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محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه

(به نام خدا)
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
جسله با خوش آمدگویی ایشان به مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندهگان بخش خصوصی آغاز گردید .ایشان ضمن ابراز خرسندی و تشکر از
استاندار محترم بخاطر تشکیل جلسه در فاصله زمانی کمتر از دو هفته به جبران عقب افتادگی این جلسات اظهار داشتند :خوشحالم که با افتخار
خدمتتان عرض کنم پس از چهار سال فعالیت در اتاق بازرگانی به انتهای دوره هشتم فعالیت نزدیک میشویم .به لحاظ قانونی تا اواخر اردیبهشت
ماه سال آینده فرصت کاری دوره هشتم به صورت قانونی ادامه دارد.
ایشان با اشاره به اینکه بر اساس شیوه نامه و قانون اتاقهای بازرگانی ،برگزاری انتخابات و جریان آن از امروز به صورت رسمی با انتشار آگهی
آن آغاز شد ،ابراز کرد :اتاق بازرگانی به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون جزو ارکان مرتبط با بخشهای مختلف اقتصادی در حوزه کسب و کار
محسوب میشوند .هر گونه فعالیت ،تداوم فعالیت،تقویت و نگاه های مرتبط با آنها میتواند به حیاط و فعالیت این بخش از اقتصاد موثر باشد.
ارزیابی اینکه چقدر اتاق بازرگانی استان در انجام رسالتهای خود موفق بوده ،به عهده بقیه دوستان محترم ،نگاههای بیرونی ،افراد مرتبط و
منتقدین آن میباشد .ولی قطعا نگاههای سازنده ،تذکرات و همراهیها میتواند هم برای این ایام پیش رو و هم برای دور آتی اتاق بسیار راه گشا
باشد.
ایشان ضمن دعوت از تمام اعضای اتاق و فعالین اقتصادی برای مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات افزودند :ما امیدوار هستیم که بتوانیم
خودمان برای خودمان یک تصمیم مسلط و درستی را بگیریم و از تمامی کسانی که طی این مدت اتاق را همراهی و پشتیبانی کردند قدردانی
مینمایم.

دستور جلسه:
 -1مرور مسائل مهم روز  -مرتبط با ماموریت شورا -گزارش عملکرد گذشته شورا
 -2بررسی مصوبات جلسات پیشین شورا
ا لف) ارائه گزارش دستگاههای مربوطه در مورد مشاغل سخت و زیان آور و روند اجرایی مصوبات
ب) ارائه گزارش شرکت شهرک های صنعتی در خصوص بند اول مصوبات سی امین جلسه شورا
 -3استماع نظرات اعضاء در خصوص دالیل عدم موفقیت استان در جذب سرمایه گذاری
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

1

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

حاضر

مهرداد سلطانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

غایب

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمابیت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

حاضر

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

نماینده

احمد خداوردی

4

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

غفور حمیدی

5

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

6

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

7

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

8

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

9

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

2

3

عبداهلل جعفری

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب
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ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده
(حاضر /غایب /نماینده)

1

اسماعیل صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

سید مهدی ابیطالی

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

نماینده

سید مهدی ابوطالبی

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

غالمحسین جمیلی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

احمد نصیری

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

رضا خاتمی

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

رضا کشاورز

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

نماینده

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

غایب

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

حاضر

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

8

یحیی نصیرا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

نماینده

3

خانم حساسی

رضا خاتمی
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر مرکز استان

2

اسماعیل دویران

رئیس شورای اسالمی استان

نماینده
غایب

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

1

ایرج احمدی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

حاضر

2

سید عبدالمجید هاشمی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

3

ولی اله منصوری

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

4

علی کالنتری

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

غایب

5

محمدتقی مقدم فر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

حاضر

6

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

حاضر

7

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان زنجان

غایب

8

سید محمد علویون

رئیس هیات امناء بازار بزرگ زنجان

حاضر

9

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن زنجان

غایب

10

نسیم اسالمیه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنان کارآفرین استان زنجان

