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

تاریخ جلسه:

ساعت شروع:

92/9/42

61:00

ساعت خاتمه:
61:00

محل نشست:
اتاق بازرگانی زنجان

دستور جلسه

پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان:
موضوعات مهم:
 -6اخیرا گزارشی از وزارت اقتصاد دارایی در خصوص ارتقای شاخص های فضای کسب و کار ایران منتشر شده که
فضای کسب و کار از رتبه  651به  661بهبود پیدا کرده که جای قدر دانی وجود دارد  ،ولی تاثیر مطلوب و کارایی را ما
همچنان در فضای اقتصادی جامعه شاهد نیستیم  ،چرا که این روند تاثیر کافی در جامعه اقتصادی نداشته ونشان
دهنده ی بسته بودن فضای اقتصادی کشور است.
 -4حذف مجوزها و استعالمات مورد نیاز برای دایر کردن یک فعالیت اقتصادی در حال شکل گیری است  ،بعضا
مشاهده میشود که بخشی از مسئولیتهای سازمان جهاد کشاورزی و صنایع تبدیلی از وزارت صنعت  ،معدن به جهاد
کشاورزی منتقل شده  ،یک سرمایه گذار و فعال بخش خصوصی بهتر از هرکس دیگری میتواند برای فعالیتهای خود
برنامه ریزی کند و مسئولیت آن را بپذیرد .
 -3جلوگیری از فعالیتها و رقابت پذیری بین فعالیت های مختلف چه در حوزه تولید  ،چه در حوزه خدمات سبب
انحصار طلبی می شود که این امر عدم بهره وری و نهایتا فساد را به همراه خواهد داشت
 -2تا کنون حمایت های واقعی از بحث صادرات و صادر کنندگان صورت نگرفته است که دراین راستا نیاز است
خصوصا در مورد بحث نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگا ن در جلسات کارگروه رفع موانع و جلسات
آتی شورای گفتگو طرح و بررسی شود.
 -5تنش های اخیر بین روسیه و ترکیه فرصتی بسیار ایده آل برای حضور تجار  ،فرصتهای بلند مدت  ،بازار اقتصادی
برای فعالین اقتصادی ایران و حتی زنجان باشد ( نیاز کشور روسیه به محصوالت کشاورزی بسیار چشم گیر است ،
روسیه یک کشور مصرف گراست.
 -1عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در بحث رقابت پذیری از حیث تعرفه های ورودی کاالی ایرانی با
سایر کشورها سبب عقب ماندن کشور در امر تجارت می گردد.
 -1پرداختن به بحث صنایع دانش بنیان و صنایع در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت و مورد توجه است و از آن
جهت که صنایع دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری های اقتصادی کشور توسعه را به دنبال دارد لذا
شناسایی واحدهای فعال و جدید در این حوزه در اولویت می باشد.
دستور جلسه:
 -6استماع گزارش از عملکرد اتاق تعاون زنجان و تبیین جایگاه و انتظارات واحدهای تعاونی استان
 -4ارائه دیدگاههای اتحادیه شرکتهای دانش بنیان استان
 -3بررسی چگونگی تسهیل فراگیر عضویت در اتاقهای بازرگانی به منظور پذیرش و حضور حداکثری ذینفعان
 -2سایر موارد

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

6

جمشید انصاری

استاندار زنجان

4

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

3

یگانه

شهردار زنجان

2

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

5

احمد غریوی

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

1

علی انصاری

نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی

1

جواد صمدی

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

1

ابوالفضل بیات

دبیر اتاق تعاون

9

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

60

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

66

حمید فاضلی

رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی

64

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

63

ابراهیم زادتوت آغاج

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

62

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

65

مسعود علیاری

مدیرکل تامین اجتماعی

61

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

61

رحیم عصفوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

61

مسعود علیاری

مدیرکل تامین اجتماعی استان

69

شریفی

مدیرکل امور مالیاتی استان

40

محمدی

مدیرعامل اتحادیه شرکتاهی تعاونی دانش بنیان
اسامی اعضای غایب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

6

محمد اسماعیلی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان

4

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

3

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

2

بشیر مقدمی

معاون و دبیر محترم ستاد سرمایه گذاری دادگستری استان

5

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

1

محمد نیکوخصال

مدیرگروه صنعتی نیکو

مشروح مذاکرات

جناب آقای سواری ریاست محترم اتاق تعاون:
-6عالقه مندانی که جهت اخذ مجوز ثبت شرکت های تعاونی به ادارت تابعه وزارت تعاون  ،کار رفاه اجتماعی مراجعه میکنند
عمدتا با موانع و مشکالتی مواجه میشوند که ضروری است به این موانع توجه گردد و جهت رفع آنها چه در سطح کشور چه در
سطح استان راهکارهایی ارائه گردد .
 -4اجرایی شدن ردیف  4بند ج ماده  9فصل سوم مندرج در (قانون اجرای سیاست های کلی اصل  22قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران) به منظور توسعه فعالیت های بخش تعاون
 -3هفت راهبرد اتاق تعاون از جمله ترویج فرهنگ تعاون  ،توسعه و توانمند سازی منابع انسانی و تامین مشوق های مالی به
شرکت های تعاونی و  ...بر اساس آخرین گزارشات  3151شرکت تعاونی در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد  4521شرکت
( )%11فعال هستند
 -2در شرکتهای تعاونی فعال  41هزار نفر شاغل میباشند .این شرکتها در  62گروه فنی  ،کشاورزی ،خدماتی ،مسکن  ،صنعتی ،
حمل و نقل ،معدنی  ،تعاونی های نظارتی و تعاونی های نوع جدید و غیره فعالیت میکنند
 64 -5اتحادیه و یک اتاق تعاون در شهرستان خدابنده در استان زنجان فعالیت میکند این اتحادیه در مباحث دانش بنیان
،کشاورزی ،صنایع تولیدی و شیمیایی  ،کشاورزی و دامپروری  ،مصرف  ،سهام عدالت و غیره مشغول به کار هستند
 -1بیشترین شرکتهای تعاونی با یک هزارو هفتادو سه مورد در بخش کشاورزی فعالیت میکنند.
در استان زنجان  521تعاونی خدماتی  249 ،تعاونی صنعتی  4405،تعاونی چند منظوره و  11تعاونی مسکن فعال میباشند .

