ 9 مرداد 1397 اعالم وصول گرديده در تالش 
اس��ت تا با افزايش اختيارات شورا بيش از پيش در 
مقابل مديريت ق��رار گيرد. در مقدمه توجيهی اين 

طرح آمده است: 
»قانون شوراهای اسالمی كار يک تشكل دو وجهی 
اس��ت كه از يک س��و در صدد حفظ و تامين منافع 
كارگران است و از سوی ديگر منافع و بقای شركت 
و كارگاه جهت ادامه فعاليت و تامين حقوق كارگران 
را بر خ��ود واجب می داند. به عبارت ديگر موازی با 
كارفرما در شركت فعاليت می كند و به امور واحد به 
منظور انجام درست امور كار نظارت می كند ولی به 
علت وجود تعدادی از قوانين ش��ورا متاسفانه مورد 

سوءاستفاده قرار گرفته است.«
اين در حالی است كه كشور جمهوری اسالمی ايران 
تاكنون به مقاوله نامه های شماره 87 و 98  سازمان 
بين المللی كار ملحق نشده ليكن چون مقاوله نامه های 
مذكور ج��زء مقاوله نامه های حق��وق بنيادين كار 
محسوب مي شود مفيد است كه نمايندگان محترم 
مجلس ش��ورای اسالمی در هنگام تدوين و تصويب 
قواني��ن مرتبط با ايجاد تش��كل ها اعم از كارگری و 
كارفرمايی به اين مقاوله نامه ها توجه نمايند كه به نظر 
می رسد در طرح اصالحيه قانون شوراهای اسالمی 

كار به اين مهم توجهی نشده است.

همچنين بر اساس ماده 101   قانون برنامه چهارم 
توس��عه مقرر شده بود تا نسبت به تهيه برنامه ملی 
كار شايس��ته اقدام ش��ود كه محقق نشد. عالوه بر 
آن به موجب ماده 73   قانون برنامه پنجم توس��عه 
نسبت به اصالح قانون كار و قانون تامين اجتماعی 
و روابط كار اقدام ش��ود كه محقق نگرديد. چنانچه 
اين مواد قانونی در زمان خود اجرا می شدند، اكنون 
ني��ازی به اصالحيه موردی يكی از قوانين مرتبط با 

روابط كار نبود.
از موارد قابل توجه در استقالل تشكل های كارگری 
و كارفرمايی اس��تقالل در شكل گيری، استقالل در 
تامين مالی تشكل توسط اعضا و عدم مداخله دولت 
در تش��كل كارگری و تشكل كارفرمايی و همچنين 
عدم دخالت تش��كل كارگری در وظايف مديريتی و 
عدم دخالت مديران در تش��كل های كارگری است. 
بديهی اس��ت چنانچه موارد اجمالی بر ش��مرده در 
ايجاد و س��پس عمل تش��كل های كارگری رعايت 
نشود نمی توان گفت كه تشكل ايجاد شده مستقل 
اس��ت. به نظر می رس��د در طرح پيشنهادی رعايت 
استقالل تش��كل كارگری )شورارهای اسالمی كار( 

به عمل نيامده است.
در اين گزارش كوش��ش شده است ابتدا تحليلی 
از قانون فعلی و مس��ائل و مشكالت آن بازگو گردد 
و س��پس با بررس��ی طرح اصالحيه مجلس، نكات 
مربوطه در قالب جدول مقايسه ای بيان می گردد. تا 

از اي��ن طريق بتوان در تكميل و اصالح هرچه بهتر 
اين قانون اقدام كرد تا كارگران وكارپذيران در كنار 
مديران واحدهای تولي��دی در به حركت درآوردن 

چرخ توليد موثر باشند.
الف: بررسی مسائل و مشکالت قانون تشکیل 

شوراهای اسالمی کار مصوب 1363/10/30  
همانطور كه ذكر شد هدف های ذكر شده در اصل 
104 قانون اساسی مبين اين امر است كه اساس شورا 
بر پايه همكاری و هماهنگی نهاده شده است. در واقع 
شورا مبرا از مسئوليت اجرايی است و اين مسئوليت بر 
عهده كليه كارگران و مديران واحدهای صنعتی است 
و تنها بايد مديران و مس��ئوالن اجرايی را در جهت 
انجام بهتر امور با ارائه پيشنهاد و نظرات ياری دهد.

با ذكر اين موارد در قانون ش��وراهای اسالمی كار 
كنونی از جمله مواد 13، 18، 19 و 22 و ... در طول 
زمان اجرا )از س��ال 64 تاكنون( چه در امر تفكيک 
وظايف ش��ورا )نماينده كارگر( با مديريت )كارفرما( 
و چه در خصوص  اس��تقالل ش��ورا  )از نظر مالی و 

امثالهم( همواره اختالفاتی بوده است. 
در ماده 13، قسمتی از اختيارات شورا بيان گرديده 
كه جنبه اجرايی دارد و در بس��ياری موارد با فلسفه 
تشكيل شورا كه در قانون اساسی آمده و همچنين 
با مفاد تبصره 3 ماده يک مغاير است. بند »د« اين 
ماده اجازه نظارت به ش��ورا را داده است بدون اينكه 
حدود اين نظارت در قانون روشن شده باشد گرچه 

اظهارنظر كارشناسی درخصوص طرح اصالح قانون تشکيل شوراهای 
اسالمی كار مصوب 1363/10/30
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در م��اده 9 آئين نامه اجرايی بنحوی به جبران اين 
مشكل پرداخته و سعی كرده است كه طريق نظارت 
بيان گردد اما به هرحال مفهوم نظارت يک امر دقيقا 
مديريتی و آمرانه است و به شورا حق می دهد كه در 
تمام امور واحد، به نوعی كنجكاوی و دخالت نمايند 
و به مواد مذكور در ماده 9 آيين نامه قناعت ننمايند.

