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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 حترم نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی استان در رابطه با مشکالت مسئولین فنی دام و طیور مسازمان  25/1/1400مورخ  4-453/00/3طرح موضوعات نامه شماره -

طه با  صدور مجوز پیرامون مصوبات سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو در سال گذشته در راب اتاق اصناف مشهد    26/1/1400مورخ  307/1400ص//42نامه شماره  -

 ن دارویی و نظارت ها و امور تخصصیبرای واحدهای صنفی گیاها
 یه است اتحادی و مرغداری و نیز درخوسومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع بازرسی تامین اجتماعی از فعالیت مدیران فنی واحدهای دامدار

 ه بحث و بررسی گذاشته شد.ب تعاونی گیاهان دارویی برای آموزش و نظارت بر واحدهای عرضه گیاهان دارویی 

 ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: «علی اکبر لبافی»

ی از سوی نظام مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به دبیرخانه شورا ارسال شده است. ماجرا از این قرار است که کارشناسان و مسئوالن فنی سازمانکه  دستورکار اول این جلسه 

، براساس ظرفیت حضور آن ها ومسئوالن فنی  تامین اجتماعی به عنوان کارگر درنظر گرفته می شوند و عنوان شغلی آن ها در لیست بیمه، کارگر ساده است. نکته دوم درباره نوع قرارداد ن بازرسا

رت با توجه به ضرو ندارند و ت پاره وقت در محل حضور یابد. این افراد وقت تنظیم شده چندانیهایی است که در بنگاه های اقتصادی وجود دارد. در واقع، مسئول فنی طبق قانون می تواند به صور

 د.رای آنها درنظر می گیرندر بنگاه اقتصادی حضور می یابند اما وقتی کارشناسان تامین اجتماعی در محل حضور می یابند و آن ها را نمی بینند، موضوع ترک کار را ب

 ارچوب ضوابط چگی ها در واجه هستند. این آالیندوی افزود: نکته سوم در این حوزه، بحث مشاغل سخت و زیان آور است؛ مسئوالن فنی در برخی محیط ها همچون مرغداری ها با آالیندگی هایی م

 نمی شود.کارهای سخت و زیان آور قرار می گیرد؛ اما از سوی تامین اجتماعی چنین موضوعی در نظر گرفته 

 

 * تامین اجتماعی نقشی در تعیین عنوان شغلی افراد در لیست بیمه ندارد
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 نون ور به استناد قادام و طی الن فنی واحدهای تولیدیمهدی خسروی، معاون برنامه ریزی وکارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان نیز در توضیح این مباحث ابراز کرد: مسئو

 شوند. ازرنظر گرفته میگر ساده دبلکه به عنوان کاردامپروری کشور به واحدها معرفی می شوند اما نکته این است که در بسیاری از واحدها بیمه شدن این افراد به عنوان کارشناس تولید نیست  نظام

 م میمین اجتماعی انجاشود، ممکن است یک یا دو واحد باشد؛ اما متاسفانه در بازدیدهایی که توسط تامی طرفی، براساس ظرفیتی که وجود دارد، تعداد واحدهایی که از سوی فرد از نظر فنی مدیریت 

 ه یرند، در رستی گمآن قرار  د به دلیل محیطی که درشود به دلیل عدم حضور در ساعت غیر از کاری، ترک کار در پرونده آنها درج می شود. همچنین، یکی از خواسته های ما این است که این افرا 

 مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند.

 یک  هیچ سازمان برای د، افزود:فراد در لیست بیمه ندارحسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه این سازمان هیچ نقشی در تعیین عناوین شغلی ا

صر شود. اگر کارفرما، فرد را به عنوان کارگر ساده عنوان می کند، سازمان تامین اجتماعی مقکند و معموال عنوان توسط کارفرما تعیین و در لیست درج مینمی از بیمه شده ها عنوان شغلی تعریف

 نیست.

