بسمه تعالی
صورتجلسه
سیزدهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس دعوتنامه شماره ۹۴۹/۱ص مورخ  ۴۹۹۴۹/۱اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی زنجان
به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی سیزدهمین جلسه شورا روز سه
شنبه مورخ  ۴۹/۱۹۴۰۹۸۴در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز  ،در موارد زیر
اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
الف – موضوعات مهم روز:
استفاده بخش غیر دولتی از فرصت های پیش رو در حوزه سرمایه گذاری  ،تولید و تجارت




اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
اتاق زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی  ،برگزاری
جلسات شورا در سال  ۴۹/۱را بر اساس رهنمودهای مقام عالی استان و در راستای رویکرد
های ناظر به شتاب بخشی به رشد و توسعه اقتصادی استان پیگیری خواهد نمود .رفع موانع
و رونق تولید و تجارت و گسترش سرمایه گذاری در راستای محورهای توسعه استان و
مصوبات استانی هیات دولت موضوعات اصلی دستور جلسات شورا در سال  ۴۹/۱را تشکیل
خواهد داد.





مرکز خدمات سرمایه گذاری
تهیه شیوه نامه سرمایه گذاری با کسب نظر موید مقام عالی استان
اهتمام به تهیه نقشه راه سرمایه گذاری با هدف پاسخ گوئی به متقاصیان سرمایه گذاری
ظرف حداکثر یک هفته.





دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
کوشش می کنیم استان زنجان جزو انتخاب های اول متقاضیان سرمایه گذاری باشد.
به منظور برگزاری همایش سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعتبار الزم تخصیص یافته است.




استاندار و رئیس شورا:
در برپائی همایش سرمایه گذاری خارجی مرکز خدمات سرمایه گذاری به نکات زیر توجه نماید.
 oتهیه فهرست طرح های سرمایه گذاری در انطباق با راهبردهای توسعه بخش های
صنعت  ،کشاورزی و خدمات ضمن تعامل با متولیان بخش های مذکور به همراه
مشخصه های مربوط به هر یک از طرحها  ،حداکثر لغایت شهریور ماه سال ۴۹/۱
 oچارچوب پیشنهاد ناظر به تهیه فهرست طرح های سرمایه گذاری در جلسه آتی شورا
ارائه گردد.
اتاق زنجان و اتاق تعاون می توانند ضمن تعامل با اتاق های شهرستان ها نسبت به جلب نظر
فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری در زنجان اهتمام نمایند.
برپائی نمایشگاه معرفی قابلیت های سرمایه گذاری استان در حاشیه همایش سرمایه
گذاران خارجی مستقر دز استان های کشور
تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مبتنی بر الگوی دهه  ، ۰۸با توجه به شرایط حاضر و
وجود آلتر ناتیوهای جاذب تر برای جذب سرمایه های کوچک  ،کار ساز نخواهد بود.







در گزینه های ناظر به تامین منابع مالی سرمایه گذاری  ،نقش و جایگاه بخش خصوصی باید
تبیین گردد .تعیین سهم و میزان سرمایه گذاری توسط هر یک از سرمایه گذاران مستقر در
استان و اهتمام آنان به تامین سهمیه تعیین شده  ،می تواند در جلب سرمایه های داخلی و
خارجی و همچنین در پیشبرد طرح های سرمایه گذاری جدید کارسازتر باشد.
راهکارهای ناظر به ترغیب فعاالن اقتصادی بومی برای سرمایه گذاری در استان زنجان باید
مورد توجه و تاکید باشد.
سرمایه گذاران استانی می توانند با کاربست الگوی قرارداد با شرکت های سرمایه گذاری
خارجی منابع الزم را تامین نمایند.
مسائل مطروحه در این جلسه در زمره مسائل اساسی قابل طرح در شورای گفتگو می
باشند.




گروه صنعتی نیکو
ظرفیت خالی طرح های سرمایه گذاری موجود و همچنین طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام
نیز می توانند در زمره فهرست طرح های سرمایه گذاری  ،برای ارائه در همایش سرمایه
گذاری باشند.




سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
طرح های سرمایه گذاری اجرا شده در زنجان بالغ بر  /۸۸طرح می باشد .بر اساس یررسی
های به عمل آمده  ،طرح های سرمایه گذاری عطف به مشخصه های مختلف گروه بندی و
طبقه بندی شده اند .اطالعات تولید شده در این راستا می تواند زمینه تصمیم گیری های
ناظر بر رفع موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری های موجود و اتی باشد.