در ماده 19، مواردی ذكر ش��ده اس��ت كه ش��ورا 
مي تواند در مورد آنها به مديريت پيشنهاد كند ولی 
روش��ن نيست كه مديريت مي تواند آن نظرات را رد 
كند يا خير؟ چون بالفاصله در ماده 26 به شورا حق 
داده است هرگاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون 

عمل نكند، به محكمه قضايی شكايت نمايد. يا در ماده 
18، قيد »بايد« اضافه است و جزء وظايف مديريتی 
است. چرا كه ممكن است تقاضای مدارك مالی شود. 
نكته قابل توجه اين است كه اساساً وقتی برای 
شورا، وظيفه قائل شده و مديريت را مكلف به انجام 
نظرات شورا می كنند، دقيقا می پذيرند كه شورا يک 
نهاد اجرايی است و نه مشورتی ... به عبارت ديگر 
وادار كردن مديريت به اطاعت از نظرات شورا، بدين 
معنی است كه شورا نهادی است دقيقاً هم طراز و 
حتی باالتر كه مي تواند مديريت را زير سوال ببرد 

و او را محكوم به اطاعت از خود نمايد.

با توجه به موارد فوق، نكاتی در ادامه در خصوص 
»طرح اصالح قانون شوراهای اسالمی كار« بيان 
می گردد. قانون شوراهای اسالمی كار و همچنين 
طرح اصالحي��ه آن نه تنها با اكثر قوانين داخلی 
مرتبط با حوزه كار متناسب نيست، بلكه با قوانين 
و مقررات بين المللی از جمله مقاوله نامه های 87 
و 98 سازمان بين المللی كار در تناقض است. در 
اين طرح تالش شده است قدرت شوراهای اسالمی 
كار افزايش يابد. ليكن توجهی به وظايفی كه برای 
شورا تعريف ش��ده است و جزء وظايف مديريتی 

است نشده است.

ب: جدول مقایسه اي قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب 1363/10/30  و  طرح اصالح آن )1397/5/27(

اعالم نظر کارشناسیمتن طرح پیشنهادیمتن قانونماده

1

ماده1� به منظور تأمين قس��ط اس��المی و همكاری 
در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور 
در واحدهای توليدی، صنعتی، كش��اورزی و خدمات، 
ش��ورايی مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به 
انتخ��اب مجمع عموم��ی و نماينده مديري��ت به نام 

شورای اسالمی كار تشكيل می گردد.

تبصره1: مجمع عمومی هر واحد از كليه )كارگران 
و س��اير( كاركنان به اس��تثناء مديريت تش��كيل 

می گردد.

ماده 1- تبصره های ماده )1( قانون بش��رح زير 
اصالح مي شود:

تبص��ره 1- مجم��ع عمومی هر واح��د از كليه 
كارگران و كاركنان به استثنای مديريت تشكيل 
مي شود و در س��طح كانون های استانی و عالی 
كشور نيز مديريت و نماينده او حق شركت در 

هيات مديره ها را ندارد.

ب��ا توجه به تعريف ذكر ش��ده در ماده 1 ش��ورای 
اسالمی كار مركب از نماينده مديريت و كاركنان 
است. قسمت اخير طرح اصالحيه )تبصره ماده 1 
قانون( خالف ماده يک قانون شوراهای اسالمی كار 

می باشد.
با اصالح تبصره 1 ، متن ماده 1 نيز بايد تغيير كند 
چرا كه ديگر اين شورا، شورای كارگری خواهد بود.

تبصره2: جلس��ات مجمع در مرحله اول با حداقل 
دو س��وم اعضا تش��كيل و انتخابات آن با اكثريت 
مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. در صورتيكه 
اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممكن نشود مجمع با 
يک دوم اعضاء تشكيل و رأی گيری به عمل می آيد 
و ني��ز از اعضايی كه در مجمع ش��ركت نكرده اند 
تا رس��يدن به حداقل دو س��وم اعضاء رأی گيری 
مي ش��ود. به هر ح��ال آراء منتخبين نبايد از يک 

سوم كل آراء كمتر باشد.

تبصره 2- جلس��ات مجم��ع در مرحله اول با يک 
دوم اعضا تشكيل و انتخابات آن با اكثريت نسبی 
آرای حاض��ران معتبر خواهد بود. در مرحله دوم با 
هر تعداد اعضا انتخابات برگزار مي شود. همچنين 
تصميمات شورا و مصوبات آن بايد در چهارچوب 
قوانين و مقررات و جهت تأمين منافع حرفه ای و 
صنفی كاركنان، ش��ركت و واحد باشد و مديريت 
در تمامی امور بايد تصميمات شورا را مورد توجه 
قرار داده و پس از طرح در جلس��ات هيات مديره، 
مذاكرات و پيمان های دسته جمعی كليه امور واحد 

لحاظ نمايد.

با اين تغييرات در خصوص تركيب تش��كيل جلسات، 
خواهان اين هس��تند تا جلسات ش��ورا به هر قيمتی 
تشكيل شود . با هر حدنصابی نماينده كاركنان انتخاب 
شود. در صورتی كه انتخاب نماينده با تعداد اندك رای 

نمي تواند منافع كارگران را نمايندگی كند.
در اين تبصره شيوه اكثريت نسبی جايگزين انتخاب به 
شيوه اكثريت مطلق گشته است به اين معنا كه هر فرد 
با هر تعداد رای مي تواند نماينده تمامی كارگران گردد 
در حالی ك��ه نماينده كارگران بايد مورد قبول اكثريت 
كارگران باش��د و تصميماتی كه اتخاذ مي شود از يک 

وجه قانونی و پشتوانه كافی برخوردار گردد.
بنظر می رس��د در طرح پيش��نهادی س��عی شده در 
واحدهای بيش از 35 نفر ش��اغل، شورای اسالمی كار 
تش��كيل گردد. انتخاب شورا )چنانچه نماينده رسمی 
كارگ��ران تلقی گردد( بش��رح تبصره 2 م��اده يک نه 
منطقی اس��ت و نه صحيح اس��ت و نه انتخاب شدگان 
را می توان نماينده اكثري��ت كارگران بنگاه اقتصادی 

دانست.
مضافاً اينكه قسمت اخير تبصره 2 طرح پيشنهادی در 
ارتباط با ماده يک قانون شوراهای اسالمی كار نيست.

گزارش انجمن
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گزارش انجمن

ب: جدول مقایسه اي قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب 1363/10/30  و  طرح اصالح آن )1397/5/27(
اعالم نظر کارشناسیمتن طرح پیشنهادیمتن قانونماده

1

ماده1� به منظور تأمين قس��ط اسالمی و همكاری 
در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور 
در واحدهای توليدی، صنعتی، كشاورزی و خدمات، 
شورايی مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به 
انتخاب مجمع عمومی و نماين��ده مديريت به نام 

شورای اسالمی كار تشكيل می گردد.

تبص��ره1: مجم��ع عموم��ی هر واح��د از كليه 
)كارگران و س��اير( كاركنان به استثناء مديريت 

تشكيل می گردد.

ماده 1- تبصره های ماده )1( قانون بش��رح زير 
اصالح مي شود:

تبص��ره 1- مجم��ع عمومی هر واح��د از كليه 
كارگران و كاركنان به استثنای مديريت تشكيل 
مي شود و در س��طح كانون های استانی و عالی 
كش��ور نيز مديريت و نماينده او حق شركت در 

هيات مديره ها را ندارد.

با توجه به تعريف ذكر شده در ماده 1 شورای اسالمی 
كار مرك��ب از نماين��ده مديريت و كاركنان اس��ت. 
قس��مت اخير طرح اصالحيه )تبصره ماده 1 قانون( 
خالف ماده يک قانون شوراهای اسالمی كار می باشد.

ب��ا اصالح تبصره 1 ، متن ماده 1 نيز بايد تغيير كند 
چرا كه ديگر اين شورا، شورای كارگری خواهد بود.

تبص��ره2: جلس��ات مجم��ع در مرحل��ه اول با 
حداقل دو س��وم اعضا تشكيل و انتخابات آن با 
اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. 
در صورتيك��ه اجتم��اع دو س��وم اعضاء مجمع 
ممكن نشود مجمع با يک دوم اعضاء تشكيل و 
رأی گيری به عمل می آيد و نيز از اعضايی كه در 
مجمع شركت نكرده اند تا رسيدن به حداقل دو 
س��وم اعضاء رأی گيری مي شود. به هر حال آراء 
منتخبين نبايد از يک سوم كل آراء كمتر باشد.

تبصره 2- جلسات مجمع در مرحله اول با يک 
دوم اعضا تشكيل و انتخابات آن با اكثريت نسبی 
آرای حاضران معتبر خواهد بود. در مرحله دوم با 
هر تعداد اعضا انتخابات برگزار مي شود. همچنين 
تصميمات شورا و مصوبات آن بايد در چهارچوب 
قوانين و مقررات و جهت تأمين منافع حرفه ای و 
صنفی كاركنان، شركت و واحد باشد و مديريت 
در تمامی امور بايد تصميمات شورا را مورد توجه 
قرار داده و پس از طرح در جلسات هيات مديره، 
مذاكرات و پيمان های دس��ته جمعی كليه امور 

واحد لحاظ نمايد.

با اين تغييرات در خصوص تركيب تشكيل جلسات، 
خواهان اين هستند تا جلس��ات شورا به هر قيمتی 
تش��كيل ش��ود . با هر حدنصابی نماين��ده كاركنان 
انتخاب ش��ود. در صورتی كه انتخاب نماينده با تعداد 
اندك رای نمي تواند منافع كارگران را نمايندگی كند.

در اين تبصره شيوه اكثريت نسبی جايگزين انتخاب 
به شيوه اكثريت مطلق گشته است به اين معنا كه هر 
فرد با هر تعداد رای مي تواند نماينده تمامی كارگران 
گردد در حالی كه نماين��ده كارگران بايد مورد قبول 
اكثريت كارگران باشد و تصميماتی كه اتخاذ مي شود 

از يک وجه قانونی و پشتوانه كافی برخوردار گردد.
بنظر می رسد در طرح پيشنهادی سعی شده در 
واحدهای بيش از 35 نفر شاغل، شورای اسالمی 
كار تشكيل گردد. انتخاب شورا )چنانچه نماينده 
رس��می كارگران تلقی گردد( بش��رح تبصره 2 
ماده يک نه منطقی اس��ت و نه صحيح است و 
نه انتخاب ش��دگان را می توان نماينده اكثريت 

كارگران بنگاه اقتصادی دانست.
مضاف��اً اينكه قس��مت اخي��ر تبص��ره 2 طرح 
پيشنهادی در ارتباط با ماده يک قانون شوراهای 

اسالمی كار نيست.

تبص��ره3: تصميمات و مصوبات اين ش��ورا بايد 
در چهارچوب اين قانون باش��د و در امور مربوط 
به وظاي��ف مديريت نظرات خ��ود را به صورت 

پيشنهاد مطرح می نمايد.

2
ماده2-  شرايط انتخاب شونده :

الف �  حداقل سن 22 سال.
ب �  حداقل سابقه كار يک سال در همان واحد.
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تبصره: كارگاه هايی كه كمتر از دو سال سابقه دارند مشمول اين شرط 
نخواهند بود.

ج �  اعتقاد و التزام عملی به اسالم و واليت فقيه و وفاداری به قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران.

تبصره: در اقليت های كليمی، مس��يحی و زرتش��تی وفاداری به قانون اساسی 
كافی است.

د �  ع��دم گرايش به احزاب و س��ازمان ها و گروه های غي��ر قانونی و گروه های 
مخالف جمهوری اسالمی.

ه� �  دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.
و �  تابعيت ايران.

ز �  برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخالق.
ح � عدم وابستگی به رژيم سابق و نداشتن سابقه محكوميت كيفری كه به حكم 

دادگاه موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد.
تبص��ره: تش��خيص صالحي��ت كانديداهای عضويت در ش��وراهای اس��المی 
در چهارچ��وب ش��رايط مذك��ور در م��اده فوق به عه��ده هيأتی مرك��ب از :

1 � نماينده وزارت كار.
2 � نماينده وزارتخانه مربوطه.

3 � نماينده منتخب مجمع كاركنان می باشد.

م��اده 2- در بند )2( تبص��ره ماده )2( 
عبارت »نماينده كانون شورای اسالمی 
كار استان« جايگزين عبارت »نماينده 

وزارتخانه مربوطه« مي شود.

با اين اصالح كارگران در اين هيات 
دارای دو رای هستند و عمال رای 

نماينده وزارت كار بالاثر است.

انتخابات شوراها زير نظر وزارت كار برگزار می گردد و مدت اعتبار آن دو سال 3
خواهد بود.

م��اده 3- ماده )3( قان��ون و تبصره )4( آن 
بش��رح زير اصالح، تبصره های )1( و )2( آن 

حذف و تبصره )3( آن ابقاء مي شود:
ماده 2- انتخابات با نظارت كانون استان برگزار 
می گردد و مدت اعتبار آن چهار سال خواهد بود.

هر انتخاباتی نيازمند روش يكسان است 
و دارای مراحلی است كه بهترين مرجع 

آن وزارت كار است.

تبصره1: وزارت كار موظف است آيين نامه انتخابات را حد اكثر دو ماه پس از 
حذفتصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند .

تبصره2: شروع انتخابات شوراها يک ماه پس از تصويب آيين نامه 
حذفانتخابات خواهد بود.

تبصره3: انتخابات هر شورا بايد حداقل پانزده روز پيش از پايان دوره 
شورای قبل انجام شود.

تبصره4: نخستين جلسه شورای هر واحد حداكثر يک هفته پس از انتخابات به 
دعوت نماينده وزارت كار و به رياست مسن ترين اعضا تشكيل و از ميان خود 

يک رئيس ، يک نايب رئيس و يک منشی به اكثريت آراء انتخاب می نمايد.

در تبصره )4( ماده )3( قانون 
عبارت »به دعوت نماينده وزارت 

كار« حذف شود.

شورا در صورت انحراف از وظايف قانونی خود به تشخيص هيأت موضوع 4
ماده 22 منحل می گردد.

