بسمه تعالی

گزارش اقدام مشترک در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان
عنوان :طرح توانمند سازي و اشتغال زايي تولید اليه اي نازک از انواع سنگ ها و کاني ها و
بکارگیري آنها در تولید مصنوعات سنگي اعم از تابلوهاي معرق  ،جعبه هاي جواهرات و ...
تهیه شده در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان
مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 84دو منظوره شهید امیني علويجه شهرستان نجف آباد
مربوط به بازه ي زماني 39 /21/12 :تا 39/21/21

تاريخ تهیه2939/22/11 :
تائید کننده گزارش :مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

دفتر راهبري و اجراي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

مقدمه:

یکی از مهمترین ماموریت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و
توسعه اشتغال پایدار است .مطالعات و بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت های
مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می شود و از پایداری بیشتری برخوردار است.
آموزش های فنی و حرفه ای با هدف انتقال مهارت های مختلف به فراگیران و نیز اشتغال این دوره ها از
طریق مزد بگیری و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیگیری می شود .با توجه به
محدودیت بازارهای سازمانی و غیر سازمانی (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش های فنی و حرفه ای،
توجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .لذا به این نوع آموزش ها به
عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری باالخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می
باشد ،نگریسته می شود .در واقع خصیصه این آموزش ها ،نوعی پرورش "کارآفرینی" است .به این معنی که
افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی ،قادر خواهند بود که فرصت های شغلی مناسبی را به دست
آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند (تاج آبادی.)2931 ،
طرح های اشتغال زا نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می نمایند ،بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر
آن است تا طی گزارشی ،نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح های اشتغالزا از استان ها اقدام نماید .فرم
"گزارش طرح های مشارکت در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان" جهت اعالم مشخصات،
اقدامات آموزشی و پشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا است که ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان
ها مبتنی بر قراردادها و تفاهمنامه های همکاری با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت های شرکاء خود نسبت به
تکمیل این فرم برای هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام می نمایند .این فرم شامل سه بخش می باشد
که در بخش اول اطالعات کاملی از مشخصات سازمان ها ،موسسات و یا بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده
در طرح و همچنین ویژگی ها و برنامه های خود طرح آورده می شود .در بخش دوم اطالعاتی در خصوص
شناسایی گروه های هدف اقدامات مهارت آموزی آمادگی شغلی و در بخش سوم نیز اقدامات پشتیبانی و
تسهیل گری انجام شده در طرح آورده می شود.
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بخش اول
 -1اطالعات سازمان ها /نهادها /بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در طرح:

تولیدي

خدماتي

تولیدي

1

اداره کل آموزش
فنی حرفه ای
استان اصفهان

خدماتي

*

دکتر فریدون
الهیاری

*

دکترآرش
اخوان

و میراث فرهنگی
آموزش در قالب تفاهم
نامه-تامین فضا –تامین
بخشی از تجهیزات
کارگاهی –تامین حامل
های انرژی

نماينده مسئول

دولتي

و ايمیل

سازمان گردشگری

صدور مجوزپروانه تولید

غیر دولتي

شماره تماس

همکاري

رديف
2

عناوين و زمینه هاي

نام و نام خانوادگي

نام دستگاه همکار

ماهیت دستگاه همکار

30636666

660-63336066

 -1عنوان طرح توانمندسازی و اشتغالزایی :طرح توانمند سازی و اشتغال زایی تولید الیه ای نازک از انواع سنگها
و کانی ها و بکارگیری آنها در تولید مصنوعات سنگی اعم از تابلوهای معرق  ،جعبه های جواهرات و ...
 -3خالصه طرح:
ازکشور ما به عنوان بهشت سنگ های طبیعی یاد می شود چرا که انواع سنگ های آذرین ،رسوبی و دگرگونی در طول زمان
های زمین شناسی تشکیل شده اند و با استخراج آن ها به عنوان مواد اولیه در صنایع تولیدی متعدد و ساخت ساختمان
استفاده می گردد .در فراوری این سنگ ها حجم زیادی از آن ها به عنوان ضایعات از چرخه تولید حذف می گردد .ساخت
دستگاه تهیه الیه های نازک از انواع سنگ و کانی با کمک اساتید علمی و تجربی درسال  2919شروع و بعد از رفع نواقص
در تاریخ  2912/21/12به شماره 91212733 :در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید  ،و این محصوالت
جهت استفاده در کارهای هنری ،صنعتی و علمی به بازار عرضه شد.
با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان ،کارگاه تولید محور معرق سنگ در محل مرکز شهید امینی علویجه در
حوزه معرق سنگ فعالیت خود را آغاز نمود ودر این کارگاه ساالنه حدود  0111جعبه جواهرات و 011متر مربع تابلو های
معرق سنگ تولید و به بازار عرضه می شود .همزمان با تولید ،کار آموزان به فراگیری این حرفه مشغول می باشند ،الزم به
ذکر است این محصوالت به سبد صنایع دستی کشور اضافه شده است.
 -1-3اسناد و قوانین مرتبط با اجرای طرح:
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به استناد آیین نامه اجرایی ماده  0قانون الحاق برخی م واد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()1به شماره مصوب
/201112ت/01139ه به تاریخ  2930/21/11و همچنین در راستای اجرای احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و حمایت
از کاالی ایرانی و توسعه اشتغال.
-2-3