 دارد، عنوان از آن لیست تعیین گردد.وی گفت: تشکل باید با تامین اجتماعی مکاتبه کند و ما تمامی عناوین را اعالم نماییم تا براساس شغلی که وجود 

کنیم تا حضور عزام میاکند، نداریم و طبق همان ساعت اعالمی، کارشناسان تامین اجتماعی را عاکفی افزود: منعی برای اینکه کارفرما به ما اعالم کند که بیمه شده در چه ساعت و چه روزی کار می

 کاتبه باید از سوی کارفرما یا بیمه شده صورت گیرد.آن فرد در محل کار محرز گردد. در این زمینه م

 تواند با مراجعه به سازمان، درخواست ثبت و درج این عنوان شغلی را مطرح کند.وی خاطرنشان کرد: اگر شغل مدیر فنی در عناوین یک کارگاه درج نشده، کارفرما می

اری کاریم و طبق ساعت تواند با چند کارگاه به طور همزمان فعالیت کند و مشکلی ندد: در بحث فعالیت پاره وقت، یک بیمه شده میرئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی استان اذعان کر

تماعی در ن باشد، تامین اجبرای این کارشناسا شوند تا اشتغال آن افراد تایید شود. از طرفی، اگر کارفرما خواستار تعیین عنوان شغلی مدیر فنیکه کارگاه اعالم کند، کارشناسان ما در محل حاضر می

 این زمینه مشکلی ندارد.

 

 *اهمیت حضور کارشناس فنی در واحدهای دام و طیور

داد باید براساس آن منعقد شود. این تعیین کرده که قرارجواد اعلمی، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: نظام دامپزشکی تعرفه هایی را برای به کارگیری مسئوالن فنی 
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موضوع می شوند و این اتفاق، مشکالتی را در مسائل رقم توسط کارفرما تقریبا در صد در صد موارد رعایت نمی شود و معموال مبلغ بسیار کمی توافق می گردد و کارشناسان مجبور به پذیرش این 

 کاری به دنبال دارد.

ه که مردم نسبت ب ا اعتمادیه که به هیات بدوی، تخلفاتی را درباره عدم حضور کارشناس فنی اعالم کرده ایم، در این زمینه مقدمات قضایی را فراهم نمودیم توی افزود: ضمن اینکه مواردی بود

 تولیدات دام و طیور دارند، واقعیت داشته باشد.

یرا بحث قت کند؛ زدضوع گفت: انجمن مرغداری باید ضابطه مند باشد و در زمینه حضور کارشناسان فنی بیشتر رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این مو

. نکته بردرسوال میها شان بخش خصوصی را زیسالمت مردم و اعتماد آن ها به واحدها و تولیداتشان مطرح است. نمی توان بدون نظر کارشناسی و ضابطه ها موضوعی را طرح کرد؛ زیرا این 

ی داده شود تا ین اجتماعز برنامه بایستی به تامدوم، در بحث عنوان شغلی است؛ تامین اجتماعی مشکلی ندارد که عنوان مشخصی در لیست بیمه آورده شود. در زمینه حضور و غیاب مدیر فنی نی

 ور است. عناوینیآخت و زیان دیگر اینکه، عناوین شغلی مرتبط با دامداری ها و مرغداری ها جزو مشاغل سکارشناس تامین اجتماعی براساس برنامه زمانبندی ارائه شده، در محل حضور یابد. نکته 

 شغل مذکور مهم است. که از سوی واحد ارائه می شود به اضافه حضور مدیر فنی در محل کار در هنگام بازرسی تامین اجتماعی برای مشخص شدن سخت و زیان آور بودن

رج حضور او دار کند و زمان کخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث، بیان کرد: با توجه به اینکه ممکن است یک مسئول فنی در چند واحد هملبافی، رئیس دبیر

 تان ارسال شود.جتماعی اسور نیز برنامه حضور این نیرو باید به تامین اتوسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی با غفلت مواجه شود، باید ساماندهی در هماهنگی ها انجام شود و به همین منظ

 *درخواست اتحادیه گیاهان دارویی برای نظارت بر واحدهای عرضه این محصوالت

سر  رباظهار کرد:  ن گل و گیاه خراسان رضوی بود،رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح دستور کار دوم که مربوط به درخواست اتحادیه تولید کنندگا

یرد، در ف صورت بگت نیز از سوی اتاق اصنااین موضوع که ارائه مباحث کارشناسی و آموزشی برای واحدهای عرضه گیاهان دارویی در حوزه کاری اتحادیه مربوطه باشد و صدور مجوز فعالی

 رد.رفت اما پس از آن اتاق اصناف این موضوع را نپذیرفت و اعالم کرد که هر دو کار باید توسط این تشکل صورت بگییکی از جلسات سال گذشته دبیرخانه توافقی انجام گ

ار را برعهده کی از بخش عالم کرده است می خواهدحسین مشرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد در همین رابطه توضیح داد: هر قانونی باید دارای ضمانت اجرایی باشد و اینکه اتحادیه ا

ی عالیت آن جلوگیرفکومتی از داشت، اداره تعزیرات ح بگیرد، باید تابع قانون اتاق اصناف باشد. اگر یک واحد زیرمجموعه اتحادیه گیاهان دارویی فعالیت کرد، اما کم فروشی، گران فروشی و...

 کند.می

 اکنون از سوی کارشناسان اتحادیه ها در حوزه های مختلف صورت می گیرد.ه می دهیم و بازرسی ها نیز هممشرفی گفت: ما آموزش های الزم را در هنگام صدور مجوز ارائ

ن است قانون نظام صنفی، برداشت ما ای 91اده مجید مهدوی، بیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی نیز در این باره به طرح سوالی پرداخت و گفت: در خصوص م

ا برای فروشگاه های شهرداری و فرودگاه و... که تمام واحدهایی که اقدام به عرضه محصول می کنند، باید از اتاق اصناف مجوز بگیرند. سوال این است که اگر قانون مشخص و عام است، چر



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

       صبح  8     اعت شروع:س                                             30/1/1400            تاریخ جلسه                                                                     3شماره جلسه:

 نفر 16 سه:عداد اعضا حاضر در جلت          )دبیرخانه شورای گفت و گو (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 2ساختمان شماره   کیل جلسه:محل تش

 استثناء قائل شده است؟

 ه شامل این مادهفه فرودگاست اما مطلق نمی باشد. ضمن اینکه برای فروشگاه های شهرداری و فرودگاه عنوان شده که اگر غررضا الهامیان، مشاور حقوقی اتاق اصناف نیز گفت: این قانون عام ا

 شود، باید مجوز را از اتاق اصناف بگیرد.می

هان اکنون عرضه گیا گیریم. همبنمود: ما می خواهیم در کنار اتاق اصناف قرار  پریسا مردانی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی گیاهان دارویی سازمان تعاونی روستایی استان نیز در همین رابطه عنوان

 ث ما این استحب. شویم بلکه د مباحث پروانه کسب و..دارویی یا داروهای گیاهی در دنیا، در داروخانه ها انجام می شود چون موضوع سالمتی مردم دارای حساسیت باالیی است. ما نمی خواهیم وار

 ات الزم از سوی کارشناسان صورت بگیرد تا مصرف کننده از محصول درست و مطلوبی استفاده کند.که آزمایش

 د.ی این موضوع استفاده شولبافی ابراز کرد: این موضوع در دو جلسه در دبیرخانه مطرح شد و تمرکز دبیرخانه بر این است که از دو ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیه برا

ی کند نان ایجاد نمیبرای ما اطم ر،ت: موضوع نظارت های تخصصی و کارشناسی در زمینه گیاهان دارویی باید شفاف گردد. از طرفی، اینکه تعاونی گیاهان دارویی بقا دارد یا خیالهامیان بار دیگر گف

 زیرا اگر این اتحادیه منحل شود، در این موضوع عواقبی رقم خواهد خورد.

 یی برای شهروندان*اهمیت سالمت و قیمت گیاهان دارو

صول هم قیمت و هم سالمت مح نرجس خوش زبان، مسئول امور دبیرخانه ای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: به عنوان یک شهروند عادی

باشد و به  طاف داشتهوسط تشکل تخصصی صورت بگیرد. اتاق اصناف در این زمینه باید انعبرای ما مهم است؛ بحث قیمت از سوی اتاق اصناف تعیین می شود اما کارشناسی سالمت محصول باید ت

 سالمت جامعه بیاندیشد و تشکل تخصصی این نظارت را بر سالمت انجام دهد و در کنار اتاق اصناف برای انجام کارهای تخصصی فعالیت کند.

