بسمه تعالی
صورتجلسه
دوازدهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس دعوتنامه شماره ۳۳۹۷۳۲۷ص مورخ  ۲۹۳۲۹۳۲۷اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و
کشاورزی زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
دوازدهمین جلسه شورا روز سه شنبه مورخ  ۲۹۳۲۹۳۲۷۲۷در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن
طرح موضوعات مهم روز  ،در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
الف – موضوعات مهم روز:




















رئیس اتاق زنجان:
نشست مشترک استانداران با سفرای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای هدف
وهمچنین سفرای کشورهای هدف در تهران با حضور روسای اتاق بازرگانی استان
های کشور برگزار شد .مباحث مربوط به سرمایه گذاری  ،تجارت و توریسم محورهای
این نشست را تشکیل داده بود.
برپائی نشست مشترک فعاالن اقتصادی استان با حضور سرکنسول ایران در کربال و
نمایندگان دستگاه های اقتصادی استان در محل اتاق زنجان برگزار شد .تمهید
مقدمات برپائی همایش ” روز تجارت با کربال ” با حضور استان های همسایه از یک
سو و گسترش روابط تجاری بنگاه های اقتصادی استان با تجار کربال و نجف از سوی
دیگر  ،اهداف این نشست مشترک را تشکیل می داد.
تخصص گرائی و تقسیم کار در حوزه تولید و تجارت  ،ضمن آنکه می تواند توسعه و
گسترش بخش های تولیدی و تجاری را بدنبال داشته باشد  ،در تاثیر از موقعیت ممتاز
جغرافیائی استان و همچنین پیامدهای اجرای مصوبات هیات دولت در سفر به استان
زنجان ( ایفای نقش مرکزیت در حوزه های آمادی  ،IT ،برق و الکترونیک ) می تواند
استان زنجان را به یکی از قطب های تجاری کشور مبدل نماید .اتاق برای استقبال از
این فرصت  ،نسبت به تمهدات الزم برای تربیت تجار جوان اهتمام نموده است و
امیدوار است به این مهم فائق آید.
انتخابات اتاق در  ۲۱اسفند برگزار خواهد شد ،به برگزاری انتخابات سالم و پرشور
مکلف و متعهد هستم.
مدیر گروه صنعتی نیکو:
استفاده فرگیرتر از فرصت های حضور در نمایشگاه های بین المللی از رهگذر تعامل
میان واحدهای تولیدی ( عرضه کاالهای شرکت های دیگر توسط شرکت های حاضر
در نمایشگاه ) و هماهنگی و اطالع رسانی اتاق زنجان در این قبیل موارد.
استاندار:
بر اساس امضای موافقتنامه فی مابین استانداری و وزارت امور خارجه دفتر نمایندگی
وزارتخانه از فروردین سال  ۲۷۲۱در زنجان استقرار خواهد یافت .با استقرار این دفتر
خدمات زیر ارائه خواهد شد.
صدور ویزای فرودگاهی برای ورود خارجیان به استان
تایید اسناد سجلی،تاییدیه اسناد تجاری ،دانشجویی
اختیارات الزم درخصوص اتباع خارجی مقیم استان
فراهم سازی زمینه سفرهای خارجی مقامات استان و هیات های تجاری
……………………………………………………………………………………..

تاسیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان  ،در توسعه و تسهیل روابط تجاری استان
با کشور های هدف تاثیر گذار خواهد بود.












مبادالت تجاری ایران با کشورهای هدف یکی از محورهای نشست استانداران با
روسای اتاق های استان ها و سفرای کشورهای هدف در ایران و سفرای ایران در
کشورهای هدف بود .نگاه تحلیلی به ارقام مبادالت تجاری ایران در ده ماهه سال
 ، ۲۷۲۷نظر دست اندر کاران این حوزه را به نکات زیر جلب می نماید.
صادرات غیر نفتی ایران همراه با میعانات گازی حدود  ۱۴میلیارد دالر و بدون آن حدود
 ۲۳٫۳میلیارد دالر است.
عمده واردات ایران را مواد غذائی و محصوالت کشاورزی ( گندم  ،برنج و … ) تشکیل
می دهد.
خودرو های سواری و گوشی های موبایل در واردات ایران در رتبه های باالتر قراردارند.
ارز مورد نیاز واردات محصوالت کشاورزی ( گندم و … ) از محل صادرات نفت تامین می
گردد.
واردات  ۱۱میلیارد دالری کشور در ده ماهه سال جاری  ،عمدتا به ارز حاصل از صادرات
نفت وابسته است.
کاالهای سرمایه ای در ترکیب واردات ایران قابل مالحظه نیست.
صادرات ایران بازتاب اقتصاد ملی نیست و بیشتر به نفت وابستگی دارد.
انتخابات اتاق های بازرگانی روز دوشنبه مورخ  ۲۱۳۲۹۳۲۷۲۷برگزار خواهد شد.فضای
انتخاباتی این دوره در تهران با اقبال گسترده ای همراه است .در استان ها نیز می
توان فضای مشابهی در مقیاس کوچکتر را شاهد بود .امید می رود اقبال گسترده به
قوی تر شدن بخش خصوصی و اتاق ها بیانجامد.