محل جغرافیایی طرح:

شهرستان علويجه مركز آموزش فني و حرفه اي علويجه
-

مناطق مرزی و محروم

-

نقاط بازآفرینی شهری

-

مناطق بافت های فرسوده *

-

روستا /عشایر

-

نواحی صنعتی  /شهرک صنعتی

-

ذکر سایر مناطق

 -3-3مدت زمان اجرای طرح 71 :ماه
-4

تاريخ شروع طرح 2939 /21/12:تاريخ خاتمه طرح2932/21/20 :

فرآیند اجرا و جزئیات طرح:

 -1-4بخش فعالیت طرح :کشاورزی

-2-4

میزان اشتغال زایی طرح :

-3-4

الزامات توسعه و پیشبرد طرح:

خدمات

مستقیم 21 :نفر

صنعت

فرهنگ و هنر

غیر مستقیم 01 :نفر

مهارت فقط انتقال امور فنی وامور تکنیکی به کار آموز نمی باشد بلکه طیف گسترده تری را شامل می شود  .اصول
فرهنگی،اخالقی ،اجتماعی ،آداب معاشرت ،آداب حرکتی و ...توأم با آموزش های فنی و تخصصی می تواند در نهایت منجر به
یک مهارت آموزی واقعی شود.چراکه زنجیره تولید از اتصال حلقه های متعددی که در باال به آن اشاره شد تشکیل می شود،که
فقدان و یا کوتاهی در انتقال این مهارت ها باعث سستی این زنجیره می گردد .یکی دیگر از الزامات توسعه و پیشبرد طرح
نحوه راهیابی ویا ایجاد بازار های جدیدی می باشد .چرا که هدف از تولید در نهایت فروش محصول در بازار است که اگر این
اتفاق دچار وقفه گردد ،خود باعث کاهش و یا حتی در مواردی باعث تعطیلی تولید می گردد .در این راستا شرکت در نمایشگاه
های متعدد و نیاز سنجی بازار و ابتکار در تولید محصوالت جدید و جذاب می تواند نقش مهمی در پیشبرد طرح داشته باشد.
-4-4

اهمیت اجرای طرح:

باتوجه به اینکه مواد اولیه این طرح از ضایعات سنگ ها از سنگ بری های منطقه شامل شهرک صنعتی رضوان شهر و محمود
آباد تهیه می گردد می تواند عالوه بر جلوگیری از هدر رفت این ضایعات که خود می تواند باعث اثرات مخرب زیست محیطی
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گردد موجب ایجاد شغل برای ده ها بلکه صدها نفر گردد .که در این شرایط بحرانی فعلی کمک ارزنده ای به اقتصاد و خانواده
ها و جلوگیری از مهاجرت و خلق محصوالت جدید که می تواند باعث ارزآوری نیز گردد.
-5-4

دستاورد کمی طرح:

در حال حاضر با شرایط موجود تقریبا ساالنه پانصد متر مربع تابلو معرق سنگ و حدود پنج هزار عدد جعبه جواهرات در ابعاد
مختلف در این کارگاه تولید می گردد که قابلیت تولید چند برابری را در صورت ایجاد شرایط دارد.

