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  موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

   دستورکار :

 نفر    10پیشنهادات دستمزد منطقه اي و توافقی کارگاه هاي کمتراز  –اشتغال در کسب و کارهاي خرد و مناطق محروم و روستایی قانون کار و  191موضوع ماده  -۱
 ( استاد شاگردي سابق ) بررسی طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی  -۲

 هاهاي موجود و افزودن مشوق، در گرو اصالح رویهآموزش در محیط کار واقعی کارآمدي طرح 
در ساختمان   1/10/1400صبح روز چهارشنبه مورخ    8قانون احکام دائمی توسعه  ) در ساعت    12نهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي ( کمیته بند (ب) ماده   

شاگردي ) و  -، آموزش در محیط کار واقعی (استاد   با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت 252رستان پالك اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هن 2شماره 
 ، با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد و فعاالن اقتصادي در این حوزه دغدغه هاي خود را بیان نمودند.   راهکارهاي چگونگی استفاده از این ظرفیت در کارگاه هاي استان

کسان به گروه بزرگی از مشاغل در حوزه هاي مختلف  گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوي؛«علی اکبر لبافی» در ابتداي این جلسه عنوان کرد: قانون کار رویکردي ی به
یک سطح مدنظر قرار داده است. این در حالی است که هر بخش اقتضائات خود را دارد و باید تا    کشاورزي، صنعت، خدمات و... دارد و حتی این سیاستگذاري واحدهاي خرد و کالن اقتصادي را در

 حد امکان براي هر حوزه، این ظرفیت ها مدنظر قرار بگیرد.  
نامه اي که می تواند در حوزه تربیت نیروي کار ماهر و حل  شاگردي، به عنوان بر_وي با تاکید بر اهمیت تسهیلگري در محیط کسب و کار با هدف کمک به توسعه اشتغال، متذکر شد: طرح استاد

ز آن این طرح به آموزش در محیط کسب و کار واقعی  مشکالت بنگاه هاي اقتصادي، کارآمد واقع شود؛ براي نخستین بار در خراسان رضوي کلید خورد و به صورت پایلوت در گناباد اجرا شد و پس ا
یشتري اجرایی گردد اما  حرفه اي استان، اجراي این طرح را موفقیت آمیز دانسته و و نتایج آن را مطلوب اعالم کرده است. هر چند که این طرح می توانست با قوت ب  تغییر عنوان داد. اداره کل فنی و

 اعداد و ارقام حاکی از آن است که آموزش در محیط واقعی کار نتایج خوبی به دنبال داشته است.
 ظهار نظر کنند. سب و کار خراسان رضوي اظهار کرد: این موضوع در جلسه گذشته مطرح شد و مقرر گردید تا بخش خصوصی و تشکل هاي بخش کارگري در این خصوص ارئیس کمیته حمایت از ک
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صورت جامع به آن پرداخته شود. هزینه هاي معاش در شهرهاي  لبافی به مشکالت موجود در حوزه تنظیم مزد اشاره و بیان کرد: بحث تعیین منطقه اي مزد، از موضوعات ُپربحث است که باید به   
تا با یک رویکرد و یکسري از شاخص ها نمی توان   مختلف متفاوت است، به طور مثال درآمدها و هزینه ها در تهران در قیاس با دیگر شهرستان ها و مناطق روستایی بسیار متفاوت است که طبیع

 ا مدنظر قرار داد و توامان این مسئله باید در حقوق دولتی هم مدنظر باشد.  براي هر دو منطقه دستمزد یکسانی ر
چند برگه اي است که غالب مواد آن مربوط به پیمان هاي دسته وي با انتقاد از انباشت قوانین در حوزه کار و عدم پایش و پاالیش مقررات این حوزه، بیان کرد: قانون کار بسیاري از کشورها یک قانون  

هایی  فرمایی در این کشورها آن قدر قوي هستند که در هر حوزه تخصصی خود وارد عمل شده و با عقد پیمانجمعی میان گروه هاي کارگري و کارفرمایی می باشد. همچنین تشکل هاي کارگري و کار
بخش خصوصی  ما مغفول مانده است چرا که تشکل هاي    معیار و مالك قراردادهاي کار، پرداخت ها، نظارت ها و تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما را تعیین می کنند که اصوال این مبحث در کشور

 ما در این حوزه اختیارات کافی ندارند و به قواره الزم تقویت نشده اند.  
ال  شاگردي» چندین سال پیش در استان خراسان رضوي مطرح شد که براي اجراي این طرح دالیل و ادله وجود داشت. براي نخستین بار این طرح در س _لبافی بار دیگر توضیح داد: طرح «استاد

بق با بحث هاي آموزشی و فنی و حرفه  باد به صورت پایلوت اجرایی گردید و نهایتا تغییراتی یافت به طوري که سرفصل این طرح به «آموزش در محیط کار واقعی» تغییر کرد تا منط، در گنا1389
ها در یک مدت زمان معین (که انتقال آموزش صورت می گیرد)، از را جذب کنند که آنوي افزود: نگاه و رویکرد آن بود که در کسب و کارهاي متوسط و خرد، بنگاه هاي اقتصادي افرادي  اي باشد.

رئیس کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي یادآور شد: فنی و حرفه اي موظف است که کارگاه هاي آموزشی دولتی و خصوصی را به    شمول قانون کار و تامین اجتماعی به نحوي خارج باشند. 
ي که آمادگی جذب نیروي کار دارند نیز استفاده  حال براي اینکه این اداره کل بتواند در کشور ظرفیت سازي کند، پیشنهاد شد تا عالوه بر کارگاه هاي دولتی، از ظرفیت بنگاه هاي اقتصاد  وجود بیاورد.

ظ حوادث تحت پوشش بیمه قرار می دهد، نیروي کار طرح «آموزش در محیط کار واقعی» را نیز  وي اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه اي همان طور که نیروي کار کارگاه هاي خود را به لحا  شود.
لبافی با بیان اینکه در کارگاه هاي فنی و    د.تحت پوشش دارد. همچنین عینا مدت زمان حاکم بر آموزش مراکز فنی و حرفه اي دولتی نیز در طرح «آموزش در محیط واقعی کار» رعایت می گرد

 واقعی کار حاکم شود. ي نیرویی بیمه نمی شود اما تحت شمول بیمه حوادث قرار دارند، خاطر نشان کرد: البته امید می رود دستمزد توافقی در طرح آموزش در محیطحرفه ا

 وزارت کار باید پشتیبانی الزم را از طرح «آموزش در محیط کار واقعی» داشته باشد *

تبط با آن نیز من هاي کارفرمایی صنایع استان در همین رابطه گفت: بحث تامین اشتغال پایدار از معضالت بزرگ کشور است،  لذا جذب نیرو و آموزش هاي مر، رئیس کانون انج  بخش اهللا یزدانعبد
 یک وظیفه خطیر براي نهادهاي متولی به شمار می آید. 
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و پشتوانه آموزشی بسیار مورد تایید است، عنوان کرد: آموزش فنی و حرفه اي را به شدت ضروري می دانم اما اداره کل  وي با بیان اینکه استفاده از واحدها و شرکت هاي مختلف به عنوان کارگاه  
 یبانی الزم را داشته باشد. عی باید در این خصوص  پشتفنی و حرفه اي نیز مشکالت فراوانی در راستاي اجراي طرح به لحاظ تامین بودجه و نیازهاي مالی دارد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتما

 انتقاد نمود. او یک دغدغه مهم براي بخش تولید و عرصه هاي مولد را تامین نیروي کار ماهر عنوان کرد و نسبت به ضعف موجود در بخشی از سیستم آموزشی 

 قشر جوان انگیزه اي براي ورود به طرح «آموزش در محیط کار واقعی» ندارد*

ر با آن مواجه هستیم ت عطا متین فر، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوي نیز در همین خصوص تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضدر بخش دیگري از این نشس
شاید بخشی از این بی رغبتی متوجه مشکالت اقتصادي جامعه عدم تمایل افراد براي آموزش در محیط کار واقعی است، چرا که در این طرح دستمزدي به نیروي تحت آموزش پرداخت نمی شود.  

 باشد. در واقع هدف نیروي کار، کسب درآمد به هر طریقی است تا بتواند مشکالت و مسائل خود و یا خانواده اش را حل کند. 
روز آموزش ببیند و    360تا    120کنند اما از آنجا که براساس این طرح فرد باید براي مدت  وي اظهار کرد: بسیاري از کارفرمایان راغب هستند که به طرح «آموزش در محیط واقعی کار» ورود پیدا  

م در این  یازاتی را براي کارآموز در نظر بگیرد تا انگیزه الزجامعه شاگردي استقبالی از این طرح نمی کند، طرح مذکور با چالش مواجه شده است. لذا دولت باید در این حوزه تمهیداتی بیاندیشید و امت
 ود متقاضی براي این حوزه می باشد. متین فر اظهار کرد: بسیاري از واحدهاي صنعتی نیاز به نیروي کار دارند، بنابراین به لحاظ اشتغال مشکلی وجود ندارد اما چالش اصلی نب . خصوص ایجاد شود

متاسفانه کفاف زندگی و مخارج یک خانواده دو نفره را هم نمی دهد. یکی از دالیل عدم تمایل نیروي کار به اشتغال در وي اذعان کرد: در حال حاضر حداقل دستمزدي که در قانون کار مطرح است؛ 
ذشته بسیار مطلوب متین فر یادآور شد: پیمان هاي دسته جمعی در خصوص برخی از صنوف مانند خبازي در گ   .   بخش تولیدي که معیار پرداخت حداقل قانون کار می باشد نیز همین مساله است

ن رفته است. در شماري از صنوف نظیر کوره داران نیز بود اما در حال حاضر به دلیل عدم افزایش قیمت نان به تناسب تورم چند سالی است پیمان هاي مذکور در حاشیه قرار گرفته و تقریبا از بی
 ابطه به برخی از مشاغل پیشنهاداتی دادیم که عمدتا از سوي جامعه کارفرمایی با آن موافقت نشد.  ست. در این رخوشبختانه پیمان هاي دسته جمعی همچنان به قوت خود باقی

دسته   معضالتی وجود دارد که اگر به سمت پیمان هاي معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوي خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و قوانین موجود، مشکالت و  
 جمعی حرکت کنیم باز هم تشکل هاي کارفرمایی همراهی الزم را نخواهند داشت.

ل از اجراي این طرح استقبالی نمی شود. لذا باید  وي عنوان کرد: در حال حاضر طرح «آموزش در محیط واقعی کار» در حال اجراست و کارفرما مزدي به نیروي کار پرداخت نمی کند، به همین دلی
برقرار نیست. با این حال باید به این مساله نه اي چکش کاري شود که بتوانیم دستمزد توافقی را در این طرح بگنجانیم. در واقع در شرایط فعلی رابطه کارگري و کارفرمایی بین طرفین  طرح به گو
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وي تاکید کرد: لذا اگر دغدغه    ین اجتماعی نیز در این رابطه مطالباتش را وصول خواهد کرد.توجه داشت که در صورت پرداخت مزد، میان طرفین رابطه کارگري و کارفرمایی حاکم خواهد بود و تام
 بیمه تامین اجتماعی توسط دولت حل شود، در بحث دستمزد مشکلی نخواهیم داشت. 

 تحصیالت دانش آموختگان دانشگاهی متناسب با نیازهاي حرفه اي و تخصصی بازار کار نیست *

: قانون کار در کشور ما عامه است و در این رابطه تفکیکی میان کارگاه هاي بزرگ و کوچک وجود ندارد. ما در    اتحادیه حِرَف خراسان رضوي نیز در همین خصوص عنوان کرد  ، رئیس  عبداهللا نژاد
الت و برخوردهاي کارگري و کارفرمایی افزایش پیدا کند. وي تصریح کرد:  خصوص مشاغل خرد در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه خواهیم شد. عدم اطالع کارفرمایان باعث شده است تا مشک

ن خصوص مشکالت عدیده اي داریم. استنباط مان این  حال اگر ما بخواهیم در حوزه اشتغال ورود پیدا کنیم باید تفکیکی میان کارگاه هاي کوچک و بزرگ صورت بگیرد. در شوراي حل اختالف در ای
درصدي حقوق، تورم را به شدت افزایش خواهد داد و لذا بهتر است که به جاي افزایش مکرر   30عبداهللا نژاد با اشاره به اینکه افزایش   یبان کارگاه هاي کوچک را خواهد گرفت.است که قانون کار گر

تالش هم به رغم هزینه هاي گزاف آن براي بخش مولد، تاثیري در معیشت کارگران نخواهد    حقوق، تورم کنترل شود، اظهار کرد: اگر ما حقوق کارگر را افزایش دهیم اما تورم را کنترل نکنیم عمال این
ست، یادآور شد: زمانی که آموزشی به کارگر رئیس اتحادیه حرف خراسان رضوي با تاکید بر این که تحصیالت دانش آموختگان دانشگاهی متناسب با نیازهاي حرفه اي و تخصصی بازار کار نی . داشت

ردازد. وي از مشکالت متعدد کارفرمایان سخن به میان آورد و ابراز امیدواري کرد که دولت  ارائه نمی شود، باید هزینه هاي متعددي براي این مساله متحمل شد و بهاي آن را هم بخش تولید می پ 
 براي خروج از این شرایط، تدبیري بیاندیشد.  

 از طرح هایی که به نفع جامعه کارگري باشد، حمایت می کنیم*

یان اینکه در بسیاري از خانواده ها، نیروي فاقد اشتغال اما تحصیل کرده وجود دارد، عنوان کرد: شوراي اسالمی  ب رئیس کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار خراسان رضوي با بیابوالفضل مزنگی، نا
طرحی باید به طور وي از اجراي طرح ها با رویکرد آزمایشی سخن به میان آورد و گفت: هر    .  کار از هر طرحی که سبب شود نیروي کار در شرایط اقتصادي فعلی بیکار نماند، حمایت خواهد کرد

وي با طرح این سوال که چرا دولت خود به حوزه تعیین مزد منطقه اي ورود پیدا نمی   .  آزمایشی اجرایی شود. حال اگر در مرحله آزمایش نتیجه دلخواه کسب شد می توان آن طرح را گسترش داد
با دستمزدي کم تر از حداقل قانون کار آموزش ببیند، چگونه می تواند مخارج زندگی اش را تامین کند؟ این مسائل از   سال  1ماه الی    3کند، افزود: نیروي کاري که می خواهد براي یک دوره زمانی  

 چشم قانونگذار فرو افتاده و باعث شده تا کارآمدي این طرح زیر سوال برود. 

 شغل از شمول معافیت هاست  28تامین اجتماعی به دنبال حذف  *
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اتاق اصناف مشهد در سخنانی تصریح کرد: بعضا در بحث اصناف براي پرداخت حداقل دستمزد، شاهد مواردي هستیم که درآمد کارفرما از  اجتماعیشاور حقوقی کارفرمایان در ادامه علیرضا زنگنه، م
بنایی براي ماندگاري شغل خواهد بود. متاسفانه اخیرا تامین اجتماعی به دنبال  کارگر در پایان ماه کمتر می شود. لذا اگر دستمزد توافقی در طرح «آموزش در محیط واقعی کار » مدنظر قرار بگیرد، م

: اتاق اصناف در سال هاي  وي ادامه داد  .  شغل از شمول معافیت هاست و دقیقا این معافیت ها به همین کارگاه ها تسري پیدا می کند مگر آنکه دولت براي این حوزه تامین اعتبار کند  28حذف  
موزانی را آموزش دهند.  شاگردي» پیشگام بود و مکاتبات متعددي را نیز در آن زمان انجام داد و حاضر شد که کارگاه هایی را در مکان هایی خاص احداث کند و کارآ _اي طرح «استادگذشته در اجر

ذا اتاق اصناف با اجراي این طرح موافق است مشروط به آنکه نیروي کار در قالب کارآموز، حال اگر دستمزد توافقی در این طرح مدنظر باشد، تابعیت مزدي و بیمه تامین اجتماعی مطرح خواهد شد. ل 
 تقبال خواهد کرد. . در حقیقت با اجراي این طرح از یکسو معضل بیکاري کاهش خواهد یافت و از سوي دیگر قطعا نیروي کار با اشراف به جزییات طرح، از آن اسدریافت کندهاي الزم را  مهارت

    رت تبعیت از قانونضرو*

مقوالتی مانند، مزد، کارگر و کارفرما در طرح   وجود  لذا  و  عنوان کرد: تامین اجتماعی تابع قانون کار است  استاننشست زهرا صبوحی، کارشناس حوزه وصول تامین اجتماعی    این  در بخش دیگري از
امین اجتماعی از این قوانین تبعیت کند. لذا اگر مبحث دستمزد توافقی در قالب طرح آموزش در محیط واقعی کار مطرح براساس مواد قانونی، ت  تا«آموزش در محیط واقعی کار» سبب خواهد شد  

  ، قاعده و ماده قانونی گرددوي ادامه داد: اگر دستمزد توافقی در طرح مذکور در قالب تفاهم نامه و یا بخشنامه مطرح شود و تبدیل به    .  شود تامین اجتماعی مطالبات خود را درخواست خواهد کرد
مین اجتماعی قید شده است. در نتیجه اگر پیش بینی مزد قانون اجتماعی نمی تواند به این حوزه ورود پیدا کند. دستوري که بر مبناي طرح مذکور آمده در آن بازه زمانی، فارغ از قانون کار و تا

صبوحی تصریح کرد: در برخی موارد که با واقعیت اجتماع هم خوانی نداشته و وقتی تبدیل به قانون شده  .    به این بحث بپردازدی تواند  توافقی خارج از مباحث مذکور باشد، تامین اجتماعی دیگر نم
آموزش   مرحلهرا در    هسال  6الی    2  معموال بازه ايآموزش عالی نیز به میدان ورود پیدا کند، چرا که معموال دانش آموختگان    ت دارد تااند عمال طرح و پیشنهاد ابتر مانده و اجرایی نشده است. لذا ضرور

 رغبتی براي ورود به بعضی از مشاغل ندارند.  و عالی طی می کنند اما از مهارت کافی برخوردار نیستند

 ات بیمه اي آن و تبع طرح   این  نگرانی کارفرمایان از ورود به اجراي*

تصریح کرد: براي واحدهایی مجوز «آموزش در محیط واقعی کار» صادر می شود در سخنانی  در ادامه مریم مشایخان، معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزي اداره کل فنی و حرفه اي خراسان رضوي  
در کارخانه و شرکت  این طرح  مدتی که براساس دستورالعمل    طول  و  تجهیزات، مجوز  صادر می گردد. افراد در   ضابازدید کرده باشند و متناسب با آن محیط، ف  آن هاکه بازرسان قبل از هر چیز از  

 به آنان داده می شود.  دستمزديآموزش می بینند نه هزینه اي پرداخت می کنند و نه 
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نیز تعمیم دادیم. به نظر می رسد    ها  و پادگان ها  آن نیز آموزش می بیند. این موضوع را در سال جاري به زندان  : در واقع نیروي کارآموز در آن کارگاه به کارفرما کمک می کند و در کنارادامه دادوي  
ایخان خاطرنشان کرد: آمارها  مش .  براي مواجهه با چالش هاي قانونی به ویژه در بحث بیمه اي وجود دارد علی رغم اطالع رسانی و مکاتبات بسیار، باز هم نگرانی هایی از سوي کارفرمایان وجود دارد

ظرفیت پادگان ها براي آموزش سربازان استفاده می شود  حاکی از آن است که در پادگان ها که دغدغه اي به لحاظ تامین اجتماعی وجود نداشته، آمار و ارقام اجراي این طرح بیشتر است و از تمام  
معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزي اداره کل فنی  بر وجود نگرانی هایی که اشاره شد، صحه می گذارد. ادگان ها بوده است که این مساله  اما آمار «آموزش در محیط واقعی کار» در اصناف کم تر از پ

نی منعقد شده که براساس این طرح، افراد از  : بحث آموزش دوگانه با همکاري کشور آلمان در دست اجراست، در واقع تفاهم نامه اي در این خصوص با اتاق بازرگا بیان کردو حرفه اي خراسان رضوي 
رشته برق و مکانیک به صورت پایلوت به اجراي این طرح   دوو پس از آن ثبت نام آموزشی انجام می پذیرد که در حال حاضر ما در    گرددطرف شرکت ها فراخوان می شوند و شرایط شان اعالم می  

آموزش هاي پایه اي را در مراکز آموزش فنی و حرفه   ،درصد از افرادي که مصاحبه و پذیرش می شوند  30مشایخان خاطرنشان کرد:    .  رگزار شده استورود پیدا کرده ایم و جلساتی نیز در این رابطه ب
. لذا افرادي که شرایط اولیه براي مصاحبه و  ، به متقاضی در قالب مهارت هاي کارآمد، ارائه می شوددرصد دیگر در شرکت ها و کارخانه هایی که اعالم آمادگی کرده اند   70و    دریافت می کنند اي  

: مراکز جوار کارگاهی نیز براي همچنین توضیح دادو حرفه اي خراسان رضوي    معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزي اداره کل فنی.    ل به کار در کارخانجات خواهند شد پذیرش را دارند، مشغو
هاي   . در حقیقت اداره کل فنی و حرفه اي مجوزاتی را صادر می کند که تمام آموزش هاي پرسنل آن کارخانه به صورت رایگان صورت بگیرد و هزینهبیشتري دارندکارخانجاتی است که تعداد پرسنل  

کارخانجاتی که خط تولید دارند،   تمامی: به  ادامه داد وي  . کل فنی و حرفه اي تایید می کند و زمانی که این هزینه ها به اداره ارسال می شود، این هزینه ها برگشت داده خواهد شدآموزش را اداره 
وز الزم را صادر می کنیم، در حقیقت فعاالن اقتصادي می توانند هم به پرسنل خود آموزش مجوز آموزش داده می شود، براساس این مجوز که گسترده است، براي پرسنل کارخانه و افراد مرتبط مج

 دهند و هم هزینه آموزش را دریافت کنند. 

 خالف پیشنهادات سازمان جهانی کار است  ،  قانون کار فعلی*

 سازمان مذکور توانمندي هاي  .ر کرد: نباید وظایف مضاعف بر دوش سازمان فنی و حرفه اي بگذاریماظها  در سخنانی  نشست اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغالاین  در بخش دیگري از  
د:  زوسرعت پیشرفت علم آن قدر زیاد است که سازمان فنی و حرفه اي براي آموزش این مهارت ها بودجه اي ندارد. مدیر عامل خیریه نذر اشتغال اف  .محدودیت هاي بسیار دارد  فراوانی به چاشنی

تواند براي آموزش استفاده از این تجهیزات بسیار صنعتگران هر روز ماشین آالت جدید به کشور وارد می کنند و یا در داخل نسبت به ساخت این ماشین آالت اقدام می کنند که محیط واقعی می  
 موثر باشد 
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درصد تورم تا آخر اردیبهشت    41درصد حقوق ها را افزایش دادیم و    39نفر اجرایی شود، عنوان کرد: سال گذشته    10ز  وي با بیان اینکه پیشنهاد می شود دستمزد توافقی براي کارگاه هاي پایین تر ا
 همه این هزینه هاي رو به رشد، بنگاه اقتصادي را با چالش هاي جدي تر و چه بسا تعطیلی مواجه می کنند.   درصد تورم را تجربه کردیم. 57و پس از آن 

 جوابگوي نیاز جامعه نیست  قانون کار فعلی*

در زمینه هاي مختلف از  در سطح ملیتصریح کرد: براي برون رفت از وضعیت اقتصادي موجود باید تصمیمات معقولی  در سخنانی در ادامه احمدرضا رضازاده، سرپرست نظام صنفی کشاورزي استان
ایجاد کرده    را  دارند و این قانون یکسان مشکالتی   ی : قانون کار فعلی جوابگوي نیاز جامعه نیست. بخش صنعت، خدمات و کشاورزي با یکدیگر اختالفات فاحشافزودوي    .   جمله قانون کار صورت بپذیرد

رضازاده تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که پیاده کردن این طرح در مزارع به دلیل آن که فعالیت در    .   ه اقتصاد کشور سرپاستاست. در نتیجه نه کارگر راضی است و نه تولید برقرار است و ن
 در حال حاضر ممکن نیست.زمین هاي کشاورزي از ساعات کاري خاصی پیروي نمی کند، 

 دولت باید براي اجراي این طرح پیشقدم شود*

با تاکید بر اینکه قطعا دولت باید براي اجراي این طرح پیشقدم شود، عنوان کرد: ما همواره در قبال آموزش، پول    نیز  ن کارگري انجمن هاي صنفی استان خراسان رضويعباس پیوندي، رئیس کانو
وي تصریح کرد: سازمان فنی و حرفه اي در گذشته   .  ید این موضع ترویج شودکسب نماییم و باپرداخت کردیم و هیچگاه پولی دریافت نکرده ایم. لذا براي آموزش دیدن باید هزینه کنیم تا مهارتی  

کسی که تمایل به کار کردن  اگر  پیوندي با بیان اینکه    .   این تجربه را داشته است، به ما بدون هیچ دغدغه اي از آموزش هاي رایگان سازمان فنی  وحرفه اي استفاده کرده و مهارت کسب کرده ایم
یت هاي قانونی بسیاري براي کارفرما  اغل متعددي وجود دارد، خاطرنشان کرد: علی رغم آنکه عنوان می کنند که قانون کار به نفع کارگر تدوین شده است در شوراي حل اختالف ظرفداشته باشد مش

رآمد بسیار کم و ساعت کار بیشتر  به کار بگیرد و از پرداخت مطالبه تامین اجتماعی نیز فرار همه نوع کار می تواند انجام بدهند. به طوري که کارفرما می تواند یک کارگر را با د ودر نظر گرفته شده 
 کند، چرا که کارگاه کوچک، محلی براي رسیدگی این موضوعات ندارد.

لویت بحث کارگاه هاي دانش بنیان، استارتاپ ها و هاي تک باشد، معنا و مفهوم  در ادامه، سید رضا علوي، رئیس گروه تولید، اشتغال دفتر سرمایه گذاري استانداري تصریح کرد: اگر مهارت آموزي با او
 بسیار بهتري نسبت به مهارت آموزي در واحدهاي صادرات محور دارد.

لذا تشکل  وي ادامه داد:  خراسان رضوي عنوان کرد: ما باید به توافقی در خصوص عنوان پرداختی در طرح «آموزش در محیط واقعی کار » برسیم.    کمیته حمایت از کسب و کاردر پایان، لبافی، رئیس  
مزد دارد اما نگرانی بابت مطالبات تامین اجتماعی  دستهاي ذي ربط باید بررسی و مطالعات بیشتري پیرامون این مقوله داشته باشند.کارگاهی که نیروي کارآموز را جذب می کند، تمایل به پرداخت  

 پیشنهادات خود را در این رابطه به ما منعکس کنند.  . براي رفع این مشکل از تشکل ها نقاضا داریم تا نیز خواهد داشت
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طرح مهارت آموزي اجراي  با موضوع بررسی آخرین وضعیت  )    توسعه    قانون احکام دائمی   12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوي ( کمیته بند (ب) ماده    نهمیندر  
برخی تشکل هاي استان خراسان رضوي مزد منطقی در محل دبیرخانه مربوطه با در محیط کار واقعی و پیشنهادات اصالحی با هدف رفع ابهامات مطرح شده از سوي اتاق هاي اصناف و تعاون و  

توافقات زیر حاصل  ترغیب و تشویق بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از ظرفیت مهارت آموزي در محیط کار واقعی و با هدف حضور تشکلهاي کارگري ، کارفرمایی ، نمایندگان دستگاه هاي اجرایی 
 :  شد 

 مصوبات وجمع بندي 

 مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیري

1 

ب مهارت آموزان در طول مدت  براي جذ  واقعی    ات الزم از طریق کارگاه محل اجراي طرح آموزشی در محیط کارقدر خصوص برقراري مشو
اداره کل فنی و حرفه اي استان    آموزشی بصورت توافقی  انتقال که عناوین غیر مزدي داشته باشد مقرر شد   در چارچوب دستورالعمل هاي 

ع ،  حداکثر ظرف مدت یک هفته اداره کل تامین اجتماعی ، تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اتاق اصناف ، اتاق تعاون ، حقوقی اتاق بازرگانی صنای
موزش آرامون عناوین پرداخت هایی که جنبه مزدي و سایر عناوین به تبع آن نداشته باشد و لیکن محل  پی  معادن و کشاورزي خراسان رضوي ، 

 اعالم نظر نمایند. آمادگی پرداخت دارد 

و   کار  تعاون  کل  اداره 

اجتماعی اداره    و  رفاه 

اجتماعی   تامین   وکل 

اصناف   اتاق    واتاق 

اتاق حقوقی    وتعاون  
معادن   صنایع  بازرگانی 

خراسان  و   کشاورزي 
 رضوي

 یک هفته 
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  مهارت در جلسه حضور دارند بویژه در حوزه صنعت ، کشاورزي و اصناف از روند اجراي    که  با توجه به اینکه اغلب تشکل هاي کارفرمایی استان

سوي ادارات کل یقی از روند اجراي کار از  قضمن تهیه مستندات کامل و د آموزي در محیط کار واقعی اطالعات چندانی ندارند ، لذا مقرر شد  
به همه تشکلها و اتاق ها حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه اي همایشی با    و ارسال آن   فنی و حرفه اي و تامین اجتماعی استان

اداره کل آموزش فنی و  
خراسان   اي  حرفه 

کل   و   رضوي اداره 

 یک ماه



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته 
 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوي   

 صبح         8     ساعت شروع:                                                1/10/1400:           تاریخ جلسه                   9  : شماره جلسه

 نفر    18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                    اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

اقدام  ابهامی که بعضا ممکن است وجود داشته باشد  رفع  ضور تشکل ها و دستگاه هاي ذیربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت به  ح
 .    نمایند

استان   اجتماعی  تامین 
 خراسان رضوي

3 

پیشنهاد گردید    به جذب کارآموز    توسط اتاق اصناف با هدف ترغیب و تشویق مراکز مهارت آموزي اصنافبا عنایت به پیشنهادات مطرح شده  
 موضوع پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به این مراکز در دستورکار قرارگیرد که در این ارتباط مقرر شد مراتب به کمیسیون هماهنگی بانکی جهت

 بررسی ارجاع گردد.

وکمیسیون  اتاق اصناف
 ماهنگی بانکی ه

 مستمر 

4 
اد چگونگی استفاده از ظرفیت هاي مالی صدا و سیما و جراید محلی براي ترویج و تشویق کارگاه هاي و مراکز جذب کارآموز و اعالم آمادگی افر

   ل فنی و حرفه اي اطالع رسانی شود.براي حضور در این دوره هاي آموزشی مقرر شد توسط اداره ک
اداره کل آموزش فنی  
و حرفه اي خراسان 

 رضوي 

 مستمر 
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 پیرامون :
 مزد منطقه اي و آثار آن بر بنگاه هاي اقتصادي و سبد هزینه زندگی خانوارها الف )
 قانون کار     191ین نامه اجرایی ماده یآ ب )
 تفکیک قوانین کار ( صنعتی  و کار کشاورزي )   ج )

 مقرر گردید حداکثر ظرف دو هفته توسط دستگاه هاي اجرایی ذیربط و تشکل هاي بخش خصوصی اعالم نظر شود  

رفاه   و  کار  تعاون  کل  اداره 

تامین     واجتماعی   کل  اداره 

اتاق    واتاق اصناف      و اجتماعی  

انی صنایع  بازرگ اتاق    وتعاون  
خراسا کشاورزي  و  ن  معادن 

نظام    ورضوي   سازمان 

   و کشاورزي    و   مهندسی
نظام صنفی کشاورزي  سازمان  

 و منابع طبیعی خراسان رضوي  

 هفتهدو 

 
 


