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محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
 ضمن عرض خیر مقدم خدمت تمامی میهمانان گرامی ،خاطر نشان کردند باتوجه به مصوبات جلسات پیشین از روسای برخی اتحادیه ها وانجمن های استان جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آمده است.
 بنا به پیشنهاد تعدادی از دوستان جهت عدم انعکاس نامناسب بحث های شورا به بیرون از جلسه و همچنین ایجاد فضای آرام در شورا تصمیمبر این شد که خبرنگاران در جلسات دعوت نشده و اخبار جلسه از طریق روابط عمومی اتاق به اطالع خبرگزاری ها برسد.
 متاسفانه پایشی از نتایج شورای گفتگو در وزارت کشور انجام شده است که در این پایش رتبه استان زنجان  24در کل کشور می باشد کهبخشی از این نتایج ناشی از عدم توجه کافی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به مصوبات ارجاع داده شده به آنها می باشد و متاسفانه از
دستگاههای زیربط پاسخی در خصوص نامه های ارسالی در ارتباط با مصوبات دریافت نمیگردد.

دستور جلسه:
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -2پیگیری مصوبات پیشین شورای گفتگو
 -3بررسی نقشه های ساختمانی واحدهای تولیدی توسط اداره کار طبق ماده 78قانون کار
 -4بررسی مشکالت و معضالت پیش روی صادرات صنایع دستی استان
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

اسداله درویش امیری

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

4

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

محمد رضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

6

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

غایب

7

طاهری

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

نماینده

8

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

9

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

10

مسعود اطاعتی

مدیر کل سرمایه گذاری استانداری

حاضر

11

کریم شعبانی

مدیر کل حوزه استاندار

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

غفور حمیدی

حمیدی

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

نماینده

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

سید حسین مرتضوی

ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

ابوطالبی

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

نماینده

ابوطالبی
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د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

غالمحسین جمیلی

2

رضا نصیری

3

رحیم حاج نائبی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و ک شاورزی

حاضر

مرکز استان
رئیس اتاق تعاون استان

غایب

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غایب

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

نماینده

2

مهدی حمیدی

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

غایب

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

حاضر

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت  ،معدن و تجارت

غایب

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

غایب

8

حسن مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

غایب

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

سینا اشتری

هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر مرکز استان

حاضر

2

احمد نصیری

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

2

دکتر غنی

مشاور اتاق بازرگانی

3

افشین آشوری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

4

حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و و تجار

5

مرتضی عزیزپور

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان زنجان

6

سید محمود موسوی

رئیس اتحادیه تراشکاران زنجان

7

موسوی واسعی

نماینده گمرک استان زنجان

8

یحیی رحمتی

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

9

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن زنجان

10

نسیم اسالمیه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنان کارآفرین استان زنجان
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مصوبات
 -1مقرر گردید اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گزارشی از واحدهای دارای گواهی ایمنی و بهداشت (کارگاههای صنعتی و کسب و کارهای
کوچک) و همچنین آمار ناشی از حوادث کارگری را در کارگاههای دارای گواهی ارائه نمایند.

 -2مقرر گردید دبیرخانه شورا تمامی مصوبات  34جلسه برگزار شده از ابتداتاکنون را برر سی نموده و گزارش کامل و جامعی
استانی

در این خصوص در جلسه آتی ارائه نماید.
 -3مقرر گردید در خصوص اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تمامی همراهان به خصوص ارگانهای دولتی بایستی
همکاری الزم را با دبیرخانه شورا به عمل آورند

ملی و
فراگیر

