صورتجلسه
چهاردهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
براساس دعوتنامه شماره /۱۹/۱۹ص در تاریخ  /۹////۱۹اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و
کشاورزی زنجان به عنوان دبیر خانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
چهاردهمین جلسه شورا روز سه شنبه مورخ  /////۱۹در محل اتاق بازرگانی برگزارضمن
.
طرح موضوعات مهم روز در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد
موضوعات مهم
رئیس اتاق زنجان:
پیگیری و تالش برای برگزاری جلسه کمیته حمایت قضایی استان
تالش برای برخوردهای مناسب و در خور شأن در پیگیری های قضایی با مدیران واحد های
تولیدی و کار آفرینان استان
تالش برای ایجاد پرواز زنجان – استانبول و استفاده مناسبتر از ظرفیت فرودگاه زنجان
برطرف کردن موانع و کاهش مراحل اداری فرایند سرمایه گذاری صنعتی،معدنی،توسعه
شرکتهای دانش بنیان صنعتی و تقویت همکاری دوجانبه ارتباط بخش صنعت و معدن با
دانشگاه
برنامه ریزی برای استقرار صنایع بزرگ در استان و شتاب دادن به توسعه صنعتی استان
زنجان
رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت:
توجه به تولید پایدار ،اشتغال و توسعه صادرات در دستور کار سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان زنجان پیرو اهداف دولت یازدهم می باشد.
تالش در جهت اجرایی شدن طرح واگذاری معادن بدون مزایده و تشریفات تا پایان شهریور
معاون برنامه ریزی استانداری:
تالش برای تاسیس شرکتهای مختلف با توجه به رویکرد خوشه ها در بخش های مختلف با
همت و اراده بخش خصوصی در غالب شرکتهای سهامداری فراگیر
دبیر اتحادیه صادر کنندگان:
لزوم رسیدگی به عدم شمولیت هزینه بیمه بار نامه های کاالهای صادراتی
نماینده انجمن برق و الکترونیک:
فراهم کردن شرایط عادالنه رقابتی برای تولید کنندگان داخل در مقایسه با همتایان خود
در خارج از کشور
استاندار:
عالوه بر صنعت مسئوالن باید سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و خدمات را نیز موردتوجه قرار دهند چرا که توسعه واقعی با سرمایه گذاری در تمامی بخش ها اعم از صنعت
 ،کشاورزی  ،و خدمات امکان پذیرخواهد بود.
-تغییر نگرش و باور مردم در جهت دهی به سرمایه های خرد مردم استان

ایجاد و تقویت زمینه و روحیه همکاری برای شکل گیری واحد های بزرگ با استفادهازسرمایه گذاران بومی و شهروندان
تحریک فرهنگ عمومی به منظور جایگزینی سرمایه گذاری از بخش زمین و مسکن بهتولید و خدمات
تصمیمات متخذه :
پیشنهاد تاسیس  ۹شرکت سرمایه گذاری با اهداف زیر و با محوریت بخش خصوصی به
منظور جلب مشارکت مردم در غالب شرکت های سهامی خاص
-۹شرکت بازرگانی و خدمات تجاری داخلی و بین المللی به منظور تقویت بخش بازرگانی و
افزایش صادرات شرکتهای تولیدی استان و سایر استانها
-/شرکت سرمایه گذاری با بهره گیری از مفهوم تولید بدون کارخانه در غالب برند استانی
-۳شرکت تولیدی محصوالت غذایی و فرآورده های لبنی و صنایع تبدیلی کشاورزی با
رویکرد تبدیل محصوالت استان به کاالی با ارزش افزوده باالتر
-۹تالش برای استقرار واحد تولیدی با برند خارجی در استان به منظور کاهش کاالی
قاچاق و استفاده از تجربیات قبلی سرمایه گذاری مشترک
الزم به توضیح است کلیه پیشنهاد های فوق به منظور حضور و مشارکت آحاد مردم وبهره گیری از سرمایه های خرد و تغییر فرهنگ سرمایه گذاری مردم شهر زنجان میباشد
توجه به بخش های مختلف تاثیرگذار در توسعه از جمله کشاورزی و خدمات-تالش همگانی برای تقویت و تغییر فرهنگ عمومی مردم در توسعه