حاضر

11

حبیب اله افشاریان

نماینده شرکت تعاونی مسکن و جامعه مهندسین

غایب

12

فرید غنی

مشاور اتاق بازرگانی

غایب

13

افشین آشوری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

حاضر

14

مجید انتصار

رئیس اتحادیه بنکداران و خکبارفروشان

غایب

15

رضا خاتمی

دبیر اتاق تعاون

حاضر
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مشروح مذاکرات
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
دومین دستور کار این جلسه ،بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور بود که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
استان ،حجم بازنشستگی استان در مقایسه با میانگین کشوری ،متاسفانه از یک رقم بسیار غیرقابل انتظاری تبعیت میکند .یعنی به هیچ وجه نرم
میانگین کشوری با آن چیزی که در زنجان طی این چند سال اخیر در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور نائل شدند ،همخوانی ندارد .آن بخشی که
متوجه واحدهای تولیدی است قابل اعتنا است ما هم نسبت به آن بحث داریم ،ولی مساله مهم این است که خود دولت از این موضوع متضرر میشود.آیا
سازمان تامین اجتماعی و صندوق های حامی تامین مالی دارای توان پرداخت این حقوقهای بازنشستگی و محیای پرداخت این حجم از حقوقهای
بازنشستگی هستند یا نه؟
ایشان با بیان این که تنها خواسته ما اجرای صحیح قانون است فرمودند :نه ارفاقی میخواهیم ،نه انتظار عمل غیر قانونی داریم نه چیزی بیش از قانون
میخواهیم فقط خواستار اجرای صحیح قانون هستیم.
طبق قانون صفت سخت و زیانآور در شغلی وقتی محسوب میشود که  ،شرایط مربوط در آن شغل استمرار داشته باشد .به عنوان مثال در شغل
آتشنشانی که کار آنها سخت و زیانآور است ،اما زمانی که در یک سال هیچ مراجعهای وجود نداشته باشد ،نمیتوان به آن سخت و زیانآور گفت و
شرایط سخت بهصورت مقطعی ،پذیرفته نیست.
بپذیریم که شرایط نسبت به حتی یک دهه گذشته تغییر کرده است و این را در تمامی حوزهها میتوان مشاهده نمود .برای مثال در قانون تجارت فردی
با صد هزارتومان میتوانست یک شرکت تاسیس نماید ولی در حال حاضر این دیگر مفهومی ندارد .بسیاری از معیارهای سنجش و ارزیابی در مشاغل
سخت و زیان آور نیز همینگونه میباشد.
امروز لوازم ایمنی و ابزارهای کنترلی مجهز و پیشرفته جهت سنجش میزان سخت و زیانآور بودن مشاغل وجود دارد .دوستان متاسفانه زمان استفاده
از این ابزار های مراقبتی و محافظتی را در پایشهای خود لحاظ نمیکنند.
وی مشکل بعدی را روند رسیدگی به مشاغل سخت و زیانآور توصیف کرد و اظهار داشت :طبق قانون اگر کارفرما طی 2سال ،شرایط سخت و زیانآور
را اصالح کند آن شغل از قانون مشاغل سخت ،خارج می شود که این موضوع رعایت نمی شود (.یعنی تجدید نظر تشخیص و رای حتما باید بعد از 2
سال باشد)
متاسفانه انبوهی از احکام بدوی و تجدید نظر در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در این مورد صادر و موجب بازنشستگی پیش از موعد شده
است .زمانی که دوستان برای ممیزی مراجعه میکنند به جهت کثرت پروندهها ،شلوغی ،نوع رسیدگیها و همچنین عدم وجود کارشناسان به تعداد
کافی ،زمانی به کارگاه مراجعه میشود که کارفرما در محل حاضر نیست و این احتمال میباشد که گارگران محیط را به شکل واقعی و دائمی کار نشان
ندهد و به صورت مصنوعی شرایطی را ایجاد کنند که کارشناسان ،استنباط شرایط سخت و زیان آور را از آنجا درک کنند .
تاکید داریم که در زمان بازرسی خود کارفرما باید حضور داشته باشد و باید برگ ارزیابی ممهور به مهر و امضای کارفرما شود و در غیابب کار فرما
رسیدگی به این مساله پذیرفته شدنی نیست و قطعا دارای اشکاالتی میباشد و اگر مراقبتی نشود فساد در این موضوع میتواند بسیار نگران کننده
باشد.
با احتیاط این حرف را میگویم که من به عنوان یک شهروند و یک کارفرما نگران این هستم که اخذ نتیجه سخت و زیان آور از طریق مراجع غیر رسمی،
پروندهسازی و شیوههای غیر اصولی حتی تهدید و سو استفادههای مالی ،فراگیر شود و نتوان آن را کنترل نمود.
نهایتا این که در این رابطه دو مصوبه داشتیم یکی در شورای گفت و گو ،یکی در کارگروه رفع موانع تولید ،و این دو مصوبه متاسفانه اجرا نشده است.
قطعا این جمع ،صالحیت اتخاذ یک تصمیم برای اجرای صحیح یک قانون را داشته است و تاکید میکنم ما چیزی فراتر از یک قانون نمیخواهیم.
ایشان از آمادگی این اتاق برای تاسیس موسسهای جهت راستیآزمایی سنجش میزان سختی و زیانآور بودن مشاغل با هزینه خود خبر داد و فرمود:
هیچ ادعایی برای برونسپاری این کار نداریم ولی اجازه بدهید کاری که دوستان میکنند را با هزینه خودمان راستی آزمایی بکنیم.
در قانون ،هیچ منعی برای تاسیس چنین موسسهای وجود ندارد.
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جناب آقای یوسفی مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
محمدرضا یوسفی گفت :در اولین سال اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور در سال  89از تعداد  721پرونده در هیات بدوی  677مورد یعنی  85درصد
مورد تایید قرار گرفته است .وی افزود :این قانون در ابتدا مورد استقبال کارفرمایان قرار گرفت چون تعداد زیادی از کارگران ،دائمی و رسمی بودند که
با این قانون کاهش مییافتند.
یوسفی با بیان اینکه در سالهای بعد ،تعداد پروندهها با روند نزولی مواجه شد ،ادامه داد :تعداد پروندهها در سال  92بیش از  3هزار و  800مورد بود در
حالی که این میزان در سال  96به هزار و  291پرونده کاهش یافت که از این میزان 920 ،پرونده مورد تایید قرار گرفت.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه زنجان ،قطب صنعت روی کشور و معادن زیادی در آن فعال است ،گفت :تعداد قابل
توجهی از کارگران در معادن و شرکتهای روی فعالیت میکنند که مشمول این قانون هستند.
وی تصریح کرد :حتی ماهیت کار کارکنان اداری این واحدها نیز طبق قانون ،مشمول مشاغل سخت و زیانآور بوده و در هیچ شرایطی نمیتوان صفت
سخت و زیانآور را از آن حذف کرد.
یوسفی با بیان این که مشاغل سخت و زیانآور  2گروه هستند ،اضافه کرد :گروه اول ،مشاغلی هستند که در صورت رعایت اصول ایمنی ،حفاظتی و
بهداشتی میتوان سخت و زیانآور بودن را حذف کرد.
این مسئول ،تاکید کرد :گروه دوم ،مشاغلی هستند که میتوان شرایط سخت را کاهش داد اما ماهیت کار به گونهای است که از شمول سخت و زیانآور
حذف نمیشود و این در حالی است که تاکنون تنها یک کارفرما اقدام به حذف صفت سخت کرده است.
جناب آقای دکترحقیقی استاندار محترم زنجان
ایشان برگزاری جلساتی مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان
را به معنای واگذاری بخشی از وظایف وزارت به استانداران دانست و افزود :باید مصوبات جلسات بهصورت منطقی و قانونی اجرا شود ،چرا که عملیاتی
نشدن مصوبات ،شان برگزاری این جلسات را کاهش میدهد و ضرورتی برای ایجاد این جلسات نمیماند و جلساتی که به عهده بنده میباشد اختیار
داده شده است و معنی آن این است که چیزی که اینجا در مورد آن به جمع بندی میرسیم بایستی اجرا گردد .اشکال در روند کار است که از این دو
مصوبه هیچ کدام اجرا نشده است.
جناب آقای دکترصائینی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
ایشان با بیان این که نهایت دقت در بررسی واحدهای صنعتی به عمل میآید گفت :بررسی واحدها توسط شرکتهایی انجام می شود که به انتخاب
کارفرما بوده و هزینه بازرسی را خود کارفرما پرداخت می کند .برای رعایت عدالت ،تاکید شده که بازرسی در هر ساعتی از شبانهروز با حضور کارشناسان
بهداشتی صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد :سنجش انجام شده توسط شرکتها باید به تایید کارشناسان بهداشتی برسد.
صائینی ،نکته بعدی را اعالم استمرار سختی از سوی کارفرما اعالم کرد و اظهار داشت :این  2شرط ،سبب رسیدگی دقیق بهداشتی به زیانآور بودن
مشاغل می شود.
جناب آقای علیاری مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان زنجان
قانون سخت و زیان آور برای اولین بار در سال  80از طریق مجلس مطرح شد و همان موقع شورای نگهبان نیز مخالف این قانون بود و در همان زمان در
تاریخ  80/07/16در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و نیز پیش بینی کرده بودند که اگر فردی به عنوان مثال در جوشکاری کار میکند آن
شغل را به عنوان شغل سخت و زیان آور معرفی بکنند.
ایشان با بیان اینکه اجرای این قانون تا سال  90مطلوب بود ،گفت :با تصویب قانونی در سال  90شرط سنی از بازنشستگی پیش از موعد برداشته شد.
طی  10سال ،هزار نفر در کل کشور از این قانون ،بهره مند شده بودند.با اجرای این قانون از سال  90تا پایان آذرماه جاری  6هزار و  563نفر به بازنشستگی
پیش از موعد نائل شدهاند که  39درصد از کل بازنشتگان کشور را شامل می شود.
وی افزود :بازنشستگان پیش از موعد در استان زنجان 43 ،درصد کل بازنشستگان را تشکیل میدهد .متاسفانه نگاه احساسی و غیرکارشناسی سبب
بازنشستگی افراد در سنین زیر  40سال و اشتغال مجدد در کارگاه دیگر شد که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه و پرداخت حقوق پایینتر از قانون
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کار ،مورد استقبال کارفرمایان نیز قرار گرفت .بزرگترین ضربهای که قانون مشاغل سخت و زیانآور به اقتصاد جامعه زده ،این است که نیروی کار ماهر
از چرخه تولید خارج شده است.
من پیشنهادم این است که یک کمیته ای تشکیل بشود و در آن مشکالت این قانون و آیین نامه اجرایی آن احصا شود با امضای استاندار به وزیر و هیات
محترم دولت ارسال بشود تا انشاهلل بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
جناب آقای دکترحقیقی استاندار محترم زنجان
ایشان فرمودند :رویه های غلط بایستی اصالح گردد .من استنباطم این است که بعضی از بازنشستگیها را ما بر اساس رویه غلط انجام میدهیم نه بر
اساس قانون .آیا واقعا در یک شرکت تمامی پرسنل آن ائم از حسابدار ،کارگر و آبدارچی میتواند شامل سخت و زیان آور بشود .ما بایستی رویه نادرست
این قانون را اصالح و اجرا کنیم و جهت اطالع وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی اعالم نماییم و بگوییم ما این کار خوب را انجام میدهیم و شما هم بگویید
در استان های دیگرانجام بدهند  .بر اساس این رویه غلط یک سری از افراد بازنشسته شدند که نبایستی میشدند و بلعکس یکسری دیگر بایستی
بازنشسته میشدند که نشده اند .یک جلسه یا کمیته ای تشکیل شود و این رویه غلط با توجه به استان های دیگر اصالح شود و اگر هم آقای یوسفی با
این موضوع مشکلی داشتند بنده خودم با وزیر مکاتبه مینمایم.

دستور جلسه بعدی :ارائه گزارش شرکت شهرک های صنعتی در خصوص بند اول مصوبات سی امین جلسه شورا
جناب آقای ایرج احمدی مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی
شرکتها موظف هستند نقشه سازههای خود را جهت نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند که این کار هزینه بسیار باالیی دارد .در
سال  1385توافق نامهای بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران منعقد و الزام شد  35درصد
تعرفه های نظام مهندسی ساختمان مربوط به ابنیههای شهرکهای صنعتی دریافت بشود .بر اساس این تعامالت در سال  1394سازمان نظام مهندسی
وقت ،شکایتی را علیه شرکت شهرک های صنعتی تنظیم نمود مبنی بر این که شما برخی از نقشه ها را به نظام مهندسی ارسال نمیکنید و پس از
بررسی های پلیس اقتصادی نهایتا آنچه که بدست آمد این بود که از بابت نقشه های ارسال نشده ،سازمان نظام مهندسی ساختمان سیزده میلیارد
تومن متضرر گردیده است و در همان زمان صورت جلسه ای تنظیم گردید و مقرر شد برای آنهایی که نقشههایشان ارسال نشده ،ده درصد تعرفه و
برای آنهایی که میخواهند ارسال کنند به جای دو آیتم طراحی و نظارت سازه  8آیتم در نظر گرفته بشود .یعنی برای واحد صنعتی که تقریبا سه هکتار
میباشد ،مبلغ  270میلیون تومان توسط نظام مهندسی دریافت میشود و این جزو هزینههای سربار محسوب میگردد و همچنین طبق مذاکرات با آقای
دکتر نصیرا بنا بر این شد که فرم جدیدی طراحی و به جای هشت آیتم ،دو آیتم طراحی و نظارت کارهای ساختمانی منظور گردد .حال با این فرم جدید
که نیاز به صورتجلسه هم دارد هزینه ها پایین میآید برای مثال  270میلیون تومان به  70میلیون تومان میرسد .حتی در برخی از استان ها  35درصد
تعرفه را تا بیست درصد هم کاهش دادهاند که اگر این هم شامل بشود مبلغ  270میلیون تومان به  50میلیون میرسد.
جناب آقای مهندس جمیلی دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
بحث در این میباشد که یک سری سازه های ساختمانی در واحدهای تولیدی ساخته میشود .شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان متولی امر برای
رعایت ایمنی و مهندسی موظف است نظارت بر اینها را کنترل نماید .ولی مفهوم نظازت این نیست که این نقشهها در سازمان نطام مهندسی سختمان
طبق سهمیه و تعرفه آنها تایید بشوند .چون بناهای صنعتی قالبا داری حجم و مساحت زیادی میباشد ،اعداد نیز قابل توجه هستند .به خاطر همین
دوستان آمدهاند یک توافقی را امضا کرده اند که در زنجان با  65درصد تخفیف 35 ،درصد آن را اخذ میکنند و در صورتی که در  15استان کشور به
سازمان نظام مهندسی ارجاع نمیشود و مستقیما توسط مهندس ناظر تایید میگردد.
تقاضا این هست که شرط الزام و اضطرار اخذ ناظرین از سازمان نظام مهندسی ساختمان برداشته شود و واقعا این رویه غلط هست که ما برای اینکه
یکجا را اقتصادی کنیم به زور از جای دیگری پول بگیریم.
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
در کشورهای پیشرفته به ازای بیست تا بیست و پنج نفر شاغل یک بازنشسته داریم و این رقم در کشور ما به  5به یک رسیده است.
ما قانونی داریم با عنوان قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان که سازمان نظام مهندسی ساختمان ،متولی نظارت بر ساخت و سازهای حوزه
شهری میباشد .اصوال ارجاع نقشه های ساختمان شهرکهای صنعتی به نظام از ابتدا کار غیر قانونی بوده است .منتها به دلیل حساسیتها ،سازمان
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صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به دنبال این بودند که یک مقدار به ساخت و سازها نظم بدهد .در قانون آمده است که باید توسط مهندس عضو
نظام تایید بشود .تمامی مهندسین که تایید میکنند عضو نظام هستند ولی الزامی نکرده است که باید به سازمان نظام مهندسی برود .در حال حاضر در
خود استان تهران به هیچ وجه ارجاع نمیدهند .با روی کار آمدن هیات مدیره جدید جلسه ای تشکیل دادیم و به دنبال این بودیم که راه کار خوبی
بیان کنیم .
جناب آقای دکتر نصیرا ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است باید نقشه واحدهای صنعتی نیز به این سازمان ارجاع شود وگرنه باید نظارت در ساختمان های شهری نیز حذف
شود.در این صورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف شود و وجود نداشته باشد که این امر معقول نیست.
وی با بیان این که کل هزینه نظارت واحدهای صنعتی کمتر از  40میلیون ریال می شود ،ادامه داد :این مبلغ در مقابل سرمایه گذاری شرکت ،بسیار
پایین بوده و بهتر است نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی به این سازمان ،ارجاع شود.
جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم
چگونگی اجرای این نظارت از سازمان نظام مهندسی کشور ،استعالم شده است و تا زمان دریافت نتیجه ،شیوه معقولی تعریف شود تا هم نظارت از بین
نرود و هم قائم به اشخاص نباشد .وی ارجاع نقشههای واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،جهت نظارت را مهم و ضروری
خواند و گفت :گفتمان غالب دنیا علمی و عملیاتی است و این موضوع نیز باید بررسی و به یک گفتمان علمی و عملی تبدیل شود .نظاممهندسی
ساختمان کشور باید اجرای تفاهمنامه و مصوبات خود را در همه استانها پیگیر شود و آییننامهها را با روشهای عملی ارائه دهد.
ایشان خاطرنشان کردند :عدم نظارت بر ساخت و ساز ساختمانها از هر نوعی که باشد ،در مخاطرات میتواند مشکالت بسیاری را به وجود آورد ،به
همین دلیل از نظاممهندسی ساختمان استان انتظار میرود تا زمان تعریف شیوه معقول اجرای آییننامه ،اقداماتی انجام دهد که نظارتها بصورت مستمر
و قانونی ادامه یابد.
وی با بیان اینکه یک موضوع باید علمی بررسی و نظارت شود ،اظهار کرد :یکی از موضوعات و مکافات کشور نیز همین موضوع است و ما به صورت
علمی به موضوعات بها ندادهایم .امیدواریم مشکالتی که برای نظاممهندسی ساختمان بهوجود آمده است ،با ارائه راهکارهای عملی و علمی و نیز اعمال
نظارتها مرتفع شده و در سطح کشور نیز شاهد پیگیری مصوبات و آییننامهها در این زمینه باشیم .ساختمان یکی از مهمترین بخشهایی است که
عموم مردم با آن سر و کار دارند ،به همین خاطر معتقدیم نباید موضوع نظارت بر نحوه ساخت و سازها در کشور سبک شمرده شود ،چراکه بارها عواقب
چنین اقداماتی را در ادوار گذشته دیدهایم و این موضوع نباید تکرار شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه گفتمانها و اقدامات ما باید مبنای علمی داشته باشد ،تصریح کرد :حرکت در دنیا بر اساس همین گفتمان علمی است
که عملیاتی شده است .وی با بیان اینکه مسائل و مشکالت مطرح شده در این جلسه با وزرای مربوطه نیز مطرح شده است ،ابراز کرد :در جلساتی که
در این زمینه برگزار شده ،وزرا نیز قول همکاری و تفویض اختیار در موضوعاتی به استانها را دادهاند.
استاندار زنجان در ادامه از قانون مشاغل سخت و زیانآور بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای حال حاضر یاد کرد و با اشاره به اینکه در این خصوص
رایزنیهایی با وزیر تعاون ،کار و رفاهاجتماعی انجام شده تا تفویض اختیارهایی به استان داده شود ،تصریح کرد :اعتقاد راسخ به این مهم داریم که تا
زمانی هم که این تفویض اختیارها صورت نگرفته ،موضوع قانون سخت و زیانآور باید به درستی اجرا شود ،به همین خاطر نیاز به تشکیل کمیتهای
متشکل از پنج نفر( معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی ،مدیرکل تامیناجتماعی ،رئیس دانشگاه علومپزشکی
و رئیس اتاق بازرگانی) برای بررسی دقیق نحوه اجرای قانون داریم.
ایشان در ادامه از این جلسه بهعنوان یکی از جلسات مهم و تاثیرگذار در استان یاد کرد و با بیان اینکه انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی
نیز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند ،افزود :آنچه که بیش از همه اهمیت دارد این است که خروجی چنین جلساتی
باید منتج به نتیجهگیری عملی شده و بخشهای مهم جامعه را در بر گرفته و بتواند مشکالت کشور را از پیش رو بردارد.
وی با بیان اینکه گفتگوی بخش خصوصی با نمایندگان مجلس و حضور آنها میتواند منجر به برگزاری جلساتی با کمیسیونهای تخصصی مجلس شود،
خاطرنشان کرد :میتوان در این جلسات پیشنهاداتی را در تهران ارائه و آنها را از سوی نمایندگان مجلس دنبال کرد.
وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق بازرگانی ،تاکید کرد :هیچ احدی جز خود بخش خصوصی حق دخالت در این انتخابات را ندارد و
بخش خصوصی نباید اجازه دهد از بیرون به آنها فشار وارد کرده و بر تصمیمگیری این بخش تاثیر بگذارد.
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گزارش جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

