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ارائه گزارش حضور اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی قزوین در همایش سرمایه گذاری INVEXکیش
و بررسی نیازهای جلب سرمایه گذاری برای احداث بندرخشک و منطقه ویژه اقتصادی استان
درخواست از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت برای تسریع در فرایند تفویض صدور مجوز ارزی ثبت سفارشات از
طریق سامانه مجوز دفاتر تخصصی به استان های کشور
بررسی اجرای طرح ساماندهی و استقرار مشاغل و اصناف مزاحم شهری در شهرک های صنعتی یا مجتمع های
صنفی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با همکاری اتاق اصناف استان قزوین بر اساس تصویب
نامه شماره  /126368ت  53746هیأت محترم وزیران
بررسی درخواست انجمن صنفی آموزشگاه های تخصصی فنی و حرفه ای استان برای حمایت از حوزه کسب و
کار ایشان در بخش ساماندهی و جلوگیری از فعالیت های آموزشی حرفه و فن توسط دستگاه ها  ،سازمان ها و
نهادهای دولتی و عمومی استان
ارائه گزارش اخبار اقتصادی استان

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف  -دولت
وضعیت حضور

نام و نام

(حاضر /غایب /نماینده)

خانوادگی نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1
2
3
4
5
6
7
8

عبدالمحمد زاهدی

استاندار (رئیس شورا)

حاضر

علی فرخ زاد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

حاضر

فرزین بهنامی فر

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

علی پرزحمت

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

حاضر

مسعود بابائی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

علی یزدان دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ابوالفضل یاری

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزیاستان

حاضر

فاطمه خمسه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

فهیمه لزگی

علیرضا برخی

ب – مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1
2
3
4

داوود محمدی

نماینده مجلس شورای اسالمی

حاضر

بهمن طاهرخانی

نماینده مجلس شورای اسالمی

غایب

روح اهلل بابائی صالح

نماینده مجلس شورای اسالمی

غایب

حمیده زرآبادی

نماینده مجلس شورای اسالمی

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام
خانوادگی
نماینده

ج – قوه قضائیه
ردیف
1
2
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نام و نام خانوادگی
حجت االسالم نوراهلل
قدرتی
محمد قاسمی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام

(حاضر /غایب /نماینده)

خانوادگی نماینده

رئیس کل دادگستری

نماینده

ابوالفضل محبی

دادستان استان

حاضر

د -تعاونی و خصوصی
رؤسای اتاق ها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علیرضاکشاورزقاسمی

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و
کشاورزی قزوین

حاضر

2
3

روح اهلل زارعی

رئیس اتاق تعاون

حاضر

محمد فرج زاده

رئیس اتاق اصناف

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام
خانوادگی
نماینده

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

ردیف نام و نام خانوادگی

سمت

(حاضر /غایب/
نماینده)

1
2
3
4
5
6
7
8

اصغر آهنی ها

نماینده کانون کارفرمایان استان

حاضر

منوچهر شعبانی

نماینده شرکت تعاونی های استان

حاضر

مهرداد شکوهی رازی

نماینده خانه معدن استان

غایب

سعید طالبی

نماینده بخش صنعت

غایب

مهدی عبدیان

نماینده اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

وحید مازندرانی

نماینده انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان

حاضر

احمد معابی

نماینده خانه صنعت  ،معدن و تجارت

نماینده

علی نظری

نماینده بخش کشاورزی

غایب

نام و نام
خانوادگی نماینده

علی محمدزمانی

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

نام و نام

(حاضر /غایب /نماینده)

خانوادگی نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1
2

علی صفری

شهردار قزوین

غایب

غالمرضا علی نوری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

منصور جلیلوند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای

2

حسن پسندیده

مدیرکل حفاظت محیط زیست

3

حمیدرضا خانپور

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

4

احمد بارگاهی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

5

حسین زکی زاده

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

6

علی اکبری

معاون اقتصادی اداره کل اطالعات

7

علی رحمانی

معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

8

شهریار کشاورز

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی

9

ناصر سکاکی

معاون مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای

10

پیام خاکپور

معاون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری

11

عباسعلی درافشانی

مشاور امور اقتصادی استاندار

12

یعقوب انیسی

رئیس بانک توسعه صادرات

13

جعفر عباسی

رئیس سازمان بسیج مهندسین

14

غالمحسین کولجی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی

15

محمود شالباف

رئیس اتحادیه بنکداران میوه و تره بار

16

محمود اصفهانی

رئیس اتحادیه آهن فروشان

17

علی اصغر درودیان

رئیس اتحادیه درودگران

18

سیدیوسف موسویان

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه های استان

19

سعید کبیری

رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی
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20

فاطمه غفوری

رئیس کانون زنان بازرگان

21

حمیدرضا سامانی پور

رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

22

مجید آهنگریان

رئیس کمیته خدمات شورای گفت وگو

23

مهدی جباری

رئیس کمیته تجارت شورای گفت وگو

24

سید علی حسینی

رئیس کمیته گردشگری و صنایع دستی شورای گفت وگو

25

بهمن افشار

نماینده شرکت شهرکهای صنعتی

26

هادی رضایی

نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت

27

عطااله برادران

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

28

زهرا زاجکانیها

کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گو

29

اکرم امینی

کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گو

30

رامین رحیم زاده

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو

31

مجید حسین بالدران

مسوول روابط عمومی اتاق بازرگانی قزوین
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مشروح مذاکرات
* در ابتدای جلسه علیرضا کشاورز قاسمی دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن خوشامدگویی و عرض
خیر مقدم به حاضرین در جلسه  ،هفته بسیج و همچنین روز مجلس را تبریک گفته و از زحمات تمامی بسیجیان مخلص و
نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی تشکر نمودند .ایشان همچنین ضمن تبریک انتصاب جناب آقای محمد
قاسمی به عنوان دادستان محترم استان قزوین برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.
علیرضا کشاورز قاسمی سپس به دستور جلسه اول" ارائه گزارش حضور اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی قزوین در
همایش سرمایه گذاری INVEXکیش و بررسی نیازهای جلب سرمایه گذاری برای احداث بندرخشک و منطقه ویژه
اقتصادی استان" پرداختند و گفتند طبق آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی  ،سال  1398سال بسیار سختی برای اقتصاد
کشور ایران خواهد بود .بر این اساس ما شاهد رشد منفی در  GDPکشور و همچنین میزان سرمایه گذاری خواهیم بود .این
شرایط بسیار حساس و سختی برای ما خواهد بود و وظیفه مسئولین آماده سازی برای رویارویی با شرایط سخت است که یکی
از آنها کمک به استقرار بندر خشک در استان است .بر اساس تاکید استاندار محترم مبنی بر لزوم ایجاد بندر خشک در استان
 ،اتاق بازرگانی قزوین با شرکت در نمایشگاه اینوکس که مهرماه سالجاری در جزیره کیش برگزار گردید شرایط را جهت جذب
سرمایه گذاری در این زمینه بررسی نمود .این نمایشگاه به لحاظ کیفی در سطح بسیار باالیی قرار داشت و غرفه هایی از
بعضی استانها و مناطق آزاد و ویژه تجاری کشور نیز در آن حضور داشتند .طبق بررسی های انجام شده برآورد هزینه سرمایه
گذاری برای منطقه هاب لجستیک و بندر خشک ،در استان که تمام امکانات از قبیل راه ریلی  ،انبارها  ،سردخانه ها و  ...را
داشته باشد معادل  75الی  100میلیون دالر است که این رقم بسیار باالیی است و تهیه و جذب آن از درون استان تقریباً
محال است .امروزه به موضوع جذب سرمایه گذاری به عنوان موضوعی کامالً حرفه ای نگاه می شود و کلیه شرکتهایی که
در این نمایشگاه حضور داشتند با استفاده از روشها و تکنیک های نوین به معرفی توانمندیهای خود پرداختند .در همین راستا
اقدام بعدی جهت بررسی شرایط استقرار منطقه ویژه اقتصادی  ،بازدید از منطقه آزاد ماکو بود که با کمک شرکت شهرکهای
صنعتی استان انجام گرفت  .منطقه آزاد ماکو به لحاظ همسایگی با کشورهای ارمنستان  ،نخجوان و ترکیه از موقعیت مهمی
برخوردار است .با توجه به مخاطرات ایجاد شده فعلی در بندر عباس  ،منطقه آزاد ماکو به لحاظ دسترسی به بندرهای مرسین
و ترابزون در ترکیه جهت ترخیص کاال می تواند جایگزین مناسبی جهت برقراری روابط تجاری با کشورهای اروپایی باشد .بر
اساس بررسی ها و بازدید های انجام شده بر روی شرایط ویژه اقتصادی  ،این منطقه دارای پتانسیل های باالیی در کاهش
قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان است و قطعا ادامه این بررسی ها به صورت جدی تر پیگیری خواهد شد .پیشنهاد ما
برای ایجاد منطقه هاب لجستیک استفاده از سرمایه گذاران کشور ترکیه است زیرا آنها در این زمینه تجربیات و پیشرفت های
خوبی داشته اند .به هر حال هدف ما از طرح این موضوع این بود که اعالم کنیم اتاق بازرگانی از حاال به فکر شناسایی و
جذب سرمایه گذار مناسب است.
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 سپس احمد بارگاهی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز در اینباره گفتند در ستاد مراکز
لجستیک کشور در شهریور  97سندی به امضا رسید که طی آن لجستیک به صورت برنامه ریزی  ،اجرا و نظارت بر
ارتباطات حوزه حمل و نقل تعریف گردید که از مبدا تا مقصد موضوع حمل و نقل برای مشتری تامین نیاز شود .به منظور
تحقق این تعریف مراکزی را به نام مراکز لجستیک در سطح کشور تعریف شد و برای این موضوع محدوده ای را مشخص
نمودند که در این محدوده فعالیت هایی صورت بگیرد که بتوان حمل و نقل کاال چه در سطح داخلی و یا بین المللی
صورت پذیرد که این امر به بهینه سازی فرآیند حمل و نقل و همچنین کاهش هزینه ها کمک خواهد کرد .در سطح
کشور این مراکز لجستیک به نام شهر لجستیک تعریف شده است که تعداد  4شهر لجستیک در کشور وجود دارد و کالً
 58مرکز لجستیک در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد  14عدد به عنوان دهکده لجستیک وجود دارد که شهر
قزوین طی ابالغیه وزارت راه و شهرسازی در شهریور  97در شمار یکی از آنان قرار دارد و شهر تاکستان نیز جزو یکی از
 18پارک لجستیک تخصصی کشور قرار دارد .بر اساس ابالغیه دریافت شده از وزارت راه و شهرسازی ما موظف به مکان
یابی دقیق از لحاظ مشخص نمودن منطقه احداث دهکده و پارک لجستیک هستیم .دهکده لجستیک مصوب شده از
پهنه قزوین تا آبیک را پوشش می دهد و سطح عملکردی بسیار باالیی دارد و در دهکده لجستیک از لحاظ بعد حمل و
نقلی بین المللی مورد تاکید بیشتر است که صادرات و واردات و ترانزیت را در نظر می گیرد.اگر قزوین از قبل دارای
منطقه ویژه اقتصادی می بود ما می توانستیم به عنوان شهر لجستیک مطرح شویم ولی به دلیل عدم این موضوع عنوان
دهکده لجستیک در پهنه قزوین اطالق گردیده است .در دهکده لجستیک صادرات  ،واردات و ترانزیت انجام می شود
و یکی از مزایای آن بندر خشک است که در واقع به عنوان زیرمجموعه دهکده لجستیک مطرح می گردد .در بندر خشک
کلیه امور ترکیب  ،نگهداری  ،تخلیه و بارگیری  ،توزیع  ،بازرسی و انجام تشریفات گمرکی انجام می شود ولی در دهکده
لجستیک که بندر خشک را پوشش می دهد به غیر از موارد ذکر شده خدمات ارزش افزوده شامل کنترل کیفی  ،بسته
بندی  ،حمل و نقل و ارائه خدمات و سوخت نیز ارائه خواهد شد .بنابر این الزم است این موضوع پس از مکان یابی دقیق
توسط دبیرخانه هاب لجستیک استان که اداره کل راه و شهرسازی استان است پیگیری گردد .عالوه بر نکات ذکر شده
موضوع پارک لجستیک کشاورزی مطرح می شود که بر اساس آمار و اطالعات بارنامه های سال  ، 1395مشخص گردید
که در حمل و نقلی که در منطقه هاب قزوین اتفاق می افتد  35درصد به حمل و نقل بین المللی اختصاص دارد و باالی
 60درصد آن به سه گروه کاالیی مواد غذایی و کشاورزی  ،فلزات  ،نفت و پتروشیمی بر می گردد که البته از این 60
درصد میزان بیش از  26درصد به گروه مواد غذایی و کشاورزی اختصاص دارد و به همین دلیل عنوان پارک لجستیک
کشاورزی تاکستان برای آن در نظر گرفته شده است که در واقع بعد داخلی دارد و مبدا و مقصد داخلی برای آن در نظر
گرفته شده است .در بررسی هاب لجستیک قزوین مشخص گردید که  23درصد حجم کل باری که از قزوین عبور می
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کند مربوط به بندر امام خمینی و سپس بندر عباس است  .در آخرین آماری که بانک جهانی در خصوص شاخص عملکردی
لجستیبک اعالم کرده است در سال  2018رتبه ایران نسبت به سال  ، 2016تعداد سی و دو رتبه صعود داشته است و
در رده  64قرار دارد .اگر موضوع پارک لجستیک و دهکده لجستیک بخواهد که در استان به صورت عملیاتی اجرا شود
باید در دبیرخانه کارگروه هاب لجستیک که در اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد جانمایی و مشخص شود و سپس به
ستاد مراکز لجستیک کشور ارجاع شده تا در آنجا به تصویب برسد  .پس از تصویب نیاز به جذب سرمایه گذار است .این
موضوع در جلسه ای که اخیراً با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتحادیه صادرکنندگان استان در اتاق
بازرگانی تشکیل گردید این موضوع مطرح گردید و اتحادیه صادرکنندگان استان از این موضوع استقبال کردند که به
عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کنند .منطقه آزاد اقتصادی در رده باالتر از منطقه ویژه
اقتصادی قرار دارد که موضوع منطقه ویژه اقتصادی تاکستان مصوبه مجلس را دریافت نموده و در انتظار تصویب شورای
نگهبان است که در صورت تائید نهایی شورای نگهبان به استان قزوین ابالغ خواهد شد .که موضوع تامین منابع مالی
برای مطالعات اولیه مورد نیاز است  .تقاضا داریم که جلسات دبیرخانه هاب لجستیک به صورت هفتگی و منظم برقرار
شده تا به نتایج دقیقی برسیم.
 سپس علیرضاکشاورز قاسمی پیرو صحبت های ارائه شده گفتند با توجه به تعدد مجوزهایی که وجود دارد این بحث باید
به صورت دقیق ساماندهی شود .با توجه به اینکه این کار بزرگ و در سطح ملی است معتقدم در این جلسات هفتگی به
صورت دقیق اولویت ها و همچنین تقسیم وظایف صورت پذیرد که ادامه پیگیری ها سریع تر انجام گیرد.
 در ادامه حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این رابطه گفتند در سالهای گذشته مطالعاتی
در خصوص منطقه تاکستان و ضیاآباد که جنب شهرک صنعتی حیدریه است صورت گرفته است و شهرک صنعتی ایران
خودرو نیز در این منطقه قرار دارد که قرارداد آن فسخ گردیده و در حال حاضر حدود 800هکتار زمین در حال انتقال به
شرکت شهرک ها است و تمامی دسترسی ها در این منطقه فراهم شده است .همچنین در این منطقه دسترسی به ریل
راه آهن وجود دارد و با توجه به نزدیکی به اتوبان امکان برقراری ارتباط جاده ای نیز وجود دارد .شرکت شهرکهای صنعتی
آمادگی دارد با توجه به موافقتی که از سازمان صنایع کوچک ایران دریافت کرده ایم  ،مسئولیت انجام این کار را بپذیرد
و با استفاده از زیرساختهای موجود برنامه ریزی های الزم در خصوص استفاده بهینه از این منطقه فراهم شود.
 سپس عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در خصوص صحبت های ارائه شده اظهار داشتند متولی مناطق ویژه استان ها
برعهده سازمان مناطق آزاد و ویژه کشور است اما سرمایه گذاری آن می تواند با مشارکت بخش خصوصی یا شرکت
شهرک ها صورت گیرد .مکان یابی این منطقه در شهرستان تاکستان نیز با نظارت معاون عمرانی استاندار و متولی گری
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شرکت شهرکهای صنعتی استان هر چه سریعتر صورت گیرد تا سرمایه گذاران با علم کافی برای سرمایه گذاری در این
منطقه اقدام کنند.
 سپس کشاورز قاسمی به دستور جلسه بعدی " درخواست از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت برای تسریع در فرایند
تفویض صدور مجوز ارزی ثبت سفارشات از طریق سامانه مجوز دفاتر تخصصی به استان های کشور" پرداخته و گفتند
در سالجاری با توجه به وقوع مشکالت ارزی  ،فعاالن اقتصادی به خصوص واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آالت به
شدت در زمینه اصالح ثبت سفارش و زمان آن دچار مشکل گردیده اند .زیرا معموال در ثبت سفارش نیاز به اصالح از
نظر وزن  ،نوع بسته بندی و  ...وجود دارد و در این هنگام طبق قانون جدید باید به وزارت صنعت  ,معدن و تجارت
مراج عه شود و با توجه به مسافت و ازدحام جمعیت در تهران انجام این اصالحات به سختی انجام می شود .طبق
درخواست فعاالن اقتصادی استان تقاضا داریم تا تفویض اختیار و اجرای این مراحل از ثبت سفارش به استانها سریعتر
انجام شود تا باری از روی دوش واردکنندگان و تولید کنندگان برداشته شود.
 علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان در این خصوص گفت در زمان قبل از اینکه نرخ ارز به
میزان  4200برسد فرآیند ثبت سفارش در استانها انجام می گرفت و بعد از مطرح شدن نرخ  4200و ارز نیمایی  ،کدهای
سازمانهای صمت هر استان از طرف بانک مرکزی بسته شد و راساً اقدام به ثبت سفارش نمود .در هفته گذشته طی
جلسه وزیر صمت و بانک مرکزی این اختیار مجدداً به استانها تفویض اختیار گردید و ما منتظر فعال شدن مجدد کدهای
ثبت سفارش و همچنین سقف آن از سوی بانک مرکزی هستیم .طبق این جلسه مقرر گردید تا ارز  4200تومانی توسط
وزارت صمت راساً تائید شده و ارز نیمایی و واردات در مقابل صادرات توسط سازمانهای صمت هر استان تائید خواهد
شد .در حال حاضر تائید اولیه از سوی دفاتر تخصصی انجام می شود و نوع و مقدار تغییر را سازمان های صمت انجام
می دهند .این بحث بین بانک مرکزی و وزارتخانه به نتیجه رسیده است .خوشبختانه طی این تفاهم انجام شده انشااله
در روزهای آینده کد های سازمانهای صمت استانها فعال شده و ثبت سفارش در استانها انجام می گیرد .به دلیل اهمیت
موضوع ما هم خودمان پیگیر کار هستیم.
 سپس اصغر آهنی ها نماینده کانون کارفرمایان استان در شورای گفت و گو نیز در این خصوص گفتند مهم تر از بحث
تفویض اختیار صدور مجوز ثبت سفارش به استانها موضوع مدت اعتبار ثبت سفارش است که مدت آن به سه ماه تقلیل
پیدا کرده است و این یکی از بزرگترین معضالت برای واردکنندگان است .زمانی که ثبت سفارش انجام می شود تا
هنگامی که همه تائیدیه ها و مجوزها از بانک مرکزی دریافت گردد و همینطور با درنظر گرفتن وضعیت حمل و نقل
بین المللی بسیار بیشتر از سه ماه طول می کشد بنابراین ثبت سفارش ها باید تمدید شوند که پروسه تمدید نیز از لحاظ
سامانه ای و عملکردی مشکالت بسیاری دارد  .لطفا در پیگیری این موضوع بحث زمان نیز در نظر گرفته شود.
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 بنابراین مقرر گردید از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت برای تسریع در فرایند تفویض صدور مجوز ارزی ثبت سفارشات
از طریق سامانه مجوز دفاتر تخصصی به استان های کشور و همچنین از بانک مرکزی افزایش مدت زمان اعتبار ثبت
سفارش از سه ماه درخواست گردد.
 در ادامه جلسه علیرضا کشاورز قاسمی به دستور جلسه بعدی " بررسی اجرای طرح ساماندهی و استقرار مشاغل و اصناف
مزاحم شهری در شهرک های صنعتی یا مجتمع های صنفی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با همکاری
اتاق اصناف استان قزوین بر اساس تصویب نامه شماره  /126368ت  53746هیأت محترم وزیران " پرداختند و گفتند
هیات محترم وزیران در راستای اجرای بند  20ماده  55اصالحی قانون شهرداری ها در مورخه  1396/10/10در قالب
تصویب نامه هیات دولت آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را به دستگاههای متولی ذیربط ابالغ نموده
است .در این آئین نامه عالوه بر تکالیف شهرداری و شورای شهر برای مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و
مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر
یا شهرک صنعتی  ،مجتمع های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی هستند  ،برای سایر دستگاهها نیز در ذیل ماده 5
آئین نامه فوق الذکر وظایفی را برشمرده است از جمله اینکه در بند الف اشاره شده است که وزارت صمت با همکاری اتاق
اصناف ایران برای استقرار صنوف فوق الذکر در شهرکهای صنعتی ایجاد ظرفیت نماید .بر همین اساس ظاهراً با هماهنگی
وزارت صمت تفاهم نامه ای مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اتاق اصناف ایران منعقد شده و به استانهای کشور
نیز جهت اجرا ابالغ شده است .بنابراین در پی مصوبات نشست هم اندیشی اصناف با استاندار محترم و صورتجلسه تنظیمی
مابین شرکت شهرکهای صنعتی استان و اتاق اصناف استان و درخواست برای طرح موضوع در شورای گفت و گوی استان
 ،جلسه ای در تاریخ  1397/08/09در دبیرخانه شورا ( اتاق بازرگانی ) به منظور کارشناسی بیشتر اجرای این طرح با حضور
نمایندگان محترم استانداری و مسئولین و روسای اتحادیه های صنفی ذیربط و شرکت شهرک های صنعتی و شهرداری
برگزار گردید و پیشنهاداتی برای ارائه در صحن شورا مصوب شد .در حقیقت حاضرین با توجه به اعالم آمادگی شرکت
شهرکهای صنعتی استان  ،خواستار تسریع در روند فعالیت های جاری شهرداری و همچنین تشکیل کارگروه استانی ماده
 6آئین نامه فوق الذکر شدند.
*آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری :
ماده  _5وظایف و تکالیف دستگاهها برای ساماندهی مشاغل و اصناف به شرح زیر است:
الف_ وزارت صنعت ،معدن و تجارت (با همکاری اتاق اصناف ایران):
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 _1ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهای صنعتی.
ماده  : 16شهرداریها موظفند به منظور باالبردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار
مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و
شهرسازی ،مکانهای مناسبی برای عرضه کاالهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت
روزانه ،هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کاالهای ایرانی اجاره دهند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و
کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به
شهرداریهای سراسر کشور ابالغ میگردد.

البته الزم به ذکر است که جناب آقای مهندس پرزحمت رئیس محترم سازمان صمت در قبل از شروع جلسه به بنده
فرمودند که این موضوع باید در کارگروه تسهیل استان بررسی می شد و همچنین ریاست کارگروه اجرائی بند الف ماده  5آئین
نامه مذکور با ایشان است و در تفاهم نامه شرکت شهرکهای صنعتی استان با اتاق اصناف استان ایشان حضور نداشته اند .به
هر حال جناب آقای استاندار از آنجاییکه بنده در دبیرخانه شورای گفت و گو اعتقادی به موازی کاری ندارم و با توجه به اینکه
این موضوع حدود  15سال سابقه رسیدگی در استان دارد و از سوی دیگر در حوزه کسب و کار و قانون بهبود مستمر محیط
کسب و کار می باشد و از همه مهم تر از سوی اتاق اصناف که عضو اصلی شورا می باشد تقاضای رسیدگی شده است بنابراین
همانطور که مالحظه می فرمائید در مصوبه پیشنهادی هم به تسریع در اجرای آئین نامه و تشکیل کارگروه استانی تاکید شده
است  ،این موضوع را آماده طرح در صحن شورا کرده ایم .ولی به هر حال تابع نظر حضرتعالی در خصوص طرح موضوع یا
خارج شدن از دستور هستیم.
 در ادامه جلسه و با موافقت آقای استاندار با طرح موضوع  ،علی پرزحمت رئیس محترم سازمان صمت در رابطه با این
موضوع گفتند تفاهم نامه ای بین شرکت شهرکهای صنعتی ایران  ،اتاق اصناف ایران و معاونت اقتصادی وزارت صمت
به امضا رسیده است که در اوایل سال جاری به سازمانهای صمت استانها ابالغ گردیده است.در این تفاهم نامه کارگروه
استانی به ریاست سازمان صمت مشخص گردیده و دبیر آن نیز شرکت شهرکهای صنعتی است و سازمان برنامه و
بودجه  ،استانداری و شهرداری نیز به عنوان اعضای این کارگروه مشخص شده اند .اگر منظور از این بحث همان تغییر
کاربری اصناف است که طبق قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار متولی آن سازمان صمت  ،شهرداری و فرمانداری
است و باید در ستاد تسهیل بحث و بررسی گردد و در صورت عدم حصول نتیجه به شورای گفت و گو ارجاع شود.
 حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این رابطه گفتند آیین نامه ساماندهی مشاغل و
اصناف مزاحم شهری در تاریخ  1396/10/10تصویب و ابالغ شده است و همچنین در بند  5این آیین نامه وظایف
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دستگاهها مشخص گردیده و دستگاهها موظفند که برای اساس این آیین نامه شرایط الزم را برای استقرار این مشاغل
در خارج از محدوده شهری مهیا کنند .بر همین اساس تفاهم نامه ای داخلی بین شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان
صمت منعقد شده است  .ممکن است شهرداری مدعی شود که به دلیل اینکه این اصناف منبع درآمدی برای شهرداری
محسوب می شوند و خروج آنها از محدوده شهری شهرداری را متضرر خواهد کرد موافقت برای انجام این موضوع نکند
ولی با تشکیل این جلسات کلیه زوایا بحث و بررسی می شود و نتیجه نهایی اتخاذ می گردد .و یا ممکن است شهرداری
مدعی شود که مشاغل مزاحم از مکان شهر جمع شده و در حاشیه شهرها قرار گرفته و زیرساخت ها را فراهم کرده است.
قطع به یقین تمام دستگاهها باید حداکثر تالش خود را بنمایند و زیرساختها را برای حل این معضل فراهم کنند همانگونه
سوهان قم  ،سفال همدان و در زنجان شهرک صنفی تجاری به وجود آمده و تمام اصناف مرتبط در آنجا مستقر گردیده
اند .ما همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که هنگامی که این اصناف در ناحیه صنعتی قرار میگیرند از معافیت
عوارض شهرداری و مالیاتی برخوردار می شوند و ملک فعلی آنها نیز تغییر کاربری یافته و اشتغال جدید ایجاد می شود.
این دستور جلسه مصوبه ای دولتی دارد و شرکت شهرکهای صنعتی داوطلب اجرای آن است و تمام اصناف مرتبط نیز از
انجام این موضوع راضی هستند.
 عبدالحسین کولجی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و عضو هیات مدیره اتاق اصناف در این رابطه گفتند از سال
 1384به دلیل نیازی که از سوی اصناف جهت نقل و انتقال به خارج ار محدوده شهری احساس شد پیگیر این موضوع
هستیم ولی تاکنون نتوانسته ایم نتیجه ای بگیریم .ما از چهار سال قبل پیگیر بودیم و حتی قرار شد اصناف به شهرک
صنعتی کاسپین منتقل شوند که متاسفانه صورت نگرفت .بحث انتقال و مقوله شهرک های صنفی دو بحث کامالً جدا از
یکدیگر هستند  .این بدان معناست که بحث ایجاد شهرکهای صنفی به متولی گری سازمان صمت استان قزوین و به
دبیری سایر نهادهای ذیربط بسیار برای پیشرفت شهر مورد نیاز است و ما از  4سال گذشته پیگیر اجرای این موضوع بوده
ایم که متاسفانه محقق نشد .بنابراین از کلیه دستگاههای استان تقاضا داریم به لحاظ سیستم های دسترسی و نیاز مبرم
استان به اجرای این موضوع همکاری های همه جانبه و فعال داشته باشند و تسریع در اجرای آن وجود داشته باشد .به
عنوان مثال اهواز که هشت سال قبل و پس از ما اقدام به اجرای این موضوع کرده و در حال حاضر در پیشرفت بسیار
خوبی نسبت به قزوین قرار دارد.بنابراین به لحاظ سیستمی باید تمهیداتی بیندیشیم که اجرای این ماده قانونی در استان
قزوین تسریع یابد و نه اینکه به دنبال متولی برای انجام آن باشیم و یا اینکه چه مجموعه ای این کار را انجام دهد.
 علی فرخ زاد معاون عمرانی استانداری قزوین نیز در این رابطه گفتند با توجه به اینکه اجرای این مصوبه تبعات اجتماعی
زیادی در سراسر استان خواهد داشت و نمی توان یک نسخه برای همه شهرهای استان پیچید و نمی توانیم مشاغل
مختلف را نیز با یک نظر واحد ببینیم بنابراین با توجه به اینکه اصناف مدت زیادی است که پیگیر این موضوع هستند باید
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زمانی را برای آن مشخص کنیم .شهرداری قزوین نیز از سال ها قبل اقداماتی در این زمینه داشته است و نمی توان
نقش شهرداری را در این زمینه نادیده گرفت و همکاری و همراهی کامل شهرداری ها نیز در حل این موضوع مورد نیاز
است .علی ایحال باید زمان یکماهه و یا چهل و پنج روزه برای بررسی آن گذاشته شود و بعد دوباره در صحن شورا
مطرح شود.در خصوص میدان میوه و تره بار و با پیگیری هایی که انجام گردید این موضوع در شورای عالی شهرسازی
مطرح گردید و با اراضی ناصرآباد موافقت نشد  .در چند روز گذشته کمیسون ماده  5زمین جدید را در مساحت  20هکتار
در کنار اتوبوسرانی باالی اتوبان پیش بینی و موافقت کرد و امیدواریم با این بخش جدید به نتیجه برسیم.چیزی که در
این میان مهم به نظر می رسد این است که ما باید نظر اصناف را داشته باشیم چون این موضوع بدون همکاری آنها
صورت نخواهد گرفت و باید نقطه نظر مثبت و موافق اصناف را داشته باشیم .ما به تنهایی نمی توانیم در مکان یابی اقدام
کنیم چون در تجربه سالهای گذشته که در تاکستان داشتیم این موضوع به نتیجه نرسید .بنابراین با تخصیص این زمین
در کمیسیون ماده  5امیدواریم که نظر مثبت اصناف را نیز شاهد باشیم.
 سپس داوود محمدی نیز اظهار داشتند این مشکل  14سال است که استان درگیر آن است از جمله آهن فروشان و تره
بارها .چندین جلسه نیز در این رابطه تشکیل شده و موضوع گله مندی اصناف بررسی شده است که باالخره تصمیمی
جهت حل این معضل گرفته شود  .در حال حاضر اصناف در مضیقه هستند و ضرورت اجرای آن را نیز همه می دانند و
باید مصوبه ای داشته باشیم که این مشکل را تعیین تکلیف و به مرحله اجرا بگذارد .الزمه آن هم این است که مصوبه
مقید به زمان داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.
 سپس شهریار کشاوز معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی نیز گفتند تاکنون جلساتی را با اتاق اصناف و
