بسمه تعالی
صورتجلسه
هشتمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس دعوتنامه شماره ۸۳//۸۸۲ص مورخ  ۳۳۸۵۰۸۸۲اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی هشتمین جلسه شورا روز
چهارشنبه مورخ  ۳۲۸۲۸۳۰۸۵۰در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز  ،در موارد زیر
اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
الف – موضوعات مهم

روز:

به منظور پیگیری تحقق اهداف صادراتی استان در سال های  ۳۲۸۲—۸۹پیش نویس تفاهمنامه ای به
شرح زیر مطرح و مقرر گردید ویرایش دوم تفاهمنامه با اعمال اصالحات الزم توسط اتاق زنجان و
سازمان صنعت معدن و تجارت تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.
پیش نویس تفاهم نامه
پیگیری تحقق اهداف صادراتی استان ۸۹-۳۲۸۲
بر اساس دعوتنامه شماره …………… ..مورخ ……………… اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
استان زنجان و به منظور فراهم سازی زمینه های تحقق اهداف صادراتی استان زنجان جلسه ای در
روز ………… .مورخ …………… در محل اتاق زنجان برگزار گردید و نسبت به اجرای موارد زیر  ،تفاهم به
عمل آمد.
الف – اهتمام دستگاه های اجرائی







دستگاه های اجرائی استان  ،انجام کلیه امور مربوط به صادرکنندگان از مبدا گمرک زنجان را با
اهتمام ویژه و با کاربست سرعت عمل الزم مورد پیگیری قرار خواهند داد.
کمیته پیگیری مسائل و مشکالت بنگاه های اقتصادی  ،مسائل و مشکالت تولیدی بنگاه های
صادراتی را با دعوت از کلیه دست اندر کاران ( دستگاه های اجرائی مرتبط  ،مدیر بنگاه
صادراتی و اتحادیه صادرکنندگان ) و با رعایت الویت و با اعمال فوریت و با اهتمام جدی به حل
و فصل مشکالت  ،مورد بررسی و اقدام قرار خواهد داد.
پیروی از کلیه تصمیمات کمیته پیگیری مسائل و مشکالت بنگاه های اقتصادی بطور اعم و
تصمیمات ناظر به بنگاه های صادراتی بطور اخص  ،برای دستگاه های اجرائی مخاطب الزم
االجراست.
در صورت لزوم و به منظور پشتیبانی از تحقق اهداف صادراتی استان زنجان  ،دبیرخانه کارگروه
توسعه صادرات نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده  ،حسب درخواست اتحادیه صادر
کنندگان اقدام خواهد نمود.

ب – اهتمام مشترک شبکه بانکی و اتحادیه صادر کنندگان





تسری دستورالعمل بانک توسعه صادرات به سایر بانک های استان به منظور ارائه تسهیالت
به صادر کنندگان
بهره مندی صادر کنندگان از تسهیالتی که توسط بانک ها فراهم خواهد شد .مصادیق
تسهیالت  ،حداکثر لغایت  ۳۵روز پس از امضای تفاهم نامه  ،مشترکا توسط دبیرخانه شبکه
بانکی ( بانک ملی ) و اتحادیه صادر کنندگان تعیین و برای اجرا به همه بانکها ابالغ خواهد
شد.
بهره مندی صادر کنندگان از تسهیالت صندوق ضمانت صادرات با هدف اعمال  ۳درصد تخفیف
در نرخ کارمزد بانکی

مالحظه  :صندوق ضمانت صادرات ایران  ،به پشتوانه حمايت هاي مالي دولت ،عالوه بر پوشش
ريسكهاي سیاسي و تجاري صادرات ،با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري  ،به تامین منابع مالي مورد

نیاز صادركنندگان نیز كمك مي نمايد.
ج – اهتمام جامعه صادرکنندگان




اتحادیه صادر کنندگان استان زنجان  ،ضمن تعامل منظم و مستمر با صادر کنندگان  ،انتظارات
بنگاه های صادراتی را با قید فوریت به مراجع ذیربط انعکاس داده و نسبت به پیگیری مجدانه
آن ها اقدام خواهد نمود.
صادرکنندگان استان زنجان با کاربست تدابیر الزم نسبت به تحقق اهداف صادراتی استان و با
اهتمام ویژه نسبت به ایجاد جهش در میزان صادرات بنگاه متبوع اقدام می نمایند.

د -تمهیدات الزم برای بازتاب تولید صادراتی استان زنجان در آمار گمرک اسالمی ایران جمهوری


گمرک زنجان با همکاری اتحادیه صادرکنندگان استان و با اتخاذ تدابیر الزم اقدامات زیر را مورد
پیگیری قرار خواهد داد.
 oثبت تولیدات صادراتی استان زنجان در اظهارنامه های مالیاتی بنام استان زنجان ( درج
عدد  ۳۳در فیلد شماره )۳۹
 oترغیب صادر کنندگان تولیدات صادراتی استان  ،به صادرات از مبدا گمرک زنجان با
اتخاذ تدابیر تشویقی و ترغیبی

ه -ترغیب بنگاه های بزرگ صادراتی منطقه  ،به صادرات از گمرک زنجان


تشویق و ترغیب صادر کنندگان بومی استان زنجان  ،به صدور تولیدات صادراتی استان های
همجوار  ،از مبدا گمرک زنجان با اتخاذ تدابیر موثر ( از جمله رایزنی مقامات استان با صادر
کنندگان بومی استان زنجان پیرامون انتظارات آن ها از مراجع صادراتی استان)

و -وظایف مرجع پیگیری مفاد تفاهمنامه


اتحادیه صادرکنندگان استان با راهبری اتاق زنجان و نظارت دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات
استان مفاد تفاهمنامه را به شرح زیر مورد پیگیری قرار خواهد داد.
 oبرنامه ریزی برای اجرای بندهای تفاهمنامه با عاملیت و مشارکت مراجع ذیربط حداکثر
لغایت  ۳۵روز پس از امضای تفاهمنامه
 oتصویب برنامه اجرائی در جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات استان زنجان
 oابالغ میزان صادرات پیش بینی شده برای هریک از صادرکنندگان ( ارقام متضمن تحقق
اهداف صادراتی استان در سال های  ۸۲و  ) ۸۹با عاملیت اتحادیه صادر کنندگان
استان
 oپایش اجرای برنامه مصوب در جلسات هفتگی اتحادیه صادر کنندگان با دعوت از مراجع
ذیربط
احمد برکابیان
مدیر گمرک
کارگرزاده

ادراه کل استاندارد و
تحقیقات صنعتی
ابولفضل بیات
اتاق تعاون

سعید سیاری

غالمحسین جمیلی

کریم حسینخانی

رئیس سازمان صنعت ،

رئیس اتاق بازرگانی ،

مدیر کل دفتر هماهنگی

معدن و تجارت

صنایع  ،معادن و کشاورزی امور اقتصادی و بین الملل

مسعود علیاری

غالمرضا شریفی

مدیر کل تامین اجتماعی

مدیر کل امور مالیاتی

مهدی رنگ رونا
اتحادیه صادرکنندگان
استان زنجان

اصالن کریمی

محمد رضا نهاوندی پور
رئیس سازمان جهاد
کشاورزی
علی رحمتی

دبیرخانهشبکه  -بانک ملی مدیر کل حمل و نقل و امور
بانکی استان زنجان

پایانه ها

ب -تصمیمات

متخذه:

قسمت اول  :پیگیری تصمیمات متخذه در جلسه هفتم شورا
بدلیل ضیق وقت  ،تصمیمات متخذه در جلسات هفتم و هشتم شورا  ،تواما در جلسه نهم مورد
پیگیری قرار خواهد گرفت.
قسمت دوم  :جلسه هشتم شورا (






مصوبات)

مقرر گردید در تدوین پیش نویس دوم تفاهمنامه پیگیری تحقق اهداف صادراتی استان ( ۸۹-
 )۳۲۸۲اصالحات زیر مورد مالحظه قرار گیرد.
” oتسری دستورالعمل بانک توسعه صادرات به سایر بانک های استان به منظور ارائه
تسهیالت به صادر کنندگان ” از تفاهمنامه حذف گردد.
 oاهداف کمی صادرات استان با رویکرد جهشی و ترجیحا با ذکر ساختار بخشی در
تفاهمنامه منظور گردد.
“ oثبت تولیدات صادراتی استان زنجان در اظهارنامه های مالیاتی بنام استان زنجان (
درج عدد  ۳۳در فیلد شماره  ” ) ۳۹از تفاهمنامه حذف گردد.
“ oدبیرخانه شورای هماهنگی شبکه بانکی استان زنجان” در متن تفاهمنامه با کمیته
 ۶نفره متشکل از نمایندگان دبیرخانه و اتاق زنجان جایگزین شود.
 oمتن تفاهمنامه با رویکرد اجرائی و در انطباق با مقررات و قوانین کشور تنظیم گردد و از
پرداختن به جنبه های نمادین و در تزاحم با مقررات جاری پرهیز شود.
 oتکالیف بخش غیر دولتی از باب تحقق اهدف صادراتی بطور مشخص در تفاهمنامه درج
شود.
 oصدور تولیدات صادراتی سایر استان ها از استان زنجان به عنوان یکی از تکالیف بخش
غیر دولتی مورد تصریح قرار گیرد.
با توجه به اختصاص  ۸۰درصدی تسهیالت صادراتی به بانک توسعه صادرات  ،مقرر گردید در
راستای گسترش اعطای تسهیالت صادراتی به صادر کنندگان استان زنجان اقدامات زیر مورد
پیگیری قرار گیرد.
 oگسترش تعامل صادر کنندگان با بانک توسعه صادرات از رهگذر انتقال یا افتتاح حساب
بانکی.
 oتدوین متن مکاتبه استانداری با مدیر عامل بانک توسعه صادرات  ،با هدف افزایش
منابع تخصیصی به بانک توسعه صادرات استان زنجان.متن نامه به همراه گزارش
اجمالی حداکثر لغایت  ۲۳۸۵۶۸۸۲توسط بانک توسعه صادرات تهیه و برای پیگیری
های بعدی در اختیار اتاق زنجان قرار خواهد گرفت.
با توجه به دو برابر بودن شاخص بیمه بیکاری استان نسبت به سطح ملی مقرر گردید اداره
کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی نسبت به تحقق موارد زیر اهتمام
نمایند.
 oمجامع ذیربط در بررسی پرونده های بیکاری  ،بررسی های عاطفی را با رویکردهای
قانونی جایگزین نمایند.
 oتجهیز سامانه آماری به منظور تشخیص شاغلین غیر رسمی بهره مند از بیمه
بیکاری.
 oاداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی گزارش تمهیدات
مربوط به اجرای بندهای  ۲-۳و  ۲-۳را در جلسه نهم شورا ارائه خواهند داد.

