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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 خوشآمد گویی به میهمانان محترم وتبریک شب یلدای ایرانی ،خواستار حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت پربار شدن جلسات شورای گفتگو شدند و
اظهار امیدواری نمودند که در جلسات آینده حداقل یکی از نمایندگان محترم به جهت اهمیت جلسات شورای گفتگو در این
جلسات شرکت نمایند.
ایشان در ادامه به شکایتی که علیه یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در جلسات امور مالیاتی در ماه گذشته
اتفاق افتاده است ،اشاره نمودند .بنا به ظرفیت های قانونی و آئین نامه ها نمایندگان اتاق بازرگانی و برخی تشکل های بخش
خصوصی ملزم و موظف هستند که بنا ب ه رسالت و ماهیت جلسات مختلف به نمایندگی از بخش خصوصی و حمایت و دفاع از
این بخش در چهارچوب قوانین و مقررات در این جلسات شرکت نمایند ،ولی طرح و بررسی اختالفات این چنینی در نشست
ها و جلسات میان دستگاهی موجب بروز دل نگرانی و تشویش در اذهان عمومی شده و مانع چابکی در فعالیت ها می گردد.
در ادامه ایشان بر مشارکت هرچه بیشتر اعضاء حاضر در جلسه در بحث ها و دستور جلسات و حتی تدوین دستور جلسات
اشاره نمودند و متذکر شدند که همانگونه که از ماهیت شورای گفتگو مشخص می باشد اعضا جهت گفتگو و تعامل نظر بیشتر
حتی اگر در ارتباط با مسئولیت های ناشی از دستگاههای اجرایی آنها نباشد ،گرد هم جمع می گردند.
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جناب آقای حاج نائبی ریاست محترم اتاق اصناف استان
 ضمن عرض تشکر از دولت محترم به ویژه ریاست محترم جمهوری به جهت رونمایی از سند منشور حقوق شهروندی وهمینطور حقوق اساسی ملت و مردم در قانون اساسی ،این سند در دفاع از حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
 مشکلی که برای یکی از همکاران بخش خصوصی در خصوص هیئت های حل اختالف مالیاتی به جهت حمایت ایشان از یکی ازواحدهای بخش خصوصی ایجاد گردیده است یکی از نادرترین مواردی می باشد که در طول سالیان اخیر اتفاق افتاده است .از
جناب آقای استاندار به عنوان عالی ترین مقام دولتی در استان و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست
میگردد تا این موضوع با حساسیت بیشتری پیگیری گردد.
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
 با توجه به روال جلسات شورای گفتگو در راستای اخبار روز سه نکته عنوان می شود :اولین مورد افزایش  %45رشد حجمسرمایه گذاری صنعتی استان می باشد که از سوی وزارت صنعت و معدن اعالم شده است .در بخش دوم افزایش لیست بیمه
اجباری استان می باشد که بیش از  %85-83این لیست مربوط به حوزه صنعت استان است که در شهریور و مهر ماه سال جاری
حدود  2333نفر افزایش لیست بیمه مشاهده میگردد و همچنین  533نفر بازنشسته که با افراد جدید جایگزین شده است.
کارگاههای فعال در طول این مدت از  12969فقره به  10366فقره بر اساس اعالم سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته است.
تزریق تسهیالت بانکی پیرو طرح رونق اقتصادی از تیر ماه سال جاری صورت گرفته و مبلغ تسهیالت اعطایی به میزان 228
میلیارد تومان از کل بودجه  440میلیارد تومان دراستان توزیع شده است که این مبلغ تا پایان شهریور ماه به میزان  183میلیارد
تومان بوده است.

جناب آقای عباسچیان ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی
 دستگاههای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی دراستان وظایف قانونی خود را انجام میدهند .در این بین در صورتی کهموردی مشاهده گردد که برخالف ضوابط و وظایف محوله باشد با اعالم و گزارش به امور اقتصادی و دارایی که به عنوان نماینده
وزیر قابل بررسی و پیگیری است .موضوع دوم در خصوص اطالع رسانیبند و تبصره  5برنامه برنامه و بودجه ظرفیت هایی را برای
بخش خصوصی و دولتی ایجاد نموده که درآن مبلغ  125هزار میلیارد ریال پیش بینی گردیده است .با توجه به ابالغیه جدید
امکان تهاتر بدهی های دولت با مطالبات قطعی شده تا پایان سال  90با کلیه مخاطبین حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و نهادها
و غیره ممکن شده است.
جناب آقای نصیری ریاست محترم اتاق تعاون استان زنجان
 به استناد ماده  70قانون اصالح موادی از قانون اقتصادی جمهوری اسالمی و با ابالغ آئین نامه اجرایی ماده  124قانون برنامهتوسعه بخشی از وظایف حاکمیتی دولت به اتاق تعاون محول گردیده است که این وظایف به طور اختصار تشریح می گردد:
بررسی صورت های مالی شرکت های تعاونی به عهده اتاق های تعاون است.درانجام این وظیفه گاها مشکالتی به وجود می آید.
برای حل مشکل ،از مراجع قانونی و قضایی درخواست مساعدت (دادستانی محترم) صورت گرفته است .مشکل عمده در بررسی
صورت های مالی ارجاع به صورتهای مالی ما سبق می باشد .شرکت های تعاونی دارای مشکالت عدیده ایی میباشد که هیچگونه
نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد .آن بخش از نظارت که به اتاق تعاون در رابطه با این شرکت ها محول گردیده است نیازمند

الزامات ،زمینه و ابزارهایی است که درشرایط کنونی دراختیار این نهاد نیست .مشکل اصلی نبود نظارت کافی و الزم در بخشهای
مختلف من الجمله بخش تعاون است.
 مشکل دیگر درخصوص معرفی و انتخاب اعضاء تعاونی هاست چرا که با وجود روابط خاص و انتخابهای از پیش تعیین شدهاعضاء درتعاونی ها حضور داشته و فعالیت می نمایند و اغلب موارد حتی با وجود تعدد افراد درتعاونی ها اکثریت فعال نبوده و در
مجمع عمومی شرکت نمینمایند .حضور اعضاء در تعاونی ها به مدت سالیان دراز و بدون اعمال هیچگونه تغییر مدیریتی،
سیستمی و راهبردی یک رویه تکراری را در طول سال های فعالیت خود ارائه مینمایند .ضعف اصلی عدم کارایی مجامع تعاونی ها
می باشد .در زمینه برگزاری برنامه های ترویجی و آموزشی که یکی از وظایف محوله به تعاونی هاست ضعیف عمل کرده و با
مشکالت فراوانی مواجه هستیم .عدم اطالع اعضاء ،هیئت رئیسه و بازرسان از وظایف محوله به آنها و نبود تفکر روشن از حیطه
وظایف  ،مشخص نبودن اهداف و زمینه فعالیت شرکتها ،نبود زمینه های مناسب آموزشی در اختیار اتاق تعاون از دیگر مشکالت
قابل شمار اتاق تعاون می باشد .محدودیت اعتباراتی در حوزه آموزش به دوره و زمان خاص در فصول سال مانع از بهبود وضعیت
دراین زمینه می باشد.
 در زمینه تغییرات ثبتی تعاونی ها ،با توجه به جمع آوری مدارک و شواهد و بررسی دقیق پرونده های مرجوعه به اداره تعاون،در مراحل بعدی بررسی پرونده ها با اتالف وقت و عدم توجه کافی مواجه هستیم.
جناب آقای خاتمی دبیر محترم اتاق تعاون استان زنجان
 با توجه به قانون اقتصاد ،بخش عمومی به سه زیرمجموعه دولتی ،غیردولتی و تعاونی تقسیم بندی شده است. الزمه فعالیت بهتر تعاونی ها حضور افراد با انگیزه و دارای حس مشارکت جمعی باال می باشد .همچنین به روحیه جمعی وفعالیت های گروهی در مفاهیم اقتصاد مقاومتی به طور صریح اشاره شده است .با توجه به اینکه تعاونی های مسکن با مشکالت
فراوانی مواجه هستند در همین شرایط هم فعالیت ها و خدمات قابل توجهی را در سطح شهر ارائه نموده اند که می توان از این
خدمات به شهرک گلشهر ،کوی کاظمیه ،شهرک کارمندان ،شهرآرا ،زیباشهر ،نگین و اندیشه اشاره نمود .بلوکه شدن نزدیک به
 833میلیارد تومان از سرمایه مردمی در تعاونی ها از مشکالت قابل توجه در این حوزه میباشد .تقسیم اراضی در محدوده های
خارج از شهر اختیار اتاق تعاون موضوع قابل تاملی است که حدود  13612نفر در حال حاضر فیش تحویل این اراضی را در اختیار
دارند .فیش هایی که تماما خارج از محدوده بوده و برای متقاضیان صادر گردیده است 423 .هزار نفر جمعیت حال حاضر
شهرستان زنجان می باشد و این در حالی است که  5333سکنه خالی در شهر موجود است .واگذاری  %03از  709هکتار از اراضی
موجود به  8تعاونی فعال در استان می تواند کمک شایانی به مرتفع کردن مشکالت جانبی می نماید .واگذاری %63آن که به میزان
 444هکتار می باشد به وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد %13 .مابقی در اختیار اتاق تعاون و جهاد کشاورزی جهت احداث
مجتمع گلخانه ایی قرار گیرد.
 با توجه به بلوکه شدن مبلغ قابل توجهی از سرمایه های مردمی می توان با تغییر کاربری اراضی بالاستفاده از جمله باغات بهمحدوده داخل شهر و با قطعه بندی  033متری زمینهای در اختیار وزارت راه شهرسازی موجود در شهرک گلشهر کاظمیه
پاسخگوی نیازها و پیگیری های این گروه از متقاضیان باشیم.
 با توجه به اینکه نقل و انتقال بیشتر اراضی واگذار شده به تعاونی ها توسط اشخاص در بنگاههای معامالتی صورت می گیرد لذاهمواره آمار این اراضی از قالب اتاق تعاون خارج شده و به طور دقیق اعالم نمیگردد .برای حل این مشکل اتاق تعاون اقدام به
طراحی هولوگرام معتبر اقدام نموده است .با طراحی این هولوگرام پس از این می بایست کلیه معامالت و خرید و فروش های
اراضی در قالب تعاونی ها ثبت گردند.

 همچنین در خواست میگردد برای جلوگیری از مشکالت جانبی هیچ یکی از ادارات ،نهادها و ارگانها به صورت مستقیم باتعاونی های مذکور وارد معامله نشده و ارجاعات قانونی آنهادر قالب اتاق تعاون صورت گیرد.
 مطلب آخر زمین هایی است که کاربری آموزشی داشته و در اختیار تعاونی هاست و تنها در صورتی این اراضی میتواند بهآموزش و پرور ش واگذار گردد که با این کاربری ساخت و ساز در آنها صورت گیرد .از طرفی به دلیل کمبود بودجه آموزش و
پروش جهت ساخت و ساز این اراضی پیشنهاد میگردد با مشارکت اتاق نسبت به شناسایی ،انتخاب و معرفی سرمایه گذارانی که
عالقه مند به ساخت مهدکودک ،مدارس غیرانتفاعی ،موسسات آموزشی هستند اقدام گردد.
 مشکالت شرکت های تعاونی قابل حل بوده و با تشکیل مجمع ،از سرگیری فعالیت ها ،جمع آوری مدارک و شواهد و با اطالعرسانی جمعی به افراد این زیرمجموعه ها میتوان تعداد دقیق اعضا را شناسایی نمود .در مرحله اول احصاء تعداد اعضاء تعاونی ها
و در گام بعد انتصاب کارشناسان حسابداری ،حقوقی و کامپیوتر در هیئت مدیره آنها تعیین گردد تا به طور کاربردی تری
مشکالت چندین ساله این جامعه متضرر در این حوزه برطرف گردد.
جناب آقای دکتر غریوی مدیر کل محترم اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی زنجان
 بخش تعاون استان دارای نقاط قوت بسیاری میباشد .در حال حاضر در سطح استان  263تعاونی مسکن وجود دارد که از اینتعداد  77تعاونی فعال بوده و در سال جاری تعداد  113تعاونی مسکن غیرفعال به دلیل عدم فعالیت اقدامات قانونی د رجهت
انحالل آنها صورت گرفته است .در طول سال های گذشته بخش تعاونی های مسکن  29994قطعه زمین و 4182واحد مسکونی
توسط تعاونی های مسکن غیرمهر در اختیار مردم استان زنجان قرار داده اند.در ارتباط با طرح مسکن مهر تعداد  8تعاونی
درسطح استان فعالیت داشتند که  0922واحد مس کونی در شکل تعاونی های مسکن مهر دراختیار مردم قرار گرفت و استان
زنجان نسبت به سایر استانها تعهدات خود را در بخش مسکن به طور کامل به انجام رسانده است.
 به جهت ساماندهی به این بخش در سال  1092بخشنامه ایی را و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر نمودند که بر اساس اینبخشنامه کمیته ساماندهی به تعاونی های مسکن در استان شکل گرفت و اتاق تعاون نیز به عنوان عضو این کمیته حضور دارد.
 در خصوص برون سپاری نیز اداره کل تعاون زنجان جزء پیشگامان این موضوع در بین سایر استانها وده و در این خصوص تفاهمنامه ایی با اتاق تعاون منعقد گردیده که بر اساس آن هفت فعالیت که در ارتباط با وظایف تصدی گری می باشد ،به اتاق تعاون
واگذار گردید.
 درخصوص نظارت ،از سوی اتاق تعاون و هم از طریق اداره کل تعاون این امر هم از طریق سیستم و هم به صورت مستقیم باحضور کارشناسان بر عملکرد تعاونی های مسکن صورت می گیرد که اقدامات مناسبی در راستای ساماندهی تعاونی ها شکل
گرفته است .در حال حاضر تعداد  4356مورد تعاونی در سطح استان وجود داشت که با بررسی های الزم تعداد  1733تعاونی فعال
استان احصاء گشته است.
جناب آقای دکتر یگانه شهردار محترم زنجان
 در خصوص بحث طرح جامع زنجان و جمعیت پذیری زنجان در حال حاضر در کارگروه حوزه امور عمرانی طرح جامع شهر زنجاندر دست بررسی می باشد که برابر 4سناریوی جمعیتی که تدوین گشته است در حال حاضر  6433هکتار محدوده طرح تفصیلی
می باشد که طبق پیش بینی های انجام شده تا  23سال آینده به افق جمعیتی پیش بینی شده نخواهد رسید و امکان افزایش
محدوده شهری به هیچ وجه وجود ندارد و حداقل جمعت  733هزار نفر در مرکز شهر در همین محدوده گنجایش دارد.
 -در خصوص زمین  72هکتاری که در اختیار وزارت راه و شهرسازی می باشد ،برنامه هایی درسازمان مربوطه تدوین گشته است.

زمین های شهرک کارمندان از حدود 25سال پیش جز اراضی در اخ تیار و مالکیت شهرداری زنجان می باشد و طی فراخوان
مشارکتی در این اراضی در روزهای آتی عملیات مرکز رفاهی ،تفریحی و تجاری در آن محل آغاز خواهد شد.
 در خصوص دریافت حق و حقوق شهرداری از بابت ماده  131قانون شهرداری ها ،درتاریخ  1093/2/28ماده  131اصالحیه قانونشهرداری ها توسط رئیس محترم شورای اسالمی مصوب گردید که بر اساس آن در اراضی با مساحت بیش از  533مترمربع که
دارای سند مالکیت شش دانگه است ،شهرداری محل برای تامین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی تا  %25و همچنین برای تامین
اراضی مورد نیاز احداث معابر تا  %25زمین را می تواند دریافت نماید.
 در مورد بحث آماده سازی اراضی فاز  5و  6گلشهر کاظمیه شهرداری زنجان طبق قانون و مقررارت مکلف است از شهرک ساز وشرکت های تعاونی طبق مواد  22تا  26فصل چهارم مربوط به قانون زمین شهری کل طرح آماده سازی را که شامل عملیات
زیربنایی و روبنایی می باشد ،بایستی شرکها انجام داده و سپس شهرک را تحویل شهرداری دهند که این عمل هنوز در مورد این
زمین ها صورت نگرفته و شرکت ها مکلفند هرچه سریعتر در این مورد اقدام نمایند.

جناب آقای مهندس درویش امیری استاندار محترم زنجان
اساس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بسیار مفید و سازنده می باشد چرا که با حضور مسئولین از بخش های مختلفاقتصادی و اجرایی اهمیت و تاثیر جلسات دوچندان می گردد.
 ایشان در ادامه از فعالین حوزه صنعت ،معدن و بخش تولید به دلیل حضور فعال آنها و همچنین مدیران محترم که سبب رشد %45صنعتی استان گشتند و همچنین از همراهی بانکهای استان علی الخصوص بانک های دولتی که در طول  4ماه گذشته نقش
بسیاری رادر طرح رونق و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داشتند قدردانی نمودند.
  %52از مجموع درآمد استان مشمول بخش مالیاتی می باشد و  %48از آن مربوط به سایر بخش ها می باشد. در ارتباط با منشور حقوقی شهروندی ،هرچه جامعه از حقوق خود و قانون اساسی آگاهتر باشند اداره جامعه آسانتر می باشد ومردم میتوا نند از حقوق خود بهتر دفاع نمایند و بایستی مردم بیش از این از حقوق و قانون مطلع باشند .آنچه که درحال حاضر در
محاکم قضایی با آنها درگیر هستند عدم آشنایی مردم با قانون و حقوق اساسی خود می باشد .درآستانه  08سالگرد پیروزی
انقالی اسالمی رونمایی از منشور حقوق شهروندی نقطه عطفی در سازندگی شهری ،فرهنگی و اجتماعی برشمرد.
اقتصاد تعاونی از جمله مسائلی است که در کشور ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و در گذشته اقدامات آن بسیار موثر وسازنده بود اما با گذشت زمان به دلیل عدم نظار ت دقیق بر تعاونی ها ،این ارگان از مسیر اصلی خود خارج شد .با توجه به اینکه
اقتصاد در سه مفهوم دولتی ،غیردولتی و تعاون ی در کشور تعیین گردیده است لذا انتظار می رود در سال های آتی سهم دولت از
بدنه اصلی اقتصاد در کشور به کمترین میزان خود مبدل گردد.
 شورای عالی شهرسازی کشور معتقد است در  6433هکتار اراضی محدوده شهری زنجان قابلیت استقرار و زندگی  733هزار نفرجمعیت وجود دارد و در حال حاضر جمعیت شهر زنجان حدود  453هزار نفر می باشد که با آمار فوق زنجان دارای  253هزار نفر
ظرفیت می باشد .این جمعیت نیاز به خدمات و حمایت دارند و چنانچه محدوده شهری افزایش یابد بایستی این خدمات و حمایتها
نیز بایستی افزایش یابد .در کمیسیون ماده ،5افزایش محدوده شهری زنجان به تصویب رسیده و دستور آن به شورای عالی
شهرسازی ارجاع داده شد ولی این شورا مصوبه مذکور را تایید ننمودند.
همچنین در خصوص کنترل تعاونی ها بایستی این امر از سوی اتاق تعاون صورت پذیرد که نقش اداره کل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی نیز در این بین بسیار حائز اهمیت می باشد و بایستی اتاق تعاون نیز از سوی اداره کل تعاون به خوبی حمایت گردد تا
مانند اتاق بازرگانی که در استان خوش درخشیده است ،اتاق تعاون نیز به موفقیت های الزم دست یابد.

مصوبات

در سطح استانی:
 مقرر گردید نظارت تعاونی ها زیر نظر اتاق تعاون بوده و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حمایت الزم را دراین زمینه ازاتاق تعاون انجام دهد.
 مصوب گردید هیچکدام از نهادها و ارگانها به صورت مستقیم با تعاونی های استان مکاتبه ننموده و ارجاعات قانونی آنهادرقالب اتاق تعاون صورت گیرد.
در سطح ملی و فراگیر:

