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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 قاانون برناماه جنجسااله ش ا   117تراشکاری خراسان رضوی در خصوص اجرای بند پ مااد  -ریخته گری-طرح درخواست انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازی

االجراء صارفا  از ملاا اماواو توقشاه شاد  هزینه اجرای مفاد اسناد الزم"( مبنی بر اینکه 1396ا 1۴۰۰توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 "دگردمتعهد سند و جس از وصوو مطالبات متعهدٌله سند، به وسشله اجرای ثبت وصوو می

 انجمن ملترم صنفی کارفرمایی ک تارگاههای صنعتی طشور خراسان رضوی در خصوص مسائا ک تارگاههای طشاور باا  31/6/97مورخ  23۴6شمار   طرح نامه

 سازمان تامشن اجتماعی

 ارائه جش نهادات اتاق اصناف در خصوص مهارت آموزی در ملشط کار واقعی   

 

 پیش از دستور:

در اواخر مهرما  و همکاری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و ک اورزی ایران با این همایش و نشز حضور اتاق   2۰18همایش کشش اینوکس  برگزاری  با توجه به -

، دبشرخانه شورای گفت و گو اقدام به جمع آوری طرح های بازرگانی،صنایع،معادن و ک اورزی خراسان رضوی به عنوان یکی از اتاق های حاضر در این همایش

ها و شرایط ها و ظرفشتکشش اینوکس مشتواند با ارائه تصویری از قابلشتت؛خارجی و ارائه توانمندیهای استان نمود  اس مختله در حوز  جذب سرمایه گذار 

ی جولی و مالی ک ور در کنار هافراه  آورد. حضور گسترد  نهاد کردهای کسب و کار در اقتصاد ک وراقتصاد کالن ک ور شرایط بهتری برای فه  و آشنایی با روی

های ها، به انتقاو تجربشات و دانش بشن المللی منجر می شود. در این رویداد جدیدترین فرصتشرکای احتمالی خارجی، عالو  بر معرفی توانمندی ها و دستاورد

شان سرمایه گذاران و سرمایه جذیران به بلث و گفتگو سرمایه گذاری در طرح های کالن ملی به ویژ  طرح های قابا سرمایه گذاری در حوز  های مختله م
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بنابراین اعضا دبشرخانه شورای گفت و در صورت وجود  .شود و تبادو اطالعات فنی و تجاری فضای حاک  بر اقتصاد ک ور را به خوبی نمایش مشدهدگذاشته می 

 معرفی نمایند.  ا دبشرخانه شورآنها  را به طرح های دارای قابلشت سرمایه گذاری می توانند 

، انجمن صنفی کارفرمایی ک تارگاههای صنعتی طشور خراسان رضوی، کشش اینوکس مرتبط با همایش در خصوص طرح های قابا معرفی جهت سرمایه گذاری  -

 طرح های مرتبط با ضایعات ک اورزی در جلسه ارائه دادند.جش نهاداتی در خصوص 

نقدینگی شد   در رابطه با کاهش هزینه های دادرسی و هزینه های نش  ع ر عملشات اجرائی در مورد واحدهای تولشدی که به للاظ شرایط اقتصادی دچار م کا -

، توضشلات الزم ارائه رفتهبا حضور مسئوالن ذیربط از جمله نمایندگان ملترم دستگا  قضایی استان مورد بررسی قرار گاند و در جلسات دبشرخانه کمشته بند ب 

 گردید.

سات شورا ضروری با توجه به تعدد موضوعات بررسی شد  در دبشرخانه شورای گفت و گو  و آماد  طرح در شورا و با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش تعداد جل -

 به نظر می رسد.
 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

قانون برنامه پنجساله ششم  117تراشکاری خراسان رضوی در خصوص اجرای بند پ ماده -ریخته گری-طرح درخواست انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازی -الف 

ز محل اموال توقیف شده متعهد االجراء صرفاً اهزینه اجرای مفاد اسناد الزم"( مبنی بر اینکه 1396ـ 1۴۰۰توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 "دگردسند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می
 

مطابق آن  1396بود  و بایستی از ابتدای ساو  26/1۰/131۰قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 131، این ماد  حاک  بر ماد   117مفاد بند پ ماد  با توجه به  -
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معتفد است در استان اینگونه عما ن د  و  تراشکاری خراسان رضوی-ریخته گری-انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازیشس هشات مدیر  عما می شد که رئ 

 مستندات آن را از طریق دبشرخانه شورای گفت و گو به ادار  کا ثبت منعکس نمود  است.

عدم تدوین و ابالغ آیشن نامه مربوطه می داند  ناشی ازرا قانونی اجرای بخ ی از این ماد  نمایند  ادار  کا ثبت اسناد استان در جاسخ به دستور کار جلسه، عدم  -

به دستورالعملی بود  است می تواند کار نشاز تکلشفی به تهشه و تصویب آئشن نامه ای نمود  است و اگر برای روش و ششو  انجام  گذار قانوناین در حالی است که 

  بصورت داخلی صادر شود.

به صنایع نظر اعضای حاضر در جلسه و نمایندگان ت کا های عضو دبشرخانه شورا در رابطه با عدم اجرای کاما این ماد  قانونی و خسارات غشر قابا جبران  -

 یکسانی داشته و اجرای کاما آن را خواستارند.

 

 

ی صنعتی طیور خراسان رضوی در خصوص مسائل کشتارگاههای طیور با انجمن محترم صنفی کارفرمایی کشتارگاهها 31/6/97مورخ  23۴6طرح نامه شماره  -ب

 سازمان تامین اجتماعی

نفر نشروی کار بصورت غشر مستقش ، ضرورت توجه ویژ  به رفع  7۰۰۰نفر نشروی کار بصورت مستقش  و  3۰۰۰ک تارگا  فعاو با اشتغاو  1۴وجود با توجه به  -

 احساس می شود. م کا این واحدها بشش از جشش درشرایط فعلی

توسط سازمان تامشن اجتماعی به کارگران، تمایا کارگران به استفاد  از سایر انواع بشمه مانند بشمه کارآفرین و  ،ارائه خدمات منطبق با حق بشمه دریافتیعدم  -

انجمن صنفی کارفرمایی ک تارگاههای روستایی و بشمه رانندگان، دریافت بشمه صنایع تبدیلی ک اورزی م ابه سایر حرف ک اورزی بعنوان درخواست های 

 در جلسه طرح شد.استان، صنعتی طشور 
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حق بشمه دریافتی با خدمات ارائه شد  توسط سازمان تامشن اجتماعی، نشاز به بازنگری کلی در ساختار سازمان تامشن هماهنگی در بعضی موارد من جمله عدم  - 

 اجتماعی و نلو  بودجه بندی این سازمان است.

 8۰در رابطه با اجرای بند و ماد   استان تامشن اجتماعی ادار  کاتوسط  ،ا قانونبنامتناسب یکی از مسائا مورد جشگشری توسط انجمن ک تارگاهها اعماو شرایط  -

شود در راستای ایجاد اشتغاو جایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش ا به دولت اجاز  داد  می 8۰ماد  آمد  است : ماد برنامه جنجساله جنج  توسعه می باشد در این 

اعماو تخفشه جلکانی و یا تأمشن بخ ی از حق بشمه سه  کارفرمایان کارگاههایی که با  .... و(   :ای و توسعه م اغا نو اقدامهای زیر را انجام دهدعدم تعادو منطقه

نمایند، به شرط آن که واحد، تاز  تأسشس بود  و یا در واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگشری نشروی کار جدید مبادرت می تأیشد و یا معرفی

تارگاهها، در این رابطه نمایند  این انجمن معتقد است با توجه به اختصاص کد کارگاهی در زمان ساخت ک  .ساو قبا از آن، کاهش نشروی کار نداشته باشد

دلشا داشتن سابقه توسط ادار  کا تامشن اجتماعی، این ادار  کا علی رغ  استخدام نشروی کار در زمان اجرای این برنامه از اعماو تخفشفات موضوع این بند ب

م اور تامشن اجتماعی اتاق نشز ک تارگاهها را  خودداری می نماید نمایند  ادار  کا نشز در این رابطه عدم ارساو بموقع معرفی نامه را دلشا این موضوع دانسته و

 در استفاد  از این ماد  قانونی ملقق می داند.

