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پیش از دستور جلسه:

جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان:
موضوعات مهم:
 ایشان ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء حاضر در جلسه و تبیین دستور کار آتی شورای گفتگو درخصوص صورتهای مالی شرکت هامطالبی را ارائه نمودند .با نظر به اینکه فعالیت شرکت ها در قالب صورت ها و اسناد مالی شان مشخص و قابل استعالم است ،شرکت ها
ملزم به انجام تعهدات فصلی خود در پایان دوره های سه ماهه و انتظار در صف استرداد و همچنین مواجه با سختگیری های کارشناسی در
رسیدگی به دفاتر خود می باشند .لذا با توجه به اهمیت این موضوع جلسه آتی شورا با محوریت بحث و بررسی پیرامون این مقدمه
تشکیل خواهد شد .از کلیه اعضاء درخواست می گردد مستندات ،شواهد ،پیشنهادات و یا موانع قانونی و هرآنچه که زمینه ساز حل
مشکالت باشد رابا آمادگی قبلی در جلسه آتی ارائه نمایند.
حضور اعضاء و فعاالن بخش خصوصی و نقطه نظرات ایشان همسو با فعالیت های بخش دولت است .نقطه نظرات انتقادی و پیشنهادی
فعاالن درحوزه های مختلف تولید ،صنعت و تجارت به مفهوم مقابله و به چالش کشیدن توان و قدرت اجرایی بخش دولت نیست .لذا
تشکیل این جلسات با هدف تقویت همفکری ،روحیه مشورت و نقد وبررسی است .می بایست هدف اصلی بخش خصوصی و بخش دولت
تنها پیشرفت کشور و استان مدنظر مذیران ومسئوالن و دست اندرکاران قرار گیرد.
دستور جلسه اول با موضوع بررسی وضعیت روند صدور پروانه های ساخت واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی بدین شرح خدمت
اعضاء تشریح می گردد .در شرایط کنونی متقاضیان راه اندازی واحدهای تولیدی ملزم به اخذ تاییدیه نقشه های استقرار ساختمانی از
نظام مهندسی ساختمان بوده و ارائه نقشه های ممهور شده به شرکت شهرکها پس از این مرحله اجباری است .در این بین واحدهای
تولیدی مکلف به پرداخت هزینه های مازاد می باشند و همچنین شروع فعالیت آنها با تعویق مواجه می گردد .لذا این اتفاق با اصل حمایت

از تولید و بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های تمام شده درتقابل است.

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

اسداله درویش امیری

استاندار زنجان

9

غالمحسین جمیلی

ریاست اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

3

دکتر عصفوری

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

4

کریم شعبانی

مشاور محترم و مدیر کل حوزه استاندار

5

رسول بیات

فرماندار محترم زنجان

9

دکتر طهماسبی

ریاست سازمان برنامه و بودجه

1

ناصر فغفوری

ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

8

مهندس یوسفی

ریاست اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

2

ابوالفضل عباسچیان

ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی

01

حبیب یگانه (نماینده)

شهردار زنجان

00

رضا خاتمی

نائب رئیس و دبیر اتاق تعاون

09

مسعود علیاری

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی

03

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

04

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

05

محمد نیکوخصال

مدیر گروه صنعتی نیکو

09

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

01

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

08

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

02

مهندس حمیدی

رئیس نظام مهندسی معدن استان

91

جواد صمدی

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

90

محمدرضا فیروزه

عضو اتحادیه تعاونی های کشاورزی

99

دکتر علیرضا بیگلری (نماینده)

ریاست دانشگاه علون پزشکی

93

مهندس مجتبی زاده (نماینده)

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان

94

جعفر گلمحمدی (نماینده)

ریاست محترم کل دادگستری

95

محمد تقی مقدم فرد

ریاست محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی

99

مهندس حمیدنیا

ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی

91

ناصر رمضانلو

ریاست محترم اتخادیه مرغ و تخم مرغ فروشان

98

مهندس نوروزی (نماینده)

ریاست محترم هیئت مدیره شهرک صنعتی روی زنجان

92

سید مهدی ابیطالبی

معاونت محترم دادسرای استان زنجان

31

سید ناصر موسوی

نائب رئیس محترم اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان

اسامی اعضای غایب
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

دکتر فریدون احمدی

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

9

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

3

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

مشروح مذاکرات
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت و معدن
 با توجه مدارک و سوابق موجود در خصوص مشکالت پیش آمده از تایید نقشه ها توسط نظام مهندسی مواردی را به شرح زیر به اطالع میرساند .در حال حاضر سوابق جامعی از درخواست ها و اعتراضات واحدهای تولیدی از بابت ارسال نقشه ها و پرداخت هزینه به نظام و همچنین
عدم تایید مهندس ناظر پروانه دار منتخب از سوی واحد تولیدی توسط نظام مهندسی موجود است .اکثر واحدهای تولیدی با چالش رد
صالحیت مهندسان ناظری که به صورت توافقی پرونده نقشه های ساختمانی خود را در اختیارشان قرار داده اند و مراحل کارشناسی و ثبت
مهر آن به اتمام رسیده است ،درمرحله پایان از سوی نظام مواجه اند .با استاناد به اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی کشور بهبود فضای کشب و
کار ،رفع موانع و مشکالت در حوزه تولید از سوی مسئولین کشور مورد تاکید و توجه ویژه می باشد لذا یکی از برنامه های کاری پیشروی
دولت بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های تمام شده برای احداث واحدهای تولیدی است .روال سال های گذشته به شکل صدور
پروانه ساخت از سوی شرکت شهرک های صنعتی دنبال می شد .بنابر مصوبه سال  21سازمان صمت ،روال ثبت پرونده های درخواستی در
شهرک و ارسال عینی به نظام مهندسی و سپس توزیع نقشه ها میان مهندسان توسط نظام تبیین گردید .این موضوع زمینه ساز مشکالتی
مانند اینکه بسیاری از مهندسان ناظری که با معرفی سازمان نظام مهندسی نقشه ها را امضا می نمودند از سهمیه ویژه خود استفاده کرده و
در طول سال کاری با محدودیت سهمیه مواجه می شدند ،گردید با استناد به موارد قانونی صدور نقشه های ساختمانی تایید شده توسط
مهندس ناظر پروانه دار کافی است بنابر این تاکیدی بر ارسال نقشه ها به مهندسان تعیین شده از سوی نظام نیست .پیشنهاد می گردد
همانند سال های گذشته واحد تولیدی ،خود اختیار انتخاب مهندس ناظر پروانه دار مورد تایید نظام را داشته باشد که باز هم در این شرایط
کلیه اقدامات تحت نظارت نظام بوده و هیچگونه منافاتی با قوانین نظام ندارد.
در حال حاضر  01-00استان در سطح کشور مطابق با روند قبلی عمل کرده و واحدهای تولیدی این اختیار را جهت انتخاب ناظر و انعقاد قرارداد
توافقی میان خود دارند .از حیص مسائل فنی و نظارتی تفاوتی میان انتخاب ناظر از سوی نظام و یا واحد تولیدی وجود ندارد .کلیه مسئولیت و
نظارت احداث واحد تولیدی از آغاز تا پایان برعهده ناظر امضاء کننده پروژه که دارای تاییدیه و پروانه نظام مهندسی ساختمان می باشد،
است.
جناب آقای مهندس حمیدنیا ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی
از نظرشرکت شهرک ها کلیه مهندسان ناظر عضو نظام مهندسی و دارای پروانه مورد پذیرش است .شرکت شهرک ها تنها موظف به نظارت و
کنترل تاسیسات و ضوابط قانونی داخل محدوده های شهرک است .لذا ضوابط اجرایی مختص ساخت و ساز ،آتش نشانی ،حدود زیربنا و غیره
از سوی این شرکت به واحدها ابالغ و اطالع رسانی می گردد و در صورتی که مهندس ناظر موارد را تایید نماید شرکت شهرک ها نیز مدارک و
مستندات را عینا ضمیمه خواهد کرد.
بر اساس صورتجلسه منعقده سال  24به دلیل تنظیم شکوائیه از سوی نظام مهندسی بر علیه شرکت شهرک ها و شرایط محکومیت شهرک
مبنی بر عدم همکاری با نظام لذا مصوبه ایی با عنوان بررسی نقشه ها و ممهور نمودن نقشه ها توسط مهندسان معرفی شده نظام ابلغ گردیده
است .با این حال شرکت شهرک ها آمادگی خود را جهت تغییر رویه و پذیرش پیشنهاد شورای گفتگو در صورت عدم اعتراض نظام اعالم
میدارد.
جناب آقای مهندس باقری عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
در حال حاضر پرونده ها پس از معرفی به نظام از سوی شرکت شهرک ها به مهندسان ناظر جهت بررسی و تایید توزیع می گردد .پس از اعالم
درخواست بررسی نقشه ها از سوی مالکان ،شرکت شهرک ها مکاتبات الزم را با نظام در این خصوص انجام داده و سازمان نظام مهندسی
نقشه ها را به دفاتر مهندسی جهت تایید ارجاع می نماید .پس از تهیه نقشه و ثبت مهر طراحان در چهار رشته عمران ،مکانیک ،برق و
معماری و انتخاب ناظران عینا مطابق چهار رشته فوق ،نتایج به صورت جامع در نظام مورد کنترل قرار می گیرد .پس از تایید و ثبت مهر نظام
مهندسی ،نتایج به شرکت شهرک صنعتی جهت صدور پروانه ارسال می گردد .پیش از این شرکت شهرک های صنعتی به طور مستقل با
انتخاب ناظران به تهیه نقشه ها پرداخته و در نتیجه نسبت به صدور پروانه ها اقدام می نمود .در این بین حجم وسیعی از نقشه های بی
کیفیت ،غیر اصولی و مهندسی نشده در اختیار شرکت شهرک ها قرار می گرفت .پس از انعقاد تفاهم نامه مشترک بین شرکت شهرک صنعتی

و نظام با توجه به باال بودن متراژ نقشه ها و به منظور رعایت ماده  4قانون نظارت نظام و تمهیدات فنی ساخت و سازها در استان ،مقرر گردید
با  %95تخفیف نسبت به تعرفه های مسکونی ،نقشه های شهرک صنعتی به وسیله نظام مهندسی به ناظرین ابالغ شده و  %35به مهندسین در
حوزه طراحی و نظارت و از این مبلغ  %5حق الزحمه به منظور کنترل نهایی وثبت در نظام به نظام مهندسی پرداخت نمایند.
فعالیت خارج از کنترل و غیر ثبتی در سامانه مهندسان نظام ،محدودیت هایی رابرای این سازمان به وجود می آورد چرا که در ادامه با مشکل
تعیین سهمیه ها برای مهندسان مواجه خواهیم شد .توزیع پرونده ها به صورت ناعادالنه در استان از این طریق صورت خواهد گرفت و سهم
مقرر ساالنه هر ناظر تامین نخواهد شد .با توجه به قانون نظام ،محدودیت برای فعالیت خارج از ظرفیت و توان نظارتی مهندسان وجود دارد.
جناب آقای مهندس بیات ریاست محترم انجمن همگن برق و الکترونیک
با طرح این موضوعات در جلسات تخصصی با توجه به اهمیت موضوع در واحدهای صنعتی بایستی اذعان داشت بخش اعظمی از واحدهای
تولیدی عملیات ساخت و ساز و احداث خود را به شرکت های سوله ساز دارای مجوز ومعتبر واگذار کرده و این شرکتها خود تحت نظارت
شرکت شهرک های صنعتی می باشند .لذا پس از پایان کار کلیه مدارک ومستندات از سوی ایشان به مهر استاندارد ممهور شده و به پایان می
رسد .تایید نقشه ها در موارد اندکی از سوی مهندسان ناظر صورت می گیرد چرا که بخش عمده به سوله سازان اختصاص می یابد و تمام
شرکت های سوله ساز دارای مهر استاندارد هستند لذا پیشنهاد می گردد انتخاب ناظر و مهندس به صورت توافقی میان واحدها و ناظران
انجام گیرد.
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
به طور قطع پرداخت بها برای خدمتی که انجام نگرفته کار غیرمنطقی است و در حال حاضر نظام مهندسی بدون انجام هرگونه عملیات و
خدمات ،هزینه دریافت می نماید.
توجیح عدم صالحیت مهندسان دارای حق امضاء به طور مستقل و شخصی و تایید صالحیت مهندسان معرفی شده از طریق نظام غیر منطقی
است چرا که فعالیت هریک از ناظران چه به صورت مستقل و چه به صورت انتخابی از سوی نظام در قالب و چهارچوب های قانونی این سازمان
است.
دو درخواست مشخص اتاق و فعاالن بخش خصوصی با موضوع مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد :اجرای درست شناسایی
مشاغل سخت و زیان آور و اعالم آن به فعاالن حوزه تولید و همچنین رعایت اصول قانونی مکتوب از جمله رعایت مهلت دوساله ،ضوابط
تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر .همچنین موضوع شناسایی و بررسی و رای دهی به سختی و زیان آوری کار با استناد بر مصوبه
کارگروه رفع موانع تولید می بایست با لحاظ نمودن ابزار آالت و وسایل ایمنی و حفاظتی در آن شغل صورت گیرد.
جناب آقای عصفوری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استانداری
ضمن ارائه گزارش کامل و جامع از اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و در پی
آن تشکیل کمیته ویژه مشورتی با ریاست ایشان ذیل مصوبات شورای گفتگو نتایج به شرح ذیل در جلسه قرائت گردید .الزم به ذکر است
کلیه مصوبات مورد تایید هریک از اعضاء حاضر در شورای گفتگو بوده و الزمیت اجرای مصوبات تایید گردیده است.
 -0مصوب گردید کلیه اعضاء نماینده در کمیته های بدوی و تجدیدنظر اعمم از کارشناسمان ،رای دهنمدگان ،بازرسمان ،نماینمدگان هیئمت
کارفرمایان و کارگران با نظری مشترک و وحدت رویه نسبت به بررسی ،قضاوت و رای دهی بدون اعمال سلیقه شخصی اقدام نمایند.
 -9درصورتیکه شکایتی از سوی کارگران به اداره کار برسد ،اداره کار ذیل هماهنگی با اعضای کمیته قانون مشاغل سمخت و زیمان آور ممی
بایست پیش از بررسی پرونده به کارفرمای مربوطه اطالع و با هماهنگی ایشان پرونده در دستور کار قرار گیرد.
 -3درج عناوین شغلی احراز شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ،در پرونده های مورد بررسی کمیته های بدوی و تجدید نظر الزامی است.
ضمنا تطبیق عناوین در هر دو کمیته مورد توجه واقع و پرونده های بدون عنوان شغلی از دستور کار خارج گردد.
 -4نتایج جلسات کمیته بدوی به همراه ضمائم پس از جلسه ظرف یک هفته به کارفرما و کارگر ابالغ گردد( .ضمنا بررسی پرونده ها و بازدید
ها و سنجش سختی و زیان آوری با استناد به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید می بایست پس از اعمال وسایل حفاظمت فمردی و ایمنمی در

واحدها صورت گیرد ).
 -5پیرو مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان (مبنی بر لزوم به کارگیری وسایل ایمنی) پس از تشکیل کمیته بدوی نتایج مراتب اصالحات و
تمهیدات حذف صفت سختی با در نظرگیری مهلت  9ساله جهت اصالح با شرح کامل جزئیمات ظمرف کمتمر از ده روز بمه واحمد تولیمدی و
کارفرمای مربوطه ابالغ گردد.
 -9بازدید و تذکر ادواری در دوره های شش ماهه جهت کنترل و ارزیابی اقدامات توسط کمیته الزم االجرا است .این بازدید بما همماهنگی و
اطالع قبلی با کارفرما صورت گیرد.
 -1زمان تشکیل کمیته تجدید نظر مطابق با قانون ،پس از اتمام مهلت دوساله می باشد .برگزاری زودتر از موعد جلسمه ممذکور مقیمد بمه
درخواست و اعالم واحد تولیدی نسبت به اعمال اقدامات حذف و اصالح صفت سختی است.
 -8حضور نمایندگان اداره کار ،تامین اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ،نماینده انجمن کارفرمایان و کارگران و نماینمده اتماق بازرگمانی در
جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر و بازدیدها از واحدای تولیدی الزامی است.
 -2کارفرما مکلف است مراتب اصالحات را پس از پایان مهلت دوساله و یا زودتر به انضمام مدارک و مستندات به دبیرخانمه کمیتمه ارسمال
نماید.
 -01پس از صدور رای نهایی در کمیته تجدید نظر ،نتیجه کمیته به هریک از طرفین کارگر و کارفرما ابالغ گردد.
 -00مقرر گردید اتاق بازرگانی با مشارکت سایر اعضاء عضو کمیته مشاغل ضمن تعیین منابع و سرفصل آموزشی و محتوای دوره ها نسبت بمه
برگزاری کالس توجیحی برای مدیران و کارفرمایان اقدام نماید.

جناب آقای یوسفی ریاست محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
در حال حاضر کارفرمایان با اجرای قانون مشاغل سخت مخالفت کرده در حالیکه با مروری بر سنوات گذشته این قانون به طور فزاینده ایی
مورد استقبال و پذیرش کارفرمایان واحدهای تولیدی قرار گرفته بود .پس از ابالغ و اجرای بخشنامه عقد قراردادهای موقت از تاریخ
 13/09/05با لغو قراردادهای دائمی اینگونه قراردادها تزویج یافت .در ادامه پس از راه اندازی سامانه مشترک ثبت درخواست های مشاغل
سخت میان اداره کار و تامین اجتماعی بسیاری از مشکالت به حداقل رسیده و عناوینی که پیش از این به صورت غیرمستحق با عنوان شغل
سخت تعریف می گردید در حال حاضر مورد دقت بیشتری واقع شده اند .الزم به ذکر است برگزاری کالس ها و همایش ها و دوره های
آموزشی تخصصی برای کارفرمایان و فعاالن حوزه اقتصاد امری مهم وضروری است که می بایست به آن سریعا جامعه عمل پوشاند .دلیل
افزایش پرونده ها در این سالها وجود تحریم ها ،منع ورود تکنولوژی و دانش به کشور و فعالیت ناپایدار بنگاههای اقتصادی بود که در حال
حاضر با لغو تحریم ها و ورود تکنولوژی و ماشین آالت مدرن بسیاری از صفات سخت و زیان آور در واحدهای تولیدی قابل اصالح خواهد بود.
جناب آقای مهندس درویش امیری استاندار محترم زنجان
 در حال حاضر با ایجاد نظام مهندسی ساختمان روستایی کنترل و نظارت در ساخت و سازها به شیوه دقیقتر و مناسبتری در کشور در حالانجام است و لذا کنترل و نظارت ساخت و سازها ،کیفیت کار ،کنترل فنی و کیفیت مصالح از مهمترین وظایف به شمار می رود ،می بایست
مرجعی تخصصی نسبت به این امور رسیدگی نماید .نظارت مرجع بی طرف غیر از مالکان و نافعان مورد تاکید است .موضوع نظارت امری
اساسی و غیرقابل تغییر است اما در خصوص تعیین تعرفه ها می توان موضوع را به طور دقیقتر مورد بررسی قرار داد.
 مباحث و نشست های متعددی ذیل قانون مشاغل سخت و زیان آور به همکاری دوستان و مسئولین در بخش دولتی و خصوصی طرحگردید .کلیه جوانب مثبت ومنفی اجرای این قانون پیش از این در جلسات مورد بررسی قرار گرفته است .لذا در این جا با تاکید بر صیانت از
نیروی کار و دفاع از حقوق مادی و معنوی کارگران به عنوان پایه اصلی تولید و اشتغال می بایست درخصوص تخدی از اجرای آنچه که در متن
قانون مصور شده است جلوگیری به عمل آید .بنابراین کلیه نظرات کارشناسی شده و مصوبات حاصله در کمیته ویژه بررسی کننده حکم
اجرایی داشته و عملیاتی است.

 اساس تشکیل شورای گفتگو ایجا د فضای همفکری و هم اندیشی درارائه راهکارهای سازنده و بهبود دهنده در اجرای درست کارها میباشد .لذا رد و نفی نظرات و پیشنهادات فعاالن بخش خصوصی از سوی متولیان دولتی غیرقابل قبول است .کلیه مسئولین دستگاههای
اجرایی و متولیان بخش دولتی مسئولیت رسیدگی به شکایت ها ،اعتراضات ،نظرات ،پیشنهادات از سوی فعاالن بخش خصوصی هستند .لذا
تشکیل این جلسات با محوریت قرار دادن این هدف و با تعامل بیشتر هر دو بخش می بایست لحاظ گردد.

مصوبات
در سطح استانی:
 -0مصوب گردید رویه نظارت و تایید و اجرا نقشه های ساختمانی مطابق با شرایط قبل از انعقاد تفاهم نامه (عدم نیاز به ارسال پرونده
ها به نظام مهندسی ساختمان و بررسی نقشه ها توسط مهندسان ناظر تعیین شده از سوی نظام مهندسی) از سر گرفته شود .همچنین
کمیته ویژه به ریاست معاونت عمرانی استانداری و حضور نماینده مسکن و شهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،اتاق بازرگانی،
شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنعت و معدن برگزار کردد تا به تعامل و راهکار مشترک دست بایند.
 -9مصوب گردید کلیه مصوبات ونتایج جمع بندی شده کمیته ویژه مشاغل سخت و زیان آور اجرایی گردد وروند به شیوه پیشنهاد
شده تغییر یابد .همچنین رویه تغییر یافته به تمامی ادارات مسئول در رسیدگی به این قانون ابالغ گردد.
 -3مصوب گردید نمایندگانی از سایر بخش های خصوصی از جمله کارفرمایان برتر واحدهای استان ،نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه
های صنفی در این جلسه دعوت به عمل آید.

در سطح ملی و فراگیر:

