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

تاریخ جلسه:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

محل نشست:

بیست و ششمین جلسه

95/05/21

20:00

29:00

اتاق بازرگانی زنجان

دستور جلسه
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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 ضمن عرض خوش آمد گویی به میهمانان ،تبریکصمیمانه خود را در خصوص انتصاب استاندار محترم به سمت معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان اموراداری و استخدامی
کشور اعالم نمود و همچنین ابراز کردند استان زنجان زین پس خالء وجود یک شهروند زنجانی ،حامی ،دلسوز و همراه را حس
خواهد کرد که دلسوزانه برای این استان شبانه روزی تالش می کردند.
ایشان در ابتدای سخن به مشکالت حوزه تولید و واحدهای تولیدی و سختی ها به واسطه اعمال قوانین ،مقررات و بخش نامه
ها که باعث شده است مرتبا این بنگاهها با چالش های سختی روبرو باشند ،اشاره نمودند .ایشان از واقعه اخیر تحصن کارکنان
شرکت ایران ترانسفو ابراز نگرانی کرد و همچنین به علل وقوع چنین اتفاقاتی اشاره نمود .آنچه که به عنوان نکته مهم در این
باره مطرح شد عدم تاب و توان بنگاههای اقتصادی و فائق آمدن بر اینگونه مشکالت بود ،چرا که تمامی بنگاهها و واحدهای
صنعتی در کشور از یک الگو و الگوریتم قانونی خاص پیروی می کنند .همچنین کلیه راهکارها و شیوه اعتراض در چارچوب
قانون برای آنه ا تعریف شده و مشخص است که می بایست با حفظ فضای آرامش و منطق ،اعتراض و ناراحتی خود را بیان
کنند .نهادینه ساختن اینگونه اعتراضات در فضای اقتصاد ،صنعت و تولید استان و کشور نه تنها شیوه درستی نبوده ،بلکه از
طریق این شیوه نیز قادر به مطالبه حق و حقوق و تغییر نگرش مدیر عامالن و کارفرمایان نخواهند شد .ارائه رفتار حرفه ایی و
شایسته و درخو ر جایگاه آن صنعت و کسب وکار است که از طریق قانون با تدبیر و بررسی همه جوانب پیگیر درخواست خود
گردند .همچنین ادامه حیات بنگاه اقتصادی در هیچ حالتی میسر نخواهد بود مگر با وجود نیروی انسانی و پرسنل توانمند
خود.

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

2

جمشید انصاری

استاندار زنجان

1

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

3

ناصر فغفوری (نماینده)

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

4

احمد غریوی (نماینده)

مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

5

حسین جعفری

مدیر کل جهاد کشاورزی

6

جواد صمدی (نماینده)

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

0

حبیب یگانه

شهردار زنجان

8

رضا خاتمی

نائب رئیس و دبیر اتاق تعاون

9

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

20

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

21

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

23

محمدرضا فیروزه

عضو اتحادیه تعاونی های کشاورزی

24

مجتبی زاده (نماینده)

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

25

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

26

مهندس جعفری

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی

20

احمد برکابیان زنجانی

مدیر کل گمرک

28

مهندس شاهمرادی

مدیر عامل شرکت یاشیل قطره

29

عزیزپور

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان

10

بهروز ضرغام

عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات

اسامی اعضای غایب
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

2

ابوافضل عباسچیان

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی

1

مظفری

دادستان زنجان

3

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

4

محمد نیکو خصال

مدیر گروه صنعتی نیکو

5

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

0

مهندس حمیدنیا

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان

8

دکتر فرخی

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

مشروح مذاکرات

جناب آقای دکتر شاهمرادی مدیر عامل محترم شرکت یاشیل قطره
 طرح سوال در زمینه مطالبات بخش کشاورزی خطاب به اعضا شورای گفتگو (مطالبات کلزا کاران ،گندم و جو کاران استان) تولید گیاهان دارویی به شکل گلخانه ایی در دنیا بسیار مورد استقبال بوده و می تواند یکی از ارکان اصلی تولیدات گلخانه ایاستان باشد.

جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم جهاد کشاورزی استان زنجان
 مجموعه مطالبات بخش کشاورزی برای کل استان به میزان  150میلیارد تومان می باشد ،که تنها  460میلیون تومان از آنپرداخت شده است .مطالبات کلزا کاران به طور کامل پرداخت گردیده و تنها گندم و جو باقی مانده است .در حال حاضر  110هزار
تن گندم خریداری شده و پیش بینی می شود این مقدار تا پایان فصل خرید به حدود  300هزار تن برسد ،که در واقع  %30افزایش
نسبت به سال قبل را نشان می دهد .با مکاتبات صورت گرفته با دکتر نوبخت معاونت محترم رئیس جمهور امید بر آن است که تا
پایان سال با تامین نقدینگی از سوی دولت کلیه مطالبات تسویه گردد.
 با وجود  08گونه گیاهان دارویی در استان زنجان خالء صنایع وابسته و فرآوری آن در زنجان مشاهده می شود .ادامه همینروند (کاشت ،برداشت و صادرات خام گیاهان و بدون استحصال ماده موثره) هیچگونه سودآوری نخواهد داشت و با ایجاد صنایع
وابسته توسعه آن دور از انتظار نخواهد بود .تقویت بدنه علمی و تحقیقاتی در این بخش نیز مورد توجه است.

جناب آقای مهندس خاتمی نائب رئیس و دبیر اتاق تعاون استان
 اولین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون استان  13لغایت  18مرداد ماه درمحل مجموعه کارگران برگزار خواهد شد که حدود 80شرکت تعاونی جهت حضور اعالم آمادگی نموده اند.
 درخواست ارائه گزارش کامل در زمینه شرکت های تعاونی و بخش تعاون استان و معرفی عملکردها و همچنین نمایشگاههایمربوطه در جلسه آتی شورا به مناسبت هفته تعاون

جناب آقای بهروز ضرغام عضو محترم هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات
 مورد حائز اهمیت در ورود کاالها و اجناس برقی (تجهیزات موبایل ،لپ تاپ) و کاالهای پیشرفته ارتباطی می باشد که  23گمرکمجاز به ورود این کاالها می باشد .آنجه که موجب پیشرفت استان و ارتقاء جایگاه گمرک استان زنجان مدنظر است ،پیوستن
گمرک استان به جمع گمرکاتی است که مجاز به ورود چنین کاالهایی هستند .در صورت صدور مجوز ورود موبایل و لپ تاپ برای
گمرک زنجان کلیه عملکرد این گمرک به نحو بسزایی تغییر خواهد کرد .در این خصوص مکاتباتی با گمرک ایران صورت گرفته
است ولی به دلیل حساسیت و پیگیری شدید در تخلفات و احتمال بروز هرگونه تخلف و قانون شکنی در این حوزه اجازه و
موافقت صورت نپذیرفته است .حدود  3میلیارد آمار ترخیص ادوات  ITو الکتریکی در سال  94ارائه گردیده است .از آنجایی که
استان زنجان به عنوان قطب برق و  ITمعرفی شده است  ،ورود این استان به بخش تجهیزات موبایل و  ITبه نظر کارا و سودمند
خواهد بود .در صورت اخذ این مجور عملیات گمرک زنجان حدود  3برابر افزایش خواهد یافت.

جناب آقای احمد برکابیان مدیرکل محترم گمرک استان زنجان
 طی دو سه سال اخیر گمرک زنجان جزء  10گمرک اول کشور شناخته شده و از لحاظ ارزیابی عملکرد نیز در رتبه  2کشوری قراردارد .همچنین گمرک استان جزء  23گمرک مجاز کشور جهت ورود و خروج کاالهای برقی می باشد.

جناب آقای عزیزپور ریاست محترم اتحادیه عطار و سقط فروشان استان
 امروزه کشت گیاهان دارویی و درمانی و تامین انواع گیاهان دارویی مورد استقبال دنیا قرار دارد .کشت بومی و صنعتی درکشورطی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است .همچنین استان زنجان در گذشته در مورد دو گیاه شیرخشت و کتیرا قطب
فروش و صادرات گیاهان دارویی بوده است .در سال  94سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان زنجان به میزان  8هکتار برآورد
شده است که بیشترین سطح کشت شامل گیاهان کدو کاغذی ،آلوورا ،آویشن و بادرنج می باشد و میزان برداشت  44تن بوده و
بیشترین ارزش افزوده مربوط به روغن تخمه کدو کاغذی که به کشور آلمان صادر شده است ،می باشد .نزدیک به  21هکتار سطح
زیر کشت گل محمدی در استان وجود دارد که به میزان  94تن محصول برداشت شده که مشتری اصلی آن شهرستان کاشان
گزارش شده است .نکته قابل تامل در این باره صادرات این حجم گل محمدی از شهرستان کاشان به کشور فرانسه بوده که
متاسفانه استان ما از این سود بی بهره مانده است..
 تولید زعفران به میزان  50کیلوگرم در سطح استان گزارش شده است ،که در سطح زیر کشت  46هکتاری می باشد. استان زنجان به دلیل آب و هوا و اقلیم جغرافیایی قادر به کشت هرنوع گیاه غیربومی ایران می باشد که می تواند بیشترین مادهموثره را دارا بوده تا در تولید محصوالت دارویی به مصرف برسد.
عمده ترین مشکل در زمینه گیاهان دارویی در استان ،عدم بسته بندی مدرن  ،عدم آشنایی با بازار جهانی ،نبود شرکت هایخارجی جهت بسته بندی گیاهان دارویی  ،عدم آشنایی بازرگانان ایرانی با تولیدات گیاهی استان و عدم اطمینان کشاورز به فروش
محصول حاصل از کشت می باشد .با ایجاد واحدها و مراکز فرآوری این گیاهان در استان و با عمل آوری محصول اولیه به محصول
قابل ارزه و قابل استفاده در انواع داروهای خارجی می توان به ارزآوری بیشتری در این حوزه دست یافت.
 در سال گذشته شاهد آغاز فعالیت انجمن علمی گیاهان دارویی در استان بوده ایم و افزایش بیشتر فعالیت این انجمن در ادامهراه مد نظر می باشد .لذا پیشنهاد می گردد با اتخاذ تصمیمات و اعماالت ،فعالیت این انجمن را نسبت به قبل افزایش داد.
 اتصال چرخه تولید به چرخه فرآوری و بسته بندی و تکمیل زنجیره صادرات این گیاهان در آینده نوید بخش بهبود وضعیت اینحوزه خواهد شد.

جناب آقای مهندس جعفری معاونت محترم صنایع کوچک شرکت شرک های صنعتی استان
 بحثی که در ارتباط با صنایع کوچک در استان مطرح می باشد ،مبحث نیاز به تشکیل اتحادیه تامین مواد اولیه و نبود شرکتمدیریت صادراتی دارای مجوز استان است .پیشنهاد می شود یک تابلو اطالعاتی به توسعه صادراتی اختصاص یابد تا کلیه
نیازمندی ها و رویدادها در آن اطالع رسانی شود .فضای داخل و یا خارج شهرک محل مناسبی جهت استقرار تابلو مذکور خواهد
بود .همچنین تشکیل کنسرسیوم های صادراتی ،تعیین و بررسی وضعیتهمگاری اقتصادی با کشورهای هدف و سلیقه یابی مدنظر
قرار گیرد.

جناب آقای مسیبی معاونت محترم اقتصادی بازرگانی سازمان صنعت ومعدن استان
با توجه به ایجاد شرکت مدیریت صادرات دردوسال گذشته در استان زنجان و با نظر به نیمه فعال بودن آن امید است در آینده
شاهد فعالیت مجدد آن در استان باشیم و در مورد مدیریت و تعیین هیئت مدیره تصمیماتی اتخاذ گردد .رسالت سازمان صنعت و
معدن در ایجاد این شرکت و همچنین تالش برای حمایت آن محفوظ است.

جناب آقای مهندس انصاری استاندار محترم استان زنجان
 ایشان ضمن قدردانی از تبریکات صمیمانه اعضا ،به مشکل پیش آمده در خصوص شرکت ایران ترانسفو اشاره نمود .در اینخصوص جلسات متعددی با محوریت کمیسیون کارگری شورای تامین تشکیل شده و خواسته های مطروحه کارگران و آحاد مردم
مورد بررسی قرار گرفته است .سه محور برجسته مطالبات صنفی کارگران به شرح موارد زیر می باشد:
 -2اعتراض به واگذاری حدود  %30از سهام دولت (فرایندهای قانونی و همچنین بررسی صالحیت خریدران مورد توجه نبوده است)
 -1اعتراض به توزیع سود در مجمع عمومی مربوط به سال ( 94میزان سود در نظر گرفته شده برای هرسهم منطبق با وضعیت
واقعی شرکت نبوده است)
 -3اعتراض به تصمیمات هیئت مدیره در خصوص فروش برخی از اموال
تمام موارد در کمیسیون کارگری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این مورد اتخاذ گردید.از مراجع ذی صالح واگذاری
شرکت ها ( وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین شورای عالی واگذاری با ریاست رئیس جمهور که تنها مرجع تعیین صالحیت
واگذاری سهام دولت می باشد) درخواست گردید تا یکبار دیگر فرایند واگذاری سهامها ارزیابی گردد که آیا این فرایندها به
صورت قانونی در حال اجراست و یا مغایر قانون می باشد.
در خصوص برآورد و تقسیم سود از مراجع قانونی (دادگستری و شورای عالی بورس) درخواست گردید تا صورت های مالی شرکت
مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا انطباق و یا عدم انطباق میزان سود مورد نظر با قانون تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد تصمیمات هیئت مدیره مقرر گردید که تا زمان تعیین تکلیف دو مورد اول ،اجرا تصمیمات متوقف گشته و هیچگونه
اقدامی صورت نگیرد تا تصمیم گیری مجدد صورت گیرد.
دو نکته قابل تامل درخصوص برخی کارشکنی ها و اعتر اضات ناحق در فضای مجازی یا حقیقی مربوط به تنها عده ای خاص شده

که با قصد و انگیزه قبلی دست به چنین اقداماتی زده و موجب تحریک اذعان عمومی می گردد و در بیشتر موارد تحریک پذیری
ها توسط افرادی صورت می پذیرد که با نگاه کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در تضاد بوده و هیچ اشتراک منطقه ایی  ،فکری و
بومی منطقه ای ندارند .لذا بایستی با تمرکز و توجه بیشتر مانع از ورود انگیزه چنین افرادی به بطن اقتصاد و اجتماع استانمان
شویم.
 اولویت توسعه تولیدات و حجم تولیدات تجهیرات برقی می باشد چرا که با توسعه حجم تولیدات ،ناخواسته به مجوزهای موردنیاز گمرکی و مجوزات ورود و خروج تجهیرات برقی دست خواهیم یافت .این ایده که ابتدا می بایست مجوزها اخذ گردد و در
ادامه فعالیت ها آغاز گردد ،یک ایده مبتدیانه بوده و می بایست نگرش را تغییر داد .با توسعه صنعت الکترونیک و  ITتمامی
مجوزها به سوی استان زنجان سرازیر خواهد شد .در ادامه راه به دنبال آن باشیم که با اشاره به در اختیار داشتن پایه های صنایع
برق در استان ،در طول برنامه ششم توسعه کشور به یکی از قطب های  ITکشور نیز تبدیل شویم.
 حرکت به سمت قطب الکترونیک و  ITیک رویا نیست بلکه یک هدف گذاری علمی و عملی ست و نیازمند اراده و انگیزهسرمایه گذاران می باشد تا در حوزه های جدید فعالیت خود را آغاز نماید .همچنین نیازمند اقدامات محرک و مشوق برای
دستیابی به این مهم میباشد .استان زنجان در حال حاضر قطب برق کشور بوده و از لحاظ صادرات و واردات کاالهای برقی در رتبه
 1کشوری و از لحاظ تولید در رتبه  2کشوری قرار دارد .برای تبدیل از قطب برق به قطب الکترونیک راه پرفراز و نشیی پیشرو
نیست .بخش  ITنیز به صورت مستقل و جداگانه در حال توسعه است و با روند حاضر نمیتوان مانع رشد و توسعه این بخش شد.
 به نظر می رسد برای توسعه ک شت گیاهان دارویی در استان می بایست به فکر ایجاد واحدهای صنعتی مرتبط باآنها شد .چرا کهامروزه تولید صنعتی و علمی مورد توجه همگان می باشد.

مصوبات

در سطح استانی:
 گمرک زنجان مکلف گردید مکاتباتی با هماهنگی استاندار با گمرک کشور در خصوص پیوستن استان زنجان به جمع 5گمرک مجاز ایران در ورود و خروج ادوات برقی و الکترونیکی از جمله موبایل ،کامپیوتر و لپ تاپ صورت پذیرد ،تا در
صورت امکان این امتیاز به گمرک استان زنجان که در حال حاضر جزء  23گمرک مجاز تجهیزات برقی است ،تخصیص
یابد.
 مقرر گردید نقشه توسعه راه استان در حوزه تبدیل شدن استان به قطب برق و الکترونیک از طریق استانداری دراختیار دبیرخانه شورا قرار گرفته تا به شکل مناسب اطالع رسانی صورت پذیرد.
 جهاد کشاورزی مکلف گردید جهت بررسی سازگاری انواع گیاهان دارویی متناسب با اقلیم آب و هوایی و جغرافیاییاستان بازنگری انجام داده و در ادامه کلیه فعالیت های صنعتی مرتبط با آنها باز تعریف و ایجاد گردد تا شاهد توسعه
این بخش باشیم .خمچنین گزارش نتایج جهت پی گیری و اتخاذ سایر تصمیمات در اختیار دبیرخانه این شورا قرار
گیرد.
 پیشنهاد گردید از ظرفیت موجود تولید زعفران در استان به بهترین نحو استفاده شود و با در نظر گرفتن همین مقدارتولید اولیه زعفران (50کیلوگرم) به دنبال شیوه صحیح بسته بندی و فراوری آن باشیم .لذا سازمان جهاد کشاورزی با
مکاتباتی با استان خراسان در زمینه صنایع تبدیلی و بسته بندی ،درخواست شود تا محصول زعفران استان زنجان را
با نام و امتیاز استان بسته بندی نمایند تا استان بتواند به بهترین نحو محصول تولیدی را به فروش رساند.
 مقرر گردید در خصوص روند احیاء فعالیت شرکت مدیری ت صادرات استان که در سالهای گذشته دراستان تشکیل شدهبود و در حال حاضر نیمه فعال است ،یک بازنگری مجدد از سوی سازمان صنعت ومعدن انجام گیرد و مجددا به چرخه
فعالیت سازنده استان بازگردد.

در سطح ملی و فراگیر:

