گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
شماره نشست:
بیستمین جلسه

تاریخ جلسه:

ساعت شروع:

49/8/62

ساعت خاتمه:

62:00

68:00

محل نشست:
اتاق بازرگانی زنجان

دستور جلسه

پیش از دستور جلسه:
موضوعات مهم:
 -6پیگیری جدی عملکرد کمیته پسا تحریم به دلیل تاثیر گذاری بر بخش خصوصی( .کمیته پسا تحریم کمیته ای
است که در راستای شناسایی توانمندی های مورد نیاز در استان تشکیل شده است)
-6برنامه ریزی در راستای افزایش جذب هیات های مختلف تجاری که به تهران و یا سایر شهرستان ها عزیمت می
نمایند ،چرا که زنجان به جهت موقعیت جغرافیایی استعداد بهره مندی بیشتری از این فرصت ها را دارد.
 -3تالش برای شناسایی فرصت های بهینه ،انتخاب اولویت ها و پیگیری مسئولین اجرایی در راستای توفیقات
استان ایجاد بستر الزم برای استفاده از فرصت های پیش آمده.
 -9برنامه ریزی و حمایت بخش حمل و نقل به عنوان ظرفیت توسعه ای
 -5از آن جایی که شرکت های خارجی حمل بار مشمول پرداخت بیمه نیستند برخی از شرکتهای داخلی درصدد
برآمده اند به جای استفاده از کامیون های داخلی و شرکتهای داخلی برای حمل بارهای صادراتی خود از کامیون های
خارجی با رانندگان خارجی استفاده نمایند که این امر به شرکتهای باری کشور صدمه می زند همچنین برای
شرکتهای صادرکننده نیز مشکل ایجاد می کنند.
 -2برنامه ریزی زمانبندی شده برای طرح موارد و مشکالت موجود انجمن ها ،تشکیالت و اتحادیه ها در جلسات آتی
شورا.
-7با توجه به این که محصوالت واحدهای صنفی زنجان غالباً موارد مصرفی عموم مردم نیست و بسته تحریک تقاضا
به این بخش اختصاص داده شده است زنجان از این بسته بهره مند نمی شود که پیشنهاد می شود با پیوند صنوف
توزیعی و تولیدی شرایطی فراهم شود تا بسته تحریک تقاضا در زنجان نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.
دستور جلسه:
 -6تبیین انتظارات صادرکنندگان از سازمان تامین اجتماعی پیرامون مسائل حمل و نقل
 -6ارائه گزارش از وضعیت اصناف و تبیین انتظارات واحدهای صنفی استان
 -3سایر موارد

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

6

جمشید انصاری

استاندار زنجان

6

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

3

یگانه

شهردار زنجان

9

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

5

محمدرضا یوسفی

معاون مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

2

مهدی قهرمانی

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی

7

جواد صمدی

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

8

ابوالفضل بیات

دبیر اتاق تعاون

4

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

60

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

66

محمد نیکوخصال

مدیرگروه صنعتی نیکو

66

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

63

ابراهیم زادتوت آغاج

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

69

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

65

مسعود علیاری

مدیرکل تامین اجتماعی

62

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

67

رحیم عصفوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

68

مسعود علیاری

مدیرکل تامین اجتماعی استان

64

شریفی

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان
اسامی اعضای غایب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