اتحادیه ها و همچنین اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم و در حال حاضر باید بر روی کلیات تصویب شده بحث کنیم  .در
ادامه باید به ایجاد مجتمع های جدید یا استقرار در شهرک های صنعتی موجود بپردازیم.همچنین در تصویب نامه هیات
وزیران اشاره شده است که چه اصنافی در این مجتمع مستقر شوند و اصناف رتبه بندی و شماره بندی شده اند یعنی همه
اصناف منظور این قانون نیستد  .توجه به اینکه این تصویب نامه خط مشی کلی را برای ما مشخص کرده خواهشمند
است با کلیات اجرای این موضوع موافقت کرده تا بتوانیم روند اجرای آن را به جلو ببریم.
 علی پرزحمت نیز در این رابطه گفتند در ماده  6قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کلیه شرایط را اعالم کرده و
ریاست با فرماندار شهرستان و نظارت بر عهده معاون عمرانی است همچنین اعضای آن و حتی صنایع مزاحم نیز مشخص
شده است  .مصوبه دولت را باید اجرا کنید و دولت تکلیف نموده که شهرک های صنفی مصوبه هیات وزیران را اجرا کنند.
بهتر است یک فرصت یک ماهه بدهیم تا جلسات آنها در استان و شهرستان ها تشکیل شود .ما باید مصوبه دولت را اجرا
کنیم دیگر نیازی به طرح جدید نیست.
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 در ادامه ابوالفضل محبی رئیس دادگستری شهرستان البرز در اینباره گفتند این مشکل صرفا مربوط به استان و شهر ما
نیست و در بخشهای مختلف دیگر هم وجود دارد .ضرورت اجرای این ماده قانونی نیز مورد پذیرش همگان است و تسریع
در انجام آن باعث رضایت است .زیرا پرونده های بسیاری در این رابطه در دستگاه قضایی وجود دارد که گاهاً خطرناک
است  .اما نکته مهمی که در این جا مطرح می شود این است که علیرغم وجود متعدد توافق نامه ها  ،مستندات و آیین
نامه ها تاکنون این بحث اجرایی نگردیده است و واقعاً کم کاری توسط دستگاههای ذیربط در این زمینه رخ داده
است.انتظار ما از هر بخشی که در این زمینه دخیل است این است که با جدیت و همکاری کار پیش برود  .تا پایان سال
باید برنامه زمان بندی مشخص و قاطعی برای جبران این کم کاری داشته باشیم فارغ از اینکه چه کسی باید این کار را
انجام دهد .مهم این است که طبق برنامه زمان بندی کار به سرانجام برسد.
 سپس استاندار محترم ضمن جمع بندی مطالب مطروحه گفتند مصوبه دولت نقش شهرداری ها را حذف نکرده است و
این تصمیم بسیار خوبی است  .جلسه کارگروه با مسئولیت معاون امور عمرانی تشکیل و نهایتاً تا پایان سالجاری تکلیف
مشاغل شهری با حضور اصناف مشخص شود و از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی را داشته باشیم.در خصوص جایی که
برای استقرار میدان میوه و تره بار انتخاب شده با شناختی که من دارم جای بسیار مناسبی است  ،همچنین باید این نکته
را در نظر گرفت که زمین در نظر گرفته شده بالمعارض باشد.
 سپس منصور جلیلوند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به دستور جلسه بعدی " بررسی درخواست انجمن صنفی
آموزشگاه های تخصصی فنی و حرفه ای استان برای حمایت از حوزه کسب و کار ایشان در بخش ساماندهی و جلوگیری
از فعالیت های آموزشی حرفه و فن توسط دستگاه ها  ،سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی استان" پرداختند و گفتند
آموزشهای سازمان فنی و حرفه ای به دو دسته آموزشگاه های رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند که در بخش مهارتی
مسئولیت آن بر عهده سازمان فنی و حرفه ای زیر نظر وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است .متاسفانه در
حال حاضر تداخل کار در وظایف آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد  .طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی  ،در ماده
 5و  9این مصوبه شماره  483مورخ 1380/05/23هرگونه آموزشی که در سطح کشور و به صورت مهارتی انجام می شود
باید مجوز سازمان فنی وحرفه ای کشور را اخذ کند اما متاسفانه شاهد هستیم چون آموزش های مهارتی به راحتی انجام
می شود و اگر قرار بر این بود که با برگزاری مختصر چند جلسه آموزش مهارتی تمام معادالت اشتغالزایی جامعه حل می
شد دیگر نیازی به دریافت مجوزات مربوطه از سوی سازمان فنی و حرفه ای نمی بود .سازمان فنی وحرفه ای بر اساس
استانداردهای جهانی اموزش های خود را ارائه می کند  .در حال حاضر مشکلی که در سطح استان وجود دارد موسساتی
هستند که در این کار به صورت غیر مجاز وارد شده اند که باید بر اساس قانون این فعالیت ها با کسب مجوز از سازمان
آموزش فنی و حرفه ای باشد اما موسساتی مانند جهاد دانشگاهی  ،کانون های آموزش و پرورش ،خانه کارگر ،شهرداری
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ها  ،نهادهای انقالبی مثل کمیته امداد و موسسات خصوصی بدون مجوز کار می کنند و کاری که باید براساس استاندارد
باشد و منجر به اشتغال گردد چقدر متولی پیدا کرده است .به عنوان مثال در خصوص نحوه فعالیت جهاد دانشگاهی طبق
مصوبه  526وظیفه جهاد دانشگاهی را گوشزد کرده است .طبق این ماده قانونی وظایف سازمان جهاد دانشگاهی جهت
دایر نمودن دوره های آموزشی خاص با سازمان فنی و حرفه ای تداخل دارد و الزم است قبال از ادغام مجوزهای الزم را
کسب کنند  .ولی امروزه این سازمان عالوه بر اینکه اصالً مراجعه ای به سازمان فنی و حرفه ای ندارند ولی آموزش
های خود را برگزار می کنند و این موضوع براساس استانداردهای الزم و موجود نیست  .در حالیکه ما در آموزش های
موسسات عالی تداخلی نداریم انتظار می رود تا جلوی تداخل آموزش هایی که غیر مجاز و موازی با آموزش های فنی و
حرفه ای انجام می شود گرفته شود .در استان قزوین حدود  180آموزشگاه آزاد وجود دارد که موجودیت دانشگاه های
آزاد که بالغ بر حدود  2هزار نفر را تحت پوشش دارند را به خطر انداخته اند و آموزش های  100ساعته را در  20ساعت
می گذرانند و با قیمت های بسیار نازل این آموزشها ارائه شده و براساس استانداردهای الزم اجرا نمی شود .بنابراین تقاضا
داریم مذاکرات الزم با سازمانهای مربوطه انجام شود و این آموزش ها را با مجوزهای سازمان فنی و حرفه ای کشور انجام
دهند تا به ماهیت مهارت های فنی و حرفه ای آسیب وارد نکند.
 سپس محمد قاسمی دادستان استان قزوین در این رابطه بیان داشتند به دلیل اینکه طرفهای مقابل صحبت های ارائه
شده در این جلسه حضور ندارند و آنها هم قوانین مربوط به خودشان را دارند پیشنهاد می شود کارگروهی با حضور
نمایندگان دادگستری و سازمانهای مربوطه تشکیل شود تا قوانین بررسی شده و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
 در ادامه حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در این خصوص گفتند آموزشگاههای فنی و حرفه ای و
آزاد مکان هایی هستند که مکان  ،مربی  ،تجهیزات  ،امکانات و ابزار آن را بخش خصوصی تهیه می کند ولی متاسفانه
در جامعه ما به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اعتراض می شود چرا آموزشهای موازی را انجام می دهند .باید تمام
دستگاهها به این سازمان در خصوص جلوگیری از آموزشهای موازی کمک کنند  .تمام دستگاههای اجرایی مختلف
هزینه هایی را برای آموزشهای خود پیش بینی کرده اند که می توانند این هزینه ها به سمتی سوق دهند که آموزشهای
الزم تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای انجام گردد .در غیر صورت آموزشگاههای مجوز دار استان که در حال حاضر با
حداقل شرایط و امکانات مشغول به فعالیت هستند در آینده دچار تعطیلی خواهند شد.


سپس استاندار قزوین با اشاره به تداخل آموزش های برخی نهادها با سازمان فنی و حرفه ای اظهار داشتند هر سازمانی
باید در چهارچوب قانون و طبق وظایف خود فعالیت کند ولی می توان با تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی
استاندار برای رفع ابهامات و تعیین وظایف قانونی دستگاه ها در این زمینه اقدام کرد.
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 در آخرین دستور جلسه حسین زکیزاده مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری ،شرح اخبار و آخرین
اطالعات و تحوالت اقتصادی استان را در هفت ماهه نخست سال  97در هفت بخش زیر و در قالب گزارش تصویری
به همراه جداول و نمودارهای آماری و توضیحات تکمیلی ارائه نمودند که بصورت خالصه به شرح ذیل است :
 -1گزارش منابع و مصارف سیستم بانکی :میزان منابع  16بانک عضو شورای عالی بانک ها در مهر ماه امسال
بالغ بر 131،975،205میلیارد ریال  ،مصارف بانک ها  119،437،801میلیارد ریال و مطالبات معوق نیز به
11،796،741میلیارد ریال رسیدکه در کل منابع و مصارف استان نسبت به مهر ماه سال گذشته روند صعودی داشته است
و مصارف بانک های استان در بخش های مختلف اقتصادی در مهر ماه  97بدین شرح است  :مسکن و ساختمان ، %34
صنعت و معدن  ، %19کشاورزی  ، %14خدمات و بازرگانی  ، %25قرض الحسنه  %7و صادرات %1
-2گزارش صادرات و واردات غیر نفتی استان:کل ارزش کاالهای صادراتی استان درهشت ماهه ابتدای سال را
از گمرکات استان 455/13میلیون دالر به وزن  378/63هزار تن اعالم نمودند که شاهد رشد  31درصدی ارزش صادرات
بوده است و عمده ترین صادرات استان به کشورهای عراق  ، %72افغانستان ، %8پاکستان %5و ترکیه  %2بوده است .
-3گزارش نرخ تورم شهری  ،بیکاری ونیروی انسانی :سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصادی در بهار سال
 97در سطح استان صنعت  ، %34,2کشاورزی  %20,2و خدمات  %45,5می باشد که با رشد  4درصدی سهم صنعت در
اشتغال استان مواجه بوده ایم و در میزان تعدیل نیروی انسانی شاهد افزایش  19,3درصدی تعدیل نیروی انسانی نسبت
به مدت مشابه سال  1396هستیم  .نوخ تورم استان هم به نرخ تورم کشوری نزدیک شده است .
-4گزارش مجوزهای صادره جدید :جمع پروانه های بهره برداری صادره ایجادی در هفت ماهه اول سال  97نسبت
به مدت مشابه در سال  96از نظر تعداد(فقره)  %-15/9از نظر اشتغال  -%15و همچنین از نظر میزان سرمایه گذاری
 -%24/4کاهش داشته است .
-5گزارش واحدهای بحرانی و مشکل دار :جمع واحدهای بحرانی  ،مشکل دار درجه  1و  2و همچنین تعطیل
دارای پرسنل استان را در آبان ماه امسال  64واحد با تعداد پرسنل  5925نفر می باشد.
-6بورس  :در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل شاهد رشد  52درصدی در ارزش کل سهام مبادله شده بوده است .
 -7صنعت ساختمان  :در این گزارش اعالم نمودند در بهار سال  97تعداد پروانه های صادره  1030فقره و رشد 3/3
 ، %مساحت زیربنا ( 592،711هزارمترمربع) و رشد  ، %12/4و تعداد واحدهای پروانه های احداث صادره استان قزوین
 3/014و رشد  %14را داریم .
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 سپس احمد بارگاهی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در خصوص اهمیت ارائه آمار و اخباری اقتصادی
استان گفتند پیشنهاد می دهم تا این بند از دستور جلسه به آخر وقت جلسات شورا موکول نگردد زیرا این گزارش به
صورت ماهیانه تهیه می شود و نکاتی در آن وجود دارد که کلیه مدیران دستگاههای دولتی و خدمات رسان باید از
آنها مطلع بوده و در جلسات مهم استان مانند ستاد تسهیل و کارگروه اقتصادی مطرح و بررسی شود .به عنوان مثال
در این آمار به این نکته اشاره شده که  22درصد منابع بانکهای استان نسبت به سال گذشته رشد داشته است اما
این سوال مطرح می شود که چرا جوازهای تاسیس  ،منجر به پروانه بهره برداری نگردیده است؟ زیرا چیزی که منجر
به اشتغال پایدار در استان می گردد پروانه بهره برداری است نه جواز تاسیس .در این گزارش عنوان گردیده که
پرداختی های بانکهای دولتی  34درصد و بانکهای خصوصی  17درصد است یعنی در بانکهای دولتی پرداخت
بیشتری صورت گرفته است ولی جذب منابع بانکهای خصوصی در استان بیشتر بوده است یا اینکه پرداخت تسهیالت
بانکها در بخش توسعه سرمایه گذاری ثابت  ،بازسازی و نوسازی که منجر به اشتغال ثابت و پایدار می شود در استان
ما کمتر بدان توجه شده است.این نشان می دهد که ما بیشتر به سمت موضوع سرمایه در گردش رفته ایم .اگر
سیاست استان بر مبنای اشتغال پایدار و حمایت از آن باشد و فقط سرمایه گذاری مدنظر قرار نگیرد این روند به
صورت نادرستی در حال اجراست .اگر این آمار و اطالعات که بسیار مهم و کاربردی است در اول هر جلسه بیان شود
می توانیم با بحث و گفت و گو و ارائه نظرات حاضرین بهره برداری های بسیاری در جهت پیشرفت استان از آن
نمود .ما باید بدانیم که چرا آمار ما در بخش پروانه بهره برداری در گردشگری  ،کشاورزی و  ....منفی است .ما باید
با هدفمندی بیشتر قدم برداریم و با دقت بیشتر به موضوع بازسازی و نوسازی و کمک به احداث و سرمایه گذاری
ثابت بپردازیم .از کلیه بانکهای استان نیز می خواهم که سمت و سوی این سرمایه گذاری ها به سمت سرمایه ثابت
هدایت شود.
 در پایان جلسه عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده اظهار داشتند بنابر آمار و اطالعات
ارائه اقتصادی ارائه شده خوشبختانه آمار صادرات استان در نیمه دوم سال مثبت است ،ایشان همچنین افزود صادرات
قزوین در نیمه اول سال جاری حدود  42درصد افزایش داشت اما به دلیل شرایط اقتصادی کاهش میزان صادرات استان
در نیمه دوم سال قابل پیش بینی بود  .وی همچنین با اشاره به واردات استان در  6ماهه سالجاری ،گفت بیش از 63
درصد واردات استان در این مدت به ماشین آالت و حدود هفت درصد به منابع اولیه اختصاص یافته است که نشانگر
وضعیت خوبی است و امیدواریم علیرغم تمامی مشکالت با تالش دستگاه های اجرایی و اتحادیه صادرکنندگان تالش
بیشتری برای حفظ صادرات استان در این بازار صورت گیرد .وی همچنین به تسهیالت پرداختی به صنایع استان اشاره
کرد و افزود هرچقدر تسهیالت بانکی در بخش بازسازی و نوسازی به واحدهای تولیدی پرداخت شود به نفع تولید استان
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است و باید مسئوالن بانکی به این موضوع اهتمام و توجه بیشتری داشته باشند .همچنین ایشان در ادامه فرمودند از
دادستان کل کشور نیز برای بیانات مهم و تاثبرگذارشان در حمایت از تولید و سرمایه گذاران در جریان سفر اخیرشان به
استان قزوین و پیرو آن ابالغ نظراتشان طی نامه به دادستانهای کل استانهای کشور باید تشکر کنم که می تواند باب
جدیدی را در حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی باز کرده و انگیزه میان دستگاه ها را برای همکاری در این خصوص
افزایش دهد.
 جلسه در ساعت  12:05با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مصوبات ملی جلسه چهل و هشتم مورخ : 1397/09/10
ردیف