5

ش��ورای منحل ش��ده در صورت اعتراض مي تواند بر مبنای اصل 106 
قانون اساس��ی به دادگاه صالح ش��كايت نمايد. حداكث��ر فرصت برای 
اعتراض ده روز از تاريخ ابالغ می باش��د و دادگاه موظف اس��ت خارج از 

نوبت رسيدگی نمايد.

وزارت كار موظف اس��ت پس از انحالل قطعی ش��ورا حداكثر تا دو ماه 6
انتخابات شورای جديد را برگزار نمايد.

گزارش انجمن
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7

سلب عضويت هر يک از اعضای شورا مبنی 
برتخلف از وظايف قانونی و يا فقدان شرايط 
مذكور در ماده 2 به پيشنهاد حداقل دوسوم 
مجموع اعضاء با تأييد هيأت موضوع ماده 22 

امكان پذير خواهد بود.

ماده 4- ماده )7( بشرح زير اصالح مي شود:
ماده 7- سلب عضويت هر يک از اعضاء 

مبنی بر تخلف و يا عملكرد نامطلوب با رأی 
دوسوم مجموع اعضا و با نظارت كانون استان 

امكان پذير خواهد بود.

چرا برای سلب عضويت نياز به دو سوم رای هست 
ولی برای عضويت با يک دوم نيز امكان پذير است؟
اين اصالح با اصالح تبصره 2 ماده 1 در تضاد است.
از طرف ديگر تعريف تخلف بايد مشخص باشد و 

معيار آن معلوم نيست. در صورتی كه معيار وظايف 
قانونی است كه در ماده 13 آمده است.

تبصره1: فردی كه از وی سلب عضويت شده 
طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را 
خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از 

نوبت رسيدگی نمايد.
تبصره2: فردی كه سلب عضويت وی قطعی 
شده باشد نمی تواند در انتخابات دوره بعد 

شركت نمايد.

8

شورايی كه بيش از يک سوم اعضايش استعفاء 
دهند يا فوت نمايند يا مسلوب العضويه گردند 

وزارت كار موظف است برای تكميل شورا 
حداكثر ظرف دو ماه انتخابات را تجديد نمايند.

ماده 5- عبارت »كانون استان« در ماده )8( 
قانون جايگزين عبارت »وزارت كار« مي شود.

در تمام دنيا نمايندگان كارگر خارج از ساعات 
قانونی وظايف شورايی خود را انجام می دهند.

9
ساعاتی كه اعضای شورای اسالمی كار به 

وظايف شورايی مشغول هستند جزء ساعات كار 
آنان محسوب می گردد.

ماده 6- ماده )9( قانون بشرح زير اصالح و 
تبصره )2( آن حذف مي شود:

ماده 9- ساعاتی كه اعضای شورای اسالمی كار 
به وظايف شورايی مشغول هستند و همچنين 

شركت در جلسات هيأت تشخيص و حل 
اختالف و بدوی تجديدنظر سازمان تأمين 

اجتماعی و جلسات و كميته های مربوطه به 
كانون های استانی و كشوری جزء ساعات كار 

آن محسوب مي شود.

كلي��ه كارگ��ران از جمله افرادی ك��ه داوطلب 
عضويت در شوراهای اسالمی كار می شدند بدايتا 
بر اس��اس ماده 7 و ماده 10 قانون كار استخدام 
ش��ده و هر ي��ک از اين افراد ب��ه موجب انعقاد 
قرارداد كار الزم اس��ت متصدی يكی از مشاغل 
تعيين شده موضوع ماده 10 قانون كار باشند لذا 
ساعات كاری كه اعضاء شورای اسالمی كار برای 
انجام كار ش��ورايی انجام می دهند و اين ساعات 
جزء س��اعت كار آنها محس��وب می گردد باعث 

اختالل در وظايف شغلی آنها مي شود.
در ماده 6 طرح پيش��نهادی چنين اس��تنباط 
مي شود كه كارگری كه به موجب ماده 7 و ماده 
10 قانون كار استخدام گرديد چنانچه عضو شورا 
شود ديگر مسئوليتی در خصوص انجام وظايف 

كارگری خود ندارد.
تبصره1: عضويت و ساعات كار اضافی در شورا  

افتخاری است.

تبصره2: مرجع تعيين ساعات كار شوراهای 
اسالمی كار، هيأت موضوع ماده 22 می باشد.

موادی كه در آن هيات موضوع ماده 22 آمده است، 
حذف شده است.

حذف هيات موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسالمی 
كار مشكالت بسيار عديده ای را ايجاد خواهد نمود.

تبصره3: هزينه های ضروری شوراها از طريق 
حق عضويت مجمع كاركنان تأمين می گردد.

تبصره4: تعيين ميزان حق عضويت به عهده 
مجمع عمومی كاركنان می باشد.
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10
ش��ورا در حدود وظاي��ف و اختيارات خود در 
برابر هيأت موضوع ماده 22 و مجمع كاركنان 

مسئول است.

م��اده 7- در م��اده )10( قان��ون عب��ارت 
»كانون هماهنگی ش��وراهای اسالمی كار 
استان« جايگزين عبارت »هيأت موضوع 

ماده )22(« مي شود.

منظور از اين كانون هماهنگی، همان تبصره 1 ماده 
1 است كه نماينده مديريت را حذف كرده اند. حال 

جايگزين هيات موضوع ماده 22 شده است.
ماده 7 طرح پيش��نهادی كاماًل ب��ا تبصره 2 طرح 
پيشنهادی مغاير است در تبصره 2 طرح پيشنهادی 
تش��كيل مجمع را ابتدا با ½ اعضا و در مرحله دوم 
با هر تعداد اعضا پيش��نهاد داده است در صورتيكه 
اعض��اء ش��ورايی كه با توج��ه به تبص��ره 2 طرح 
پيشنهادی انتخاب شدند برای سلب عضويت آنها 

بايد ⅔ اعضا مجمع برقرار نمايند! و...

11

هرگاه مدير يا هيأت مديره نسبت به تصميمات 
ابالغ شده از جانب ش��ورا در حدود وظايف شورا 
اعتراض داش��ته باش��ند می توانند نظر خود را از 
تاريخ ابالغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای 
تجديدنظر نمايند. در صورتيكه ش��ورای مزبور از 
رأی خود عدول ننمايد معترض مي تواند مراتب را 
جهت رسيدگی نهايی به هيأت موضوع ماده 22 

ارجاع نمايد و رأی آن هيأت قطعی است .

ماده 8- در ماده )11( قانون عبارت »هيأت موضوع 
ماده )22(« حذف و عبارت ذيل اضافه مي شود:

»مراتب جهت رس��يدگی نهائی مربوط و وظايف 
ش��ورا به اداره تش��كل كارگ��ری و كارفرمايی و 
 در مرحل��ه بعد به مراجع صالح��ه موضوع اصل 
يكصد و شش��م )106( قانون اساسی مربوط است. 
منظور از مراجع صالحه ديوان عدالت اداری است.«

در اين ماده نيز هي��ات موضوع ماده 22 حذف 
شده است

ديوان عدالت اداری با توجه به وظايفی كه دارد 
نمي تواند بعنوان دادگاه مصالحه قلمداد گردد.

تشكيل مجمع عادی كاركنان سالی يک بار 12
الزامی است.

تبصره1: ش��ورا مي تواند رأس��اً يا ب��ه تقاضای 
مديريت يا به درخواس��ت يک چهارم كاركنان 
واح��د، مجمع فوق العاده كاركنان را تش��كيل و 
موضوع مورد درخواس��ت را در دس��تور جلسه 
ق��رار دهد و در صورت تقاض��ای بيش از پنجاه 
درصد كاركنان تشكيل مجمع الزامی است. در 
هر صورت تأييد هيأت موض��وع ماده 22 برای 

تشكيل مجامع فوق العاده ضروری است.

تبصره2: مجم��ع كاركنان به طور ف��وق العاده 
نمي تواند هر س��ه ماه بيش از يک بار تش��كيل 

گردد.

ماده 9-  تبصره )2( ماده )12( قانون به ش��رح 
ذيل اصالح مي شود:

تبصره 2- مجمع كاركنان به طور فوق العاده بر 
اساس ضرورت تشكيل مي شود.

با اين اصالح اين مجمع فوق العاده ممكن است 
هرگز تشكيل نشود.

ض��رورت نياز به معي��ار دارد و تش��خيص اين 
ضرورت با كيست؟

در ماده 9 طرح پيشنهادی تعيين تشكيل مجمع 
كاركنان به طور فوق العاده و برای ضرورت اصاًل 

صحيح نمی باشد.

13

وظايف شورا:
الف � ايجاد روحيه همكاری بين كاركنان هر واحد به 

منظور پيشرفت سريع امور.
ب � همكاری با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی 
كاركنان در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و سياسی.

ج � ب��اال ب��ردن آگاه��ی كاركن��ان در زمينه ه��ای 
اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظاير آن.

د � نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام صحيح 
كار و ارائه پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه.

گزارش انجمن
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تبصره: اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد.
ه� � همكاری با مديريت در تهيه برنامه ها به منظور پيشبرد امور واحد.

و � بررسی شكايات كاركنان در مورد نارسايی های واحد و پيگيری موارد حقه.
ز � تالش در جهت گسترش امكانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی كاركنان واحد.

ح � بررسی و شناخت كمبود ها و نارسايی های واحد و ارائه اطالعات به مدير يا هيأت مديره.
ط � همكاری و كوشش دربهبود شرايط كار و دستيابی به ميزان توليد پيش بينی شده در 

برنامه های توليدی واحد.
ی � پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفی افراد اليق برای احراز مسئوليت های مناسب به مديريت.

شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطالع اعضای مجمع برساند.14

وزارت كار موظف است در واحدهايی كه بيش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشكيل 15
شورای اسالمی كار اقدام نمايد.

ماده 10- تبصره ماده )15( 
قانون حذف مي شود.

تبصره: زمان تشكيل شوراها در شركت های بزرگ دولتی از قبيل شركت های تابعه وزارت 
نفت، ش��ركت ملی فوالد ايران، ش��ركت ملی صنايع مس ايران … بر اساس اين قانون به 

تشخيص شورای عالی كار )موضوع ماده 55 قانون كار( خواهد بود.
تأسيسات و واحدهای فرعی، جزء واحدهای اصلی محسوب می شوند مگر آن كه نحوه فعاليت 16

اين گونه واحدها يا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ايجاب نمايد كه به طور جداگانه عمل كنند.
تبصره: حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعاليت آنها و تشخيص فاصله در آيين نامه 

اجرايی اين قانون مشخص خواهد شد.

17

تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد كاركنان به ترتيب زير خواهد بود:
از36 تا 150 نفرسه نفر

از 151 تا 500 نفر پنج نفر
از 501 تا 1000نفر هفت نفر
از 1001 تا 5000 نفر نه نفر

از 5000 به باال يازده نفر
تبصره1: تعداد 2، 3، 4، 5،6  نفر به ترتيب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسالمی 

فوق انتخاب می شوند.
تبصره2: اعضای علی البدل به هنگام بيماری، غيبت، استعفاء، بركناری يا فوت اعضای اصلی 

به ترتيب اكثريت آراء به جای عضو يا اعضای اصلی در جلسات شورا شركت می نمايند.
در صورت تقاضای شورا مديريت بايد آمار و مدارك مربوط به وظايف شورا را در اختيار آن قرار دهد.18

تبصره: اعضای شورا مطلقا حق افشای آمار و اطالعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

19

شورا با رعايت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زير، نظر مشورتی خود را به مديريت ارائه می دهد:
الف � ساعات شروع و پايان كار و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته.

ب � موعد و محل و نحوه پرداخت مزد يا مزايا.
ج � تخصيص مشاغل افراد.

د � تعيين نرخ های كارمزدی و پاداش های كاركنان بر اساس قوانين و آيين نامه كار.
ه� � ترتيب استفاده فردی يا جمعی كاركنان از انواع مرخصی .

و � اتخاذ تدابير برای پيشگيری از حوادث و بيماری های ناشی از كار.
ز � تنظيم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح � تدوين ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد.

ماده 11- ماده )19( 
قانون بشرح زير اصالح و 
بندهای آن ابقاء مي شود:
ماده 19- موضوعات يا 

بندهای زير در كميته ای 
تحت عنوان كميته 
هماهنگی متشكل 
از شورا و مديريت 

تصميم گيری مي شود.

حذف ماده 19 قانون 
شورا اشاره شده در 

ماده 11 طرح اصالحيه 
مشكالت كارگران و 
كارفرمايان را بيشتر 

خواهد نمود.

شورا بايد در زمينه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذيصالح را مطلع و همكاری های 20
الزم را معمول دارد.
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21
شورا موظف است يک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مديريت 

واحد معرفی كند و اين عضو مشاور در جلسات هيأت مديره بدون حق 
رأی شركت خواهد كرد.

ماده 12- ماده )21( قانون 
بشرح ذيل اصالح مي شود:

ماده 21- شورا موظف است 
يک نفر را ب��ه عنوان عضو 
هيأت مديره جهت شركت 
در جلسات هيأت مديره با 
حق رأی به مديريت شركت 

معرفی نمايد.

به عنوان مثال در ش��ركت های سهامی خاص 
چگونه می توان نماينده شورا را به عنوان عضو 

هيات مديره پذيرفت؟
از طرفی اگر كارگران س��هامدار باشند نيز بر 
اس��اس سهامش��ان در هيات مديره عضويت 

دارند؟
تش��كيل هيات مديره ش��ركت ها بنابر قانون 
تج��ارت و مق��ررات خ��اص ديگ��ری صورت 
می گيرد لذا آنچه در ماده 12 طرح پيشنهادی 
آمده است كامالً خالف ديگر قوانين بوده و نه 

منطقی است و نه معمول می باشد.

22

به منظور بررسی و تشخيص انحراف شوراها از وظايف  قانونی خود و انحالل آنها 
)موضوع اصل 106 قانون اساس��ی( در هر منطقه هيأتی به نام هيأت تشخيص 

انحراف و انحالل   شوراها مركب از هفت نفر به شرح زير تشكيل می گردد:
الف � سه نفر از نمايندگان شوراهای اسالمی كار به انتخاب شوراهای واحدهای 

منطقه.
ب � سه نفر از مديران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان.

ج � يک نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعی.

وقت��ی هيات ه��ا در اصالحي��ه س��لب 
مسئوليت ش��ده اند چگونه خود ماده 22 

حذف نشده است؟

تبصره1: حدود منطقه موضوع اين قانون را وزارت كار و امور اجتماعی تعيين 
خواهد كرد.

تبصره2: محل تشكيل هيأت مذكور را  اداره كار منطقه تعيين می نمايد.
وزارت كار موظف است ظرف يک ماه هيأت موضوع ماده 22 را تشكيل بدهد.23

24

وظايف هيأت موضوع ماده 22 عبارت است از:
1� ايجاد تفاهم و هماهنگی ميان شورا و مديريت.

2� نظارت و بررسی كاركرد شورا و مديريت.
3� رسيدگی به شكايت كاركنان نسبت به شورا.

4� منحل كردن شورای اسالمی كار در صورت تخلف از وظايف قانونی.
5 � ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالح.

م��اده 13- در تبصره ماده 
)24( عبارت »ديوان عدالت 
عبارت  جايگزي��ن  اداری« 

»دادگاه صالح« مي شود.

ديوان عدال��ت موضوع��ات را به صورت 
شكلی بررسی می كند

بايد عبارت دادگاه های قضايی آورده شود

تبصره: ش��ورا در صورت اعتراض به رأی هيأت موضوع ماده 22 مي تواند 
به دادگاه صالح ش��كايت نمايد و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن 

رسيدگی نمايد.
مديريت برای برنامه های آموزش حرفه ای ضمن كار نظر شورا را جلب می نمايد.25

تبصره1: شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاريخ تسليم پيشنهاد به مديريت 
اعالم و در غير اين صورت مديريت مي تواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.

تبصره2: در صورتيكه مديريت به نظر ش��ورا معترض باش��د اعتراض خود را به 
هيأت موضوع  ماده 22 اين قانون ارجاع می نمايد و نظر آن هيأت قطعی است.

هر گاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون عمل نكند، شورا مي تواند به 26
محكمه قضايی شكايت كند.

در صورتيكه شورا با اخراج هر يک از كاركنان مخالف باشد رأی نهايی را 27
دادگاه صالح خواهد داد.

م��اده 14- در م��اده )27( 
قانون عبارت »مراجع حل 
اختالف« جايگزين »دادگاه 

صالحه« مي شود.

28
در صورتيكه هيأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو يا اعضای ش��ورا توس��ط 
مديريت مخالف باشد رأی نهايی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت 

رسيدگی خواهد كرد.
تبصره1: اعضای شورا تا صدور رأی نهايی دادگاه صالح كماكان عضو شورا 

بوده و به وظايف نمايندگی عمل خواهند كرد.
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تبصره2: اعضای شورا تا صدور رأی نهايی دادگاه صالح در واحدهای 
تحت مديريت دولتی و نهادهای قانونی كماكان شاغل بوده و به 

وظيفه نمايندگی خود در شورا عمل خواهند كرد.

ماده 15- عبارت 
»واحدهای خصوصی« بعد 
از عبارت »تحت مديريت 

دولتی« در تبصره )2( ماده 
)28( اضافه شود.

در حال حاضر نيز به علت مش��كالت بس��يار 
زياد ناش��ی از نوسانات اقتصادی در واحدهای 
خصوص��ی وجود دارد لذا اص��الح تبصره )2( 
ماده 28 قانون شوراها منعكس شده در ماده 

15 طرح پيشنهادی صحيح نمی باشد.

29

آيين نامه اجرايی اين قانون توسط وزارت كار و امور اجتماعی 
ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيأت وزيران می رسد. قانون 

فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سی و يک تبصره در جلسه روز 
يكشنبه سی ام دی ماه هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شورای 

اسالمی تصويب و در تاريخ 1363/11/4 به تأييد شورای نگهبان 
رسيده است.

ماده 16- در ماده به قانون 
بشرح زير الحاق مي شود:
ماده الحاقی 1- كارگران 
دارای قرارداد موقت تا 

زمان اعتبار شورا كماكان 
شاغل می باشند.

نمايندگی كارگران در كليه واحدهای اقتصادی 
به اين دليل انجام مي شود كه كارگر بر اساس 
قرارداد كار س��مت كارگری داشته باشد. لذا 
چنانچه قرارداد كارگری لغو ش��ود به تبع آن 
مسئوليت های كارگری كه به تبع شاغل بودن 

به دست آورده است نيز بايد حذف شود.
در ماده 16 طرح پيشنهادی )ماده الحاقی 1( 
با آنچ��ه در ماده 7 و ماده 10 قانون كار آمده 
اس��ت منافات دارد بعب��ارت ديگر نمايندگی 
كارگر در كارگاهی به اعتبار قرارداد كار صورت 
گرفته اس��ت اگر قرارداد كار خاتمه يابد طبعاً 
ديگر كارگر سمتی در كارگاه ندارد كه بتوان او 

را به عنوان نماينده كارگر تلقی نمود.

ماده الحاقی 2- شركت در 
انتخابات شورای اسالمی كار 
انتخاب كننده  تحت عنوان 
و انتخاب شونده برای كليه 
كارگران حقی قانونی است 
و هركس كارگ��ر را از اين 
حق محروم كند يا او را به 
اجبار در ش��ورا وارد كند و 
يا مانع انجام وظايف شود، 
برابر ماده )178( قانون كار 
متخلف به دادگاه معرفی و 

مجازات مي شود.

اين ماده بايد به شرح زير اصالح شود:
ماده الحاقی 2- ش��ركت در انتخابات شورای 
اس��المی كار برای كليه كارگران حقی قانونی 
است و هركس او را به اجبار در شورا وارد كند 
و يا مانع عضويت وی در شوار شود، فرد ذينفع 

مي تواند به مراجع قضايی شكايت نمايد.