ب -تصمیمات متخذه:
جلسه سیزدهم شورا ( مصوبات(












مقرر گردید مرکز خدمات سرمایه گذاری نسبت به برپائی همایش سرمایه گذاری خارجی با
توجه به نکات زیر اهتمام نماید.
تهیه فهرست طرح های سرمایه گذاری در انطباق با برنامه های توسعه صنعتی  ،کشاورزی ،
شهری و گردشگری ضمن تعامل با متولیان بخش های مذکور به همراه مشخصه های مربوط
به هر یک از طرحها  ،حداکثر لغایت شهریور ماه سال ۴۹/۱
چارچوب پیشنهاد ناظر به تهیه فهرست طرح های سرمایه گذاری و بر پائی همایش سرمایه
گذاری خارجی و نمایشگاه مرتبط در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
به منظور برنامه ریزی در حوزه سرمایه گذاری و تامین منابع الزم مقرر گردید مرکز خدمات
سرمایه گذاری ضمن هماهنگی با دستگاه های اقتصادی استان اقدامات زیر را پیگیری نماید.
تشخیص میزان سرمایه گذاری الزم برای کاهش فاصله اقتصادی استان از سطح ملی در افق
۴۹//
پیشنهاد منابع تامین سرمایه گذاری وسهم هر یک از منابع با تاکید بر سهم بخش غیر دولتی
استان ( به تفکیک بخش خصوصی و تعاونی)
اتاق زنجان و اتاق تعاون با هدف جذب سرمایه گذار از سایر استان ها ضمن تعامل با اتاق
های بازرگانی و تعاون شهرستان ها به منظور جلب نظر فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری
در زنجان بررسی های الزم را به عمل آورده و برابر نتایج بررسی اقدامات منتهی به سرمایه
گذاری را پیگیری نمایند.
مقرر گردید سازمان صنعت  ،معدن و تجارت نسبت به انجام اقدامات زیر اهتمام نموده و نتایج
حاصله را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
گروه بندی و طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری اجرا شده در استان بر اساس مشخصه
های مختلف به منظور استنتاج اقدامات اجرائی ناظر بر حل و فصل مشکالت مبتالبه واحدهای
تولیدی ( بالغ بر  /۸۸واحد)



ظرفیت خالی طرح های سرمایه گذاری موجود ( ظرفیت های منصوبه غیر فعال ) و همچنین
طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام نیز می توانند در زمره جامعه واحدهای تولیدی مورد
بررسی باشند.

مالحظه  :میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین منابع سرمایه گذاری می تواند از مشخصه های مورد
نظر در گروه بندی و طبقه بندی طرح های تولیدی باشد .هماهنگی با مرکز خدمات سرمایه گذاری
می تواند نتایج بررسی را  ،برای بهره برداری در همایش سرمایه گذاری خارجی مهیا نماید.







مقرر گردید با اهتمام سازمان صنعت  ،معدن و تجارت و مرکز خدمات سرمایه گذاری نسبت به
بهره برداری از ظرفیت های تولیدی منصوبه و غیر فعال استان (تحت عنوان تولید بدون
کارخانه) با پیشنهاد راهکارهای الزم و از جمله بر پائی همایش به منظور تامین منابع مالی ،
تمهیدات الزم به عمل آید و برای اتخاذ تصمیم  ،نتایج در جلسات آتی شورا ارائه گردد.
مقرر گردید در جلسات آتی شورا با هدف رشد اقتصادی استان نکات زیر مورد طرح  ،بررسی و
اتخاذ تصمیم قرار گیرند.
انتظار از سطح ملی  ،استان های دیگر و منابع داخلی در رشد اقتصادی استان زنجان
ایفای نقش پیشران توسط بخش غیر دولتی در رشد اقتصادی استان زنجان و راهکار بسیج و
حضور بخش غیر دولتی استان در این راستا
طرح پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری استنتاج شده از برنامه های توسعه صنعتی ،
کشاورزی  ،شهری و گردشگری و آماده سازی آنها برای ارائه به متقاضیان طرح های سرمایه
گذاری در همایش سرمایه گذاری خارجی