لذا برای کارگران خانه، واحد تبدیا ضایعات و واحد ک اورزی است، دواحد مجزای سالن ک تارگا ، سر ۴ما ابا توجه به اینکه هر ک تارگا  طشور باالجبار ش -

در حوز  تامشن اجتماعی است ولی  ادار  کا تامشن اجتماعی بدلشا اختصاص  استفاد  از مزایای قانونی فعالشت های ک اورزی  شاغا در واحد ک اورزی درخواست

قانون برنامه  33یک کارگاهی کا جرسنا را در یک حوز  طبقه بندی نمود  و بصورت یکسان حق بشمه دریافت می نماید. در این رابطه با توجه به بند ر ماد  

 توسعه بایستی جشگشری برای  درنظر گرفتن کا فعالشت های ک تارگاهها به عنوان ک اورزی صورت جذیرد. ش  
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 ارائه پیشنهادات اتاق اصناف در خصوص مهارت آموزی در محیط کار واقعی   -ج 

% از این مهارت آموزان در ۴۴تغاو حدود شرهگشری ابصورت کاما انجام شد  است و با  96تعهدات موضوع طرح مهارت آموزی در ملشط کار واقعی در ساو  -

 همان واحد صنفی با واحد صنفی متناظر اشتغاو یافته اند که این موضوع از نقاط قوت و قابا دفاع این طرح می باشد.

 ایجاد تعهد برای کارفرما اشار  نمود.از نقاط قوت دیگر این طرح، می توان به  ایجاد سابقه کار، ایجاد ظرفشت برای صنه و صنعت، آموزش کارگر بدون  -

استفاد  از این  نمایند  اتاق اصناف در جلسه، عدم استقباو از طرح در شهر م هد و اجرای آن را در شهرستانها بدلشا عدم رقبت واحدها در شهرهای بزرگ در -

بدلشا  آناستقباو از این طرح در شهر م هد را عدم تببشن درست  طرح می داند. این درحالی است که معاون مدیر کا آموزش فنی و حرفه ای استان دلشا عدم

 الزم در این رابطه می داند. تبلشغاتی بودجهعدم تخصشص نبود امکانات و 

ط مدیر عاما سازمان تامشن اجتماعی، با موضوع دستورالعما اجرایی طرح مهارت آموزی در ملش 1۰723/96/1۰۰۰دستور اداری شمار   ۴/1۰/96در تاریخ 

توسط ادار  کا  درخواست های زیرشورایعالی اشتغاو ملدودیت هایی در اجرای این طرح  ایجاد نمود  است که  15/11/95کار واقعی موضوع مصوبه مورخ 

ه شورای عالی باستناد مصوبات هفتاد و ش مشن جلس از تامشن اجتماعی مبنی بر حذف ملدودیتهای دستورالعما اجرایی طرح آموزش فنی و حرفه ای استان 

 د:یدر جلسه مطرح گرد 1396اسفند //12اشتغاو مورخ 

 نفر در کارگاههای بزرگ دارای واحدهای مجزا براساس حرفه 3اله( جذیرش بشش از 

 ب( حذف شرایط سنی در جذیرش کارآموزان

 زیر ارائه شد:سایر جش نهادات ادار  کا آموزش فنی و حرفه ای در رابطه با اجرای بهتر طرح در جلسه به شرح  -

 اتاق اصناف برای اتلادیه ها با حضور روسای مراکز م هدتاکشد بر برگزاری جلسالت توجشهی  -1

 درخواست اعزام واحد بشمه بشکاری ادار  کا کار به معرفی مقرری بگشران جهت آموزش در واحدهای طرح -2
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 و کمشته امداد به اتلادیه ها ابالغ م وق های دستگاههای حمایتی از جمله بهزیستی، بنشاد شهشد -3 

 جش نهاد حذف مالشات بر ارزش افزئد  واحدههای صنفی فعاو در طرح -۴

 جش نهاد جرداخت تسهشالت ک  بهر  به استادکاران و و احدهای صنفی مرتبط یا طرح -5
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 دستور:پیش از 

کاهش هزینه های دادرسی و نش  ع ر عملشات اجرائی در مورد واحدهای تولشدی که به للاظ شرایط اقتصادی موضوع 

به تائشد ،احکام دائمی مصوب شد  بود  12به همان ترتشبی که در دبشرخانه بند )ب( ماد  دچار م کا نقدینگی شد  اند 

ی دولت و بخش خصوصی جهت تصمشمات نهایی مطرح رای گفت وگولسه شودر جو مقرر گردید  دبشرخانه شورا رسشد

 شود.

دبیرخانه شورای 

 جلسه آتی شورا گفت و گو

 

مقرر شد با هماهنگی با مرکز  2۰18نظر به ضرورت ارائه فرصت های سرمایه گذاری استان در همایش کشش اینوکس 

مجموعه ای تهشه و در  ،دستگاههای صادر کنند  مجوزاستان، دفتر اقتصاد استانداری و سایر  گذاری خدمات سرمایه

  همایش ارائه گردد.

دبیرخانه شورای 

 گفت و گو
 فوری

2 
با توجه به تعدد موضوعات بررسی شد  در دبشرخانه شورای گفت و گو  و آماد  طرح در شورا و با توجه به مقرر گردید 

 طریق دبشرخانه شورای گفت و گو جشگشری شود.جش نهاد افزایش تعداد جلسات شورا از شرایط اقتصادی، 

 

دبیرخانه شورای 

 جلسه آتی شورا گفت و گو
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 دستور کار:
 117تراشکاری خراسان رضوی در خصوص اجرای بند پ ماده -ریخته گری-طرح درخواست انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازی -الف 

هزینه اجرای "( مبنی بر اینکه 1396ـ 1۴۰۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول مفاد اسناد الزم

 "دگردمی

مقرر ، قانون برنامه جنجساله ش   توسعه 117ند پ ماد  بجس ار بلث و بررسی جشرامون ضرورت اجرای کاما  -

 گردید:

رح و ط ی ملترم از طریق استاندار قانون برنامه جنجساله ش   توسعه 117پ ماد  موضوع اجرای کاما بند  -1

هزینه های اضافی ناشی از اجرای کن از تلمشا به هر نلو ممکاما در شورای گفت و گو جشگشری شود و تا اجرای 

 دستگاههای مجری جلوگشری شود.

در رابطه با اجرای این ماد  قانونی و عدم تلمشا بار مالی به واحدهای صنعتی و تولشدی استان بویژ  در شرایط  -2

اسناد استان از طریق سازمان ملترم ثبت اسناد ک ور و قو  ملترم قضائشه موضوع  ثبت اقتصادی فعلی، ادار  کا

و فرآنشد اجرای کاما آن را  قانون برنامه جنجساله ش   توسعه 117ماد  شفاف سازی هزینه های مرتبط با 

 و نتایج را به دبشرخانه شورا منعکس نماید. ود جشگشری نم

 

 

 

 

 

استانداری ، دبیرخانه 

 شورای گفت و گو 

 

اداره کل ثبت اسناد 

 استان

 

 

 

 

 یک هفته

 

 

 ماه یک



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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انجمن محترم صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور خراسان رضوی در خصوص  31/6/97مورخ  23۴6طرح نامه شماره  -ب

 مسائل کشتارگاههای طیور با سازمان تامین اجتماعی

، ادار  کا انجمن صنفی کارفرمایی ک تارگاههای صنعتی طشور خراسان رضویجس از استماع نظرات اعضا و نمایندگان 

مسائا ک تارگاههای طشور با سازمان تامشن اجتماعی، م اور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ک اورزی استان در رابطه با 

 توافق و  مقرر گردید: تامشن اجتماعی

،  مقرر گردید مصادیق موردی توسط برنامه جنجساله جنج  توسعه 8۰تفاد  ک تارگاهها از مزایای  بند و ماد  جهت اس -1

ان ادار  کا تامشن اجتماعی و م اور گان، در جلسه ای با حضور نمایندانجمن صنفی کارفرمایی ک تارگاههای صنعتی طشور

 مورد بررسی و توافق قرار گشرد.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ک اورزی استان  ملترم

قانون تامشن اجتماعی، ادار   36در مواردی که کارفرما به هر دلشا امکان جرداخت حق بشمه جرسنا را ندارد طبق ماد   -2

کا تامشن اجتماعی استان در موارد خاص لشست ها بدون دریافت حق بشمه جذیرفته و خدمات الزم را به کارگر ارائه 

 نماید.

انجماد، جاک کردن،  بندی،مراحا بستهکه اعالم می دارد قانون برنامه ش   توسعه  33ماد   «ر»توجه به بند  با – 3

کوبی و خ ک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودجزی، فرآوری ملصوالت گشری مانند شالیبندی، جوستدرجه

ن کا فعالشت های ک تارگاهها به عنوان ک اورزی درنظر گرفت  الزم در خصوص جشگشریلذا  شوک اورزی ملسوب نمی

 

 

 

 

انجمن صنفی 

کارفرمایی 

کشتارگاههای صنعتی 

طیور خراسان 

، اداره کل رضوی

ین اجتماعی، متا

دبیرخانه شورای 

 گفت و گو

 

 

 

 

 

 

 دو ماه



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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 صورت جذیرد.توسط دبشرخانه شورای گفت و گو از طریق طرح در شورای گفت و گو  
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 ارائه پیشنهادات اتاق اصناف در خصوص مهارت آموزی در محیط کار واقعی   -ج

در ملشط کار واقعی حسب ارائه گزارشات معاونشن ملترم دو دستگا  اجرائی با عنایت به اینکه طرح مهارت آموزی 

استان و نشز ادار  کا تامشن اجتماعی استان یکی ادار  کا آموزش فنی و حرفه ای ادار  کا تعاون، کار و رفا  اجتماعی و 

% از افرادی که در دور  های ۴۴طرح های موثر آموزشی در ملشط کار واقعی است و تا کنون نشز توانسته حدود از 

ش ماهه در این قالب آموزش دید  اند جذب بازار کار نماید لذا جس از بلث و تبادو نظر و توضشلات نمایند  ملترم 

جش نهادات زیر از طریق استانداری مقرر گردید مهارت آموزان در م هد، صناف در ارائه موانع موجود برای جذب اتاق ا

 :گرددجشگشری ملترم، دستگاههای اجرایی ذیربط و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

تاد و ش مشن جلسه شورای باستناد مصوبات هفرا  سازمان تامشن اجتماعی ملدودیتهای دستورالعما اجرایی طرح  -1

 از جمله :   1396اسفند //12عالی اشتغاو مورخ 

 نفر در کارگاههای بزرگ دارای واحدهای مجزا براساس حرفه  3جذیرش بشش از اله( 

اشباع شدن برخی با توجه به قطع رابطه همکاری نشروی کار ناشی از  حذف شرایط سنی در جذیرش کارآموزان  ب(

 تخصصیفعالشت های فنی و 

 را رفع نماید. 

اداره کل استانداری، 

آموزش فنی حرفه 

ای، دبیرخانه شورای 

 گفت و گو 

 ماه  یک



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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فی مابشن اتاق اصناف و ادار  کا فنی و حرفه ای و سایر انجمن ها و ت کا های ضرورت هماهنگی و همسویی   -2 

 کارفرمایی استان برای ارائه اثرات مثبت طرح و رفع برخی ابهامات

 اد به اتلادیه هاابالغ م وق های دستگاههای حمایتی از جمله بهزیستی، بنشاد شهشد و کمشته امد  -3

   واحدهای صنفی فعاو در طرحودمالشات بر ارزش افز برخورداری از معافشت های  -۴

  با هماهنگی دستگاههای ذیربطارزان قشمت سهشالت از ت ،فعاو در طرحاستفاد  بنگاههای اقتصادی امکان فراه  شدن -5
 

 

 