6

محمد اسماعیلی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان

6

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

3

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

9

بشیر مقدمی

معاون و دبیر محترم ستاد سرمایه گذاری دادگستری استان

5

حمید فاضلی

رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی

2

ابوالفضل عباسچیان

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی

مشروح مذاکرات

جناب آقای مهندس انصاری استاندار زنجان:
-6شرکت های صادراتی موظف به استفاده از ناوگان ه ای داخلی برای حمل و نقل بار خود هستند و همچنین موظف
هستند مالیات این بخش را هم بپردازند.
 -6کسی که از سایر کشورها در ایران حضور پیدا کرده و خواهان کار باشد باید کارت کار برای او صادر شود و در غیر
این صورت نه تنها پرداخت بیمه برای او اجباری می شود بلکه جریمه سنگین نیز می بایست بپردازد.
-3دولت حق بیمه  37درصد از اعضای صندوق تامین اجتماعی را می پردازد به عبارت دیگر هزینه یک سوم بیمه
شدگان را دولت پرداخت می کند.
 -9بدلیل باال بودن تعداد مستمری بگیران و کم شدن تعداد بیمه شدگان تراز صندوق های بیمه های تامین اجتماعی
منفی است به عبارت دیگر نزدیک به  96میلیارد تومان در سال سازمان تامین اجتماعی ،مستمری پرداخت می کند و
ورودی این سازمان کفاف این مبلغ را نمی دهد.
 -5بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی  665هزار میلیارد تومان یعنی سهم یارانه سه سال کشور است که برای
پرداخت این بدهی اوال باید از معافیت های بی حساب کتاب جلوگیری کرد و ثانیا تعداد مشمولین بیمه تامین اجتماعی
را افزایش داد.
 -2اصناف بدلیل اداره امور داخلی خود سازمان ،خصوصی ترین بخش خصوصی کشور است و اداره این صنوف دارای
مقتضیات متفاوتی است و محدودیت های خاصی برای صدور مجوز ایجاد کرده اند بر این اساس انتظار می رود دولت
نظارت بیشتری به کار اتحادیه ها داشته باشد تا جلوی محدودیت های غیرضروری گرفته شود.
 32-7هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که  30هزار واحد مجوز دارند .یعنی  650هزار نفر به طور متوسط در استان
از محل اصناف اقتضاء می کند و کامال توسط خودشان اداره می شوند.
 -8سرمایه گذاری های کوچک در توسعه بخش صنعت تاثیر گذارند و در نوسازی و ساماندهی آنها شهرداری نیز یاری
می کند.
 90 -4درصد کارگران در بخش صنعت هستند و  20درصد آنها در بخش تولید صنوف صنعت مشغول هستند ،همانگونه
که افزایش و توسعه صنوف تولیدی مدنظر رهبر و دولت است و با حمایت و سهولت مجوز برای سرمایه گذاری های
کوچک و مقابله با معافیت آنها می تواند تاثیر گذار باشد.
 6/9 -60درصد متوسط ارزش افزوده بخش خدمات استان زنجان است یعنی ارزش افزوده بخش خدمات زنجان  90درصد
باالتر از نرم کشور است.
با توجه به اینکه در آمار موجود  96درصد اقتصاد استان را بخش خدمات تشکیل می دهند یا  92درصد اقتصاد استان را
بخش خدمات تشکیل می دهد اما در مقابل به ترتیب  33درصد و  37درصد از اشتغال استان را نیز این بخش تحت نظر
دارد به عبارت دیگر استان زنجان  60درصد در بحث اشتغال نسبت به اقتصاد استان عقب تر است این امر موجب باال
بودن  90درصد ارزش افزوده بخش خدمات استان نسبت به کشور است.

جناب آقای فغفوری رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان:
-6سهم اشتغال استان به ترتیب  37هزار نفر در بخش صنعت 60،هزار نفر در بخش معدن و در بخش بازرگانی و صنوف
بیش از  650هزار نفر این نشان دهنده تاثیر گذاری بخش صنوف به اشتغال استان است.
 -6با توجه به ابالغ های انجام شده در را ستای بهتر شدن فضای کسب و کار که سهولت برای صدور مجوز صنوف ایجاد
شود تعداد صنوف مجوز گرفته در سه ماه اول امسال  300فقره بوده و در سه ماهه دوم یک هزار و دویست فقره بوده که
نشان از افزایش سه برابری ایجاد فضای کسب و کار دارد.

جناب آقای حاج نائبی رئیس اتاق اصناف:
 -6اصناف به عنوان قدیمی ترین نماد مدنی کشور از چهار بخش تولیدی ،توزیعی ،خدماتی و خدمات فنی تشکیل شده
است که از وظایف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) اجازه تصویب کسب و کار
ب)مشارکت در تعیین قیمت ها و تثبیت آن در راستای تنظیم بازار
ج)نظارت بر کیفیت کاالهای تولیدی
د)ایجاد شهرک های صنعتی
ه)خروج صنوف آالینده از بافت شهر بویژه مناطق مسکونی
 40 -6درصد نظام توزیع کشور در بخش اصناف صورت می گیرد.
 3 -3میلیون واحد صنفی در سطح کشور وجود دارد که  35766واحد ان در استان زنجان قرار دارند و  65236واحد در
شهرستان زنجان در غالب  62اتحادیه صنفی ،یعنی  67درصد جی تی پی کشور مربوط به بخش اصناف است و  92درصد
اشتغال کشور نیز در بخش خدمات است.
 -9تنها نسخه شفابخش خروج از رکود ،اعتماد و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
 -5انتظارات اصناف از دولت نیز به این ترتیب می باشد:
الف) امکان نقش آفرینی اصناف در بهبود فضای کسب و کار
ب) اصناف به عنوان سنبل کسب و کارهای کوچک و متوسط
ج) با توجه به سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ،ایجاد اشتغال و توسعه اشتغال در ارائه تسهیالت مورد اولویت قرار
گیرد.
د) فراهم نمودن اصول اصناف در بخش خدمات در س یاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در بخش
کالن اقتصادی
ه) امکان استفاده از صندوق توسعه ملی به منظور نوسازی گسترش و توسعه اصناف تولیدی مورد انتظار این بخش می
باشد.