مصوبات

1

درخواست از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت برای تسریع در فرایند تفویض صدور مجوز
ارزی ثبت سفارشات از طریق سامانه مجوز دفاتر تخصصی به استان های کشور

در خواست از بانک مرکزی ج.ا .ایران برای افزایش مدت زمان اعتبار اولیه ثبت سفارش
از سه ماه فعلی به حداقل  5ماه.

2

مسئول

مهلت انجام

دبیرخانه شورا

یک هفته پس
از ابالغ

دبیرخانه شورا

یک هفته پس
از ابالغ

مصوبات استانی جلسه چهل و هشتم مورخ : 1397/09/10
ردیف

مصوبات

مسئول

مهلت انجام

1

اقدامات اجرائی برای مکان یابی انجام پروژه های دهکده لجستیک (بندر خشک) و منطقه
ویژه اقتصادی در استان با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان در اسرع وقت شروع شود.

معاونت امور
عمرانی
استانداری ،
سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی

دو ماه پس از
ابالغ
صورتجلسه
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2

3

پس از ابالغ قانونی مصوبه مجلس شورای اسالمی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
تاکستان  ،مسئولیت احداث آن به عهده شرکت شهرکهای صنعتی استان می باشد.
کارگروهی متشکل از شهرداری ،اتاق اصناف ،سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت و جهاد
کشاورزی  ،ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
حفاظت محیط زیست  ،مسکن و شهرسازی با مسئولیت فرماندار و نظارت معاون امور
عمرانی استانداری به منظور مشخص نمودن مکان مناسب جهت استقرار واحدهای صنفی
اولویت دار و اجرائی نمودن ماده  6آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری در
مرکز استان ظرف مدت یک هفته تشکیل گردد و تا پایان سالجاری نسبت به تعیین تکلیف
انتقال اصناف مشمول طرح اقدام نمایند.

شرکت
شهرکهای
صنعتی

معاونت امور
عمرانی
استانداری ،
فرمانداری
قزوین
سازمان
صمت استان
 ،شرکت
شهرکهای
صنعتی  ،اتاق
اصناف

پس از ابالغ
مصوبه
مجلس
شورای
اسالمی
تشکیل
کارگروه یک
هفته پس از
ابالغ
صورتجلسه و
انجام کار تا
پایان سال
1397

4

با توجه به اعالم آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی استان برای استقرار صنوف و مشاغل
مزاحم شهری در شهرکهای صنعتی موجود یا ایجاد مجتمع های صنفی جدید  ،بر اساس
توافق های صورت گرفته با اتاق اصناف استان و اتحادیه های صنفی ذیربط کلیه موارد
جهت تصمیم گیری و اجرا به کارگروه استانی ماده  6آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف
مزاحم شهری (مورد اشاره در بند سوم مصوبات ) ارجاع شود.

5

تشکیل
معاونت
کارگروهی با ریاست معاون اقتصادی استاندار به منظور بررسی  ،نظارت و جلوگیری از
کارگروه یک
موازی کاری و تداخل وظائف دستگاهها  ،سازمانها  ،نهادها و مراکز عمومی  ،آموزشی و هماهنگی
هفته پس از
خدمات رسان در استان تشکیل شود و مشکل آموزشگاههای فنی و حرفه ای را بررسی امور اقتصادی
ابالغ
استانداری
نماید.
صورتجلسه

pg. 19

تا پایان سال
1397
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