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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  :با نام و یاد خدا و عرض سالم و وقت
بخیر و خیر مقدم خدمت اعضای محترم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با چهل و دومین جلسه خدمت عزیزان هستیم .با کسب اجازه از
استاندار محترم و رئیس جلسه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ،امیدوا ر هستیم در این ایام دعا و عبادات شما در مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد .قدردانی
میکنم از حضور اعضای محترم و هیأت رئیسه های محترم اتاق های اصناف شهرستان زنجان ،ابهر و خدابن ده و خرمدره و سایر دوستان که به واسطه فعالیت خود
در اتاقهای اصناف میهمان ما هستند .همانطور که مستحضرید بخش اصلی اشتغال در بخش خدمات بوده و اتاق های اصناف نقش پر اهمیتی در ارتقای این
شاخص میتوانند داشته باشد .با توجه به رسالت شورای گفتگو مبنی بر استماع نظرات و دیدگاه های تشکل های مختلف اقتصادی ،به عنوان عالی ترین شورای
مشورتی دولت و بخش خصوصی ،بنا به سیاست گذاری جناب آقای استاندار مبنی بر حضور تشکل های اقتصادی به صورت تخصصی در جلسات شورای گفتگو و
طرح نقطه نظرات و مشکالت در دامنه فعالیت خود در این جلسه ،از اتاق های اصناف دعوت بعمل آمد .در جلسه قبل با توجه به نشست اعضای شورا با فعاالن
بخش کشاورزان ،نتایج خوبی حاصل شد و به جمع بندی قابل توجهی رسیدیم .در این جلسه هم درخواست میگردد ضمن توجه به محدودیت زمان ،نظرات خود
را اعالم فرمائید .به هر ترتیب بر اساس سیاست های مقام معظم رهبری ،توسعه اشتغال خانگی در سال جاری مورد تأکید قرار گرفته است .از طرفی دولت همواره
به دنبال تثبیت ،ساماندهی و قانونمند کردن تمام فعالیت های اقتصادی از جمله حوزه اصناف می باشد .بعضاً مشاهده میشود تولید کنندگان صنفی ،فعالیت خود
را ضمن کسب مجوزهای الزم انجام داده اما به دلیل اینکه محل فعالیت آنها مسکونی بوده و کاربری تجاری نداشته امکان اخذ مفاصا حساب و سایر مجوزهای الزم
وجود ندارد .عمالً برای اخذ جواز کسب ،بر اساس دستورالعمل ها و مقررات ،به واحد مسکونی پاسخی داده نمی شود .لذا اگر اراده برای اخذ مجوز هم باشد بنا به
همین محدودیت ها و نقیصه ،متقاضیان به ناچار مجبور به ادامه فعالیت خود به شکل فعالیت خانگی بوده و امکان توسعه فعالیت خانگی خود را ندارند .لذا
پیشنهادی در اینباره مطرح میکنم که چنانچه مدارک و مستندات مثبته محل فعالیت احراز شود ،نوع فعالیت اداری ،تجاری و مسکونی محل برای مدت یک سال
حذف شود و با مساعدت ادارات ذیربط بتوان فعالیت متقاضی را به ثبت رساند.

دستور جلسه:
-1

استماع نظرات ،پیشنهادات و رسیدگی به مشکالت اعضای اتاق اصناف مرکز استان و شهرستان های تابعه

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی

حاضر

3

مهرداد سلطانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

غایب

4

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

5

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

6

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

حاضر

7

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

8

مرادی

معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری

غایب

9

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

11

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

11

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

12

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)
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13

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

14

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

15

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

عبداله جعفری

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

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

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

اسماعیل صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

رضا دانشنیا

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

نماینده

رضا دانشنیا

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

پرویز رمضانلو

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

نماینده

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی شهر زنجان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

