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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 :

جلسه با خوشامدگویی ایشان به مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی آغاز گردید .ایشان ضمن ابراز خرسندی و تشکر از حضور
جناب آقای استاندار ،در خصوص تأخیر دو ماهه دبیرخانه شورا اظهار داشتند :با توجه به آغاز سال جدید و تأکید دبیرخانه به برگزاری جلسات در
محضر آقای استاندار به منظور باال بردن ضریب اطمینان مصوبات و اجرای قطعی آنها ،زمانبندی به دستور جناب آقای استاندار به گونهای تنظیم
شد که در ماه جاری دو جلسه فوقالعاده با فاصله زمانی اندک داشته باشیم .با توجه به اینکه جلسه  14شورای گفتگو در روز چهارشنبه مورخ
 4031/10/14در همین محل نیز برگزار خواهد شد بابت این زمان بندی فشرده مراتب عذرخواهی خود را اعالم داشته و از اعضای محترم حاضر در
جلسه استدعا دارم با همراهیشان در جلسه آتی نیز این دبیرخانه را در جبران این عقبافتادگی یاری نمایند .امیدوارم در چهلمین جلسه شورا نهایت
بهرهمندی را از نقطه نظرات اعضاء داشته باشیم .وقفه به نسبت طوالنی مدت این جلسه مبتنی بر دالیلی بوده که میتوان به پایان سال ،برگزاری
انتخابات دورهای اتاق اشاره کرد و با توجه به اینکه فعالیت و اعتبارنامه اعضای هیأ ت نمایندگان مشروعیت نداشته لذا برگزاری این جلسه تا تعیین و
انتخاب نهایی اعضای هیئت نمایندگان اتاق ،به تعویق افتاد .برگزاری دو جلسه متوالی به دستور جناب آقای استاندار ،نشان از همت واالی ایشان
دارد .ضریب اجرایی مصوبات با حضور جناب آقای استاندار باالتر رفته و وسواس و دقت موضوعات افزایش خواهد یافت.
طبق دستور اول جلسه در مرور اخبار مهم روز ،به عنوان سخن آغازین به دستور ابالغی جناب آقای روحانی به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص
تسهیل در فرآیندهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره میکنم .نگاه حمایتی و تقویت تولید برای بنگاه های اقتصادی همچنان به عنوان اصلی
ترین نگاه دولت در ابعاد گسترده مورد توجه است که تکالیفی برای وزارتخانه های مختلف و دستگاه های دولتی اعم از میراث فرهنگی ،اقتصاد و
دارایی ،جهاد کشاورزی ،ابالغ شده که انتظار داریم متناسب با این ظرفیت و فرصت ایجاد شده موارد رو در استان نیز بتوانیم دنبال کنیم .موارد
متعددی رو آماده کرده بودیم اما به جهت مدیریت زمان و مشارکت سایر اعضا ،ابتدا شایسته است به نظرات و صحبت های سایر عزیزان بپزدازیم و
سایر اخبار رو نیز در ادامه عنوان خواهد شد.
دستور جلسه:
الف) دستور جلسه :
 -1مرور مسائل مهم روز  -مرتبط با ماموریت شورا
 -0استماع نظرات اعضاء در خصوص وضعیت فعلی سرمایه گذاری در استان و تبیین انتظارات سرمایه گذاران
ب) پیگیری مصوبات :
 -0ارائه گزارش شرکت شهرک ها در خصوص نتایج پیگیری اعمال میزان تعرفه نظام مهندسی ساختمان برای واحدهای تولیدی (بند
مصوبه سی و نهمین جلسه شورا)
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

4

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

حاضر

0

مهرداد سلطانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

غایب

1

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

غایب

5

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمابیت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

6

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

حاضر

7

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

1

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

3

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

41

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

44

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

42

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

40

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

غفور حمیدی

عبداهلل جعفری

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

4

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

0

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

1

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

4

اسماعیل صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

رضا دانش نیا (معاون دادستان)

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

4

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

0

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

2

نام و نام خانوادگی نماینده

پرویز رمضانلو
( عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون )
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

4

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

غایب

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی شهر زنجان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

4

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

نماینده

2

رضا کشاورز

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

حاضر

0

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

1

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

حاضر

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

1

یحیی نصیرا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

3

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

فتح اله کمالی

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

4

ایرج احمدی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

حاضر

2

حبیب اله افشاریان

نماینده شرکت تعاونی مسکن و جامعه مهندسین

غایب

0

موسی احمدلو

مدیرعامل محترم شرکت گاز

حاضر

1

علی انصاری

مرکز خدمات سرمایه گذاری

حاضر

5

افشین آشوری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

حاضر

6

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

حاضر

7

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطاران و سقط فروشان زنجان

حاضر

1

سید محمد علویون

رئیس هیات امناء بازار بزرگ زنجان

حاضر

3

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن زنجان

حاضر

41

نسیم اسالمیه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنان کارآفرین استان زنجان

حاضر

44

فرید غنی

ریاست محترم اندیشکده اقتصاد و توسعه پایدار

غایب

42

سهند علی فالحی

عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

40

محمود ضرابی

عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

41

ولی اله منصوری

عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

45

سید اصغر صفوی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

3

نام نماینده
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مشروح مذاکرات
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
دستور جلسه سوم در خصوص نتایج پیگیری اعمال میزان تعرفه نظام مهندسی ساختمان برای واحدهای تولیدی و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور ،با توجه به
نامه واصله به اتاق از طرف دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در تاریخ  31/14/04با موضوع رسیدگی به مصوبه سی و نهمین جلسه شورا ،جلساتی از
سوی این دفتر با حضور کارشناسان مربوطه از ادارات برگزار شد و این دفتر از دبیرخانه شورا تقاضا داشتند تا گزارش نتایج اقدامات در این جلسه به استحضار اعضاء
برسد .در صورت موافقت و دستور جن اب آقای استاندار ،پیشنهادات ارائه شده در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و تعرفه های نظام مهندسی ساختمان که به واسطه
پیگیری های کارشناسی نمایندگان دستگاه ها حاصل شده است به عنوان مصوبه مکتوب شود و به دبیرخانه مرکز نیز منعکس گردد.
در خصوص دستور جلسه اول ،اخیراً مکاتبه ای با دبیرخانه شورا از سوی استانداری مبتنی بر مرور وضعیت سرمایه گذاری استان صورت گرفت .این موضوع در جلسه
قبلی شورا نیز به عنوان دستورجلسه سوم حول محور موانع سرمایه گذای طرح شده بود اما با توجه به توضیحات جناب آقای اطاعتی مبنی بر اینکه وضعیت سرمایه
گذاری در استان مناسب بوده و عمالً موانع قابل اعتنایی در استان در مقایسه با سایراستان ها وجود ندارد ،لذا بهتر است بیشتر بر روی نقاط قوت و انتظارات متمرکز
شویم تا به دنبال آن موانع به صورت خودکار از بین خواهد رفت .با توجه به اینکه سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه ای در هر منطقه است و تأکید
اخیر جناب آقای رئیس جمهور با محوریت تالش در راستای توسعه و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،بنابراین در خدمت دوستان هستیم تا نقطه نظرات خود
نسبت به محورهای توسعه ،وضعیت فعلی سرمایه گذاری ،رویکرد های آتی ،تبیین انتظارات سرمایه گذاران به عنوان نمایندگان دستگاه های اجرایی با آن مواجه بوده-
اند را در این جلسه ارائه نموده و با نظر و صالحدید جناب آقای استاندار در پایان این جلسه به یک نتیجه عملیاتی برسیم .یک گزارش جامع نیز در خصوص موانع
سرمایه گذاری از سوی دبیرخانه ش ورا تهیه شده است که متعاقباً تقدیم جناب آقای استاندار خواهد شد تا نسبت به مفاد آن تصمیم الزم اتخاذ گردد .الزم به ذکر است
هرگونه توسعه نیازمند ابزار خاص و ویژه خود میباشد .نمی توان انتظار داشت سرمایه گذاری در صنعت ،بنگاه های تولیدی و در تمام بخش ها اتفاق افتد زمانی که
استان از صنعت حمل و نقل بی بهره است .در حالیکه شرکت های خدمات رسان حمل و نقل بین المللی در استان وجود ندارد .در حال حاضر تنها یک شرکت حمل و
نقل بین المللی در استان فعال است که با حداقل توان خود خدمات ارائه مینماید .نمیتوان انتظار داشت استان در بخش خدمات مالی ،بیمه ای ،حسابداری ،بورسی،
 ...توسعه پیدا کند و شرکت ها توانمند شده و سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد در حالیکه در استان از امتیاز شرکت های حسابرسی معتبر بیبهره است.
نمیتوان انتظار داشت بخش گردشگری ،صنعت توریسم توسعه پیدا کند در حالیکه شرکت های خدمات رسان در این بخش در استان وجود ندارد .امروز یک بخشنامه
مشاهده شد که صادرات محصوالت کشاورزی از استان های مرزی ممنوع شده و صرفاً این محصوالت باید از مبادی اصلی هر استان بارگیری ،قرنطینه ،اظهار و صادر
شود .در استان چند شرکت خدمات رسان در بخش بسته بندی و صادرات محصوالت کشاورزی وجود دارد تا به متقاضیان خدمات ارائه نماید؟ همواره عادت داشته ایم
که خود را وابسته به سایر استانها کنیم و از ظرفیت سایر استان های مرزی استاده نماییم .پیشنهاد این هست که یک ظرفیت سنجی برای شرکت های خدمات رسان
در این بخش ها صورت گیرد تا به تناسب آن توسعه استان را محقق شود .این یک ضرورت بوده و استان میبایست خدمات و امتیازات ویژه ای برای سرمایه گذاری در
این بخش قائل شود .یک گزارش در خصوص پیمانهای بین المللی و شهرها خدمت حاضرین محترم ارائه میگردد ،لذا در این خصوص یک نامه از سوی اتاق برای
جناب آقای استاندار تنظیم شده اما به دلیل اینکه از طرف وزارت امور خارجه تحت فشار هستیم در اینجا به دلیل ضرورت بدان اشاره میکنم تا در صورت صالحدید در
جلسات مرتبط دیگر هم طرح گردد .توجه شما رو به یک گزارش که می تواند در آینده مبنای یک تحول اقتصادی و اجتماعی در استان شود جلب میکنم .گزارشی
تحت عنوان پیمان های منطقه ای آماده شده است .همانطور که مستحضر هستید عبارت شینگن که هم اکنون یک اتفاق مهم در اتحادیه اروپا است در یک روستا به
نام شنگن در کشور لوکزامبورگ منعقد شده است که جمعیت این شهر  1هزار نفر بوده است .فهرستی از اسامی پیمان های بسیار مهم بین المللی که امروزه مبنای
بسیار مهمی از تحوالت ع ظیم در دنیا هستند و شهرهای محل وقوع این پیمان ها با جمعیت آن شهرها در اینجا ذکر شده است .به عنوان مثال پیمان انرژی های
تجدیدپذیر در امارات متحده عربی با  45هزار نفر منعقد شده است .پیمان جشنواره فیلم کن که امروز یک رویداد فرهنگی مهم در دنیا محسوب میشود در شهر کن
فرانسه با جمعیت  71هزار نفر منعقد شد .پیمان دفاعی پترزبورگ در بن آلمان منعقد شده است .پیمان شینگن در سال  4315در لوکزامبورگ با کشورهای بلژیک،
فرانسه ،آلمان و هلند برای دسترسی آسان در حوزه حرکت ،مبادله و حمل نقل ،حمل کاال ،اطالعات و پول منعقد گردید و جمعیت این روستا برابر با  1هزار نفر بوده و
امروز به یک رویداد بسیار مهم تبدیل شده است .اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا متشکل از  1کشور در جنوب آسیا بوده که جمعیت کشورهای عضو آن
تقریبا بالغ بر  4میلیارد و  511میلیون نفر است و در شهر کاتماندو پایتخت نپال با  311هزار نفر جمعیت منعقد شده است .مجمع جهانی اقتصاد (داووس) هم اولین
بار در شهر داووس در سال  4374در یک روستا توسط یک اقتصددان پایهری زی شد و امروزه کانون توجه اقتصاد دنیا و سران اقتصادی دنیا میباشد .اما یک اتفاق
مشابه این چنینی برای استان زنجان نیز میتواند به یک فرصت تبدیل شود .در زمان برگزاری جشنواره غذای اکو همگان بر این باور بودند که این جشنواره به صورت
موقتی برگزار شده و هیچ آیندهای نخواهد داشت .اما فرصتی فراهم شد اتاق بازرگانی با حضور در غرفه ی اختصاصی در این جشنواره با عبارتی به نام ( ACDمجمع
گفتمان آسیایی) آشنا شده که این مجمع از سال  2112بین  02کشور آسیایی شکل گرفته و امروزه ایران هم به عنوان یکی از اعضای اصلی این مجمع شناخته می-
شود .درخواستی از طرف اتاق بازرگانی زنجان مبنی بر پذیرش و پایه ریزی اولین فروم اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی کشورهای عضو به دبیرخانه این
مجمع ارسال شد .با توجه به برگزاری جلسه این مجمع طی دو هفته گذشته در قطر با حضور جناب آقای دکتر ظریف با حضور  26وزیر امور خارجه کشورها،
درخواست استان زنجان به عنوان یکی از مصوبات در سند پایانی این اجالس درج و به تصویب رسید .به استناد خط  6پاراگراف  25مصوبات ،جمهوری اسالمی ایران
میزبان ،گروه کاری عالی رتبه در بخش همکاریهای اقتصادی و بانکی خواهد بود ،اولین جلسات آن در مرکز مطالعات بین المللی اقتصادی و سیاسی تهران خواهد بود و
فروم سرمایهگذ اری بخشهای خصوصی کشورهای عضو دیالوگ همکاری آسیایی در شهر زنجان برگزار خواهد شد .این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ترکیه به
4

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

گزارش جلسه ( )04شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

شدت مورد استقبال قرار گرفت و و به دنبال آن کشور ترکیه هم برای میزبانی سال  2124اعالم آمادگی نمود .شاید این پیشنهاد تا حدی آرمان گرایانه باشد اما این
گزارش همچون اتفاقات داووس ،کن ،خواهد بود .درست است که شاید در ابتدا ابزارهای الزم این پروژه در دسترس نباشد اما با حمایت ،همت و تالش مدیران و
مسئولین بخش دولتی و خصوصی استان زنجان را در مسیر جهانی شدن قرار خواهد داد .اگر یک اراده جمعی در استان شکل گیرد میتوان از این ظرفیت ایجاد شده
نهایت بهره مندی را داشت .در حال حاضر میبایست سریعاً دبیرخانه در استان با مشارک ت دستگاه های اجرایی مربوطه با نظارت و همکاری وزارت امور خارجه تشکیل
شده تا در مدت زمانی یکسال آتی این موضوع به سرانجام برسد .با ت وجه به برگزاری جلسه بعدی شورا در دو روز آتی ،از عزیزان حاضر در جلسه استدعا داشته تا سایر
مطالب را در جلسه آتی مورد طرح قرار دهند .در پایان از تمام اعضاء درخواست می گردد تا در مراسم جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در محل دارالقران
حضور یابند.
جناب آقای اطاعتی مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری  :با سالم و عرض ادب و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه با
آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت حضار گرامی ،پیرو مصوبات سی و نهمین جلسه شورا ،یک جلسه با حضور کمیته کارشناسی در خصوص تعرفه های نظام
مهندسی ساختمان در حوزه صنعت در دفتر جذب تشکیل شد .این جلسه به مدت  1ساعت بر اساس مباحث مطرح شده با حضور دکتر نصیرا رئیس وقت سازمان
نظام مهندسی مواردی در جلسه پیشنهاد و مصوب شد .مقرر شد عیناً نتایج به جلسه شورا ی گفتگو جهت تأیید نهایی و تصویب رسیده و برای اجرا ابالغ گردد .که به
شرح زیر اعالم می شود .مصوبات جلسه پیگیری مصوبه شورای گفتگو در خصوص بند دوم مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
استان در مورخه :16/44/4037
 -4مقرر گردید با توجه به شرایط اقتصادی جامعه هیچگونه افزایش تعرفه از طرف سازمان نظام مهندسی صورت نگیرد .
 -2مقرر گردید تمام واحدهای صنعتی که زمین صنعتی داشته باشد و ساخت و کاربری آن مورد تائید مراجع ذیصالح باشد شامل تخفیفات سازمان نظام مهندسی
قرار می گیرد .
 -0مقرر گردید برای افزایش توان فنی و مهندسی در حوزه م اشین های مرتبط با امور تولیدی ،گروه باز آموزی سه نفره با معرفی سازمان نظام مهندسی به همراه
مشاور مشاور مربوطه کارفرما در واحد تولیدی حاضر تا آموزش های الزم را فرا گیرند و کارفرمایانی که از این دوره استقبال نمایند عالوه بر تخفیفات از تخفیفات ویژه
برخوردار خواهند شد .
 - 1مقرر گردید تعرفه های سازمان نظام مهندسی طبق جدول ذیل برای واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس میزان زیربنای احداثی اعمال شود .
ردیف

مساحت

الف

کمتر از  044متر

واحد تولیدی و انبار و ساختمان تاسیساتی

واحد تولیدی و انبار و ساختمان تاسیساتی مرتبط با تولید (پذیرش

ساختمان اداری و

مرتبط با تولید

بازآموزی)

نگهبانی

 % 03تعرفه

---

 %03تعرفه

ب

کمتر از 0444متر

 %04تعرفه

---

 %04تعرفه

ج

کمتر از  3444متر

 %04تعرفه

---

 %34تعرفه

د

کمتر از  14444متر

 %13تعرفه

 %14تعرفه

 %34تعرفه

ه

بیشتر از  14444متر

 %14تعرفه

 %3تعرفه

 %34تعرفه

با توجه به جدول ،مقرر شد برای واحدهایی با مساحت کمتر از  611متر مربع  05درصد تعرفه ،برای واحدهایی با مساحت کمتر از  2111متر مربع  01درصد تعرفه،
برای مساحت کمتر از  5111مترمربع  21درصد تعرفه ،برای مساحت کمتر از  41111متر مربع  45درصد تعرفه و در نهایت برای مساحت بیشتر از  41111متر
مربع تعرفه  41درصدی نسبت به واحدهای تولیدی ،انبار ،ساختمان ،تاسیسات مرتبط با تولید اخذ گردد.
 -5مقرر گردید در خصوص خدمات فنی تاسیسات ،برق ،مکانیک و  .....واحدهای تولیدی که تقاضای بهره گیری از خدمات مشاوران ذیصالح را دارند با تایید سازمان
نظام مهندسی امکان استفاده از خدمات مشاوران ذیصالح را داشته باشند .
 -6مقرر گردید تعرفه سازمان نظام مهندسی برای واحد های تجاری ،خدماتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی  %05اعمال شود.
 -7مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی و سازمان نظام مهندسی واحد های صنعتی را ملزم به زیباسازی ورودی ،سیما و منظر واحدهای احداثی به هنگام اخذ
جواز و تاییدیه نمایند .
این موارد پیشنهاداتی بود که مطرح شد و تقریبا به تفاهم رسید و اما با توجه به تغییرات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان این مصوبات اجرایی نشد و بالتکلیف
ماند .اما قرار شد در این جلسه به تأیید جناب آقای استاندار رسیده و به مرحله اجرا برسد .در آن زمان این موضوع به کمیته کارشناسی محول گردید و مصوبات
کمیته کارشناسی به عنوان مصوبات کلی قابل اجرا خواهد بود اما این پیشنهادات در زمان ترکیب قبلی هیأت مدیره نظام مهندسی به توافق اعضا رسید .در حال حاضر
به دلیل تغییراتی که در ترکیب هیأت مدیره صورت گرفته است  ،اجرای این مصوبات مورد موافقت ترکیب جدید هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان نمی باشد .در
خصوص تعرفه هایی که با نظام مهندسی به توافق رسیدیم تقریباً همان هزینه هایی خواهد بود که یک مهندس مشاور عضو نظام برآورد خواهد کرد .چنانچه تعرفه ها
در هیأت مدیره جدید نظام مورد موافقت قرار گیرد ،به میزان قابل توجهی این هزینه ها کاهش خواهد یافت .در متن مصوبات آمده است که مشاوران ذیصالح عضو
نظام اگر از سوی متقاضی معرفی شود مورد موافقت نظام مهندسی واقع شده و نظام ،پرونده را مردود اعالم ننماید .در خصوص موضوع اجرای قانون سخت و زیان آور
و بازبینی قانون ،نیز یک نشست  5ساعته با دستگاه های متولی با حضور مدیرعامل محترم تأمین اجتماعی ،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه ها
تشکیل شد و در سه سطح پیشنهاداتی ارائه کردیم .سطح اول پیشنهادات مربوط به تغییر رویه ها می باشد که نیازی به اخذ مجوز از تهران نیست و در استان امکان
اصالح آن توسط دستگاه ها وجود دارد که این پیشنهادات به شرح زیر اعالم می گردد :
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 لزوم حضور و داشتن حق رأ ی برای نمایندگان کارفرمایان و کارگران در جلسات کمیته بدوی و تجدید نظر (توضیح  :این مورد در حال انجام است ،لذا تاکید شد
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،در این زمینه دقت بیشتری معمول فرماید).
 در صورتیکه کارگری از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی درخواست بررسی شمول یا عدم شمول شغل سخت و زیان آور نماید ،اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی ،موارد را به کارفرمای کارگر مزبور در مرحله اول اطالع خواهد داد .کارفرما از همان ابتدا و در مرحله درخواست کارگر ،در جریان امر قرار خواهد گرفت .
 عناوین شغلی احراز شده از سوی تامین اجتماعی ،در پرونده های مورد بررسی در کمیته های بدوی و تجدید نظر؛ عیناً درج گردد( .توضیح  :مقرر گردید کلیه
اعضاء عضو کمیته های بدوی و تجدید ضمن اهتمام و دقت الزم  ،تطبیق عناوین شغلی در هر دو کمیته را مورد توجه قرار دهند و پرونده های بدون عنوان شغلی
را از دستور کار خارج نمایند).
 نتایج رای کمیته های بدوی و تجدید نظر در قالب صورتجلسه و یا مکاتبه و  ، ...به کارگر و کارفرما بصورت رسمی ابالغ شود( .توضیح  :این مورد در حال انجام
است ،لذا تاکید شد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ،در این زمینه دقت بیشتری معمول فرماید).
 لزوم آگاهی و اطالع کارفرما در زمان حضور کارشناسان جهت بازدید و آالیندگی سنجی (توضیح  :مقرر گردید کارشناسان قبل از ورود به کارگاه/کارخانه جهت
بازدید و آالیندگی سنجی به کارفرما اطالع دهند ،ولی لزوم حضور کارفرما و یا امضاء صورتجلسه توسط کارفرما مورد تصویب قرار نگرفت).
 لزوم قطع ارتباط مالی بین شرکت آالیندگی سنج و کارفرما -ساز و کار تعیین شده ( :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ،پیگیری الزم در خصوص ایجاد
حساب واسط معمول نماید و کارفرما از طریق این حساب نسبت به پرداخت حق الزحمه به شرکت آالیندگی سنج اقدام نماید).
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ،موظف است نسبت به انتخاب رندوم شرکتهای صالحیت دار برای آالیندگی سنجی ،طبق درخواست کارفرمایان اقدام
نماید  .لذا هیچ کارفرمایی مستقیماً ،مجاز به انتخاب شرکت آالیندگی سنج نخواهد بود .
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ،از طرق فراخوان و یا هر مکانیسم دیگری  ،تعداد شرکتهای رتیه دار و صالحیت دار جهت آالیندگی سنجی در استان را به
حداقل  41شرکت افزایش دهد.
 در کلیه بازدیدهای از کارگاهها و کارخانجات (در مورد مشاغل سخت و زیان آور) ،نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیز اداره کل
تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هم حضور داشته باشند .
 از آنجا که یکی از شاخص های مهم تع یین مشاغل سخت و زیان آور ،موضوع تعیین زمان و استمرار فعالیت کارگر در آن شغل میباشد ،لذا مقرر گردید میزان
استمرار توسط اعضاء کیمته بدوی و کمیته تجدید نظر تعیین گردد و در صورت صالحدید اعضاء ،نظر مشورتی سایر دستگاههای از جمله صنعت معدن و تجارت
استان نیز اخذ و مورد استفاده قرار گیرد .
 سازمان تامین اجتماعی استان موظف است مطابق قانون از اشتغال مجدد بازنشستگان (از جمله بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور) در تمامی کارگاهها
جلوگیری نماید .
 در صورت عدم رعایت قانون توسط کارفرما و عدم حذف صفت سخت و زیان آور ظرف مدت  2سال توسط کارفرما ،تأمین اجتماعی استان باید طبق قانون (ماده
 )31اقدام الزم را به عمل آورد.
طبق موارد مطروحه ،شرکتها و کارگاههای مشمول ماده  ،52سالیانه مورد بررسی مجدد قرار گیرند .در خصوص تغییر در آیین نامه ها نیز پیشنهاداتی ارائه شد که
عمدتاً توسط اداره کار به مراجع باالدستی پیگیری خواهد شد .که این پیشنهادات به شرح زیر است :
 در برخی کارگاهها ،کارفرما تجهیزات ایمنی استاندارد را تهیه نموده است ولی کارگر رغبتی به استفاده از تجهیزات مزبور را ندارد  ،لذا کارگر مزبور از شمول شغل
سخت و زیان آور نمیباشد.
 تعیین حداقل  21سال سابقه جهت ارائه درخواست تعیین مشاغل سخت و زیان آور .لذا کارگری که سابقه کمتر از  21سال سابقه دارد مجاز به ارائه درخواست
تعیین شغل و زیان آور نخواهد بود.
سطح سوم پیشنهادات ،نیازمند تغییر و اصالح در قوانین بوده که به شرح زیر از طریق دستگاه های اجرایی اعم از اداره کار و تأمین اجتماعی پیگیری خواهد شد:.
 تعیین حداقل سن کارگر جهت استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور
 بازنگری  ،محاسبه جهت واقعی نمودن نرخ  1درصد سهم کارفرما در قانون مشاغل سخت و زیان آور طبق محاسبات بیمه ای .
 پیشنهادات مربوط به تغییر در قوانین از طریق دستگاه اجرایی مربوطه پیگیری خواهد شد.
جناب آقای نصیرا ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان  :یک جلسه در محضر جناب آقای اطاعتی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری برگزار شد و مواردی که االن قرائت شد در آن جلسه به عنوان پیشنهاد مطرح و به توافق اعضاء رسید .اما در گزارش پیش رو به عنوان مصوبه آورده شده که
از نظر ما این موارد صرفاً پیشنهاد اولیه بوده و برای اینکه به مصوبه الزم االجرا تبدیل گردند میبایست در هیأت مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان به تصویب
برسد .اما این موارد پس ا ز انعکاس به هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان ،با مخالفت اعضاء مواجه شده و به تأیید هیأت مدیره نرسید لذا در حال حاضر امکان
اجرای آن وجود ندارد .در بخش سرمایه گذاری مطالبی مطرح شد .نتیجه سرمایه گذاری باید منجر به اشتغال شود .تاریخ همواره ثابت کرده است که برای ایجاد
اشتغال در کوتاه مدت و میان مدت میبایست به سرمایه گذار ی در بخش ساختمان توجه ویژه ای نمود .سرمایه گذاری در بخش صنعت ،در بلند مدت نتایج قابل
لمسی خواهد داشت اما خروجی اشتغال در بخش صنعت ساختمان بسیار سریع تر اتفاق خواهد افتاد .در بین جنگ جهانی اول و دوم ،بیکاری در آلمان به باالترین
حد خود رسیده بود .سیاستمداران این کشور برنامه های استراتژیک و عملیاتی خود را طوری طراحی کردند تا اشتغال ایجاد شود .در پروژه های عمرانی کمی
محدودیت وجود دارد اما در صنعت ساختمان این فرصت در حال حاضر مهیا است و نکته جالبتر اینکه در شرایطی قرار گرفتیم که بازآفرینی شهری مورد طرح
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است .اما متاسفانه آنطور که باید بدان توجه نشده است .پیشنهاد میکنم یک کمیته ویژه برای بخش صنعت ساختمان تشکیل شود .قبل از عید این موضوع به صورت
آزمایشی اجرا شد و با حضور بانکها این موضوع مورد استقبال قرار گرفت .در خصوص مشکل زمین اداره کل راه و شهرسازی باید تالش بیشتری داشته باشد .سرمایه-
گذار در صنعت ساختمان به وفور وجود دارد چنانچه جناب آقای استاندار با این پیشنهاد موافقت نمایند ،احیای صنعت ساختمان و تشکیل این کمیته نتایج قابل
لمسی در میان مدت و کوتاه مدت به همراه خواهد داشت.
جناب آقای نیکوخصال نماینده محترم نساجی ابهر و مدیرعامل محترم گروه صنعتی نیکو  :همانطور که میدانید صنعت نساجی یکی از صنایع اشتغال زا به
حساب می آید و این صنعت نیز در مقایسه با سایر صنایع نیاز به سرمایهگذاری اندکی برای رشد و توسعه نیز دارد .با توجه به تصویب نامه ی اخیر هیأت وزیران در
خصوص ارزش افزوده کاالی نساجی و تولید محصوالت در این صنعت ،متاسفانه این تصویب نامه همچنان بالتکلیف مانده و هیچ تدابیری در خصوص اجرای آن شکل
نگرفته است .درخواست اینجانب رسیدگی هرچه سریع تر به این موضوع و تعیین تکلیف بحث ارزش افزوده گروه نساجی است .مطلب دیگر در خصوص حساب ذخیره
ارزی و اختصاصاً ماده  21که در مجلس شورا ی اسالمی مصوب گردیده اما متاسفانه آیین نامه غیر عملیاتی در بانک مرکزی تدوین شده که اجرایی نشده است و در
حال حاضر مجدد در صحن مجلس در حال رسیدگی است .با توجه به وظایف اصلی شورای گفتگو در طرح و پیگیری مسائل و مشکالت عمده تولیدکنندگان،
درخواست می گردد این موضوع نیز در دستورکار قرار گیرد.
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان  :با نام و یاد خدا و کسب اجازه از محضر جناب آقای استاندار
ریاست محترم جلسه ،در رابطه با پرداخت تعرفه های نظام مهندسی ساختمان.،با توجه به اینکه این موضوع قانون و تکلیف نیست و واحدهای مستقر در شهرک های
صنعتی موظف اند نقشه ها رو سازمان نظام مهندسی ارائه کنند و از طرفی به دنب ال کاهش هزینه های تمام شده اجرای پروژه ها هستیم لذا این پیشنهاد که در هیأت
مدیره شهرک صنعتی با مخالفت مواجه شد .در بسیاری از استان ها از قبیل تهران شرکت شهرکهای صنعتی  ،پرونده های مربوط به واحدهای مستقر در شهرک ها را
به صورت هماهنگ شده به نظام مهندسی ارجاع نداده و خود نسبت به کنترل امور مربوطه اقدام می نماید .مهندسانی که عضو نظام و دارای صالحیت قانونی هستند
مسئول تمام عواقب و خطرات احتمالی در زمان عدم رعایت اصولی مهندسی و تخصصی خواهند بود و با توجه به رویه ای که در سایر استان ها در حال انجام است لذا
درخواست این سازمان به عدم ارجاع پرونده ها به نظام مهندسی ساختمان و کاهش هزینه های مربوطه است .کار اجرا باید نظارت و کنترل گردد اما میتوان این
نظارت را مشروط و محدود به مهندسانی که از سوی نظام معرفی میشوند نکنیم .در هیأت مدیره شرکت شهرکها با حضور جناب آقای احمدی مدیرعامل محترم نیز
مقرر گردید که از سایر استان ها نیز در خصوص این موضوع استعالم شده و رویه ای که در حال حاضر در حال انجام است رصد گردد .پس از پیگیری ،بسیاری از
استان ها پرونده واحدهای مستقر در شهرک ها را به نظام مهندسی ساختمان ارجاع نداده و باید توجه داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی ساخت و
سازهای در محدوده شهری می باشد .اما این رویه صرفاً افزایش هزینه احداث کارخانه ها را به دنبال داشته و انتخاب مهندسان که به صورت آزاد فعالیت میکنند و
عضو نظام هستند با قیمت های کمتر هزینه ها کاهش خواهد یافت .در هر دو صورت مسئولیت پرونده به عهده مهندسی است که عضو نظام مهندسی می باشد .با
توجه به اینکه یکی از دستورات جلسه ارائه گزارش از وضعیت فعلی بخش سرمایه گذاری و حوزه صنعتی بود که اماری در اینباره خدمت عزیزان حاضر در جلسه ارائه
می گردد .خوشبختانه بخش عمده سرمایهگذاری صنعتی توسط بخش خصوصی بوده و سهم دولت در کارخانجات استان بسیار کمتر از سایر استان ها میباشد .در
حال حاضر حدود  4645درخواست سرمایهگذاری در استان وجود دارد با پیش بینی سرمایهگذاری  24هزار میلیارد تومانی و پیش بینی اشتغال  55هزار نفری وجود
دارد 4201 .پروانه بهره برداری صادره در استان با حجم سرمایهگذاری  7هزار و  511میلیارد تومان و اشتغالی برابر با  12هزار نفر را به خود اختصاص داده است.
علیرغم اینکه سال  37سال سختی برای بخش صنعت بود اما این چنین از آمارها میتوان استنباط نمود که در این بخش سرمایهگذاری صنعتی در استان نسبت به
سال  36بسیار متفاوت بوده است .در سال  531 ،36درخواست سرمایهگذاری داشته ایم و این شاخص در سال  37برابر با  760درخواست بوده که به لحاظ درصدی،
رشد  21درصدی را شاهد هستیم .از حیث سرمایه گذاری در سال  ،36حدود  1هزار میلیارد تومان و در سال  41 ،37هزار میلیارد تومان بوده که  27درصد رشد
نسبت به سال  36داشته ایم .از لحاظ اشتغال نیز در سال  ،36پیش بینی این تعداد درخواست سرمایه گذاری برابر با  44هزار نفر در بخش صنعت بود که در سال
 37این پیش بینی اشتغال به  41هزار  111نفر رسیده است .که شاهد رشد  62درصدی از لحاظ اشتغال نیز هستیم که این حاصل قدرت بخش خصوصی ،فضای
مساعد کسب و کار استان و حمایتی که در استان به واسطه استاندار محترم و معاونین محترم ایشان از بخش خصوصی داشته است .در خصوص صدور جواز تأسیس،
سهم  0درصدی از صدور را به خود اختصاص داده ایم علیرغم اینکه از لحاظ وسعت و جمعیت سهم  4.0درصد از کل کشور داریم .از لحاظ سرمایهگذاری ،سهم 1
درصدی از کل کشور و از لحاظ اشتغال هم سهم  0.1درصد نیز از کل کشور را داشتیم .از لحاظ تحقق اشتغال ،استان زنجان جز استان های بود که از حدود 7132
نفر تعهد اشتغال که از مرکز به استان تکلیف شده بود بیش از  44هزار  135نفر را جذب نموده و  1111پرونده مرتبط با اصناف در سال  37صادر شده است73 .
جلسه کارگروه تسهیل برگزار شده که ماه عسل جلسات  716مصوبه که  664مورد آن به طور کامل اجرا شده است .در مجموع  31درصد مصوبات کارگره تسهیل
استانی محقق شده و حدود  415مصوبه هم در دست اجرا می باشد .پروژه های خوبی را امسال در سطح استان به بهره برداری خواهیم رساند .از جمله پروژه کنسانتره
سنگ آهن جهان نمو با  421میلیارد تومان سرمایه گذاری ،واحد کنسانتره مس چینی ها که با ورود سرمایه گذار جدید طی دو ماه گذشته رخ داد و تا اواخر
شهریورماه امسال در تالش هستیم این دو مجموعه را افتتاح نماییم و قطعا تأثیر خوبی در اشتغال استان خواهد داشت .استان با اینکه تنها یک واحد شوینده فعال در
با نام پاکسان را دراختیار د اشت در حال حاضر با راه اندای و فعالیت مجموعه پارس حیات (سرمایهگذار ترک) و مجموعه گلرنگ به قطب تولید مواد شوینده کشور
تبدیل شده است و طرح توسعه واحد فرآوری توتون (جی تی آی) با سرمایهگذاری ژاپنی ها ،مجموعه صنایع زنگان پارت به عنوان طرح توسعه شرکت پارس سوئیچ
در شهرک علی آباد با پیشرفت نزدیک به  51درصد یکی از مهم ترین پروژههای شهرستان زنجان ،طرح توسعه راشا کاسپین ،بزرگ ترین واحد ذوب بخش خصوصی
کشور با بیش از  4میلیون تن و پیشرفت فیزیکی بیش از  31درصد و سرمایهگذاری بیش از  4111میلیارد تومان در زنجان محقق خواهد شد .سازمان صمت تعهد
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ایجاد بیش از  4111میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی را بر اساس سند توسعه در دست داشته که پیش بینی میکنیم در سال  31با راه اندازی واحد البرز ناب
آرش این رقم از  2هزار میلیارد تومان نیز عبور نماید .بزرگترین واحد نساجی بخش خصوصی در بخش ریسندگی و بافندگی ،تکمیل و دوزندگی در شهرک علی آباد با
 47هکتار زمین و با ورود صد درصد ماشین آالت از کشور سوئیس به ارزش  01میلیون یورو با  2111نفر پرنسل تا پایان امسال و حداکثر تا ابتدای سال  33افتتاح
خواهد شد .مشکالت شرکت پتروشیمی زنجان با مساعدت جناب آقای استاندار در دست پیگیری بوده و خوشبختانه تخصیص ارز به این شرکت صورت گرفته است.
مجموعه کیلوس در نیمه اول امسال راه اندازی خواهد شد و برنامه ریزی شده است تا در ماه یک جلسه تخصصی در محضر جناب آقای استاندار از سرمایه گذاران
بزرگ استان دعوت شده تا به مشکالت و وضعیت آنها بپردازیم .از  7111میلیارد تومان سرمایهگذاری که در استان صورت گرفته بیش از  0111میلیارد تومان آن
مربوط به سرمایهگذاران خارجی ازکشورهای ژاپن ،چین ،ترکیه ،آلمان می باشد .امیدوار هستیم با توجه به حمایت های شکل گرفته در سال رونق تولید ،مهم ترین
دغدغه و نگرانی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه را مدیریت نماییم .وضعیت تولید در حال حاضر نسبت به سال  36بدتر نشده است هرچند فضای متشنج و
ملتهبی وجود دارد اما تمام کارخانجات نسبت به سال  36وضعیت بهتری دارند .امیدوار هستیم این روند با حمایت جناب آقای استاندار در سال جاری نیز بیشتر شود.
جناب آقای ولی اله بیات مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ :همانطور که مستخضر هستید شرکت پارس سوپیچ بر اساس فعالیت خود طی ده سال گذشته،
تاکنون به میزان  51میلیارد تومان مالیات 51 ،میلیارد تومان ارزش افزوده پرداخت نموده است .با 511نفر اشتغال مستقیم ایجاد در حال حاضر به دنبال اجرای پروژه
با عنوان  GISهستیم و چنانچه این طرح اجرایی شود تقریبا حجم فعالیت شرکت به دو برابر خواهد رسید و رشد قابل توجهی در تعداد اشتغال این شرکت نیز
خواهیم داشت .در حال حاضر این شرکت دارای سهامداران متعددی است که عمده سهم این شرکت به میزان  17درصد آن متعلق به یک سهامدار حقیقی بوده و
ایشان بر این باور است که اگر در استانی حمایت وجود نداشته باشد سرمایهگذاری ریسک پذیر بوده و تردید برای تزریق منابع مالی بیشتر خواهد شد .برای اجرایاین
طرح توسعه  561میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است و برای نظارت به این پروژه نیازمند مشاوران متخص هستیم .چنانچه نظارت نظام مهندسی ساختمان از
پروژه ها و طرح ها حذف گردد همه نگران افت کیفیت کارها و پروژه ها خواهند شد .اما در تیم اجرایی شرکت پارس سوئیچ مشاوران و مهندسان با تجربه و
متخصصی در حال فعالیت هستند که همگی عضو نظام بوده و دارای صالحیت هستند .چنانچه از ظرفی ت این مشاوران استفاده شود بدون اینکه از سهمیه نظام آنها
کم نشود میتوان عیناً کارهای اصولی و اساسمندی را انجام داد .چنانچه هزینه های اولیه را برای سرمایهگذاران کاهش ندهیم قادر به حفظ و جذب سرمایهگذار
نخواهیم بود .بنابراین با این دید میتوان درآمدهای مستمری در آینده به استان وارد نمود و سرمایه گذار را ترغیب به ورود به پروژه ها کرد .در سال گذشته ارزش
افزوده این شرکت معادل با  7میلیارد و  611میلیون تومان بوده که نزدیک به  0میلیارد از آن سهم شهرداری بوده است .این مبلغ را ما هرساله خواهیم داشت و در
سالهای آینده هم دو برابر خواهد شد .بنابراین تقاضا کردیم که فرآیند سرمایهگذاری تسهیل شده .در زمان جناب آقای انصاری استاندار وقت نیز به دنبال آزادسازی
زمین های مازاد در شهرک های صنعتی بودیم و اگر حمایت از سوی دستگاه های دولتی صورت بگیرد ،ما قادر به اجرای پروژه های توسعه خود خواهیم بود.
در خصوص موضوع مشاغل سخت و زیان آور رویه ای که برای آالینده سنجی به کار گرفته می شود باید مد نظر قرار گیرد .دانشگاه علوم پزشکی یکی از فرهیخته-
ترین و متخصص ترین مراجع در کشور است .اما بهتر است در رویه اندازه گیری آالینده سنجی بخش صنعت از مراجع ذیصالح مربوطه کمک بگیریم از جمله اینکه
این پروژه ها را به دپارتمان های صنایع دانشگاه ها محول نماییم .آالینده سنجی در صنایع در یک عنوان درسی به نام ارزیابی کار و زمان مطرح است و مشابه امر
آالینده سنجی و کنترل امور مربوط به اجرای درست و صحیح فرآیند تولید است .درخواست داریم رویه آالینده سنجی را نه از دانشگاه علوم پزشکی و اداره کار بلکه از
دپارتمان های مهندسی صنایع که همگان صالحیت آنها را قبول داریم ،به آنها محول کنیم .در تهیه رویه آالینده سنجی و نوع چارچوب آالینده سنجی میتوان از
دانشگاه ها کمک گرفت .در زمان سنجی یک زمانسنج ماهر چنانجه مشاهده نماید که یک اوپراتور سریع کار میکند قادر خواهد با اعمال یک ضریب باال فعالیت آن
فرد را تعدیل و زمان را مدیریت کند .در بحث آالینده سنجی همچین مواردی نیز الزم است تا حقوق هر دو طرف کارفرما و کارگر رعایت شود.
جناب آقای نباتچیان ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت استان  :در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور نمره استان زنجان 21است .هیچ استانی
همچون زنجان از اجرای این قانون لطمه نخورده است و این قانون به صورت با اصرار و سماجت دستگاه های اجرایی به عینه اجرا شد .بسیاری از واحدهای تولیدی
اعم از پارس سوئیچ ماهرترین و خبره ترین نیروهای کاری خود را از دست داده و از این محل متضرر شده اند .کارگر به واسطه این قانون بازنشسته شده و مجدد به
صورت غیرقانون وارد بازار کار میشود .در هیچ استانی بدین صورت سخت گیری نشده است .خانه صنعت و معدن طی پیگیری های الزم و متعددی که در این
خصوص بعمل آورد .وضعییت سایر استانها را رصد نمود .در هیچ استانی همچون زنجان قانون اجرا نشده است .گزارشات آالینده سنجی که به دست کمیته میرسد
در شرایط غیر واقعی تنظیم می شوند .از گوشی صداسنج در شرایط غیر واقعی نمونه برداری شده است .به عنوان مثال درست در مجاورت ماشین آالت تست گرفته
شده و این در حالیست که کارگر در فاصله  2متر از ماشین آالت در رفت و آمد است و از گوشی محافظ استفاده می کند .به واسطه ابالغیه و دستورالعمل هایی که
برای کارفرمایان تکلیف شده ،کارفرمایان هزینه های قابل توجهی را صرف خرید گوشی های حرفه ای برای کارگران نمودهاند و اما در حال حاضر استفاده از همین
گوشی ها از نظر کمیته نظارت مورد قبول نیست .این گوشی ها قادر خواهند بود به میزان قابل توجهی صدا را کاهش دهد .اما به هیچ عنوان به این موارد توجه نمی-
شود .مبالغ  1درصدی که از کارفرمایان دریافت شد خسارات مالی شدیدی به کارفرمایان وارد نموده و همینطور تأمین اجتماعی نیز از این موضوع متضرر شد و مهمتر
این که متخصص ترین و بهترین نیروها از کار خارج شدند و استان زنجان دارای رتبه باال در تعداد بازنشتسگان از قانون مشاغل سخت و زیان آور است.
جناب آقای موسوی ریاست محترم اتاق اصناف استان  :موضوع مشاغل سخت و زیان آ ور عمدتاً کارفرمایان و کارگاههایی رو مورد توجه قرار داده است که
صنعتی بوده و در ابعاد بزرگ فعالیت میکنند .اما در بخش اصناف ما شاهد فعالیت واحدهای خرد و ک وچکی هستیم که کارفرما خود پا به پای کارگران مشغول به
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فعالیت بوده و با شرایط سخت و زیان آور عجین شده است .در برخی گروههای صنفی همچون جوشکاری و تراشکاری که شغل سختی به حساب آمده و حمایت های
دولتی متعددی وجود دارد ،شخص کارفرما خود قادر به استفاده از این حمایت ها نیست .در برخی کارگاه ها کارگرانی وجود دارد که از محل مشاغل سخت و زیان آور
بازنشسته شده و مجدد در کارگاه های صنفی در حال فعالیت است .پرداخت لیست بیمه که به مدت سالیان سال از سوی کارفرما انجام شده است نشانگر حضور
مستمر خود کارفرما در یک شغل سخت و زیان آور است .لذا درخواست می گردد حمایت از استادان و کارفرمایانی که در کارگاه های کوچک و متوسط صنفی فعالیت
میکنند بعمل آید .این کارگاه ها هیچ یارانه و کمک مالی از دولت دریافت نمیکنند و در عین حال ماهر ترین نیروهای کار را به بازار کار تحویل داده اند.
جناب آقای آشوری ریاست محترم سازمان نظام صنفی یارانه ای استان زنجان  :با سالم و عرض ادب ،در خصوص صنعت آی تی ،با توجه به اینکه زنجان
دارای قطب آی تی و برق و الکترونیک می باشد ،متاسفانه در این بخش سرمایهگذاری الزم صورت نگرفته است .در شرایط حاضر و با فشار های خارجی و تحریم های
