گردآوري و تنظيم :
اداره كل تعاون كارو رفاه اجتماعي
استان البرز

با تشكر از همكاري و ارسال موارد آسيبها و پيشنهادات
استانهاي تهران ،قزوين ،مركزي ،گيالن  ،مازنداران و قم ضمن

امانت داري به موارد ذيل اشاره مي شود و سعي كردم در حين
اعالم آسيبهاي درون سازماني يا ابزاري پيشنهاد نيز ارائه گردد:

براي اشتغال دو وجه مي توان منظور نمود -1حفظ و تثبيت اشتغال -2ايجاد
اشتغال
 در ايجاد و تثبيت و حفظ اشتغال عوامل ذيل نقش اساسي دارند :
-1سرمايه گذاري
-2امنيت در سرمايه گذاري

-3سياستهاي پولي و بانكي و ارزي
-3بوروكراسي اداري
-4سياستهاي خارجي و داخلي
-5قوانين و مقررات مانند امور مالياتي ،بيمه اي ،گمركي ،صادرات و واردات ،روابط كار و ..
-6ساير عوامل تاثير گذار مانند فرهنگ مصرف كيفيت توليد و محصول و امثالهم

آسيبهاي بازار كار را مي توان به دو شكل ذيل

تقسيم كرد:
الف)برون سازماني يا كالن
ب)درون سازماني يا ابزاري

الف)برون سازماني يا كالن
-1تحريم ها
-2تورم
-3شناور بودن نرخ سود و پول( داخلي و ارزي)
-4پايين بودن بهره وري نيروي كار و سرمايه
-5پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي( %3/37در سال )1391
-6عدم وجود سياستهاي پولي و بانكي شفاف
-7قوانين دست و پاگير و بوروكراسي اداري مانع
-8عدم وجود پنجره واحد در سيستم اداري
-9عدم تطابق نياز هاي نيروي انساني بازار كار با رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها

-10وجود بستر مناسب رانت خواري و پول شويي
-11وجود بازار داللي و واسطه گري و بازارهاي كاذب

-12عدم تطابق بين توليدات داخلي و واردات _ورود كاال بصورت قاچاق
-13دشواريهاي صادرات با بوروكراسي و مقررات گمركي و امثالهم

-14عدم تطابق قوانين و مقررات موجود با محيط هاي كسب و كار
-15مقطعي بودن طرح ها و پروژه ها قبل از اتمام آنها (مثل تبصره هاي تكليفي

در دولت هفتم -طرح ضربتي در دولت هشتم-تسهيالت بنگاه هاي كوچك و
زودبازده در دولت نهم و مشاغل خانگي در دولت دهم كه مشاغل خانگي در
دولت دهم شروع شده اميد داريم به حول و قوه الهي در دولت تدبير و اميد با

سياست گذاري و اصالحات روند آن ادامه داشته و تبديل به اشتغال پايدار
شود) .

_16سليقه اي عمل كردن سيستم بانكي با بنگاه هاي اقتصادي (خود راي عمل
كردن ) مثل پرداخت سرمايه در گردش يا تعيين سود بانكي
-17عدم وجود قانون بيمه بيكاري جامع
-18تزلزل در فرهنگ كار (به نوعي دزدي در فرهنگ كار كشور)توسط اتباع
خارجي

-19عدم وجود عوامل بازدارنده از حضور نيروي كار اتباع خارجي در كشور
-20تعيين ميزان اشتغال تعهدي براي استانها بدون پايه كارشناسي و تحقيق

و دهها آسيب و مشكل ديگر كه نمي خواهم تصديع كنم و مي خواهم به
آسييبها و مشكالت داخلي بپردازم؛

ب)درون سازماني و ابزاري
 -1بر اساس آخرين اصالحيه آئين نامه شوراي برنامه ريزي و
توسعه استان ،رياست جلسات كارگروه تخصصي اشتغال از
سطح استاندار به معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري
تقليل يافته است .با عنايت به اهميت موضوع اشتغال در كشور
و ضرورت نظارت حاكميتي بر اجراي برنامههاي عملياتي
اشتغال اصالح مجدد اين آئين نامه الزامي است.

-2وجود كارگروههاي موازي از جمله كارگروه سرمايه گذاري(به دبيرخانه اي
اقتصاد دارايي) ،كميته اشتغال روستايي و شهرهاي زير بيست هزار نفر(به
دبيرخانه اي كميته امداد) ،ستاد توسعه بخش كشاورزي (به دبيرخانه اي
جهاد كشاورزي) ،كميته اشتغال و توانمند سازي بهبوديافتگان ستاد
مبازره با مواد مخدر و كارگروه اشتغال روستايي به رياست مدير كل امور

روستايي استانداري و دبيرخانه اي اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي كه
الحمداهلل اين يكي مغفول شد....كه اين تعدد كارگروه هاي موازي منجر به
تداخل وظايف و در برخي موارد عدم انسجام در اجراي برنامه هاي اشتغال
استان مي گردد كه جا دارد يكسان سازي و يكپارچگي بعمل آيد.

-3عدم وجود برنامه ريزي مدون و مشخصي در حوزه بازار كار و

عملياتي نشدن اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استانها،
البته سند توسعه اشتغال استان البرز به لحاظ قبل از استان

شدن تدوين شده و تاكنون از تهران تفكيك نشده است.

-4آيين نامه فعلي مراكز مشاوره  ،اطالع رساني و خدمات كارآفريني داراي
دستورالعمل شفاف نيست واز نظر محتوا داراي نواقصي است كه در عمل
امكان اجرايي شدن آن را كاهش مي دهد .عدم شفافيت در روش تامين
مالي و نداشتن ضمانت اجرايي از اهم مشكالت بر سر راه مراكز مشاوره
كارآفريني است .مناسب است در صورت بازنگري از ذي نفعان و افراد
صاحب نظر (از جمله كارآفرينان ،سرمايه گذراران و شخصيت هاي
علمي) ،كارشناسان ادارات كل اجرايي و انجمن صنفي مراكز مشاوره

استانها استفاده گردد.

-5دستورالعمل فعلي كانون كارآفرينان نيز داراي عدم شفافيت در روش
تامين مالي و منابع بوده و فاقد ضمانت اجرايي الزم مي باشد  .عالوه بر
اين در استانها شركت هاي حقوقي و تشكل هايي مانند خانه صنعت و
معدن ،كانون هاي كارفرمايي ،بنياد نخبگان فعاليت مي كنند كه فعاليت

آنها به موازات فعاليتهاي كانون هاي كارآفريني است كه ضرورت دارد با
تدوين دستورالعمل هاي شفاف در مركز تفكيك شرح وظايف شود.

 -6برداشت متفاوتي از يك ماده قانوني بين دستگاه هاي متولي مشكالتي
به همراه داشته است ،به طور اخص مي توان به بند(و) ماده ( )80اشاره
نمود كه دستورالعمل هاي اجرايي اعالم شده از سوي وزارت تعاون،كار و
رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تفاوتي داشته كه در بسياري از
موارد نه تنها نتوانسته به عنوان يك عامل تشويقي براي كارفرمايان در

جذب نيروي كار جديد عمل نمايد .بلكه موارد متعددي مانع نيز شده
است  .لذا به منظور ايجاد تعامل و روان سازي براي مراجعين رفع ابهام و
شفاف سازي در اين دستورالعملها ضروري به نظر مي رسد.

 -7وجود سامانه هاي متعدد در حوزه بازار كار بدون ارتباط بين بانكهاي
اطالعاتي؛ به عنوان نمونه مي توان به سامانه مشاغل خانگي اشاره نمود
كه فرايند اجراي آن شباهت بسياري با سامانه SME86داشته و با
تغييرات جزئي مي توان از اين بستر موجود استفاده نمود.

-8عالوه بر تعدد سامانه ها ميتوان به مسائل و مشكالت آنان به طور تخصصي اشاره
نمود؛

الف-سامانه مشاغل خانگي
•

وجود كاربرگهاي غير ضروري و متعدد و فرايندهاي غيركاربردي كه عمال در مراحل
اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي تاثير مثبتي نداشته و از تمركز بر

نظارت كامل به منظور تحقق واقعي اعتبارات تخصيصي در ايجاد شغل پايدار كاسته
شده است .همچنين فرايند تكميل اطالعات در سامانه مشاغل خانگي و مراحل تائيد
توسط دستگاه هاي اجرايي و بانكهاي عامل زمانبر و غير ضروري ميباشد .به عنوان
نمونه كاربرگهاي مربوط به بانكهاي عامل مراحل اضافي داشته كه با بررسي بيشتر مي
توان آنها را تقليل داد.



در رابطه با صدور مجوزهاي مشاغل خانگي بايد اشاره نمود بسياري از
مشكالت همچون ناهماهنگي بين ادارات ماليات،تامين اجتماعي جهت

برقراري بيمه و غيره باعث نابساماني در حمايت از كسب و كارهاي
خانگي گرديده است .كه با كار كارشناسي و شناسايي آسيب ها و تعامل
بين دستگاه هاي متولي در مركز و يكسان سازي نسبت به رفع موانع مي
توان اقدام نمود.



عدم وجود بستر قانوني مناسب براي طرحهاي پشتيبان مشاغل خانگي و
عدم استقبال صندوق مهر امام رضا(ع) در اجرا حمايت مناسبي از اين

گروه طرح هاي بعمل نيامده است .هرچند اعتبارات چشمگيري براي اين
حوزه در نظر گرفته شده است ولي با توجه به قوانين و دستورالعملهاي

دروني خود صندوق تاكنون عملياتي نمودن اغلب طرحهاي ارسالي امكان
پذير نبوده است .به عنوان نمونه مي توان به محدوديت سني باالي 55
سال ،سابقه كار مرتبط با طرح بيش از  5سال و  ...اشاره نمود.



عدم توجه به برخي مفاد قانون حمايت از مشاغل خانگي از جمله ماده
(11موضوع راه اندازي بازارچه هاي محلي) بند  3ماده ( 2موضوع انجام
فعاليتهاي خانگي به صورت تعاوني ،اتحاديه و يا مشاركت با بنگاههاي

باالدستي و به طريق خوشه اي)

ب -سامانه بازار كار مربوط به كاريابي ها و مراكز مشاوره شغلي


هر چند با وجود سامانه نرم افزاري بازار كار بستر مناسبي براي يكپارچه
سازي عملكرد كاريابيها فراهم گرديده است ولي وجود مشكالت فني و
نرم افزاري در اين سامانه استفاده بهينه از آن را عمال غير ممكن نموده
است .به عنوان نمونه عدم تشخيص كد ملي تكراري ،باعث افزايش غير
واقعي آمار كارجويان ثبت نامي شده است.



كارجويان ثبت نام شده به هر دليل اعم از انصراف ،عدم توافق و  ...ممكن
است پس از يكماه از كار معرفي شده خارج شوند در اينصورت در سامانه

مذكور امكان خروج از كار فرد بكارگمارده شده وجود ندارد و بايد فرايند
به كارگماري مجددا اجرا شود كه اين امر نيز آمار بكارگماري را مخدوش
مي كند .لذا بررسي و بازنگري بيشتر در سامانه بازار كار و رفع نواقص نرم
افزاي آن مي تواند به عنوان يك بستر مناسب براي يكپارچه نمودن
اطالعات كاريابي هاي غير دولتي بكار رود.

ج)سامانه ملي رصد


به عنوان بانك اطالعاتي از شاغلين بخشهاي مختلف قابل استفاده بوده ولي نمي توان
با استناد به اطالعات ثبت شده در اين سامانه ميزان واقعي اشتغال كشور را برآورد
نمود .تعيين سهم تعهد ايجاد اشتغال بدون در نظر گرفتن ساير بسترهاي قانوني
منجر به انحراف در آمارهاي ارائه شده خواهد شد .بر همين اساس به نظر ميرسد
اجباري نمودن ثبت كد بيمه تامين اجتماعي و كد كارگاهي مي تواند روايي اطالعات
شاغلين در اين سامانه را افزايش دهد .همچنين ايجاد ارتباط بين بانكهاي اطالعاتي
تامين اجتماعي ،مشاغل خانگي،كاريابي ها و غيره مي تواند آمار دقيقي از وضعيت

اشتغال در استانهاي كشور جهت برنامه ريزي و تصميم گيري در حوزه بازار كار ارائه
نمايد.



بسياري از دستگاههاي اجرايي به لحاظ ماهيت وظايف خود قادر به ايجاد اشتغال به
صورت مستقيم نمي باشند .همچنين تعريف واحد و يكساني از اشتغال پايدار و جديد
اعالم نشده است ،بر همين اساس بسياري از دستگاههاي اجرايي با اتكاء به صدور

كارت مهارت ،فني و حرفه اي ،مجوز مشاغل خانگي و مواردي از اين قبيل نسبت به
ورود اطالعات در سامانه رصد به عنوان اشتغال ايجادي اقدام مي نمايند ،حال آنكه
برخي دستگاههاي حمايتي(كميته امداد امام(ره)  ،صندوق مهر امام رضا(ع)) به دليل
پرداخت تسهيالت خود را محق ايجاد اشتغال مي دانند ،كه اين موضوع تداخالتي در
ورود اطالعات در سامانه رصد ايجاد نموده است.كه تدبير كارشناسي و اصالح نرم
افزاري موجب رفع اين نقيصه مي شود.