غالمحسن احمدی

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

رضا کشاورز

رئیس نظام مهندسی معدن استان

غایب

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

یحیی نصیرا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

غایب

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

6

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

غایب

7

محمدباقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

1

ایرج احمدی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

غایب

2

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطاران و سقط فروشان زنجان

حاضر

3

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

حاضر

4

افشین عراقی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان زنجان

غایب

5

اصغر نجاری

دبیر خانه کارگر استان زنجان

حاضر

6

جبار انصاری

رئیس اتاق اصناف شهرستان ابهر

حاضر

7

صادقی

رئیس اتاق اصناف شهرستان خدابنده

حاضر

8

اشرفی

رئیس اتاق اصناف شهرستان خرمدره

حاضر

9

مسعود بیات منش

مدیرکل اداره راه و شهرسازی

غایب

11

حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان زنجان

حاضر

11

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

حاضر

12

سید علیرضا حجازیان

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

حاضر

13

محمود ضرابی

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

غایب

14

سهند علی فالحی

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

حاضر

15

ولی اله منصوری

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

حاضر

16

رحیم اسماعیلی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان خدابنده

حاضر

17

حمید واعظی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان طارم

حاضر

18

محمدرضا داداشیان

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان ابهر

حاضر

19

محسن حسین خانی

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ابهر

حاضر

21

حمید اباذری

دبیر اتاق اصناف ابهر

حاضر

21

داود کاظمی

نائب رئیس اتاق اصناف ابهر

حاضر

22

مرتضی انتصار

نائب رئیس اتاق اصناف زنجان

حاضر

23

فریدون دهستانی

عضو اتاق اصناف زنجان

حاضر

24

حاج ناصر سیل اتانی

دبیر اتاق اصناف زنجان

حاضر

25

فیروز انواری

نائب رئیس اتاق اصناف خدابنده

حاضر

26

جعفر عبدی

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف خدابنده

حاضر

27

رهبر رجبی

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف خدابنده

حاضر

28

حسین عباسی

مدیر مجموعه ریحان

حاضر

29

لیال محمدی

روزنامه صدای زنجان

حاضر

31

زهرا مقدمی

خبرگزاری مهر

حاضر

31

سجاد کریمی

خبرگزاری ایرنا

حاضر

32

فاطمه عسگری

خبرگزار ی تسنیم

حاضر

نام نماینده

مشروح مذاکرات

جناب آقای موسوی رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان  :با سالم و عرض ادب و احترامخدمت حاضرین جلسه و کسب اجازه از استاندار محترم و تقدیر
تشکر از اتاق بازرگانی بابت تشکیل جلسه ،نقش اصناف و خدمات در ایجاد اشتغال و پویایی کشور بر کسی پوشیده نیست .وجود  3میلیون واحد صنفی در کشور
نشان دهنده ظرفیت عظیم این بخش در اشتغال کشور است .به طوی که بر اساس آمار حدود  7میلیون نفر اشتغال زایی مثبت فعال در بخش اصناف وجود دارد .این
درحالی است که اصناف بر خالف واحدهای صنعتی و تولیدی که از تسهیالت و حمایت های دولتی بهره مند میشوند ،بخش اصناف از تسهیالت بانکی و دولتی
استفاده نمیکنند .اگر در طول حیات خود از تسهیالت بانکی استفاده کرده اند به واسطه سرمایه گذاری ها و پس اندازهای خود اشخاص بوده است .که از این جهت
دولت محترم باید به واحدهای صنفی نگاه ویژه داشته باشد .از طرف دیگر اشتغالی که در کارگاه های خرد ایجاد میشود نسبت به واحدهای بزرگ اعم از ایران
ترانسفو ،روغن نباتی ،خودروسازی ها .. ،پایدارتر است .به بیان دیگر کارگاه های خرد در صورت مواجهه با بحران های اقتصادی در مقایسه با صنایع بزرگ ذکر شده
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کمتر دچار مشکالت میشوند .تجربه نشان داده برخی از واحدهای بزرگ با ابزار اشتغال زایی قادر به استفاده از حمایت دولت در سطح وسیع شده اند ،درحالیکه در
مقابل کارگاه های خرد با حمایت اندکی و تسهیالت جزئی مجدد سرپا شده و قادر به احیای دوباره ی فعالیت خود هستند .بنابراین سرمایه گذاری در بخش خصوصی،
به این جهت که بار زیادی برای دولت ندارد و اشتغال پایداری ایجاد میکند بسیار به صرفهتر است .بسیاری از کشورهای جهان بیشترین اشتغال خود را در بنگاه های
کوچک و متوسط دارند و که این اقدام همه جانبه مسئوالن را میطلبد .اتاق اصناف از  63اتحادیه به  51اتحادیه کاهش یافته است و فعالیت خود را با  23هزار واحد
ادامه میدهد .درآمد اتاق اصناف فقط از دریافت حق عضویت و ورودیه سال اول صدور پروانه کسب بوده و فاقد هرگونه درآمد دیگر است و از بابت پرونده هایی که به
تعزیرات ارسال میشود برابر بند  7ماده  72قانون نظام صنفی ،می بایست یک سوم این مبلغ ،بابت هزینه های بازرسی به اتاق های اصناف وارد شود که این تاکنون
انجام نگرفته است .تمام اتاق های اصناف با این موضوع روبرو هستند .تبعیض میان صنوف بیداد میکند .در راستای کنترل قیمت و سامان بخشیدن به قیمت های
بازار ،چنانچه تبعیضی وجود نداشته باشد میتوان نتیجه گرفت .زمانی که بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت به فروشگاه ها مراجعه میکنند و از فروشنده فاکتور
خرید درخواست میکنند ،و در مقایسه با قیمت کاال ،قیمت سود نامتعارفی داشته و اعمال قانون میشود .نکته قابل توجه اینجاست که آیا تا به امروز همچین اعمال
قانون ،در تمام صنوف از قبیل خودرو فروش ها ،طال فروشان ...،داشته ایم؟ اگر نتوانسته ایم از دفاع از صنوف حول محور عدالت موضوعی عنوان کرده باشیم ،لذا در
اجرای حقوق مصرف کننده هم از صنوف طال ،خودرو ... ،شروع کنیم .در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم .شرایط جنگ نظامی و اقتصادی متفاوت است.
آیا واقعاً برای این جنگ اقتصادی کامالً آماده برای دفاع هستیم؟ آیا مجروحین و ایثارگران جنگ اقتصادی را شناسایی کرده ایم؟ بازرسی اتاق اصناف با همان ظرفیت
در حال کار کردن است ،اما در شرایط حاضر در برخی موارد تشدید بازرسی داشته ایم .درخواست داریم در شرایط حاضر سیاست ها را به جهت شرایط جنگی سوق
دهیم .تبعیض عالوه بر اینکه در صنف ما آزاردهنده هستند ،اما دولت محترم این تبعیض را در بخش خود نیز دارد .شروع به کار با تأخیر مسئولین و کارمندان دولتی
نیز آزار دهنده است .با این ظرفیت موجود در بخش اصناف ،آیا کرسی برای اتاق اصنا ف در کارگروه اشتغال پیش بینی شده است؟ متاسفانه ما کرسی برای طرح
موضوعات و مشکالت خود در این کارگروه نداریم .شهرک های صنفی از گذشته تاکنون تبدیل به رانت شده است .سایت کارگاهی در بهترین منطقه زنجان ،تنها 41
درصد آن برای فعالیت صنوف اختصاص یافته است .مابقی اراضی به نام کارمندان دولتی اختصاص یافته است .شهر زنجان تبدیل به یک شهر کارگاهی شده است.
درخواست دارم محل مشخصی برای کارهای خدماتی در شهر در نظر گرفته شود و مشتریان هم به آن محل برای دریافت خدمات خود مراجعه نمایند .در بخش
اصناف حرفههایی وجود دارد که قانون گذار برای آنها ،بیمه ها و یارانه در نظر گرفته است .اما برخی از شغل ها از شمول این کمک ها محروم است .گروهی از شغل ها
در بخش اصناف به صورت تجربی رواج یافته است و این گروه از فعالیت ها در دانشگاه ها و مراکز فنی حرفه ای آموزش داده نمیشود .برای این گروه از استادکاران
هیچ انگیزهای باقی نمانده است .چرا که دولت هیچ کمکی برای این افراد و نسل این صنعتگران تمهیداتی نداشته است.
جناب آقای داود کاظمی نائب رئیس محترم اتاق اصناف ابهر  :سالم و عرض ادب خدمت حضار گرامی و آرزوی قبولی طاعات و کسب اجازه از بزرگان مجلس
به ویژه استاندار محترم ،قبل از هرچیز تقدیر و تشکر ویژه از بابت تشکیل این جلسه دارم .در دو بخش درخواست ها را ارائه میکنم .در بخش اول مربوط به مشکالت
اصناف و بازاریان است و یکی از مهم ترین مشکالتی که برای اصناف وجود دارد ،موضوع بازنشستگی است .با توجه به آمار موجود از تعداد  23هزار واحد صنفی در
استان و  8هزار واحد صنفی در شهرستان ابهر ،بخش اعظمی از این افراد بازنشستگان هستند که فعالیت خود را در قالب واحد صنفی آغاز کرده اند و برای این افراد
پروانه کسب صادر شده است .چرا در موارد قانونی تأمین اجتماعی ،برای بازنشستگی افراد ،الزام ابطال پروانه کسب وجود دارد .این اجهاف در حق بازنشستگان است.
دومین مووضع این است که کاالهای اساسی در مرکز توسط جهاد کشاورزی توزیع می شود .آمار دقیقی از ا ین اقالم وجود ندارد که سهم استان و سهم شهرستان
چقدر است .آمار مشخص و مکتوبی به دست اتاق اصناف نمی رسد .کاالها بدون اطالع اتاق اصناف و اتحادیه  ،توسط جهاد توزیع می گردد .این موضوع باید توسط
اتاق اصناف انجام شود که رعایت نمیشود اعتراض نانوایان مبنی بر عدم تعیین نرخ غله است .دو سال قبل مبلغی به صورت موقتی اضافه شد اما با توجه به هزینه
های نانوایان این رقم کم بوده و مجدد موجب اعتراض نانوایان قرار گرفت .فعالیت فروشگاه های بزرگ هم در حال حاضر مشکل ساز شده است .برخی اقالم صرفاً به