بخش دوم
 -1اقدامات آموزشی:
-0-0

استاندارد و محتوي آموزشي:

استاندارد آموزشی با شماره ملی شناسایی شغل به شماره  1-11/91/2/2 :توسط گروه صنایع دستی و هنر تدوین شده است .
این استاندارد  111ساعت می باشد و مربی تصمیم به بازنگری در این استاندارد را دارد در راستای نیازهای کارآموزان به
مهارت هایی که در بخش  7-9به آن اشاره شد می توان بعنوان الزام در آموزش به استاندارد آموزشی اضافه گردد .
-1-2

فضاهاي اداري و تجهیزات مناسب:

در حال حاضر مرکز فنی حرفه ای شهید امینی علویجه با در اختیار گذاشتن 111متر مربع فضای آموزشی و تجهیز درصدی از
کارگاه موجب رونق این هنر صنعت جدید گردیده است با توجه به الزاماتی از قبیل نیروی کار عالقه مند در یک فضای مناسب
مانند دانشگاه ها ،پادگان ها ،زندان ها و اماکنی از این قبیل که دارای نیروی انسانی مورد نظر و فضای کافی می باشند می
توانند پتانسیل های بالقوه ای جهت توسعه این حرفه به حساب آیند.
-6-0

مربي:

با عنایت به ممنوع بودن جذب مربی بصورت حق التدریس بدلیل کمبود اعتبارات جذب مربی بصورت بدون هزینه و مشارکتی
با سایر نهادها صورت می گیرد ،مربی کارگاه مذکور خود مجری طرح می باشد .
-4-0

برنامه ريزي و تعیین شیوه آموزش:

 291نفر کارآموز با طی 11 1ساعت دوره آموزشی در بخش های تئوری و عملی این دوره را طی نموده اند بدین صورت که
در بدو ورود در بخش آموزش های نظری ،برابر استاندارد موجود توانمندی های مهارت های مورد نظر از جمله سنگ شناسی،
بهداشت حرفه ای ،ایمنی شامل ملزومات پوششی ورعایت موارد ایمنی مربوط به برق آشنای با مواد اولیه و عوارض جانبی آنها
بصورت انفرادی و گروهی آموزش داده می شود و در کنار کار آموزان و یا نیرو های کاری و همکاران قدیمی ضمن انجام کار،
مهارت های مورد نظر به آنها منتقل می گردد.
-6-0

كارآموزان يا گروه هاي هدف:
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این هنرصنعت هم همانند سایر شاخه های هنری می تواند در بخش خانم ها و آقایان در سنین مختلف هم آموزش داده شود.
طبیعتاً نوجوانان و جوانان به دالیل متعدد بیشتر مورد توجه هستند که با همکاری مدارس و دانشگاه ها در چارچوب همکاری
های دو جانبه و یا تبلیغات محلی جذب می گردند .هرچند تحصیالت مرتبط با این حرفه وجود ندارد ولی فارغ التحصیالن
رشته های هنری می توانند گروه هدف بهتری برای این هنرصنعت به حساب آیند .ارگان های همچون بسیج و کمیته امداد
هم که دغدغه اشتغال افراد تحت پوشش خود را دارند با این مرکز همکاری می نمایند.
-3-0

آزمون و صدور گواهینامه:

از ابتدای فعالیت طرح  291نفر در طی  20دوره آموزشی شرکت نمودند و تعداد 211نفر گواهینامه مهارت دریافت نمودند .
-7-0

مسئول مهارت آموزي طرح:

نام و نام خانوادگي :رضا شفیعي

شماره و ايمیل63066630693 :

سمت :موسس و مربي

 )2اقدامات پشتیبانی آموزش:
سازمان همکار2
اقدامات

تامین کننده منابع
مالی

تهیه کننده

استاندارد و
محتوی
آموزشی

سازمان فنی
وحرفه ای کشور

اداره کل فنی و
حرفه ای استان
اصفهان

فضا و
تجهیزات

شرکت ارسا سنگ

اداره کل فنی و
حرفه ای استان
اصفهان

مربی

شرکت ارسا سنگ

شرکت ارسا سنگ

کارآموز

شرکت ارسا سنگ

شرکت ارسا سنگ

آزمون و صدور
گواهینامه

شرکت ارسا سنگ

اداره کل فنی و
حرفه ای استان
اصفهان

سازمان همکار 1
تامین کننده
منابع مالی
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تهیه کننده

سازمان همکار 9
تامین کننده
منابع مالی

تهیه کننده

بخش سوم
پشتیبانی و تسهیل گری طرح
 -1مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت:
-0-0

خدمات يا محصول:

محصوالت کارگاه به دو بخش تقسیم می شوند _2 :تهیه الیه های نازک از انواع سنگ و کانی که با توجه به نیاز کاربر یا
سفارش دهنده تولید می گردد که جزو خدمات خاصی می باشند و در هر گارگاهی شرایط تولید آن فراهم نیست ،می تواند
سود مناسبی را همراه داشته باشد _1.محصوالت تابلوی معرق سنگ و انواع جعبه جواهرات که مشابه داخلی و خارجی ندارد و
جذ ابیت زیادی را برای خریداران به همراه دارد سنگ هم از نظر زیبایی و هم از نظر خواص منحصر به فرد می باشد .که با
کمک هنرمندان نگارگر و خوش نویس جذابیت آن دوچندان می گردد.
-9-0

بررسي بازار:

با توجه به تازگی این محصول پیش بینی می شد مشکل چندانی در بازار نباشد ولیکن با توجه به اینکه محصوالت هنری جزء
اولویت های خانوار ها نمی باشد .شرایط فعلی اقتصاد کشور باعث رکود در بخش هایی از تولید از جمله صنایع دستی شده
است .همچنین عدم تردد جهان گردانی که تمکن مالی باالیی دارند هم بر مشکالت این بخش افزوده است .همچنین کپی
برداری و عدم نظارت بر تولیدات بی کیفیت و سختی پیگرد های قانونی در این زمینه می تواند جزئی از تهدیدات باشد ولیکن
قابلیت های متعدد تولید مصنوعات مختلف که در بازار وجود ندارد و می تواند برای شهروندان جذاب باشد جزئی از فرصت ها
محسوب می گردد .به حمداهلل با توجه به آموزش های نیروی انسانی و ابتکارات کار که همواره در کارگاه صورت می گیرد
نسبت به سال های گذشته همواره پیشرفت در میدان تولید چه در بحث کمی و کیفی صورت گرفته است.
 -9-2بررسي رقبا و چگونگي رقابت:
با توجه به اینکه تاکنون هیچ رقیبی در این زمینه وجود نداشته است لذا مشکلی در این زمینه وجود ندارد.این محصوالت در
نمایشگاه ها و بصورت عمده فروشی در مکان های خاص از جمله میدان نقش جهان و در سایر شهر های ایران در مکان های
توریست پذیر عرضه می گردد.قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده به اضافه  11درصد سود محاسبه و ارائه می گردد.
 -4-0بازاريابي و فروش:
با توجه به شیوه های جدید بازاریابی بخصوص ،بازاریابی بصورت اینترنتی می تواند این محصول را جهانی نمود ولی در حال
حاضر بازار یابی بصورت سنتی و عرضه محور و تقاضا محور صورت می گیرد .
-6-0مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار:
شرح مجوز (پروانه /امتیاز) :پروانه تولید كارگاهي صنايع دستي

سازمان صادر کننده مجوز:
اداره كل میراث فرهنگي – صنايع دستي و گردشگري
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بخش چهارم
 -4-0آسیب شناسي اجراي طرح:
کپی برداری و ورود محصوالت مشابه بدون در نظر گرفتن کیفیت و عدم رعایت اخالق حرفه ای می تواند باعث آسیب زدن به
آینده این هنرصنعت شود.

 -4-9پیشنهادات و ارائه راهکارهاي رفع چالش ها:
مهمترین چالش های موجود بر سر راه تولید کنندگان مباحث مالی می باشد که بانک ها با درخواست های خارج از توان تولید
کننده مشکالت عدیده ای را ایجاد نموده اند .اگر سازمان فنی و حرفه ای و کارشناسانی که دغدغه اشتغال را دارند و با بررسی
های میدانی و تحلیلی نقش یک تولید کننده و کار آفرین را در حل معضالت مربوط به بیکاری می دانند می بایست روش
دیگری برای در اختیار گذاشتن منابع مالی پیشنهاد دهند به نحوی که تولید کننده و یا کار آفرین درگیر مسائل حاشیه ای
نشود .چالش دوم و بسیار مهم بازار می باشد .که در شرایط اقتصادی فعلی با توجه به دستورالعمل های موجود و تاکید مقام
معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی عمال هیچ حمایتی صورت نمی گیرد .خرید های سازمان های دولتی از تولیدات
داخلی به خصوص صنایع دستی و محصوالت کار آفرینان می تواند بسیار مسمر ثمر باشد.
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