موجود ،صنعت آی تی با مشکالت عدیده مواجه شده است .امسال شاهد رویداد الکامپ نیز هستیم و اینجانب به عنوان یکی از اعضای شورای عالی سازمان نظام
صنفی یارانه ای ،در تالش هستم تا از استان شرکت هایی در این رویداد شرکت نمایند 1 .کشور از جمله روسیه ،ترکیه  ،آذبایجان و ایران در این نمایشگاه حضور
خواهند داشت .هماهنگی های اولیه برای حضور تعدادی از شرکت های فعال در استان در بخش آی تی نیز صورت گرفته است .جلساتی متعددی در خصوص بخش
آی تی استان در محضور جناب آقای فیروز آبادی و جهرمی در مرکز تهران برگزار شد و پیشنهاداتی مبنی بر اینکه از مزیت های رقابتی استان به نحو احسن استفاده
کنیم عنوان گردید .در حال حاضر صنعتی ماینینگ یکی از صنایع شناخته شده در بخش آی تی و فناوری اطالعات به حساب می آید .پیشنهاد ما این چنین عنوان
شد که زنجان با توجه به ظرفیت های موجود به قطب ماینینگ کشور تبدیل شود .هفته پیش قرار بود این موضوع در هیأت دولت در مورد تعرفه برقی به تصویب
برسد .تقریبا  33درصد اعضاء با تعرفه موافق هستند اما متاسفانه وزیر نیرو درخواست افزایش تعرفه داشتند .مقرر شد تعرفه برای سرمایهگذاران ایرانی یک تعرفه مجزا
و برای سرمایه گذاران خارجی تعرفه مجزای دیگر تعریف شود .با توجه به اینکه ماینینگ (رمز ارز) وابسته به قیمت های روز است ،بنابراین دارای نوسانات زیادی
است .خیلی از فعاالن در این بخش وارد شده اند و بسیار مورد توجه و استقبال در سطح کشور است .همچنین با توجه به تأکید جناب آقای دکتر حکمی ،در شرایط
تحریم حال حاضر ورود حتی یک دالر به کشور ،یک اقدام مفید و مقاومتی است که توسط صنعت ماینینگ (رمز ارز) میتوان آن را انجام داد .این امکان وجود دارد در
عرض صدم ثانیه  611میلیون دالر با هزینه  2دالر جابهجا شود .در کل دنیا کاال با همین ارز خرید و فروش میشود .پیشنهاد ما این است که سازمان صنعت و معدن
پیگیری الزم را نسبت به ساز و کار اجرایی آن در استان بعمل آوده و در استان این صنعت راه اندازی گردد .به باور خیلی از افراد این صنعت قادر به ایجاد اشتغال
نیست اما بر اساس آمارهای موجود میتوان گفت که با سرمایهگذاری به میزان  5میلیارد قادر به اشتغال  45نفر خواهیم بود .کار صنعتی و کار سنتی در منزل
متفاوت است .روسیه دومین ماینر دنیا بوده و  71درصد ماینینگ در چین اتفاق می افتد .بیشترین بیت کوین در امریکا مبادله شده و کشور امریکا در این زمینه
پیشکسوت است .با توجه به اینکه در عرض یکسال قادر خواهیم بود به قطب ماینینگ تبدیل شویم ،فعالیت خود را از قطب آی تی به قطب مایننینگ تغییر دهیم .با
توجه به اینکه بحث ماینینگ به مرحله قانونی خود رسیده و به قانون تبدیل شده است و در حال حاضر در وضعیت تعیین تعرفه برقی قرار دارد ،اجرای آن هیچ مانعی
نخواهد داشت .برای فاز اول  451 ،مگاوات ،برای نیروگاه همدان تا  4111ماگاوات پیش بینی شده است .برای اجرای فاز اول موافقت و اعالم آمادگی شده و به صورت
مشارکتی با نیروگاهها خواهد بود .لذا اگر در زنجان طرفیت برق مازاد داریم و با توجه به اینکه  11درصد نیروی تولیدی مازاد هست ،میتوان این موضوع رو انجام داد.
جناب آقای سلسانی ریاست محترم خانه معدن استان زنجان  :در بحث سرمایه گذاری بخش معدن استان زنجان ،ما شاهد مشکالت عدیده هستیم .بنا به آمار
و اطالعات سال گذشته ،کل میزان ذخایر قابل استخراج از پروانه های بهره برداری که برابر با  44میلیون و  521هزار تن 1 ،میلیون  351هزار تن را قادر بوده ایم
استخراج کنیم .که این نسبت  00درصدی از کل استخراج که باید در سال گذشته انجام میدادیم متاسفانه فقط به میزان  01درصد آن توانسته ایم دست یابیم .در
بخش اشتغال در سال گذشته در رشته معدن برای کل حجم سرمایه گذاری  431میلیاردی کل معادن در استان زنجان 2611 ،نفر اشتغال ایجاد شده است .در
ش رایط فعالی تحریم ها و هدف قرار دادن نفت کشور ،در بخش معادن سرمایه گذاری خوبی صورت نمیگیرد .لذا میتوان یک عارضه یابی در این بخش انجام داد .در
سال گذشته به دنبال صدور بخشنامه پوشش گیاهی گون ،بخش زیادی از گواهیها و پروانه های کشف را ابطال و متوقف کردیم .محفاظت از محیط زیست امری الزم
و ضروری است اما عملیات معدن کاری در هر صورت هزینههایی به دنبال خواهد داشت .تعداد اشتغالی که با سرمایه گذاری در بخش معدن میتوانبدان دست یافت
بسیار قابل توجه است .اما عمالً با نظر به گزارش سال گذشته ،چه در بخش سرمایهگذاری داخلی و چه در بخش جذب سرمایهگذار خارجی در بخش معدن نتوانسته-
ایم موفق عمل نماییم.
جناب آقای دانش نیا به نیابت از دادستان محترم داستان زنجان  :با سالم و عرض ادب و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه جناب آقای استاندار ،کمیته
حمایت قضایی ،یکی از تکالیف و مصوبات ابالغی به دادگستری است که ما در حوزه سرمایهگذاری بسیابه طور جدی آن را دنبال مینماییم و مواردی که توسط
استاندار محترم مورد اشاره قرار گرفته است در رابطه با مشکالت حمایتی ،امنیتی ،قضایی و حقوقی در این کمیته با قدرت و تخصص طرح میگردد .جلسات این
کمیته به مدت دو هفته یکبار با حضور جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صمت ،جناب آقای اطاعتی مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری تشکیل می شود .از بخش خصوصی هم متقاضیان حاضر هستند .این کمیته مصوبات بسیار خوبی در حوزه صنعت و سرمایهگذاری داشته است .به فراخور
موضوعات نهاد های مرتبط به جلسه دعوت می شوند.
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جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم  :با سالم و عرض ادب و احترام و تبریک ماه مبارک رمضان ،چه شایسته است در این ماه مبارک در حق همدیگر و
برای رفع مشکالت کشور دعا کنیم .امروز در این جلسه شاهد مطرح شدن بحث های مختلف با موضوعات متنوع بودیم .به باور اینجانب چناچه بدین صورت جلسات را
پیش ببریم آنطور که باید و شاید نمیتوان به نتیجه مورد انتظار دست یابیم .آن چیزی که از وظیفه شورای گفتگو استنباط میگردد ،گفتگو و صحبت متقابل میان
دولت و بخش خصوصی است .اگر فعاالنه مشارکت داشته باشیم ،مشکالت و موانع را به صورت عملیاتی رسیدگی خواهیم کرد .بستر حل و فصل خیلی از موارد فراهم
نیست لذا طرح آنها صرفاً زمان را از بین برده و بهتر است برای این جلسات ،یک الی دو دستور جلسه مشخص به صورت کامل و با شرح جزییات آماده و نسبت بدان
تصمیمگیری کنیم که نتیجه آن هم در بخش ملی و تصمیمی گیری کالن و هم در سطح استان مفید فایده باشد .علیرغم اینکه در سال گذشته دو الی سه جلسه
شورا برگزار شد و بنده حضور داشتم بسیاری از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه از سوی اینجانب پیگیری شد و در محافل و کارگروه های مرتبط نیز مطرح شد و
بسیاری از موارد آن تبدیل به سند و گشایش شده است .در استان تالش شد تا بسیاری از مشکالت حل و فصل شود اما متاسفانه خیلی نظام مند نبود .این هم به
دلیل اینکه تیم اجرایی استانداری فعالیت خود را از پایان سال گذشته آغاز کرد و نقشه راه مشخصی برای اقدامات در اختیار نبود و امکان دقت و توجه به تمام مسائل
فراهم نشد .اما یقیناً امسال قصد داریم منظم تر و با برنامه پیش رفته تا بتوان هم برای بخش خصوصی و دولتی گشایشی صورت گیرد .پیشنهاد میگردد جلسات
شورای گفتگو منظم تر و با تعداد بیشتر برگزار شود .اینجانب مقید به حضور در جلسه هستم .دستورجلسه مشخص و معین خرد داشته باشید .نیازی نیست در هر
جلسه راجع به هفت الی هشت موضوع صحبت کنیم اگر راجع به یک موضوع صحبت کنیم و از مدیر مربوطه پیگیری کنیم و به صورت عملیاتی نتیجه بگیریم بهتر
خواهد بود .نباید موضوعی را مصوب کنیم که اجرا نشود .بسیاری از موارد که در سنوات قبل مصوب شده و اجرا نشده به یک معظل تبدیل شده است .به چه دلیل در
سنوات قبل موضوعی رو پیگیری کردیم و در حال حاضر اجرا نشده و در حال حاضر به دنبال کار کارشناسی مجدد آن هستیم و چنانچه مصوبه اجرا نشود انگیزه همه
از بین خواهد رفت .اگر نیاز است این جلسات رو بیشتر نیز برگزار کنیم و من از این جلسات استفاده میکنم و چه ایرادی دارد که برای مشکالت و طرح مسائل زمان
در اختیار متقاضیان قرار دهیم حتی با برگزاری جلسات تخصصی ویژه فرصت برای دفاع در اختیار عزیزان قرار دهیم .چنانچه در بخش معدن مشکلی وجود دارد یک
جلسه تخصصی مجزا برای آ ن تشکیل داده و ابتدا به صحبت ها و دغدغه های آنها بپردازیم و در نهایت در این شورا تصمیم گیری کینیم .اتاق جلسات اختصاصی این
چنینی با گروه بازرگانی ،کشاورزی و معدن داشته باشد و اینجانب نیز استقبال خواهم کرد و زمانم را در اختیار شما عزیزان خواهم گذاشت .جلسات ویژهای استانداری
با افراد زنجانی که در سمت های ارشد دولتی در مرکز مشغول به فعالیت هستند از جمله جناب آقای نهاوندیان و دیگر عزیزان تشکیل داده است .از جناب آقای
نهاوندیان درخواست شد تا کمیته ویژهای دراستان با عنوان کمیته ویژه سرمایهگذاری تشکیل شود و دبیرخانه آن استانداری باشد و اینجانب شخصاً سرمایهگذاران و
عالقه مندان در این حوزه را معرفی خواهم کرد .ما به دنبال اجرای کارهای مژثر در استان هستیم اما برای تحقق این هدف باید نظم و نظام داشت .همه شما
مستحضر هستید نگاه دولت با توجه به شرایط موجود مقاوم سازی است .بضاعت دولت تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری است و برای اینکار ستاد ویژهای نیز با
حضور افراد دلسوز و نخبه اقتصادی تشکیل شده است .اولین جلسه این ستاد نیز هفته گذشته تشکیل شد .جلسات شورای گفتگو رو نیز منظم پیش خواهیم برد .نگاه
دولت در خصوص تولید ،رفع موانع است .در تالش هستیم تمام واحدهایی که به نحوی به تعطیلی کشیده شده اند مجدداً به چرخه تولید بازگردانده شوند .ما به دنبال
سرمایهگذاران هستیم و نباید سرمایهگذاران را فراری دهیم .تفویض اختیارات الزم که در  1ماهه پایانی  37و سال  31به استانداران شده است نوید گشایشات خوبی
در آینده رونق تولید میدهد .فرهنگ مدیریت در حال حاضر به سمتی حرکت کرده که عالقه مند با همکاری و همراهی بخش خصوصی است .این یک قدم مثبت
است .تمام دستگاه های اجرایی ملزم شده اند  5برنامه عملیاتی مهم دستگاه مربوطه را به معرفی کنند .این مستندات جمع آوری شده و در دو سه هفته آینده قابل
دسترس در سایت استانداری نیز هست .برای اینکه بهترین استفاده را از شورای گفتگو داشته باشیم ،درخواست میکنم همگی به صورت عملیاتی به موضوعات
بپزدازیم .لذا موضو عات مهمی که امکان اجرا در استان را دارند از سوی کل دستگاه های اجرایی به استانداری معرفی شود .همچنین موانع موجود که در اجرای
موضوع مربوطه در استان وجود دارد ظرف یک هفته کاری به استانداری اعالم گردد .اینجانب موضوعات را طبقه بندی کرده و موضوعاتی که مربوط به استان است را
پیگیری خواهیم کرد و موارد ملی که در استان قابل رسیدگی نیست ،به صورت مکتوب به دولت منعکس و دفاع خواهم کرد .برای حل مشکالت بخشها از جمله
کشاورزی ،معدن ،صنعت .. ،در استان به غیر از شورای گفتگو ،کمیته های تخصصی ذیل شورای گفتگو برگزار و به موضوع رسیدگی نماید .در خصوص موضوع نظام
مهندسی ،یقین دارم باید پیشنهادات مجدداً در محضر اعضای جدید هیأت مدیره جدید نظام طرح و به تصویب برسد .باید نمایندگان حاضر در جلسه علی الخصوص
نظام مهندسی اختیار تام در تصمیم گیری و اظهار نظر داشته باشد لذا شایسته نیست مطالبی که در اینجا به طرح و تصویب رسیده مجدداً از سوی نماینده نظام قابل
تصمیم گیری نباشه و نیاز به انعکاس صحبت ها به سایر اعضاء در نظام داشته باشد .با حذف نظارت نظام مهندسی نسبت به نقشه های ساختمان واحدهای تولیدی
مخالف هستم اما میتوان موانع و سخت گیری ها رو تسهیل کرد .در خصوص سخت و زیان آوری و نحوه سنجش آالینده ها ،به نظر میرسد گزارش ارائه شده کامل
نبوده و باید مجدد کارشناسی شود .از همه عزیزان درخواست می کنم نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه ی اجرای مشاغل سخت و زیان آور ظرف مدت یک هفته
تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کنند و گزارش مجدداً تکمیل شود و یک کمیته با حضور نماینده اتاق ،صنعت معدن و تجارت ،جناب آقای نیک سرشت تشکیل شود
تا نظرات اعضاء را مجدداً بررسی و جمع بندی نمایند در نهایت نسبت به این موضوع در جلسه آتی شورا تصمیمگیری کنیم .در ارتباط با موضوع آی تی و برق و
الکترونیک ،اینکه زنجان قطب برق و الکترونیک است یک حقیقت است اما اینکه در آن موفق نبودیم اصل موضوع را زیر سوال نخواهد برد .اما با توجه به اینکه نسبت
به قانون رمز ارزها هنوز اطالعات دقیقی در دست نیست ،از سازمان صنعت و معدن و تجارت درخواست می گردد نسبت به این موضوع پیگیری الزم را بعمل آورده و
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گزارش جلسه ( )04شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

چنانچه قانون مربوطه به قطعیت رسیده نسبت به نحوه اجرا و پیاده سازی صنعت رمز ارزها گزارش و پیشنهادات جامعی تهیه و در جلسات آتی شورا ارائه نماید.
از مدیران ملی برای حضور در این جلسه دعوت بعمل خواهیم آورد .از معاونت اقتصادی وزیر محترم کشور ،که مسئولیت زیادی در حوزه اقتصاد به ایشان داده شده
است دعوت نموده ایم تا زنجان و جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی حضور یابند .بازدیدهایی خواهند داشت .موضوعات مهمی در نشست فردا با ایشان مطرح خواهد شد .در
تالش هستیم وزرا را به استان دعوت نماییم .بعد از ماه مبارک رمضان میزبان جناب آقای دکتر جهانگیری و جناب آقای دکتر نوبخت خواهیم بود .وزیر صنعت معدن
تجارت ،وزیر نیرو نیز استقابل نموده اند .امسال میزبان دو وزیر محترم بودیم و وزیر محترم دفاع که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز به عهده دارد نیز
قول حضور در زنجان را داده اند .در خصوص بحث ساختمان ،شورای عالی مسکن را فعال کردیم .تا دالل بازی در بخش معامالت و خرید و فروش زمین را مدیریت
کنیم .سازمان صنعت معدن و تجارت را ملزم کردیم تا واحدهای تولیدی را که به طور رسمی فعالیت میکنند به آنها کد صادر شده و نسبت به پلمپ سایر واحدهای
غیر مجاز اقدام کند .همینطور مصوب شد تمام زمین های دولت در اختیار مسکن و شهرسازی قرار بگیرد تا  5111نفر در افق  4111صاحب مسکن بشوند .اولین قدم
هم آغاز ثبت نام مجموعه  211واحدی برای امسال بود و برای شهرستان ها هم در حال نهایی شدن است .تعداد افرادی که برای  211واحد ثبت نام کردند بسیار باال
بود و این نشان از گنجایش و ظرفیت باالی استان در بخش مسکن دارد .در بخش امنیت سرمایه گذاری هم کمیته حمایت قضایی را فعال کردیم و در حوزه
دادگستری و معاونت پیشیگیری فعالیت خوبی دارند .از مدیرکل محترم دادگس تری و دادستان محترم استان تشکر و قدردانی ویژه داشته و تمام تالشمان بر این است
تا واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود .در خصوص بحث اج الس همکاری های آسیایی استانداری هم حمایت خواهد شد .اما جزییات به صورت مشخص در یک
جلسه دیگر مطرح شده و دوستان نظرات خود را ارائه نمایند و پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام رسد .با توجه به اینکه تغییراتی در انتخابات هیأت مدیره نظام
مهندسی ساختمان صورت گرفته و اعضای جدید منصوب شدند و پیشنهاداتی که در کمیته رسیدگی موضوع تعرفه نظام مهندسی با حضور اعضای هیأت مدیره اسبق
اتخاذ شده بود ،بنابراین همین پیشنهادات که در این جلسه و نتایج اقدامات و جمع بندی که از سوی جناب آقای اطاعتی ارائه گردید در یک جلسه اختصاصی با
حضور اعضای جدید هیأت مدیره نظام در دفتر استانداری طرح گردد و به تصویب برسد .به نحوی که پیشنهادات قابلیت اجرایی داشته و تصمیمی اتخاذ گردد که به
طور کامل عملیاتی باشد.

مصوبات
-4مقرر گردید در خصوص موانع و مشکالت سرمایه گذاری و تسهیل فرآیندها در استان ،موضوعات مهمی که قابلیت اجرا در استان را دارند همراه با موانع تولید
استانی و کشوری از سوی کل دستگاه های اجرایی به دبیرخانه شورا ظرف مدت یک هفته کاری ارائه شود .اتاق بازرگانی ،به همراه سازمان صمت و دفتر معاونت امور
هماهنگی اقتصادی استاندری طی یک جلسه تخصصی ب ه صورت مشترک موضوعات واصله به دبیرخانه را بررسی و موارد اهمیت دار و موانع های مربوط به آنها را
مشخص و گزارش اجمالی را به استانداری منعکس نمایند.
 -2مقرر گردید پیشنهادات و نتایج اقدامات کمیته رسیدگی موضوع تعرفه نظام مهندسی که در این جلسه از سوی جناب آقای اطاعتی قرائت شد ظرف مدت یک هفته
در یک جلسه اختصاصی توسط جناب آقای نیک سرشت در دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور اعضای جدید هیأت مدیره نظام طرح گردد و به تصویب
رسیده و نتیجه در جلسه آتی شورای گفتگو مجدداً منعکس و تصمیم گیری خواهد شد.
-0مقرر شد شو رای گفتگو به صورت منظم با تعداد جلسات بیشتر و با یک الی حداکثر دو دستور جلسه مشخص و عنوان معین برگزار شود و یک الی دو موضوع به
صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد.
 -1مقرر شد دبیرخانه نسبت به برنامه ریزی و برگزاری جلسات تخصصی شورای گفتگو با فعاالن بخش های کشاورزی ،معدن ،بازرگانی ...،به منظور طرح و رسیدگی

استانی

به مشکالت ایشان اقدام نموده ،نتایج بررسی کارشناسی موضوعات در جلسات شورا با حضور جناب آقای استاندار به تصویب برسد.
 -5مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه ی اجرای مش اغل سخت و زیان آور ظرف مدت یک هفته تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال
کنند .نقطه نظرات واصله به دبیرخانه شورا توسط اتاق بازرگانی ،صنعت معدن و تجارت و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به صورت مشترک
در یک کمیته مجزا مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد .نتایج اقدامات و گزارش نهایی تهیه شده و در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه شود .پس از آن در خصوص روند
اجرای مشاغل سخت و زیان آور تصمیم گیری خواهد شد.
 -6مقرر شد سازمان صنعت و معدن و تجارت ،نحوه صدور مجوز رمز ارز ها را استخراج و در خصوص ایجاد و توسعه صنعت ماینینگ و الزامات قانونی و سازو کار
اجرایی آن پیگیری الزم را بعمل آورده و چنانچه قانون مربوطه به قطعیت رسیده نسبت به نحوه اجرا و پیاده سازی این صنعت گزارش و پیشنهادات جامعی تهیه و در
جلسات آتی شورا ارائه نماید.
 -7در خصوص بحث اجالس همکاری های آسیایی و برگزاری فروم سرمایهگذاری بخش های خصوصی کشورهای عضو دیالوگ همکاری آسیایی در شهر زنجان ،مقرر
شد یک جلسه مجزا از سوی دبیرخانه شورای گفتگو برای طرح و تشریح جزییات این موضوع برگزار شود .تا پس از آن با احصاء نقطه نظرات اعضاء و رصد پیشنهادات
نسبت به راه اندازی و تشکیل دبیرخانه موضوع مربوطه تصمیم گیری شود.

ملی و

--

فراگیر
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