فروشگاه های بزرگ توزیع شده و به دست فروشگاه های خرد نمی رسد .بازاریان در تمام مراحل از قبل از انقالب تاکنون نقش پررنگی داشته است و در تمام عرصه ها
کمک ها و حمایتهای گسترده ای از آحاد مردم دارند .فروشگاه های بزرگ هیچ هماهنگی با اتاق های اصناف ندارند .خرید ادارات و ارگان ها از مراکز تهران صورت
گرفته می شود .بازار ابهر و خرمدره دچار فشار شده اند .لذا درخواست میگردد در شورای اداری راجع به این موضوع تذکر داده شود .در خصوص خرید کاغذ هم
مشکالتی وجود دارد .برای کاغذ اتحادیه مجزایی وجود ندارد .تعداد پروانه های کسب صادرشده برای فروش کاغذ خیلی محدود است اما پروانه های کسب بیشتری
برای فروشگاه های لواز م التحریر صادر شده است لذا درخواست میگردد دستور فرمائید توزیع کاغذ به فروشگاه های لوازم التحریر صورت گرفته و جز لوازم التحریر
محسوب گردد .در بخش تعزیرات ،درصدی از جرائم اخذ شده از متخلفین به بازرسان پرداخت نمیشود .با توجه به گرانی  71درصدی روغن توسط شرکت نفت،
موجب اعتراض بازاریان شده است .اتاق اصناف قادر به کنترل این موضوع نیست از عهده اتاق خارج است .در شهرستان ابهر صرافی وجود ندارد و تبدیل به مشکل
شده است .درخواست می گردد صرافی در این شهرستان ایجاد شود .در خصوص شهر ابهر ،مشکل بانک خون مطرح است به طوری که کارمند بانک خون عمالً در
شهرستان حضور نداشته و در زنجان مشغول به فعالیت است .مشکل عدم پرداخت حق الزحمه پزشکان و متخصصان به مدت طوالنی است که هیچ کس حاضر به عقد
قراداد نیست .در خصوص تعریض خیابان امام خمینی ابهر ،کسبه در محل متضرر شده اند .که با گذشت چندین سال هنوز به نتیجه نرسیده است .در شهر ابهر توسعه
ای در جاده ترانزیت وجود ندارد .گاردریلهای جاده ابهر و خرمدره ،بسیار آسیب دیده و مشکل ساز است .ادارات ابهر به صورت سرپرستی اداره می شود .لذا دستور
فرمائید ادارات از حالت سرپرستی خارج شود .توسعه شهر به نحوی صورت گرفته محدوده ی شهر با بافت شهر ادغام شده ،لذا درخواست میگررد نسبت به این
محدوده ها و حریم ها شفاف سازی صورت گیرد.
جناب آقای فریدون دهستانی عضو محترم اتاق اصناف زنجان  :مشکالتی که در جامعه وجود دارد مربوط به قانون عرضه و تقاضا است .رهگیری مبدأ و
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رسیدن محصول به مصرف کننده ،مغفول مانده است .به نظر می رسد بیشتر از اینکه به نظارت ،جریمه ،تنبیه توجه شود باید بعد تشویق را جدی گرفت .ایجاد ذهنیت
نا امنی در بازار یک عامل مخرب است .از مسئولین درخواست میگردد تا تولید کنندگان ،عرضه کنندگان ،بازاریان ،صنوف ... ،را مورد تشویق قرار دهند .پیشنهاد می-
گردد به صورت تخصصی به کارها بپردازیم .حکم های که توسط اداره تعزیرات صادر میشود غیراصولی است .اتاق اصناف میتواند بهتر در اینباره قضاوت کند.
تعزیرات از جنبه جلوگیری از بروز تخلفات گستره با پرونده ها به شدت برخورد کرده و نتیجه خوبی در بر ندارد .اگر عرضه و تقاضا به تعادل برسد ،بسیاری از مشکالت
مرتفع خواهد شد .بازرگانی و اقتصاد کامالً متفاوت هستند .روش ها و اهداف این دو با هم متفاوت هستند .درخواست میگردد مسائل تشویقی را سرلوحه قرار دهید.
آخرین نفر که در ارتباط با مصرف کننده نهایی است ،صنوف هستند 91 .درصد مشکالت و گرانی ها و بی کیفیتی ها مربوط به فروشنده نیست ،بلکه از مبدأ تولید
شروع می شود .دولتمردان نفر آخر زنجیره یعنی صنوف را جریمه میکنند بلکه این افراد تولید کننده نیستند .لذا باید این دید تغییر یابد.
جناب آقای صادقی رئیس محترم اتاق اصناف خدابنده  :با سالم و ادب خدمت حاضرین در جلسه و تسلیت بابت شهادت موالی متقیان و تشکر از جناب آقای
جمیلی بابت تشکیل این جلسه ،اتاق اصناف خدابنده ،با  14اتحادیه و  6هزار و  611واحد صنفی مشغول به فعالیت است .در این شهرستان فقط  2نفر بازرس وجود
دارد که تعداد  621بارسی از واحدهای صنفی انجام گرفته و  64پرونده بابت تخلف به اداره تعزیرات معرفی شده است .با همکاری سازمان صمت شهرستان و جهاد
کشاورزی شهرستان ،حدود  141تن شکر و  71تن قند جذب و به واحدهای صنفی توزیع شد .در نمایشگاه ضیافت هم  3تن گوشت منجمد توزیع شد .بزرگترین
مشکل اتاق اصناف ،منابع مالی است و با توجه به اینکه درآمد اتاق ها به دلیل وضع بازار ،کاهش یافته است ،قادر به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های جاری
نیستیم .یک سوم هزینه جریمه تعزیرات باید به اتاق اصناف و بازرسان پرداخت شود که از سال  84این موضوع عملیاتی نشده است .بسیاری از واحدهای تولیدی
جهت اخذ وام به بانک مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده اند اما تاکنون موفق به اخذ تسهیالت نشده اند .وام های نوسازی وبهسازی صنوف که سال گذشته ثبت نام
شد و به بانک ها مراجعه شد ،بانک ابراز بی اطالعی دارند .در آخر صحبتهایم تشکر ویژه از جناب آقای مهندس فغفوری دارم و از مدیر کل امور مالیاتی با انتصاب
آقای بیگدلی در شهرستان بخش اعظمی از مشکالت اصناف در مالیات حل شده است.
جناب آقای اشرفی رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان ابهر  :باید در خصوص مشکالت مطرح شده چاره اندیشی شود .در رابطه با شغل های مزاحم ،اجازه
ساخت و ساز برای کارگاه ها در مسیر خیابانی که به حسینیه منتهی میشود و به طرف باغ رضوان ،کمربندی شمالی ...،تدبیری اتخاذ گردد .تشکر ویژه از امام جمعه
محترم ،فرمانده سپاه ،دادستان محترم ،رئیس محترم اطالعت ،استاندار محترم در رابطه با حل مشکل زمین های اصناف دارم .تعزیرات باید حق و حقوق بازرسان را
بپردازد .اتاق اصناف دچار مشکل مالی است .درخواست میگردد کمک های بالعوض به اتاق اصناف صورت گیرد .جایگاه هیأت رئیسه اتاق اصناف مورد بی مهری قرار
گرفته است .انتقاد از مسئولین به معنای مخالفت نیست بلکه ما حامی حقوق مردم و کسابان هستیم اما خودمان در معرض تحقیر و تهدید قرار میگیریم .فروشگاه-
های بزرگ با اتاق اصناف همکاری نداشته و نسبت به اخذ پروانه اقدام نمیکنند .کارکنان آنها سوءپیشینه نداشته و موارد قانونی را ادا نکرده اند .استقرار اداره تعزیرات
حکومتی در این شهرستان ضروری است.
جناب آقای ناصر فغفوری رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان  :با سالم و احترام و قبولی طاعات خدمت عزیزان ،با توجه به
تأکیدات جناب آقای استاندار و هماهنگی بعمل آمده با اتاق بازرگانی ،طی ده روز اخیر این سومین جلسه تشکیل این شورا بوده و در تالش هستیم تا در ادامه نیز
تمام گروه های منتخب را به این جلسه دعوت نموده و به طرح مشکالت آنها بپردازیم .همانطور که مستحضرید بحث اصناف بسیار پراهمیت است .با تأکید جناب
استاندار درتالش هستیم عملکرد بخش خدمات را در مقایسه با کشاورزی وصنعت بیشتر نموده و اشتغال بیشتری در این بخش جذب گردد .با مروری بر عملکرد
استان در سال  ، 97در حوزه کشاورزی ،حدود  3.5واحد از سهم اشتغال کاهش یافته این درحالیست که این شاخص در سطح کشور یک واحد افزایش یافته است .در
بخش صنعت ،سهم کشور کاهشی بوده و در سطح استان حدود یک درصد افزایش داشتیم .بخش خدمات در سطح کشور از میزان  51.2درصد سهم اشتغال در سال
 ،96به  51.3در سال  97رسیده است .این شاخص در استان از رقم  34درصد در سال  96به میزان 36.6درصد در سال  97رسیده است .استان زنجان جز دو استان
برتر از لحاظ افزایش اشتغال در بخش خدمات بوده است .برای شناساسی منابع جدید مالیاتی ،تسهیل فرآیندهای کسب کار در کمیسیون نظارت نیز تالش کردیم
متقاضیان در کوتاه ترین زمان نسبت به صدور پروانه های صنفی اقدام کنند .تجربه نشان داده است که به دلیل بروکراسی های اداری واحد صنفی ترجیح داده است
تا بدون مجوز فعالیت نماید .هم در سطح کمیسیون نظارت استان و شهرستان ها باید تدابیری اتخاذ گردد تا فرآیندها کوتاه شودو دراسرع وقت پروانه های صنفی
صادر شود .توزیع اقالم و کاالهای اساسی بر اساس سرانه جمعیتی است .این به اتاق های اصناف نیز اعالم میگردد .رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در جریان ورودی
کاالهای اساسی شهرستان خود هستند و سیاست گذاری نحوه ی توزیع کاال هم در تنظیم بازار شهرستان به ریاست فرماندار شهرستان صورت می گیرد .لذا این
سازمان صمت در این خصوص در سیاست شهرستان ها ورود نداشته و این موضوع را به فرمانداران هر شهرستان سپرده است .در خصوص قیمت نان ،کار کارشناسی
توسط این سازمان آغاز شده و هرگونه تغییر در قیمت نان منوط به ساماندهی آرد و گندم خواهد بود که به صورت کشوری صورت میگیرد .سال گذشته مبلغ 21
تومان افزایش داده که قطعاً هزینه های این صنف را پوشش نمی دهد و اما از تصمیمات در سطح کشور تبعیت میکنیم .در خصوص خرید ادارات و ارگان ها از مرکز
تهران ،این موضوع بارها به صنوف و اتاق ها ی شهرستان تأکید شده که تمام ادارات ملزم هستند برای خرید کاالها از سامانه تدارکات استفاده کنند .متاسفانه ثبت
کاالها در این سامانه و ثبت نام واحدهای صنفی در این سامانه ضعیف است .چنانچه واحد صنفی قادر به عرضه کاال میباشد میبایست در این سامانه ثبت نماید.
دراین صورت کارپردازان اداره مراجعه نموده و انتخاب این صنوف را در اولویت قرار خواهند داد .در خصوص نحوه ی توزیع کاغذ ،خوشبختانه  ،بازدید از واحدهای
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تولید کننده کاغذ و نحوه ی توزیع داشتیم .در استان به دلیل فعالیت دو واحد بزرگ تولیدکننده کاغذ هیچگونه کمبود و محدودیتی در اینباره وجود ندارد بلکه نیاز
