بسمه تعالی
صورتجلسه
دهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بر اساس دعوتنامه شماره ۹۳۹۰۹۰۶ص مورخ  ۹۰۹۰۹۹۰۶اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی دهمین جلسه شورا روز
پنج شنبه مورخ  ۹/۹۰۹۹۰۶۰۶در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز  ،در موارد زیر
اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
الف – موضوعات مهم روز:


رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال  ۰۶۰۶در مقایسه با دوره مشابه سال ۰۹
درصد تغییر (رشد) تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی و اقالم هزینه ای

به قیمتهای ثابت شده سال ۳۱۳۱
ارزش افزوده گروه کشاورزی
ارزش افزوده گروه نفت
ارزش افزوده گروه صنایع و معادن
ارزش افزوده گروه خدمات
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
مخارج مصرف نهایی بخش
خصوصی
مخارج مصرف نهایی دولتی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
صادرات کاال ها و خدمات
واردات کاال ها و خدمات
هزینه ناخالص داخلی به قیمت
بازار

نیمه اول سال ۳۱۳۱
۳/۹
-۳/۳۱
-۱/۹
-۱/۳
-۲/۱

نیمه اول سال ۳۱۳۱
۱/۱
۱/۳
۱/۲
۳/۱
۱/۲

۳/۱

۲/۱

-۱/۳
-۳/۳۹
۲/۱
-۳/۱۳

۱/۱
۳/۳۳
۳/۳۱
۳/۲

-۱/۱

۱/۲



مرور الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( مستند به گزارش یک
فوریتی کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه –  ) ۰۹۹۹۰۹۰۶با هدف تمهیدات الزم برای بهره
برداری.



بازخوانی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکردهای زیر مطمح
نظر می باشد:
آشنائی با مفاد الیحه و تمهیدات الزم برای بهره برداری از تسهیالت فراهم آمده در الیحه با
فرض تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون در مجلس شورای اسالمی
پیشنهاد موضوعات لحاظ نشده در الیحه
بازتاب موضوعات پیشنهادی به مجمع نمایندگان استان زنجان برای پیگیری و اقدام الزم در
فرایند تبدیل الیحه به قانون





ب -تصمیمات متخذه:
قسمت اول  :پیگیری تصمیمات متخذه در جلسه هفتم و هشتم شورا

ردیف
۳
۱

۱

۲

۳
۹
۲

۳
۳

موضوع
تعداد شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور استان زنجان
در مقایسه با کشور
تعداد بیکاران بهره مند از بیمه بیکاری در استان زنجان
ضمن مقایسه تطبیقی– نسبی با استانهای کشور
آخرین تصمیمات به عمل آمده در حوزه بیمه بیکاری در
سطح کشور (بویژه دستورالعمل جدید در ارتباط با جذب
بیکاران در واحد های تولیدی و پرداخت حقوق متعلقه
توسط تامین اجتماعی)
نحوه حضور و غیاب بیکاران بهره مند از بیمه بیکاری و
لزوم استفاده از روش های به روز در حضور و غیاب آنان.
ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی
با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به
منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به
طرف مقابل در این قراردادها
استقرار پنجره واحد صادراتی در محل گمرک زنجان
تعیین دستورات آتی جلسات شورا  ،مسائل استانی (
ترجیحا با راهکارهای استانی )  ،در قالب موضوعات
مطروحه از الویت نخست برخودار باشند.
مقرر گردید اعضای شورا با رعایت بند  ، ۳نسبت به
ارسال دستورات پیشنهادی به دبیرخانه شورا اهتمام
نمایند.
تجهیز سامانه آماری به منظور تشخیص شاغلین غیر
رسمی بهره مند از بیمه بیکاری.

دستگاه متولی
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

اتاق زنجان
گمرک زنجان
دبیرخانه شورا

اعضای شورا
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و
تامین اجتماعی

-۰تعداد شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور استان زنجان در مقایسه با کشور


به موجب اظهارات مدیران کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و برابر
دستورالعمل جدید  ،در تشخیص مشاغل سخت و زیان آور واحد تولیدی های تولیدی مشابه
سازی با واحدهای متناظر زمان خودش قابل پذیرش می باشد ولی با واحدهای مشابه زمان
حال پذیرفته نبوده و در چنین مواردی موضوع منتفی می باشد.

-۹تعداد بیکاران بهره مند از بیمه بیکاری در استان زنجان ضمن مقایسه تطبیقی – نسبی با استانهای
کشور
-۶آخرین تصمیمات به عمل آمده در حوزه بیمه بیکاری در سطح کشور (بویژه دستورالعمل جدید در
ارتباط با جذب بیکاران در واحد های تولیدی و پرداخت حقوق متعلقه توسط تامین اجتماعی)


بنا به اظهار مدیرکل تامین اجتماعی مشمولین بیمه بیکاری طی دوره  ۰۶-۰۶۰۰به
۶۳۹۹ترتیب از  /۹/۰به  ۶۰۹۳و در سال  ۰۶به  ۶۳۹۹نفر کاهش یافته و برنامه ریزی شده
است که تعداد بهره مندان از بیمه بیکاری به سطح نرم کشوری کاهش یابد.

-/نحوه حضور و غیاب بیکاران بهره مند از بیمه بیکاری و لزوم استفاده از روش های به روز در حضور و
غیاب آنان



گزارش در جلسه یازدهم ارائه خواهد شد.

- ۵ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و
تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها


گزارش در جلسه یازدهم ارائه خواهد شد.

- ۳استقرار پنجره واحد صادراتی در محل گمرک زنجان


در خصوص استقرار پنجره واحد صادراتی همه ارگانها از جمله بانک،اتاق بازرگانی ،اداره
استاندارد،آزمایشگاه و پایانه حمل و نقل مستقر شده اند،مسیرها ثبت گردیده و تقریبا زمان
صادرات به کمتر از یک ساعت حدود  ۶۹الی  /۹دقیقه کاهش پیدا کرده است.

- ۷تعیین دستورات آتی جلسات شورا  ،مسائل استانی ( ترجیحا با راهکارهای استانی )  ،در قالب
موضوعات مطروحه از الویت نخست برخودار باشند.
- ۹مقرر گردید اعضای شورا با رعایت بند  ، ۰نسبت به ارسال دستورات پیشنهادی به دبیرخانه شورا
اهتمام نمایند.


مشکالت را باید بخش خصوصی مطرح کند نه بخش دولتی  ،اگر بخش خصوصی مشکل ندارد
 ،می توان در جلسات شورا موضوعات دیگری را در دستور کار قرار داد.

- ۰تجهیز سامانه آماری به منظور تشخیص شاغلین غیر رسمی بهره مند از بیمه بیکاری.


گزارش در جلسه یازدهم ارائه خواهد شد.

قسمت دوم  :جلسه دهم شورا ( مصوبات )







مقرر گردید در خصوص افزایش تعرفه مصرف آب در واحدهای تولیدی (حدود /۹تا  ۵۹برابر) در
جلسات اتی شورا با دعوت از شرکت آب منطقه ای  ،مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقرر گردید سازمان امور اقتصادی و دارائی نسبت به پیگیری مراتب زیر اهتمام نماید.
امکان تعیین شرط در قراردادهای فاینانس در ارتباط با خرید از داخل ( تامین این شرط در
قراردادهای فاینانس با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز همسو می باشد) .
از آنجایی که استان زنجان دارای فضای نمایشگاهی مساعد می باشد مقرر گردید نسبت به
برگزاری نمایشگاههای بین المللی در استان زنجان اهتمام گردد .از اینرو مراتب از طریق
تشکیل جلسه با دستگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار گیرد.
مقرر گردید در ارتباط با موارد ذیل بررسی های الزم معمول و نتیجه برای اتخاذ تصمیم مقتضی
در جلسه آتی مطرح گردد.

- /-۰بررسی تغییرات هزینه های حمل و نقل در  ۰۹سال منتهی به  ۰۶۰۶و پیشنهاد راهکارهای ناظر
به حمایت از تولید و صادرات ( .توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه ها)
- /-۹بررسی امکان بازنگری در تعریف “ذینفع واحد” به گونه ای که هیچکدام از طرفین معامله در
معرض ریسک مشترک قرار نگیرند ( .توسط دبیرخانه شبکه بانکی استان زنجان – بانک ملی)


مصوبات در راستای جمعبندی مطالب مطروحه:
 oاقدامات ناظر به بهبود فضای کسب و کار با الویت بیشتری  ،در مقایسه با حل و فصل
مسائل و مشکالت بنگاه های اقتصادی  ،مورد اهتمام قرار گیرد.
 oمقرر گردید شرایط غیر عادالنه حاکم بر قراردادهای فی مابین دولت و بخش خصوصی
بصورت مصداقی در جلسه آتی  ،توسط شرکت پارس سویچ ارائه گردد.
 oماندگاری تصمیمات دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار موکول به رفتارهای
حرفه ای بخش غیر دولتی در این راستا می باشد.







 oبرگزاری نمایشگاه های بین المللی ضمن تعامل با سازمان توسعه تجارت ایران مورد
اهتمام قرار گیرد و نمایشگاه های منتخب از فهرست نمایشگاه های بین المللی
سازمان به همراه رایزنی های به عمل آمده با مرکز در جلسه آتی شورا مطرح گردد.
( توسط اتاق زنجان  ،سازمان صنعت  ،معدن وتجارت و شرکت بین المللی نمایشگاه
های کاسپین)
 oاتاق زنجان نسبت به استناد گزارش های مطروحه در شورا به آمار و اطالعات مستند
و رسمی تالش نموده و مدعوین جلسه از طرح گزارش های مبتنی بر آمار و ارقام غیر
مستند پرهیز نمایند .کلیه اعضای شورا در تاسی به این مصوبه بطور جدی اهتمام
نمایند.
 oبررسی قوانین و مقررات و پیشنهاد اصالح یا حذف قوانین مخل تولید یکی از
راهکارهای اهتمام به بهبود محیط کسب و کار می باشد .پیگیری رویکردهای زیر نیز
می تواند متضمن بهبود محیط کسب و کار باشد.
 oبررسی های ناظر به بهره برداری از ظرفیت نمایشگاهی زنجان با پیشنهاد اقدامات
متضمن رفع نقصانهای موثر در این زمینه ( مثل کمبود فضاهای اقامتگاهی  ،پشتیبانی
دولت از رهگذر تامین هزینه های اقامت بازدید کنندگان خارجی نمایشگاه و … ) .اتاق
زنجان  ،سازمان صنعت  ،معدن و تجارت و شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین
 ،پیشنهادات الزم را به جلسه آتی شورا ارائه خواهند نمود.
 oصنایع سرب و روی و پیامدهای زیست محیطی آن  ،فارغ از صحت و سقم اطالعات
منتشره  ،می تواند راساً توسط مجموعه واحدهای تولیدی مرتبط  ،با رویکرد توجه
جدی آنها به مالحظات زیست محیطی با پیشنهاد نمونه اقداماتی به شرح مورد
عنایت قرار گیرد.
تشکیل شرکتی با مشارکت کلیه واحدهای تولیدی سرب و روی به منظور اعمال مراقبت های
الزم در زمینه مالحظات زیست محیطی
گزارش اقدامات انجام یافته در زمینه حفاظت از محیط زیست
مشارکت و تعامل با اقدامات جاری از سوی سازمان های مردم نهاد فعال در امور محیط
زیست.
برپائی تورهای بازدید مردم از واحدهای تولیدی استان و ازجمله واحدهای سرب و روی
سایر اقدامات به پیشنهاد مجموعه واحدهای تولیدی استان زنجان

«جدول زمانبندی اجرای مصوبات جلسه دهم شورا»
شماره مصوبه

زمانبندی ارائه

مجری

جلسه یازدهم

ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی-تامین اجتماعی

بند/

جلسه یازدهم

جناب آقای دکتر طغری نگار

بند ۵

جلسه یازدهم

ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی-تامین اجتماعی

بند ۰

جلسه یازدهم

شرکت آب منطقه ای

بند۰

جلسه یازدهم

امور اقتصادی و دارایی

بند۹

جلسه یازدهم

سازمان صنعت،معدن و تجارت

بند۶

جلسه یازدهم

اداره کل حمل و نقل و پایانه ها

بند/-۰

جلسه یازدهم

دبیرخانه شبکه بانکی استان

بند/-۹

جلسه یازدهم

شرکت پارس سویچ

بند۵-۹

جلسه یازدهم

سازمان صنعت،معدن و تجارت

بند۵-/

جلسه یازدهم

سازمان صنعت،معدن و تجارت

بند۵-۷

جلسه یازدهم

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی زن

بند۵-۹

قسمت اول

قسمت دوم

