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 ) :فوق العاده بازار کار(توضیحاتی راجع به فوق العاده جذب 

 
قانون کار در کارگاههایی کـه دارای طـرح طبقـه بنـدی مشـاغل هسـتند مـزد مبنـا          36از آنجا که در ماده  -1

 .جزء مزد نیست) بازارکار(فوق العاده جذب  تعریف شده است بنابراین
 
 :مشمولین طرحهای طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست لذا ) بازارکار(چون فوق العاده جذب  -2

 .تاثیرات افزایش مصوبات شورای عالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست: الف 
     لحـاظ  ...) اضافه کاری ، نوبت کاری ، مزایای پایان خـدمت ، عیـدی و پـاداش و   (در محاسبه تبعات مزدی : ب

نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگـاه نـوع دیگـری حـاکم     
 .بوده باشد

در بین شاغلین یک شغل بـا  ) جوز گرفته انداز صفر تا حداکثر رقمی که م(ایجاد تفاوت در میزان پرداخت : ج 
 .امکان پذیر است  تدوین ضابطه ای که به تائید طرفین و تصویب وزارت کار و  امور اجتماعی رسیده باشد

 
 .در باره کسانی که دریافت می کنند به سه صورت عملی است ) بازار کار(کاهش یا قطع فوق العاده جذب  -3

 فوق الذکر 2ه عمل آمده در ضابطه موضوع قسمت ج بند بر اساس پیش بینی ب: الف 
کار و  سازمانقانون کار و با اجازه  26در صورت نبود ضابطه مدون و تائید شده صرفاً به استناد ماده : ب 

 امور اجتماعی محل
 تغییر شغل بر اساس  ضوابط دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل : ج 

مـی شـود    امی و تشکالت محترم کارگری و کمیته های طبقه بندی مشاغل توصیهبه مدیران گر: توصیه مهم 
، بـرای  دهنـد مـی قابل توجهی از شغل ها پیشـنهادی   تعداد  به ویژه در شرایطی که فوق العاده مزبور را برای

  .تدوین کنند  باال 3و  2مراتب مذکور در بندهای ایجاد مناسبات بهتر کار ، ضوابط ویژه ای را با توجه به 
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