استان های همدان ،اردبیل و کردستان توسط زنجان تأمین میشود 5 .واحد کاغذ فروش موظف هستند بر اساس مصرف لوازم التحریر فروسان صورت گیرد و عمده
توزیع بر اساس کاغذ فروشان بایدباشد .تعزیرات کار کارشناسی در خصوص پرونده ها انجام نمیدهد لذا نمیتوان انتطار داشت نتیجه و کار کارشناسی حاصل گردد.
تعزیرات بر اساس گزارش بازرس اتاق اصناف و یا گزارش بازرس سازمان صنعت و معدن حکم صادر میکند .تشویق های اصناف ،اتحادیه های برتر ،نانوایان فعال که
مردم نیز از عملکرد آنها راضی هستند ،صنف هایی که مورد اعتماد هستند در برنامه کاری این سازمان قرار گرفته اند .در بخش برخورد با گران فروشیها ،سازمان
صمت نیز معتقد است بخش عمده ای از گران فروشی ها به دلیل مشکالت مرکز است و اما مبنای گران فروشی توسط این سازمان فاکتور رسمی که توسط فروشنده
ارائه میشود است .اغلب موارد که مراجعه میگردد فروشندگان قادر به ارائه فاکتور رسمی نیستند.
جناب آقای علیاری ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی استان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه و کسب اجازه از محضر جناب آقای
استاندار ،در خصوص محل کسب ،در پرونده هایی که دارای کاربری مسکونی بوده ،از نظر تأمین اجتماعی مشکلی وجود ندارد .چنانپه اتاق اصناف مجوزی در اینباره
صادر کند ،برای کاربری آن مشکلی بوجود نخواهد آمد .در خصوص کارگاه های کمک دولت دار ،در دهه  61و  ، 71دولت محترم  31نوع صنف و کارگاه را تحت
حمایت و پوشش خود درآورده و سهم حق بیمه کارفرما را دولت تقبل کرده که شامل آهنگری ،درب و پنجره سازی ،مرغداری ... ،میشود .اما اگر این صنوف از
ماهیت اصلی خود خارج شوند دیگر امکان بهره مندی از کمک های دولت وجود ندارد 91 .درصد بازنشستگان بعد از این دوران در جاهای مختلف فعالیت میکنند .اما
بر اساس قانون ،در زمان بازنشستگی فرد مورد نظر باید فرم عدم اشتغال را تکمیل و ارائه نماید .در خصوص بیمه شدگان مشاغل آزاد که به صورت غیر اجباری حق
بیمه را واریز مینماید ،در زمان بازنشستگی تأکید شده که در محل کار حضور نداشته باشید تا هنگام مراجعه بازرس عدم فعالیت شمار احراز شود .در خصوص جریمه
 121میلیون تومان که جناب آقای کاظمی اعالم داشتند این مبلغ بابت کارگر و صدور آرا ی اداره کار بوده اگر مورد مغایری باشد توضیحات الزم متعاقباً ارائه میگردد.
جناب آقای فتح اله حقیقی استاندار محترم زنجان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر و قبولی طاعات و عبادات ،این اولین جلسه برای طرح مشکالت و
موضوعات در این جلسه نیست .اصناف و گروه های اقتصادی محق هستند تا صحبت ها و نظرات خود را در این جلسه عنوان کنند .بنده  11گروه را به صورت ویژه
انتخاب نموده ام تا در این جلسه حضور یابند .سهم اشتغال استان در صنعت با متوسط کشوری برابر بوده و در بخش کشاورزی از متوسط کشور به صورت معناداری
باال و در بخش خدمات از متوسط کشور تقریباً به صورت معاناداری پایین است .در حال حاضر هم در خصوص بخش خدمات صحیبت میکنیم و سال کذشته هم از
همه عزیزان خواستیم در بخش خدمات کارکنند .امسال هم جز اولویت قطعی ما است .وضعیت این بخش نسبت به متوسط کشور یک الی دو درصد بهبود نیز یافت.
این رضایت بخش نیست اما جهت حرکت بهتر شده است .باید خیلی بیشتر به بخش خدمات توجه شود .مدیران و اصناف باید بیشتر در دسترس همدیگر قرار بگیرند.
لذا نکاتی که به مدیران تأکید میشود در ابتدا توسط خود شخص بنده اجرا میشود .توجه به بخش خدمات از نظر اینجانب خیلی جدی گرفته شده است .در حال
حاضر هم حضور پررنگ در بازار داشته و هر دو سه هفته یکبار در میان اصناف و بازاریان حاضر هستم .یکی از اقدامات خوبی که در این مدت شکل گرفت سنگ فرش
شدن کف بازار زنجان است .در حال حاضر غیر از موضوع سنگ فرش بازاریان ،سایر موضوعات نیز ساماندهی شده است .برای سنگ فرش کردن بازار ،اختالف عمده
ای که بین بازار و شهرداری بود مرتفع شد و با حضور معاون عمرانی ،بازاریان و شهردار مشکالت رسیدگی شد .نباید به مدیران بی احترامی گردد .بنده حافظ این
مدیران هم از لحاط قانونی و شرعی هستم اما باید در عمل باهم همکاری کنیم .در این مدت  5ماهه حدود  5بار سفر به شهرستانها داشته ام .دیدار روستایی 7
شهرستان انجام شده و یک برنامه ریزی شده تا دی ماه سال جاری تمام روستاها بازدید شوند .هماهنگی با مدیران بعمل آمده است و از فرمانداران درخواست شده تا
مشکالت عمده شهرستان ها را به ما اعالم نمایند .برای هر سفر مدیران دستگاه های اجرایی را با خود همراه نموده ام .نباید به عنوان مدیر و صنف باور کنیم هر فکر و
اقدامی درست است .باید از نظر دیگران نیز بهره مند شد .اگر ارتباط بیشتری داشته باشیم نتیجه خوبی حاصل خواهد شد .افکار جمعی منطقی ،درست تر خواهد بود
حذف بی عدالتی ابتدایی ترین کار ما محسوب می شود .یگانه استانی که مرغ را تا آغاز سال جدید به قیمت  11هزار  511تومان حفظ نمود استان زنجان بود.
شهروندان و صنوف ممکن است در این خصوص نیزاعتراض داشته باشد .برای حفظ قیمت به میزان  11هزار و  511تومان باید ،مرغداری ،کشتارگاه ،عرضه کننده،
ناظر ،همگی با همکاری هم به این موضوع توجه کند .در خصوص پرونده های تعزیرات ،با توجه به اینکه طبق قانون درصدی از جرائم اخذ شده باید به حساب اتاق
اصناف باید برگردانده شود ،لذا این موضوع توسط جناب آقای آبیپور دفتر دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری رسیدگی خواهد شد .در بین صنوف
نیز باید اعمال قانون شود .در معادن ،صنایع فلزی رنگی ،به نمایشگاه داران ،نیز عیناً باید اعمال قانون شود .در زمان ورود اینجانب به استان ،برای پسماند موجود در
استان که حکم قانونی نیز صادر شده بود ،در این خصوص به نفع مردم زنجان اعمال قانون شد .راجع به مسکن ،زمین به قیمت های نجومی رسیده بود ،اما از سازمان
صمت درخواست شد تا در شورای مسکن ،تمام بنگاه هایی که قانونی هستند ،به آنها کد صادرشود و در خصوص مواردی که غیر قانونی فعالیت میکنند پلمپ صورت
گیرد .در شرایط موجود اقتصادی ،باید به هم کمک کنیم .در سطح شهر شاهد هستیم برخی فروشگاه ها بدون درج قیمت اقدام به فروش کاال کرده اند .از سازمان
صمت درخواست شد تا با این فروشگاه ها برخورد کنند .از پیشنهادات و نظرات شما استقبال خواهم کرد .از حضور اعضای اتاق اصناف در کارگروه ها نیز بهره مند
خواهیم شد و استقبال خواهیم کرد .در خصوص واگذاری زمین های شهرک صنفی ،به میزان  41درصد به متقاضیان بخش صنوف ،این موضوع توسط دفتر امور
هماهنگی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش در جلسه آتی ارائه خواهد شد .سازمان صنعت و معدن نیز موظف است در خصوص معادنی که از روستا عبور
میکند ،باید در هزینه های جاده مشارکت داشته باشند .معادنی که به مقامات دولتی و یا مدیران واگذار شده شناسایی و به اینجانب باید اعالم شود .با توجه به سفر
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روز پنج شنبه این هفته به شهرستان ابهر ،برخی موضوعات که به این جلسه نیز مرتبط نیست در آن سفر اعالم و رسیدگی خواهد شد .اقدامات خوبی در خصوص
مشکالت ابهر اعم از سرپرستی ادارات ،خیابان کشی ..،صورت گرفته در روز پنج شنبه نتایج اقدامات اعالم خواهد شد .در خصوص نبود آمار مربوط به سهم استان و
شهرستان ها از کاالهای اساسی ،محدودیتی در این خصوص وجود ندارد .لذا بعد از این  ،این آمار به صورت شفاف به اتاق های اصناف نیز اعالم خواهد شد .اما برخی
ذخایر را نمیتوان اعالم کرد .نباید از نظر روانی در استان ذهنیت ایجاد کنیم .باید بتوانیم در این شرایط مدیریت کنیم .اقدام جهاد کشاورزی بدون اطالع اتاق اصناف
درراستای توزیع کاالها جای بحث دارد که توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بررسی خواهد شد .چنانچه به اتاق اصناف مربوط باشد باید به ایشان اطالع
داده شود .اعتراض نانوایان هم منعکس شده هم در برنامه ستاد تعزیرات است .بابت توزیع کاالهای اساسی به فروشگاه های بزرگ نیز باید رسیدگی بعمل آید .در
خصوص حضور هنرمندان نیز تأکید شده که از ظرفیت استان استفاده کنیم .همین تصمیم در بخش خرید کاالها هم نیز صدق میکند .در خصوص مشکل کاغذ با
توجه به فرمایشات وزیر محترم ارشاد ،در حال بررسی و مرتفع شدن است .نبود صرافی در ابهر ،قابل بررسی است .چنانچه متقاضی صرافی وجود دارد معرفی شود و
بنده هم پشتیبانی خواهم کرد .پرواز زنجان مشهد مجدد فعال شده و یکشنبه ها و چهارشنبه ها برقرار خواهد بود .مشکل بانک خون ،با توجه به هماهنگی بعمل آمده
با مدیر بانک انتقال خون ،پیگیری خواهد شد .یکی از برنامه های اولویت دار اینجانب تقدیر و تشکر از اصناف موفق و برتر استان در سال  98است .شش ماهه اول این
برنامه عملیاتی خواهد شد .صدور حکم از سوی تعزیرات حکومتی بدون اخذ نظر و مشورت از اتاق اصناف ،نیز قابل بررسی و رسیدگی است .عرضه و تقاضا هم باید در
بازار متعادل باشد .در خصوص وام های نوسازی واحدهای صنفی ،چنانچه پرونده ای وجود دارد مصادیق به فرمانداران شهرستان ها ارجاع شود و توسط اینجانب
رسیدگی خواهد شد .انتقاد با تخریب متفاوت است .ما از انتقاد استقبال میکنیم اما نباید همدیگر را تخریب کنیم .تهدید و تخریب مدیران مصادیق قابل پسندی
نیست .هیچ مدیری حق ندارد راجع به انتقاد درست افراد عکس العمل نشان دهد .اما نباید به اسم انتقاد ،قدم در مسیر اشتباه گذاشت .به عنوان دوستدار مردم عنوان
میکنم که اگر چنانچه مدیری را تخریب کنیم خدمات حوزه آن مدیر برای جامعه مخرب خواهد بود .چنانچه از مدیران حمایت کنیم نتیجه بهتری کسب خواهیم کرد.