د)سامانه SME86
 اين سامانه به لحاظ برنامه ريزي طراحي مناسبي داشته و بسياري از
نواقص آن طي سالهاي متعدد استفاده از آن رفع گرديده است ،با اين
اوصاف و با توجه به هزينه زيادي كه براي راه اندازي يك سامانه جديد به
سيستم تحميل مي گردد ،پيشنهاد مي شود به منظور رهگيري پرداخت
هرگونه تسهيالت اشتغالزايي توسط شبكه بانكي و رد يابي طرحهاي
سرمايه گذاران در استانها تمهيداتي براي استفاده بهيه از سامانه مذكور

فراهم گردد.

 -9در بحث شبكه بانكي و پرداخت تسهيالت به طرحهاي اشتغالزايي موانع
و مشكالتي وجود دارد كه در ذيل به آن اشاره مي شود:

 الف) توان پرداختي بانكهاي عامل با قيد منابع و مصارف در
بسياري از موارد بدليل عدم وجود اطالعات دقيقي از ميزان منابع
و مصارف شبكه بانكي قابل حصول نبوده و در اكثر مواقع با اعالم

بانك مبني بر عدم تعادل بين منابع و مصارف تسهيالتي به
طرحهاي اشتغالزا پرداخت نمي شود.

 ب) در خصوص اعتبارات اشتغالزايي قرض الحسنه(مشاغل

خانگي و خرد و خوداشتغالي) تفاوتي بين سهم ابالغي از سوي
بانك مركزي و سهم تخصيصي به بانك عامل وجود دارد ،اين امر

توجيهي براي بانك عامل براي عدم پرداخت اين تسهيالت مي
باشد.

 -10براي كاهش ورود غيرمجاز اتباع افغاني و نظارت بر حضور
آنان در كشور مي توان بررسي كارشناسي الزم نسبت به لغو
رواديد بين كشور جمهوري اسالمي ايران و افغانستان را مدنظر
قرار داد.

 -11به منظور ساماندهي و شناسايي اتباع بيگانه غير مجاز شاغل

در كارگاه ،ضرورت صدور مجوز قانوني براي كارشناسان حوزه
اشتغال اتباع بيگانه براي ورود به كارگاه احساس مي گردد.

 -12اجراي صحيح قوانين موجود از جمله قانون بهبود فضاي
كسب و كار مي تواند در رفع برخي موانع توليد و سرمايه
گذاري و به تبع آن ايجاد اشتغال ياري رسان باشد.

چكيده نظرات استانها


آسيبها



كاهش شديد رويكرد آموزش استاد شاگردي در نظام آموزشي كشور با عنوان يكي از اركان مهم در باال
بردن مهارتهاي تخصصي كارآموزان و كارجويان براي آماده سازي آنها جهت ورود به بازار كار كشور



عدم وجود قوانين و مقررات تعريف شده جامع و كامل براي حمايت از بيكاران بومي منطقه و جلوگيري
از اشتغال بكار افراد غير بومي با شرايط مساوي



وجود موانع انجام كسب و كار مانند نرخ ماليات،كمبود نيروي كار آموزش ديده دسترسي به منابع
مالي ،واردات محصوالت چيني



عدم ابالغ اعتبار از سوي دولت به منظور پرداخت يارانه به طرحهاي بهره مند از تسهيالت بنگاه هاي
زودبازده

راهكارها


ايجاد مراكز جوار دانشگاهي و جوار كارگاهي در سطح دانشگاه هاي و واحدهاي صنعتي استان
به منظور اجراي دوره هاي فني و تخصصي جهت افزايش توانايهاي مهارتي دانشجويان و
شاغلين با همكاري اداره كل فني و حرفه اي دانشگاههاي مربوطه و واحدهاي صنعتي



اولويت پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به مناطق داراي نرخ بيكاري باال



توسعه خدمات صندوقهاي ضمانت سرمايه گذاري



اعطاي معافيتهاي مالياتي به واحدهاي توليدي كه نيروهاي خود را از كارجويان ثبت نام شده
در مراكز كاريابي جذب مي نمايند.



پيگيري هر چه سريعتر براي ارائه اليحه تشكيل سازمان نظام كارآفريني به مجلس

والسالم

