بسمه تعالی
صورتجلسه
یازدهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس دعوتنامه شماره ۹۳۹۵۹۵۶ص مورخ  ۳۹۹۱۱۹۵۶اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و
کشاورزی زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
یازدهمین جلسه شورا روز سه شنبه مورخ  ۱۱۹۱۶۵۶۹۳۰در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن
طرح موضوعات مهم روز  ،در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
الف – موضوعات مهم روز:




مرور امکان تسری معافیت های مالیاتی سنواتی ( ناشی از استقرار واحدهای تولیدی
در مناطق محروم ) در چارچوب برنامه پنجم توسعه به برنامه ششم توسعه
مرور بررسی معافیت های مالیاتی ناظر به فعالیت های معدنی در کمیسیون معدن
مجلس
مرور الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عطف به ماده ( ۱۵
تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ) و اعالم
رای آوری این ماده در صحن مجلس شورای اسالمی

ب -تصمیمات متخذه:
قسمت اول  :پیگیری تصمیمات متخذه در جلسات قبلی شورا
مقرر گردید گزارش نتایج اجرای تصمیمات متخذه در جلسه دهم شورا  ،در جلسه دوازدهم
مطرح گردد.
قسمت دوم  :جلسه دهم شورا ( مصوبات)




گزارش شرکت آب منطقه ای استان زنجان در ارتباط با بحران آب در سطح ملی و
سیاست مدیریتی جاری در بخش آب مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در موارد زیر
اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
 oمقرر گردید افزایش تعرفه آب مصرفی در بنگاه های اقتصادی به مصارف بعد از
اطالع رسانی اعمال گردد.
 oمقرر گردید شرکت آب منطقه ای استان زنجان  ،مالحظات ناشی از سیاست
های جدید مدیریتی در بخش آب را  ،از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها ،
به کلیه بهره برداران از آب های زیزمینی ( چاه ها ) اطالع رسانی نماید.
 oاز احتساب مصارف آب با رویکرد مالحظات زیست محیطی و به منظور آبیاری
جنگل کاری های موجود با نرخ های صنعتی اجتناب گردد.
گزارش تغییرات هزینه های حمل و نقل در دوره ده ساله منتهی به  ۱۶۵۶توسط اداره
کل حمل و نقل و امور پایانه ها ارائه شد و پس از بررسی و تبادل نظر با رویکرد حمایت
از تولید و صادرات تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
 oبررسی تطبیقی هزینه های حمل ونقل از مبدا استان زنجان با منتخبی از
استان های همسایه زنجان و سایر استان ها و میانگین سطح ملی و تحلیل
نتایج بررسی ( برحسب تن کیلومتر ) و ارائه پیشنهادات متضمن تامین مصالح
کلیه ذینفعان حوزه حمل و نقل با رویکرد حمایت از تولید و صادرات  ،حداکثر
لغایت  ۱۶۵۶۹۶۳۹۱۱توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه ها ضمن رایزنی با
دبیرخانه اتحادیه صادر کنندگان استان زنجان و سایر مراجع ذیربط.



 oاجتناب بنگاه های اقتصادی ذینفع از دخالت در امور حاکمیتی حوزه حمل و نقل
و نظارت اداره کل حمل و نقل و امور پایانه ها به این امر.
به منظور تمهیدات الزم برای برپائی نمایشگاه های بین المللی در سال  ۱۶۵۹مقرر
گردید اقدامات زیر مورد اهتمام قرار گیرند.
 oبررسی فهرست نمایشگاه های مطروحه در جلسه شورای استانی گفتگوی
دولت و بخش خصوصی در جلسه آتی کارگروه تخصصی توسعه صادرات.
 oارسال مصوبه کارگروه تخصصی توسعه صادرات استان زنجان به سازمان
توسعه تجارت ایران

مالحظه  : ۱تطبیق موضوعات و عناوین پیشنهادی ترجیحا با عناوین نمایشگاهی بهنگام شده
سال  ۱۶۵۶سازمان توسعه تجارت
مالحظه  : ۲ارسال عناوین پیشنهادی استان زنجان به مرکز  ،قبل از انتشار رسمی تقویم
نمایشگاهی سال  ۱۶۵۹سازمان توسعه تجارت ایران و انجام رایزنی های الزم به منظور
برگزاری نمایشگاه های پیشنهادی استان در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان
مالحظه  : ۶فهرست عناوین نمایشگاه های مذکور در بند ۲-۱



















تجهیزات و فناوری های زیست محیطی
تجهیزات و فناوری های فرآوری محصوالت کشاورزی
تجهیزات و فناوری و خدمات مرکز آمادی(لجستیک)
تولید گیاه سالم،محصوالت ارگانیک و کشاورزی اکولوژیک
نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی و ساختمانی
نمایشگاه بین المللی فراورده های معدنی
نمایشگاه صنایع پتروشیمینفت،گاز،پاالیش،الستیک ،پالستیک ،رزین و مواد
شیمیایی و مشتقات
نمایشگاه تخصصی دام و طیور و ادوات کشاورزی،دامپزشکی و شیالت و آبزیان و
صنایع وابسته ادوات و نهاده های کشاورزی و باغبانی و سموم
نمایشگاه تخصصی مد،کیف و کفش و پوشاک و چرم و صنایع و ادوات وابسته
صنایع دستی،آیین های سنتی،گردشگری و هتلداری و میراث فرهنگی و خدمات
رفاهی
فناوریهای نوین و پیشرفته،کامپیوتر و مخابرات(الکامپ)،موبایل،الکترونیک،تجهیزات و
ماشینهای اداری،اتوماسیون اداری،تجهیزات ایمنی و سیستمهای صوتی و
تصویری،تبات،لپ تاپ و دوربین های دیجیتالی
نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران،دارو و صنایع و تجهیزات وابسته دارویی و
آزمایشگاهی و دندانپزشکی و بیمارستانی،گیاهان دارویی و طب سنتی
نمایشگاه تخصصی توانمندی های تولیدی و صادراتی استان زنجان
نمایشگاه بین المللی آالت موسیقی
نمایشگاه تخصصی صنعت آرد و نان و تجهیزات و صنایع وابسته
نمایشگاه تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی،انواع باالبرها و ویلچرو باسکولها
نمایشگاه تخصصی ملزومات ورزش،تفریحی و اوقات فراغت،تجهیزات کمک
آموزشی،بازیهای فکری و کامپیوتری،دوچرخه،اسکیت و شهربازی و تجهیزات سالنهای
ورزشی و بدنسازی