مصوبات
-1مقرر شد کمیته ویژه توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری برای اصناف تشکیل یافته و ضمن رسیدگی مشکالت و موارد مطرح شده اصناف،

استانی

گزارش نتایج توسط این دفتر در جلسه آتی شورای گفتگو با حضور اصناف ارائه گردد.
 -2در خصوص مشکل عدم واریز یک سوم سهم جریمه اخذ شده از پرونده ها توسط اداره تعزیرات به حساب اتاق های اصناف ،مقرر شد موضوع به صورت کامل و جامع
توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با حضور مدیرکل محترم تعزیرات در کمیته فوق الذکر و موارد قانونی آن بررسی شده و مطابق با قانون
عملیاتی شده و این سهم به اتاق اصناف پرداخت شود.
-3مقرر شد از اتاق اصناف جهت شرکت در کارگروه اشتغال دعوت بعمل آید.
-4مقرر شد دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری ضمن بررسی در خصوص وضعیت زمین های واگذار شده در سایت کارگاهی ،نسبت به شناسایی اهلیت
واگذاری و مشکالت احتمالی در خصوص زمین های واگذار نشده در این سایت اقدام و نتیجه را در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
 -5مقرر شد در خصوص بیمه شدن مشاغل در گروه اصناف و بهره مندی صنوف از مشوقهای دولتی ،دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گزارشی جامع
تهیه و به موضوع رسیدگی نماید.
-6مقرر شد دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استا نداری یک بررسی اجمالی در خصوص مشکل بازنشستگان فعال در بخش اصناف و همچنین مشکل ابطال پروانه
صنوف بعد از بازنشستگی ،بعمل آورده و نتیجه را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند .قانون مربوطه بررسی و نحوه ی اجرای آن تعیین و پیشنهادات ارائه شود.
-7مقررشد موضوع نحوه ی توزیع کاالها توسط جهاد کشاورزی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت در شهرستان ها که بدون اطالع اتاق های اصناف صرفاً از طریق
فروشگاههای بزرگ صورت میپذیرد ،توسط دفتر هماهنگی اموراقتصادی و بینالملل بررسی و گزارش مربوطه در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
-8مقرر شد موضوع اعتراض نانوایان و نرخ غ له ضمن بررسی در ستاد تعزیرات ،توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مجدد بررسی و گزارش
کامل در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
 -9مقرر شد مشکل خرید اقالم و کاالهای مورد نیاز توسط ادارات و ارگان ها ،در شورای اداری طرح و در آنجا تصمیم گیری خواهد شد .لذا ادارات و دستگاه ها مکلف
هستند کلیه خرید های خود را از صنوف استان انجام دهند.
 -11مقرر شد موضوع گران فروشی اصناف و درج قیمت های نامنطبق با قیمت واقعی محصول (برای محصول روغن موتور) توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین
الملل استانداری رسیدگی و بررسی شود.
 -11مقرر شد موضوع صدور حکم از سوی تعزیرات حکومتی که بدون اطالع و نظر مشورتی اتاق اصناف صورت میپذیرد و الزامات قانونی و شیوه قانونی صحیح ،توسط
معاونت امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری بررسی و پیگیری شود.

ملی و

--

فراگیر
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