وی افزود :نباید تحت فشارها ،اقداماتی در این بخش مهم اقتصادی انجام و در روال انتخابات ،خدشه وارد کند.
ایشان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جلسات آینده گفتوگوی شورای دولت و بخش خصوصی استان زنجان را کاربردیتر برگزار خواهیم کرد،
اظهار داشت :سعی خواهد شد تا جلسات در آینده کاربردی و از برگزاری به صورت صرفا گفتوگو خارج شود.
در انتها جلسه با ختم صلواتی بر محمد و آل محمد ختم و دستور جلسه سوم (استماع نظرات اعضاء در خصوص دالیل عدم موفقیت استان در جذب
سرمایه گذاری) به جلسه بعد موکول گردید.

مصوبات
 -1کمیتهای به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور رئیس سازمان صمت  -رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی -رئیس دانشگاه علوم پزشکی  -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تامیناجتماعی ،تشکیل و رویه فعلی اجرای
استانی

قانون مشاغل سخت و زیانآور بازبینی شده و در جلسه آتی شورا گزارش داده شود.
 -2شرکت شهرکهای صنعتی پیگیری الزم ،برای کاهش حداکثری تعرفههای مربوط به نظام مهندسی ساختمان را انجام داده و نتیجه
الزم را به دبیرخانه شورا گزارش نماید.

ملی و
فراگیر
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