ار تیار اتحادیه قرویی در اخعاونی روستایی استان نیز بار دیگر تصریح کرد: نظر ما این است که آموزش مباحث مربوط به گیاهان دارمردانی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی گیاهان دارویی سازمان ت

 خواهیم کرد.اصناف اخذ نگیرد. همچنین تعیین صالحیت فروشندگان گیاهان دارویی از سوی اتحادیه انجام شود. برای آموزش و تعیین صالحیت ها هم هزینه ای از اتاق 

اضر است حن دارویی هند؛ اما اتحادیه گیاهالبافی گفت: مسئله اینجاست که ممکن است برخی اتحادیه های اصناف چندان تخصصی نباشند و نتوانند بخشی از کار را به صورت تخصصی انجام د

 کارشناسی تخصصی انجام دهد و اطالعات را در اختیار اتاق اصناف قرار دهد.

لب مشاغل به صصی در قاکارشناسی تخ : نظارت های تخصصی بر فعالیت فروشگاه های گیاهان دارویی بسیار مهم است و اتحادیه می تواند در این زمینه در کنار اتاق اصناف باشد ووی نیز گفت

 نظر الزم است.
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ت اتاق اصناف مشهد پیرامون موضوعا 26/1/1400مورخ  307/1400ص//42سازمان نظام مهندسی استان و شماره  25/1/1400مورخ  453/00/403مندرجات نامه شماره

که در اجرای  رت گرفتهفقات زیر صوحوزه مرغداری ها و دامداری ها و اختالف نظر بین اتاق اصناف مشهد و اتحادیه تعاونی گیاهان دارویی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر توا

 نزله مصوبات شورا می باشد.تفویض اختیار شورا موارد توافق شده به م

 مصوباتجمع بندی و

مسئول  مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

مه مرغداری هرزی به سازمان نظام مهندسی کشاو ،شغل و شاغل  در واحدهای دامداری و مرغداریها توافق گردید در خصوص عدم تطبیق 

گری که شاغل ع عناوین دیهر نو ها و کارشناسان فنی اعالم نمایند تا با هماهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان عناوین مسئوالن فنی و یا

 می باشند عینا در ارسال لیست های حقوق ماهانه مشاغل مربوطه درج گردد.

اداره کل  

ماعی تامین اجت

و سازمان نظام 

 مهندسی 

 ده روز

2 

ا هرغداری مدر خصوص قراردادهای فیما بین کارشناسان و مسئوالن فنی که به لحاظ ظرفیت های تعیین شده بصورت پاره وقت در مجموعه 

داره ه ای به اطی نام مورد نظر برنامه زمانبندی و ساعات کار حضور هر یک از کارشناسان  ، و دامداری ها حضور می یابند توافق گردید

زرسی دید و باباز ذیربط  کل تامین اجتماعی و شعب مربوطه اعالم شود تا بازرسان تامین اجتماعی در ساعات تعیین شده از مجموعه های 

 منتفی می شود. اعات حضور بازرسان یا ساعت کار کارشناسان نمایند و بدین ترتیب موضوع عدم تطبیق س

تامین اداره کل 

اجتماعی و 

 سازمان نظام

 ده روز



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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3 

داریها الن های مرغساال در بدر ارتباط با اینکه مسئولین فنی اینگونه واحدها طی فعالیت خود به دلیل مواجه با آالینده ها از جمله گاز آمونیاک 

عاون متین فر با عنایت به توضیحات جناب اقای مهندس م ،و انبار و...مواجه هستند رو همچنین گرد و غبار دان در سالن آسیاب ، میکس

جزء  ه طور کلیاینگونه مشاغل در واحدهای مرغداری ها بمی دارند  محترم روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که اعالم 

زیان  ومشاغل سخت  ورد نظر در شمولمقرر گردید با ارسال لیست ها و درج صحیح عناوین م مشاغل سخت و زیان آور تلقی می شوند، 

 آور قرار گیرند.

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعی و 

 سازمان نظام

 مستمر

4 

 

ر جلسه ید تا دپیرامون موضوعات مربوط به اتاق اصناف و اتحادیه گل و گیاه مقرر شد بررسی بیشتر توسط دو مجموعه مورد نظر به عمل آ

 آینده دبیر خانه مطرح شود.

اتاق محترم 

اصناف و 

اتحادیه گل و 

 گیاه

 یک هفته

 
 