دکترمحمدی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های دانش بنیان استان زنجان ضمن ارائه خالصه فعالیتهای این اتحادیه اظهار
داشت:
 -6برگزاری جلسات متعدد در معاونت علم و فناوری در زمینه های مختلف شرکتهای دانش بنیان برگزاری جلسات با سازمانها و
ارگانهای مختلف و برگزاری جلسات با واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و شرکت در نمایشگاه های مختلف به منظور معرفی
توانمندیهای اتحادیه از اقدامات انجام شده توسط دست اندرکاران اتحادیه تعاونی های دانش بنیان در استان زنجان است.
 -4مدارس و دانشگاهها بنیاد نخبگان  ،پارک علم و فناوری و مراکز رشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون و اتاق
بازرگانی زنجیره تشکیل شده توسط تالشگران اتحادیه تعاونی های دانش بنیان استان زنجان مطرح شده که سبب رشد و
شکوفایی شرکتهای دانش بنیان می شود.
 -3نخستین تعاونی دانش بنیان در حوزه استخراج ماده موثر داروهای گیاهی و تولید نانوداروهای گیاهی ضد افسردگی در استان
زنجان تشکیل شده است.
 -2اتحادیه تعاونی های دانش بنیان در نظر دارد تا به کشاورزی دانش بنیان در استان زنجان توجه ویژه ای داشته باشد به همین
دلیل در نظر دارد تا صنایع تبدیلی و بسته بندی را در راستای توجه به این موضوع در مناطق محروم روستایی توسعه دهد و تولید
را از شهرکهای صنعتی به این نقاط سوق دهد.
 -5امضای تفاهم نامه با اتاق تعاون و شهرکهای صنعتی صندوق فناوری ایرانیان صندوق فناوری های نوین و اخذ کارگزاری
ارزیابی دانش بنیان و امضا تفاهم نامه با شرکت بهین تراز بابت رسیدگی به امور حسابداری و حسابرسی شرکتهای دانش بنیان ،
پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاهی زنجان از جمله اقدامات انجام شده یا در حال انجام اتحادیه تعاونی های دانش بنیان
زنجان است.

جناب آقای انصاری استاندار محترم زنجان:
 -6مهندس انصاری در این جلسه اشاره ای به شرکتهای تعاونی مستقر در استان زنجان نمود که در حال حاضر نزدیک به  2هزار
شرکت تعاونی در استان که دارای جمعیت یک میلیونی است به ثبت رسیده که از این تعداد بیش از 4500شرکت تعاونی را فعال و
مابقی را راکد دانست.
گسترش شرکتهای تعاونی در جامعه مانعی ندارد ،پایین بودن هزینه های تاسیس و منع فعالیت های الزم از جمله مزیت های
شرکتهای تعاونی نسبت به شرکتهای خصوصی در زمینه تاسیس بوده به همین دلیل رغبت اعضاء برای تشکیل شرکتهای تعاونی
بیشتر از تاسیس بخش خصوصی می باشد (تعداد  2هزار شرکت تعاونی برای یک میلیون نفر جمعیت استان زنجان تعداد زیادی
است)
تسهیالت برای ایجاد شرکتهای تعاونی بیشتر است و معافیت های موجود در شرکتهای تعاونی انگیزه ای برای شرکتهای تعاونی
ایجاد کرده است.
قابلیت های استان در حوزه دانش بنیان  ،فناوری و  ITشناسایی و معرفی شود.
باید از حضور شرکتهادر بازارهای ملی و جهانی حمایت شود.
راه اندازی پارک علم و فناوری در استان زنجان باید یکی از محورهای مهم فعالیت باشد.

مصوبات
در سطح استانی:

در سطح ملی و فراگیر:

-6حذف بند  2ماده  56از فصل هشتم (تشکیل و ثبت تعاونی ها) و انجام تغییرات ثبتی قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ثبت و انجام هر گونه تغییرات و
مجامع شرکتهای تعاونی است که موجبات عدم تمایل اشخاص در فعالیتها با موضوع تعاونی را در کشور فراهم آورده و
خصوصاً درسالهای اخیر ثبت شرکت با ماهیت تعاونی کاهش یافته و شرکتهای تعاونی فعال اقدام به تغییر ماهیت از
تعاونی به سهامی خاص یا با مسئولیت محدود را نموده اند.
 -4اجرایی شدن ردیف  4بند ج ماده  9فصل سوم (سیاستهای توسعه بخش تعاون) مندرج در قانون اجرائی سیاستهای
کلی اصل  22قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور توسعه فعالیتهای بخش تعاون
 -3الزام عضویت تمامی شرکتهای تعاونی برای عضویت در اتاق تعاون به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین شرکتهای
تعاونی و نهاد باال دستی در شبکه تعاون کشور و نیز ارائه خدمات اتاق تعاون به شرکتهای تعاونی و بهره مندی از
توانمندیهای شرکتهای تعاونی در اقتصاد مقاومتی به جهت تحقق سهم  45درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی

