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

تاریخ جلسه:
49/11/6

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

16:00

محل نشست:

11:00

اتاق بازرگانی زنجان

دستور جلسه
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا – موضوع ماده  7دستورالعمل (توسط رئیس و اعضای شورا)
 -2بررسی پیشنهاد تاسیس شرکت توسعه و عمران به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی
 -3بررسی پیشنهاد تشکیل ستاد حمایت از هنر چاقو در استان زنجان
 -9بررسی ماده  9قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در شورای گفتگو جهت تعیین کمیته بهبود کسب و کار در اتاق بازرگانی زنجان

پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان:
موضوعات مهم:
-1تقدیر و تشکر از حمایتهای مقام معظم رهبری در راستای راهبری دولت یازدهم در بحث نهایی شدن توافق ایران
و کشور های  1+5و تاثیر آن بر فعالیتهای بخش های مختلف کشور اعم از سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
-2تالش و حرکت جمعی وملی در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور جهت جبران عقب ماندگی به جهت
تحریم های ظالمانه سال های گذشته با هدف بهره برداری از فرصت پیش رو.
 -3اعزام هیات  100نفره از فعالین بخش خصوصی در معیت آقای رئیس جمهور به کشور ایتالیا و فرانسه ،و تاکید بر
نقش ارزنده بخش خصوصی در مذاکرات  ،مناسبات و فعالیتهای بین المللی.
-9تاسیس شرکت معین سرمایه گذاری با هدف ساماندهی و سازماندهی سرمایه های خرد مردم به سمت منافع کالن
استان به منظور استقرار و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و تبدیل آنها به مزیتها و تولید ثروت
-5اتاق بازرگانی به عنوان هیات موسس آمادگی پیگیری و تشکیل هیئت مدیره و اقدامات اولیه را دارد.

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

جمشید انصاری

استاندار زنجان

2

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

3

یگانه

شهردار زنجان

9

ناصر فغفوری (نماینده)

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

5

احمد غریوی (نماینده)

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

6

علی انصاری

نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی

7

جواد صمدی (نماینده)

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

1

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

4

جعفر گلمحمدی (نماینده)

رئیس کل دادگستری استان

10

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

11

حمید فاضلی

رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی

12

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

13

مجتبی زاده (نماینده)

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

19

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

15

مسعود علیاری

مدیرکل تامین اجتماعی

16

رحیم عصفوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

17

محمد نیکوخصال

مدیرگروه صنعتی نیکو

11

ابوالفضل بیات

دبیر اتاق تعاون

14

بیگدلی

رئیس اتحادیه چاقوفروشان

20

رحمتی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری
اسامی اعضای غایب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

محمد اسماعیلی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان

2

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

3

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

9

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

مشروح مذاکرات

جناب آقای مهندس بیگدلی مدیرعامل اتحادیه چاقوسازان
 -1هنرمندان چاقو سازی از بیمه هنرمندان محروم هستند و بسیاری از هنرمندان با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند
-2عدم بازاریابی مناسب از مشکالت این صنعت در زنجان است برای بازاریابی باید برنامه ریزی مناسبی داشت
 -3اشاره به مشکل صادرات چاقو به کشور های هدف
-9پیشنهاد اعزام هنرمندان ماهر زنجانی به کشورهای (آلمان و سوئد ) جهت آموزش ساخت چاقو به روش سنتی
-5با وجود یک هزار انواع قلم چاقو در زنجان ضروری است برای صادرات آن تالش بیشتری صورت گیرد
-6توجه جدی به بسته بندی مطلوب و مناسب چاقو .
جناب آقای رحمتی مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری زنجان:
-1تاکید بر حمایت جدی از هنر چاقو و صنعت چاقو سازی استان .
 -2اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری زنجان به منظور حمایت از صنعت چاقوسازی و هنر چاقو  9تا  5هزار بسته بندی با
طراحی گرافیک بسیار زیبا با هدف نهادینه کردن فرهنگ توجه به بسته بندی طراحی کرده است.
 -3عدم صدور مجوز صادراتی برای تولید از مهمترین مشکالت صنعت چاقو محسوب می شود
جناب آقای انصاری استاندار محترم زنجان:
 -1در خصوص بحث تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری نباید تصور ما این باشد که ایجاد یک شرکت در فعالیت سایر شرکتها مانع یا
خللی ایجاد می کند راه اندازی یک شرکت باید با برنامه ریزی مدون  ،دقیق و همراه با جدیت باشد چرا که صرف تاسیس یک شرکت
نمی تواند یک فعالیت اقتصادی به حساب آید.
-2اشاره استاندار به جذب منابع از دو روش :
الف  :تشکیل شرکت سهامی خاص واخذ وام از بانکها
ب :ایجاد شرکت سهامی عام
-3استاندار با تاکید بر اینکه در استان زنجان با مشکالتی جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی مواجهه هستیم به چند مورد اشاره
کرد:
نبود صاحبان سرمایه های بزرگعدم وجود روحیه کار گروهیتوفیق کم برخی از شرکتها در عملکرد گذشته خود -9ظرفیتهای استان در زمینه صنعت کانیهای غیرفلزی نظیر سیلیس ،آهک و سایر صنایع مانند کاشی و سرامیک استان که باید مورد
توجه مسئوالن ذیربط استان قرار گیرد.
 -5ظرفیت معادن سنگهای تزئینی باید پیش از پیش در استقرار واحدهای فرآوری آن مورد توجه قرار گیرد.
 -6ضروری است به منظور حمایت از صنعت چاقو سازی ستاد حمایت از هنر چاقو متشکل از اتاق بازرگانی ،اتاق اصناف ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه چاقوسازان به عنوان عضو در ستاد حمایت از
هنر چاقو فعالیت کرده و مشکالت موجود در این صنعت را مورد بررسی و راهکارهای مناسب را برای ارتقاء فعالیت های این صنعت ارائه
دهند.

مصوبات
در سطح استانی:

بند اول:
با پیشنهاد اتاق زنجان جهت تشکیل شرکت معین سرمایه گذاری موافقت گردید.
این شرکت در سه محور اصلی ذیل فعالیت خود را آغاز خواهد نمود:
-1تجهیز منابع برای جلب سرمایه گذاران بزرگ و مشارکت با آنان در ایجاد مجموعه های مختلف
 -2استفاده از ظرفیت ایجاد شده توسط این شرکت برای مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برای همکاری با
این مجموعه
 -3تهیه بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری برای ارائه به سرمایه گذاران
بند دوم:
با پیشنهاد اتاق زنجان جهت تشکیل ستاد حمایت از هنر صنعت چاقوی زنجان موافقت گردید و مقرر گردید اتاق زنجان با
تدوین چارت این ستاد متشکل از مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با هنر صنعت چاقو و همچنین تشکل های بخش
خصوصی نسبت به تشکیل این ستاد اقدام نموده و در جلسات آتی شورای گفتگو گزارشی از این اقدام را به شورا ارائه
نماید.

در سطح ملی و فراگیر:

