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ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ از وﻋﺪه آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ
ﮐﺎر و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎی آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﻤﯽ راهاﻧﺪازی ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر از ﻣﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون وﻗﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎر وزﯾﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﺰام ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺪود  ۳۰زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺣﺬف ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اداری رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،اﯾﺠﺎد
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و
داﺋﻢ ،ﺣﺬف ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﮐﺎﻏﺬی ،ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺮان و در
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻞ رواﺑﻂ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪ.
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺣﺪود  ۳۰ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﮐﺎر ،ﻫﻢ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
رواﺑﻂ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎر وزارت ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ)وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت( راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎده ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل و
ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
رواﺑﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺰ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮای »راه
اﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﯽ« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺣﺪود ﯾﮑﻤﺎه ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
در دوران ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ رواﺑﻂ ﮐﺎر وزارت ﮐﺎر ،راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﻗﺮادادﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ رواﺑﻂ ﮐﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ وﻋﺪه ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ
ﮐﺎر اواﺳﻂ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ ،در ﻣﺮداد ﻣﺎه
اﻣﺴـﺎل اﯾـﻦ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ در اﻃﻼﻋﯿـﻪ ای اﻋﻼم ﮐـﺮد ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم از
ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اواﺧﺮ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻧﯿﺰ در اﻃﻼﻋﯿﻪ دﯾﮕﺮی وﻋﺪه راه اﻧﺪازی
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داده ﺷﺪ.

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ از وﻋﺪه وزارت ﮐﺎر ﺑﺮای
راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر ،ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از راه اﻧﺪازی
رﺳﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ؛
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎر ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﻓﺮض
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن
و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮض ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺰﻣﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﺮادات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ  ۲۹۰۰ﮐﺎرﮔﺮ در  ۱۸ﻣﺎه!
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،
ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ
ﮐﺮده اﻧﺪ!

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل
ﻓﻘﻂ  ۲ﻫﺰار و  ۹۶۰ﮐﺎرﮔﺮ و  ۱۱۹ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﻗﺪام

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﺣﺪود  ۹۵درﺻﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر اﻟﺰام ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر در ﺳﻄﺢ وزارت
ﮐﺎر و دوﻟﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد.
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