در ارتباط با انتخابات اتاق ها بطور اعم و انتخابات اتاق زنجان بطور اخص نکاتی باید مورد
عنایت و توجه باشد.










دستگاه های دولتی مرتبط و دارای نقش در انتخابات از دخالت پرهیز نموده و فقط
طبق مقررات اعمال نظارت نمایند.
از دو دوره قبلی کاهش مداخالت دستگاه های دولتی ملموس می باشد.
در بررسی سوابق انتخابات شاهد دولیست بودیم که وجه غالب یکی از لیست ها
دولتی  ۳شبه دولتی و لیست دیگر غیر دولتی و منتسب به بخش خصوصی بود .از
کرسی مجلس این شرایط در کانون توجه قرار گرفت و تذکرات الزم را بهعدم مداخله
دولتی ها  ۳شبه دولتی ها در انتخابات دادم .در زنجان بخش خصوصی با هوشیاری
اجازه نداد دولتی ها و شبه دولتی ها برنده انتخابات باشند.
در انتخابات اسفند ماه  ۲۷۲۷به به مسئولین مرتبط و ذینقش دولتی در انتخابات تذکر
داده و تاکید نموده ام فراتر از حدود انجام وظایف نظارتی در انتخابات اتاق زنجان دخالت
ننمائید.
به بخش خصوصی نیز تاکید می کنم زمینه را برای ورود دولتی ها به اتاق زنجان
فراهم ننمایند .کسانی که در بخش دولتی موفق نبوده اند در بخش خصوصی نیز
موفق نخواهند شد.
تالش نمائید نمایندگان اتاق از جمع نمایندگان بخش خصوصی باشد .اتاق جائی برای
ورشکستگان سیاسی بخش دولتی نباشد.

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



ماده  ۵قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( موضوع ساماندهی تشکل ها ) از
احکام ارشادی است و تشکیل کلیه این تشکل ها رخصت است  ،عزیمت
نیست.بنابراین دستگاه ها در ایجاد تشکل ها اجازه دارند ولی ملزم نیستند .از اینرو
مسائل مبتالبه در حوزه تشکل ها می تواند در راستای تصمیمات زیر مورد اهتمام قرار
گرفته و سامان یابد.
 oتشکیل بانک اطالعاتی از تشکل های موجود در استان با مسئولیت اتاق
زنجان و همکاری اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنعت ،
معدن و تجارت.

مقرر گردید نتایج حاصل از تشکیل بانک اطالعاتی با رویکرد ساماندهی در جلسه آتی شورا
مطرح گردد.


هیچکدام از تشکل ها از حدود وظایف تعیین شده خارج نشوند و در حوزه وظایف
یکدیگر مداخله ننمایند.



مقرر گردید سازمان صنعت  ،معدن و تجارت ضمن تعامل با واحدهای فلوتاسیون سرب
و روی نسبت به ارائه پیشنهاد خرید ماده معدنی و پرداخت مدت دار حداکثر لغایت
 ۹۵۳۲۹۳۲۷۲۷اقدام نماید .این پیشنهاد باید مشترکا متضمن انتظارات واحدهای تولید
کنسانتره و شمش سرب و روی باشد.
نامه شماره  ۷۳۹۹۳۲۵۹۷مورخ  ۹۱۳۲۲۳۲۷شرکت پارس سویچ موضوع مشاغل سخت
و زیان آور مطرح و مقرر گردید مراتب در کمیته پیگیری مسائی و مشکالت واحدهای
تولیدی مطرح و نتایج بررسی در قالب پیشنهاد به دبیرخانه شورا ارائه گردد.
مقرگردید سایر دستورات جلسه دوازدهم شورا به انضمام پیشنهاد واصله به شرح بند
 ۷این صورتجلسه  ،در جلسه آتی شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
مطرح گردد.





