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

تاریخ جلسه:
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ساعت خاتمه:

محل نشست:
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اتاق بازرگانی زنجان

دستور جلسه
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -2بررسی وضعیت صنعت حمل و نقل در استان و مقایسه با سایر استانها
 -3ارائه گزارش عملکرد مصوبات قبلی
 -4ارائه گزارش عملکرد و تبیین انتظارات یکی از اتحادیه های صنفی استان زنجان
 -5سایر موارد
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان:
موضوعات مهم:
ریاست محترم اتاق و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با عرض خوش آمد گویی به میهمانان و تبریکسال نو و تاکید بر حرکت همه جانبه همه دستگاهها در راستای نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ٬بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را آغاز نمودند.
بررسی وضعیت حمل و نقلی استان و مقایسه آن با سایر استانها  ٬اعالم نظر و ارائه راهکارها و پیشنهادها در مورد وضعیتحمل و نقل استان
تاکید بر اصالح قیمت ها و کرایه های حمل و نقل در استان که مقداری از سایر استانها بیشتر به نظر می رسد. تاکید بر افزایش مشارکت صنف طالفروشان با اتاق بازرگانی در راستای تقویت و افزایش توان صادرات استان در زمینهصنایع دستی استان مرتبط با این صنف مانند بدلیجات ٬نقره و ملیله و همچنین حمایت اتاق از کلیه فعالین در این بخش در
جهت حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و کمک در بخشی از هزینه ها و هماهنگی ها و سازماندهی ها

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

3

جمشید انصاری

استاندار زنجان

2

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

1

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

4

ابوالفضل عباسچیان

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی

5

احمد غریوی

مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

6

حسین جعفری (نماینده)

مدیر کل جهاد کشاورزی

0

جواد صمدی (نماینده)

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

8

جعفر گلمحمدی (نماینده)

رئیس کل دادگستری استان

9

رضا خاتمی

نائب رئیس و دبیر اتاق تعاون

30

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

33

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

32

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

31

محمد نیکوخصال

مدیرگروه صنعتی نیکو

34

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

35

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

36

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

30

ایرج دست نشان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها

38

علی خدایی

مدیرعامل راه آهن شمالغرب زنجان

39

زید اله فتحی

رئیس انجمن صنفی رانندگان

20

مهدی خان احمدی

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل

23

عبداله اسماعیلیان

عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق

22

علی ابراهیمی

دبیر کمیسیون حمل و نقل اتاق

21

مهدی حمیدی

رئیس نظام مهندسی معدن

24

سید محمد صفایی

رئیس اتحادیه طال فروشان

اسامی اعضای غایب
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

3

رحیم عصفوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2

علی یگانه

شهردار زنجان

1

محمد اسماعیلی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان

4

حمید فاضلی

رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی

5

مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

6

احمد برکابیان زنجانی

مدیر کل گمرک

0

علی کالنتری

نائب رئیس اتاق بازرگانی

مشروح مذاکرات

جناب آقای ولی اله بیات ریاست محترم انجمن همگن برق و الکترونیک
بیان وجود مشکل نقدینگی برای اکثر واحدهای صنعتی و تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه خود که موجب به وجود آمدن
مشکالت عدیده در این حوزه با توجه به تغییرات نرخ ارز برای اکثر واحدها و اثر محسوس این تغییرات بر تشدید کمبود نقدینگی
و عاجز ماندن مدیران و فعاالن اقتصادی در حل این مشکل
در این زمینه پیشنهاد طرح تامین نقدینگی مختص واحدهای تولیدی از طریق شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت از جانب
ایشان ارائه شد.
جناب آقای مهندس ایرج دست نشان مدیر کل محترم حمل و نقل و پایانه های استان
ارائه گزارش وضعیت کلی حمل و نقل استان در قالب پاورپوینت .موارد مهم معرفی شده در گزارش شامل:
-

تعداد ناوگان باری به میزان  4893دستگاه  ٪6نسبت به سال قبل

 متوسط عمر ناوگان باری  36سال با  ٪1تغییرات منفی-

تعداد کل رانندگان بخش باری  6609نفر با افزایش  ٪8نسبت به سال قبل

-

تعداد شرکت ها و موسسات فعال باری به میزان  66باب و بدون تغییر

-

تعداد شرکت های حمل و نقل بین المللی در استان به میزان  2شرکت و بدون تغییر

 میانگین کرایه هر تن کیلومتر کاال حمل شده به میزان  940و مقایسه آن با سایر استان های همجوار-

نرخ متوسط هر بار نامه برای استان زنجان به میزان 310143

-

میزان مصرف بارنامه در سطح استان به میزان 102/900

-

عمده کاالهای حمل شده در استان به انضمام تناژ

تشریح سیستم نوبت دهی و بیان مزایای سیستم و عدم وجود مشکل در استان .همچنین اشاره به وجود دو روش سیستم حمل
بار به روش سنتی و سیستم نوبت دهی (  ٪65به روش سنتی و  ٪15از طریق سیستم نوبت دهی) .با توجه به سیاست پیشرو
کشور و برنامه های دولت ٬به نظر می رسد این سیستم ضرورت پیاده سازی داشته و حذف آن تبعات و آسیب هایی را به دنبال
خواهد داشت و در مقطع کنونی با شرایط موجود پیشنهاد حذف سیستم نوبت دهی صالح نمی باشد.
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ازسرمایه گذاران در بخش حمل و نقل حمایت وبژه به عمل خواهد آورد.
جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم اتحادیه صادر کنندگان استان
اظهار نظر در رابطه با مشکالت حمل و نقلی موجود در استان و وقتگیر بودن سیستم نوبت دهی در پایگاههای حمل بار و عدم
وجود کافی شرکت ها و موسسات داخلی و بین المللی در استان ٬با توجه به حجم معامالت و جابه جایی کاال و بار بین سایر استانها
و علی الخصوص خارج از مرز به کشورهای همسایه و نیاز استان به افزایش تعداد موسسات و شرکت ها در زمینه حمل و نقل کاال
اشاره به این موضوع که در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی و کارخانجات به دلیل نبود موسسات و شرکت های حمل و نقلی به
میزان نیاز استان ٬در صدد جابه جایی بار و کاالی خود به صورت مستقل توسط خود واحد تولیدی می باشند.
در خواست ایشان از مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان برای افزایش سهمیه تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی در

استان
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان
بر اساس برنامه های مصوب حوزه صنعت و با راه اندازی  4پروژه بزرگ در سال جاری و همچنین با اشاره به اینکه برخی از
واحدهای تولیدی در شرف ایجاد شرکت حمل و نقلی در مجموعه خود می باشند ٬خواستار ارائه اطالعات در ارتبا با ظرفیت
حمل و نقلی استان شدند ٬تا بتوان بر اساس این اطالعات برنامه ریزی های الزم جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل استان انجام
گیرد.
جناب آقای صفایی ریاست محترم اتحادیه طالفروشان
ارائه آمار صنف طالفروشان شهرستان زنجان:
 146 واحد طالفروشی
 32 واحد نقره فروشی
 39 واحد تعمیرات
 4 واحد آزمایشگاه
 9 واحد طالسازی
 41 واحد ساعت
از این تعداد در سال گذشته  20واحد تعطیل شده و پیش بینی می شود که  20واحد دیگر نیز در سال جاری در شرف ابطال وروانه
کسب خود قرار گیرند.
وجود امنیت الزم در حوزه طال و جواهر برای خریداران و فروشندگان و مزیت صنف طال فروشان در استان زنجان به لطف عدم
درگیری و ارتبا با دولتمردان
فروش عادالنه توسط فروشندگان و عرضه کاال به صورت شفاف و روشن از مزیت های این صنف به شمار میرود.
سه عامل نظارت کامل بر نرخ روز طال (به روز رسانی لحظه به لحظه قیمت ) و نظا رت بر قیمت اجرت و دستمزد در این صنف و
نظارت بر کیفیت و عیار طال از عوامل مهم موفقیت و امنیت در این صنف به شمار میروند.
با توجه به مشکالت اقتصادی موجود و عدم رونق بازار این صنف متحمل فشار بسیار زیادی بوده و همواره به دلیل وجود و تنوع
کاالی قاچاق و نمونه های مشابه خارجی متضرر میشود.
جناب آقای حاج نائبی ریاست محترم اتاق اصناف استان زنجان
 ٪00از حجم کل کاالهای موجود در بازار را گروه کاالهای قاچاق و برندهای خارجی تشکیل داده و تنها  ٪10به صورت قانونی و
مجاز در حوزه های مختلف بهداشتی ٬تکنولوژی ٬پوشاک و  ...به فروش می رسد.
ایشان معتقد بودند حذف یا فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کاری غیر منطقی می باشد.
جناب آقای مهندس انصاری استاندار محترم استان زنجان
 تاکید آقای استاندار به دستگاههای ذیربط در خصوص پیگیری مصوبات جلسات قبلی و ارائه گزارشات عملکرد خود درخصوصمصوبات در جلسه بعدی شورا
 -طبق مصوبات ارائه شده از سوی هیات وزیران برای تمامی استانها در خصوص اجرای ماده  25قانون بهبود فضای کسب و کار

مبنی بر اعالم هرگونه تغییر در سیاست ها ٬مقررات ها و رویه های اقتصادی در زمان مقتضی از طریق رسانه های گروهی ٬به
اطالع عموم برسد و این ماده در اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به واحدهای تولیدی ابالغ گردد.
 بر اساس شعار ملی سال  95با عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ٬دولت مجموعه برنامه های خود را برای اجرایی کردنسیاست کلی ابالغ نموده و کلیه ی پروژه های استانی به تمام دستگاههای مربوطه ابالغ شده است و بر اساس وظایف مشخص
هریک از دستگاهها ٬استانها موظف به اجرای پروژه ها بوده و برش استانی و هدفگذاری استانی در این راستا می بایست انجام
شود .برنامه های مذکور دو مخاطب داشته و مخاطب اصلی آن در اجرا ٬بخش خصوصی می باشد .توصیه می گردد اتاق بازرگانی٬
صنایع ٬معادن و کشاورزی استان با حضور دستگاههای اجرایی با تشکیل کارگروه تخصصی ٬با دعوت اتاق اصناف و اتحادیه ها٬
مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 طی سفر هیات چلیابینسک روسیه به استان زنجان و موافقت های اولیه در زمینه کشت فراسرزمینی ٬در آینده نزدیک استانزنجان فعالیت کشت فراسرزمینی خود را با در اختیار گرفتن حدود  3000هکتار زمین پیشنهادی آغاز خواهد نمود.

مصوبات
در سطح استانی:

 -3مقرر گردید سازمان حمل و نقل و پایانه های استان گزارشی جامع و کامل از سیستم نوبت دهی که در سایر
استانهای کشور ( اعم از استانهایی که این سیستم را پیاده سازی کرده اند و استانهایی که تاکنون این سیستم را
به کار نگرفته اند) ٬در اختیار دبیرخانه شورای گفتگو قرار داده و همچنین دالیل و مشکالت ناشی از حذف
سیستم نوبت دهی در استان زنجان را در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.
 -2پیگی ری مصوبات قبلی مورد تاکید قرار گرفت و از کلیه دستگاههای اجرایی درخواست شد نسبت به انعکاس
اقدامات خود اهتمام ویژه ایی داشته باشند.
 -1اتحادیه طالفروشان در خصوص توسعه تجارت طال و جواهر و صادرات آن به کشورهای همسایه و کشورهای
عربی اهتمام ویژه داشته و با مشارکت اتاق بازرگانی در جهت سازماندهی این امر اقدامات الزم را به عمل آورند.
 -4مقرر شداتاق بازرگانی با بهره گیری از متخصصان ٬فعاالن و ذینفعان بخش خصوصی در کمیته اقتصاد مقاومتی
استان همت و حضور ویژه داشته باشند.
 -5مقرر گردید در راستای ابالغیه ی ماده  25آئین نامه بهبود فضای کسب و کار ٬به جهت ایجاد ترازی در
قراردادهای بین شرکت های دولتی و واحد های تولیدی و جبران خسارت آنها ٬اتاق نسبت به تدوین قراردادهای
جدید مشارکت نمایند و همچنین نسبت به شناسایی قراردادهایی که مغایر با این قانون هستند ٬اقدام نمایند و
همزمان برای بهره برداری ٬نحوه اجرای این قانون به اطالع ذینفعان برسد.
 -6سازمان صنعت و معدن و مجموعه نمایشگاههای بین المللی کاسپین ٬نسبت به تعیین لیست عناوین نمایشگاهی
در سال  95و درج حداقل چند عنوان بین المللی در تقویم مذکور ٬اقدام و اهتمام نمایند.

در سطح ملی و فراگیر:

