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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

شماره نشست 47:

تاریخ جلسه 98/08/21 :

ساعت شروع 10:30 :

محل نشست :اتاق بازرگانی

ساعت خاتمه12:30 :

دستور جلسه

(به نام خدا)
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای علی یگانه فرد رئیس محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با نام و یاد خدا و با عرض سالم و خیر مقدم و
قدردانی از حضور مدیران و مسئوالن استان بابت حضور در چهل و هفتمین جلسه شورا  ،در ابتدا مروری بر اخبار مهم روز داشته و گزارشی در خصوص پیمان
اوراسیا و یادداشت های تفاهم ایران انتخاب شده که به صورت خالصه ارائه خواهد شد .در اینجا الزم میدانم از زحمات و تالش های جناب آقای غالمحسین
جمیلی تشکر ویژه داشته و در ادامه امیدوار هستم جایگاه بخ ش خصوصی همچنان بیش از قبل ارتقا یافته و از مشارکت و همکاری سایر فعاالن بهره مند شویم.
در ادامه با عضویت فراگیر تمام طیف های اقتصادی  ،اتاق را به صورت برنامه محور پیش ببریم .در پایان جلسه موضوع پیگیری مصوبات جلسه  41شورا در
خصوص حق آبه کشاورزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دستور جلسه:
 -1 -1استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت حوزه های تخصصی معادن و بررسی برنامه های پیشنهادی فعاالن معدنی استان
-2

(پییگیری مصوبات) -2گزارش شرکت آب منطقه ای در خصوص بند  6مصوبات جلسه  41شورا مورخ  98/03/05پیرامون موضوع اخذ آب بها از صنایع وابسته به کشاورزی

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

دکتر فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

3

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

4

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

5

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

6

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات استان

حاضر

7

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

8

ابوالفضل عباسچیان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

9

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

10

محمدرضا یوسفی

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

11

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

12

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

13

مسعود علیاری

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

قاسمی

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب
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4

سید مرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان

غایب

2

محسن کرمی

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی یگانه فرد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

پرویز رمضانلو

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

نماینده

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده
داریوش قره داغی

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

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

نماینده

فتح اله کمالی

2

رضا کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

غایب

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

سید اصغر صفوی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

حاضر

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

حاضر

6

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

7

محمدباقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

غایب

8

رسول بیات

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان

غایب

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

1

مرتضی عزیزپور

ریاست اتحادیه عطاران و سقط فروشان استان

حاضر

2

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

حاضر

3

اصغر نجاری

دبیر خانه کارگر استان زنجان

حاضر
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حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان زنجان

حاضر

5

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

حاضر

6

علیرضا حیدری

ریاست سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

نماینده

مهدی حسنی

7

حسین آبساالن

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان

نماینده

علی اسدی

8

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

9

ولی اله منصوری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

10

محسن حمیدی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

11

مهدی رنگ رونا

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

نماینده

12

محمود ضرابی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

13

سهند علی فالحی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

14

علیرضا حجازیان

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

15

محسن عطائیان

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

16

غالمحسین جمیلی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

17

هاشم حاج علی اکبری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

18

داود سقائی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

19

صمد یوسفی اصل

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

20

داود باقرزاده خرسندی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

21

غالمحسن حسن نژاد

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

22

عبدالحسین علی اکبری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای

حاضر

23

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان

نماینده

24

خلیل آقاجانلو

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

حاضر

25

سید محمد علویون

رئیس هیأت امنای بازار بزرگ زنجان

حاضر

26

رضا خاتمی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای کشاورزی استان

غایب

27

احمدلو

مدیرعامل شرکت گاز استان

حاضر

28

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

نماینده

29

محسن علمدار

مدیر کلینیک کسب و کار استان

غایب

30

حسن امانلو

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان

حاضر

31

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن استان

حاضر

32

ناصر آذرگشسب

بهره بردار معدن آهن گلجیک

غایب

33

شهسواری

بهره بردار معدن آهن ارجین

غایب

34

کوشا

بهره بردار معدن خاک صنعتی خراسانلو

غایب

35

صمدی

بهره بردار معدن سلستین مادآباد -شرکت فارس جم ستون

حاضر

36

حلواچی

مدیرعامل محترم شرکت آرسام گرانیت غرب

غایب

37

امانی

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی طالی توزالر

غایب

38

آردهه

مدیرعامل شرکت جهان نمو آهن سرخه دیزج

غایب

39

سجاد غرقی

مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا

نماینده

40

کارگر

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

غایب

41

باقر محمدی

مدیرعامل شرکت صنایع سنگ مرمرین کسری

غایب

42

جلیلی

مدیرعامل شرکت معدنکاران انگوران

غایب

43

رستگار

مدیرعامل شرکت سیلیس آرا

غایب
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علی شیرین

بهره بردار معدن سیلیس دهجالل

غایب

45

اله مرادی

بهره بردار معدن خاک صنعتی قره ذاکر

حاضر

46

عین اله مرادی

بهره بردار معدن گرانیت گوادر1

غایب

47

احمدی

بهره بردار معدن سیلیس ازناب

غایب

48

غفور حمیدی

معاون اقتصادی امور اقتصاد و دارایی استان

حاضر

49

حسین مقدم

مشاور اجرایی استانداری

حاضر

50

مهناز مرادی

خبرگزاری تسنیم

حاضر

51

لیال محمدی

روزنامه صدای زنجان

حاضر

52

فاطمه توفیقی

خبرگزاری ایسنا

غایب

53

زهرا مقدمی

خبرگزاری مهر

حاضر

54

رقیه الماسی

روزنامه قدس

غایب

55

علی نعیمی

سردبیر خبرگزاری صدا و سیما

غایب

56

بهنام آقاجانلو

خبرگزاری ایرنا

حاضر

57

کمال شیرمحمدی

خبرگزاری آنا

غایب

58

سمیه محرمی

خبرگزاری فارس

حاضر

59

داود خیری

خبرگزاری برنا

حاضر

مشروح مذاکرات
جناب آقای علی یگانه فرد رئیس محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :در رابطه با خبر تسهیل رسیدگی به ثبت سفارشات از محل صادرات که
اخیراً منتشر شد از ریاست محترم سازمان صمت درخواست ارائه توضیحات داریم .همچنین خبر پذیرش ضمانت نامه به جای پرداخت نقدی یکی از مصوبات کارساز خواهد بود .با پیمان
اوراسیا فرصت شایسته ای در اختیار کشور قرار گفته تا بتوان به بهترین نحو ممکن از آن بهره مند شد .کشورهای عضو شامل بالروس ارمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و روسیه بوده که
مرکز اتحادیه اوراسیا مسکو است .ایران به عنوان یکی از شرکا به مدت سه سال در این موافقت نامه انتخاب و کاالهایی میان ایران و اتحادیه مشمول تعرفه ترجیحی شده است.
محصوالت کشاورزی ،فرش و مواد غذایی شامل تعرفه ترجیحی شده است .امتیازات اعطایی به ایران شامل  503قلم کاال و امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه شامل  380قلم کاال است.
اتاق زنجان پیشتر تفاهم نامه هایی با اتاق بازرگانی اورال جنوبی (چلیابینسک) و اتاق بازرگانی بالروس (مینسک) منعقد نموده است  .استانداری زنجان نیز دارای تفاهم نامه همکاری با
استان چلیابینسک روسیه می باشد .دانشگاه آزاد اسالمی استان نیز دارای تفاهم نامه با دانشگاه چلیابینسک روسیه دارد .وضعیت صادرات استان به منطقه اوراسیا در سال  97عمدتاً به
روسیه و ارمنستان بوده است .واردات نیز از این  5کشور از روسیه و قزاقستان به ثبت رسیده است .تولید ناخالص داخلی ناحیه خاور دور روسیه  56میلیارد دالر و نزدیک به تولید
ناخالص داخلی بالروس است  ،به عبارتی این ناحیه در شرق رتبه ای باالتر از تولید ناخالص داخلی ق رقیزستان و ارمنستان را داراست .پیشنهاد می گردد با استفاده از ظرفیت لجستیک
استان زنجان و امکان مبدل نمودن استان به هاب منطقه ای برای این نواحی ،امکان حضور پررنگتر آنها در خاورمیانه ممکن خواهد بود .همچنین میتوان اهمیت این ناحیه برای دولت
روسیه را مورد بررسی قرار داد و اینکه در صورت عالقه مندی این نواحی برای تجارت با هند ،جنوب آسیا و کشورهای عربی نقش ایران بسیار پررنگ خواهد شد .سه پیشنهاد در آخر به
شرح زیر طرح گردیده است :
 )1بررسی تفاهمات منعقد شده بین استان زنجان و چلیابینسک و در صورت تایید،برنامه ریزی به منظور عملیاتی کردن آنها )2.مذاکره با جمهوری ارمنستان از طریق وزارت امورخاجه
کشورمان و سفارت ارمنستان در تهران به منظور اجرایی کردن طرح ایجاد هاب لجستیک اوراسیا در استان زنجان )3.امضای یادداشت تفاهم همکاری بین منطقه آزاد مقری در ارمنستان
و زنجان (استانداری ،اتاق بازرگانی ،شهرک های صنعتی و غیره) جهت ایجاد ترمینال صادراتی کاالهای تولیدی استان زنجان به ناحیه قفقاز و کشورهای اروپایی .پیرو مصوبات پیشین
شورا در جلسه  ، 42مقرر گردید شرکت آب منطقه ای ضمن استعالم از سایر استان ها ،حق آبه نظارت بر فعالیت های کشاورزی را که با تعر فه صنعتی در حال حاضر اخذ می گردد ،از
این گروه واحدها اخذ ننماید که متاسفانه همچنان اجرای این مصوبه بالتکلیف است .بر اساس چشم انداز بخش معدن تا افق  1404تولید  700میلیون تن ماده معدنی 55 ،میلیون تن
فوالد خام 1.5 ،میلیون تن تولید آلومینیوم و  440هزار تن تولید مس مورد تأکید قرار گرفته است .استان با دارا بودن  382معدن دارای ظرفیت خوبی در این حوزه است .که در حدود
 320معدن فعال و و  62معدن غیر فعال است .بیشترین سهم مجوزهای صادره مربوط به معادن غیر فلزی می باشد .از جمله مشکالت این بخش می توان به مشکالت اساسی میان
سازمان محیط زیست ،سازمان صمت ،... ،عدم حمایت بانکها ،محیط کسب و کار نامساعد ،تداخل محدوده های اکتشافی و بهره برداری موجود ،کمبود تشکیالت صنفی و تخصصی در
بخش اشاره نمود .الزامات رونق تولید در بخش معدن در  4گروه تعریف شده است .به ترتیب توسعه اکتشافات  ،فعال نمودن معادن کوچک و متوسط ،تعمیم مدل های تولید قطعات
مورد نیاز معادنف و نظام بانکی مورد انتظار بخش خصوصی است .در موادی از قانون رفع موانع تولید حمایت های ویژه ای از بخش معدن شده است .با نظر به عدم شفافیت در بخش
حقوق دولتی معادن ،پیشنهاد می گردد نظارت درستی بر نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن در استان صورت پذیرد .جهت حل تعارض میان محیط زیست و منابع طبیعی ،معیارهای
فنی شفاف پیرو ماده  24قانون اصالح معادن ارائه گردد .همچنین عضویت نماینده محترم خانه معدن استان و اتاق بازرگانی در کمیته فنی منابع طبیعی مورد انتظار است .تعیین تکلیف
هرچه سریع تر راه دسترسی به معدن ابهر خرمدره ،دعوت از نماینده شورای عالی معادن کشور به استان در روز ملی همایش معدنکاران سبز ایران در تاریخ  ، 98/09/13پذیرش پروانه
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بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی ،بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی طبق مصوبات جلسه  97ستاد تسهیل استانی از جمله درخواست های فعاالن بخش معدنی
است.
جناب آقای ولی اله بیات مدیر عامل محترم شرکت پارس سوئیچ  :در شرایط کنونی کارفرمایان ایفای تعهدات مالی خود را در افق  1402برنامه ریزی نموده اند در حالیکه شبکه بانکی
و سازمان های دولتی اعم از سازمان خصوصی سازی مطالبات خود را به صورت نقدی و پیش از این موعد درخواست می نمایند .شبکه بانکی صرف ًا قراردادهای اعطای تسهیالت سرمایه
در گردش را به صورت یکساله منظور می نماید از طرفی واحدهای تولیدی برای تعیین تکلیف بدهی های خود همچنان با مشکل مواجه اند .این اختالف و ناهماهنگی میان سازمان های
دولتی و بدنه تولید قابل تأ مل است به نحوی که سازمان های دولتی خود مایل به پذیرش تعهدات به صورت طوالنی مدت از جانب تولید کننده نبوده اما اسناد خزانه ای با موعد وصول
 1402به تولیدکنندگان بابت مطالباتشان ارائه می نماید.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان  :با سالم و عرض احترام و تبریک به مناسب آغاز فعالیت ریاست جدید اتاق جناب آقای یگانه و تشکر ویژه از
زحمات جناب آقای جمیلی ،در حال حاضر در استان یک سردرگمی در شناسایی بازارها و انتخاب مقصد درست صادراتی و اعزام و پذیرش هیأت وجود دارد .نیاز کشورها باید به
درستی ش ناسایی شده و متناسب با آن هیأت های فنی به آن مقاصد اعزام گردد .پیشنهاد می گردد با برنامه ریزی درست ،تغییری در سیاست گذاری برنامه های خارجی ایجاد شود.
امکان ثبت سفارش از محل ارز صادرات برای یک واحد و یا ثبت صادرات از محل ارز صادراتی واحد تولیدی دیگر میسر شده و پروسه طوالنی بانک مرکزی تسهیل گردیده است .این
امکان برای شرکت های سرمایه گذاری خارجی که مواد اولیه و ماشین آالت به عنوان آورده اولیه آنها ثبت شده نیز میسر شده تا نیاز خود را در سریع ترین زمان ممکن به ثبت برسانند.
با نظر به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای ساخت داخل و نیاز وارداتی واحدهای تولیدی در استان در پایان آبان ماه سالجاری به صورت کار گروهی سازمان صمت ،اتاق ،شرکت شهرکها
انجام خواهد شد درخواست میگردد اطالع رسانی به تولیدکنندگان صورت گیرد .همچنین شبکه بانکی بازپرداخت تسهیالت را به جای یکسال به حداقل مدت  2سال اعمال نمایند.
انحصار محدوده های اکتشافی بزرگ در اختیار دولت به صورت مزایده در مرحله صدور پروانه اکتشاف به متقاضیان بخش خصوصی واگذار می گردد .در زمینه اکتشاف ،شرکت های
خصوصی قادر به تأمین هزینه های نیستند پیشنهاد می گردد شرکت های دولتی معدنی توانمن د وارد استان شده و پهنه های اکتشافی از لحاظ منابع معدنی در استان را تعیین نمایند.
استان زنجان در احیای معادن کوچک عملکرد خوبی داشته است .پیگیری الزم در کمیته سه نفره با حضور سازمان صمت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصاد و دارایی شکل
گرفته است .لذا واحدهایی که درخواست بخشودگی جرائم حقوق دولتی دارند با اعالم درخواست خود به این کمیته قادر خواهند بود از این بخشودگی بهره مند شوند .در تأمین سوخت
معدنکاران ،هیچ مشکلی وجود ندارد و سوخت از طریق سامانه در اول ماه برای متقاضیان تأمین می شود .برای راه دسترسی رو ستایی ،سازمان صمت جاده ریحان ،دولت آباد ... ،را با
هزینه وزارتخانه تکمیل نموده است .برای حمل بار غیر مجاز مشکل از سوی شرکت های حمل و نقلی است.
جناب آقای محمدی دوست دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان  :شبکه بانکی در جهت تأمین سرمایه در گردش همکاری الزم را با واحدها دارد .بانکها بدون اخذ
تسهیالت ،با اخذ سود تسهیالت ،کل بدهی را مجدد برای یک دوره تمدید نموده و این کار در تمام بانکها در حال اجراست.
جناب آقای فالحی عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان  :با سالم و عرض احترام ،به استحضار میرساند گروه صنعتی سیمان خمسه اقدام
به ایجاد و افتتاح نیروگاه خورشیدی  5هزار مگاواتی خواهد نمود و به مدت  18ماهه به بهره برداری خواهد رسید .خبر دوم ایجاد طرح توسعه آرین شفا مهر در سلول درمانی با اعتبار
حدود  60میلیارد تومان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و به صورت خیریه ایجاد خواهد شد .طرح سوم که در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید سالن چند منظوره سلطانیه بوده
که به صورت خیریه ایجاد و سرمایه گذاری شده است.
جناب آقای عزیزپور ریاست محترم اتحادیه عطاران و سقط فروشان استان  :با توجه به آزادسازی ورود روغن زیتون و زیتون و سایر محصوالت به کشور از کشورهای ترکیه و غیره ،و
همچنین تقارن این موضوع با فصل برداشت زیتون روغنی در استان ،کشاورزان استان با مشکل فروش و رکود بازار مواجه شده اند لذا درخواست می گردد مقام عالی استان طی دستور
فوری ،برای مدت  3ماه واردات زیتون و محصوالت جانبی ممنوع شده تا فصل برداشت و فروش محصول زیتون استان به پایان برسد.
جناب آقای حسن نژاد نماینده محترم شرکت آب منطقه ای استان  :طبق دستور ابالغی نماینده محترم وزیر به شرکت آب منطقه ای ،صنایع وابسته به کشاورزی اگر پس از ممنوعه
شدن دشت تخصیص گرفته باشند می بایست حق آبه از آنها اخذ گردد اگر پیش از ممنوعه شدن تخصیص آب صورت گرفته باشد اخذ حق آبه الزامی نیست و معاف از آب بها هستند.
از صنایع وابسته به کشاورزی در ماهنشان و طارم که در دشت آزاد هستند حق آبه اخذ نمی گردد  .در دشت ممنوعه این موضوع به دو گروه تقسیم می گردد گروه اول که بعد از
ممنوعیت مستقر شدند و صنایعی که قبل از ممنوعیت مستقر بوده اند .استعالمی از وزارتخانه انجام شد و پاسخ وزاتخانه به صورت مکتوب ،تأکید بر اخذ آب بها بوده است .در سایر
استان ها از جمله همدان ،آذربایجان شرقی نیز استعالم شد و عیناً این هزینه اخذ می گردد .صراحت قانون در خصوص اخذ آب بها آمده که از صنایع وابسته به کشاورزی نباید اخذ
گردد اما معاون وزیر به ممنوعیت دشت استناد دارد.
جناب آقای تاراسی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان  :قانون توزیع عادالنه آب به مقدار برداشت آب اشاره داشته به عنوان مثال برای گلخانه ها حدود  25متر مکعب اشاره شده و
به استناد ماده  3قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از حکم خشکسالی و سرما زدگی مجلس شورای اسالمی اخذ هرگونه وجه از فعالیت های وابسته به کشاورزی و
دامپروری به عنوان حق النظاره ممنوع می باشد .بعالوه در بند ب ماده  2قانون جامع دامپروی مصوب مجلس شورای اسالمی مرغداری جز فعالیت های دامپروری و صریح ًا جز زیربخش
های اقتصادی محسوب می گردد.
جناب آقای سلسانی ریاست محترم خانه معدن استان  :با نظر به اسناد توسعه  ،1404توجه به بخش معدن در دستور کار قرار گرف ته است .افزایش ظرفیت تولید در بخش فوالد و
آلومینیوم مستلزم زیرساخت است .محل مصرف حقوق دولتی معادن دراستان مشخص نیست .اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک غیر کارشناسی است .بخش دولت مسئول تأمین
زیرساخت الزم برای معادن خراسان لو و بهستان بوده و این معادن با مشکل برق مواجه اند.
جناب آقای اطاعتی مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری  :پیگیری ویژه ای از وزارت کشور در خصوص مشکالت بخش معدن بعمل آمد .به عنوان مثال
بخشنامه گون به نفع فعاالن استان اصالح و در دستور کار تغییر قرار گرفت .برخی از مشکالت مهم و پیشنهادات بخش معدن به وزارت کشور منعکس شد .بعالوه با کمک سازمان
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صمت ،بحث واگذاری معادن در راستای ماده  37قانون رفع موانع تولید ،عدم اجرای تبصره  6ماده  14قانون و بهسازی جاده های واقع در مناطق معدنی که درخواست تأمین بودجه شد
و این بودجه از محل درآمدهای حقوق دولتی تأمین شود .همچنین نوسازی ماشین آالت مورد نیاز معادن از محل تسهیالت تبصره  18کمک های فنی و اعتباری دولت ،تجهیز ادارات
صمت برای پایش معادن از قبیل پهباد و سایر نیازمندیها جمع ًا به وزارت کشور منعکس گردید.
جناب آقای آقاجانلو مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان  :این سازمان نهایت همکاری را با فعاالن معدنی داشته و در خصوص بخشنامه گون به دلیل تأکید قانون می
بایست نظارت الزم صورت گیرد .اما با توجه به انعکاس موضوع به شورای مرکزی ،بر اساس شاخص های محیط زیستی ،پیشنهاد گردید معادن بزرگ و فعال و مکان هایی که ارزش
معدنی داشته از سوی سازمان صمت اعالم گردد و این همراهی از طرف اداره کل ایجاد خواهد شد.
جناب آقای دکتر فتح اله حقیقی استاندار محترم و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با سالم و عرض تبریک ویژه به ریاست جدید اتاق بازرگانی جناب آقای
یگانه و تشکر ویژه از زحمات جناب آقای جمیلی در طول عمر فعالیت خود ،مقتضی است همچنان از توانمندیها و تجربیات ایشان در استان و اتاق بهره مند شویم .گزارش خوبی در
خصوص اوراسیا ارائه شد .در این خصوص اقداماتی توسط استان با برخی از این کشورها انجام شده است .لذا ضروری است پیگیری های پیشین که در این خصوص در استان صورت
گرفته مجدد به جریان کار افتاده و سریع ًا محتویات اجرایی احصاء گردد .لذا کمیته ای با حضور اتاق بازرگانی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل و پیشنهاداتی که در
رابطه با پیمان اوراسیا در ا ین جلسه ارائه شد مورد بحث و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد .در خصوص تفاهم نامه منعقده با کشورهای حوزه اوراسیا  ،تفاهم نامه های جدیدی که امکان
انعقاد داشته ،راهکارها و اقدامات الزم از سوی اتاق و سایر دستگاه های ذیربط تهیه و ارائه گردد .گزارش پیگیری کمیته مذکور هر جلسه در جلسه شورا در ابتدا ارائه شود .ایجاد
شهرک صنعتی ترک ها مورد پیگیری ویژه اینجانب است .در کشور  15منطقه برای ایجاد این شهرک پیشنهاد شد که با تالش و پیگیری توانستیم زنجان را مقصد نهایی انتخاب کنیم.
اما در ادامه از مسیر حمایتی خود منحرف شدیم و مرجع مربوطه حمایت الزم را منظور نکرده است .این موضوع خدمت معاونت سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد عنوان شد تا
شهرک های صنعتی تخصصی دراستان شکل گیرد .لذا پیگیری ویژه باید از استان نیز صورت گیرد .چنانچه این شهرک در استان ایجاد شود منافع قابل توجهی عاید کشور و استان
خواهد شد .انتفاع جمعی باید بر انتفاع فردی غالب گردد .در خصوص ایجاد و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ،حمایت الزم از طریق استانداری خواهد شد .با توجه به پیگیری صورت
گرفته با وزارت صمت ،قول حضور وزیر محترم صمت در خصوص معادن در استان اخذ شده است .بنابراین در ماه های آتی به دنبال تشریف فرمایی ایشان هستیم.

مصوبات

-3

استانی

-4
-5
-6
-7

-1پیشنهاد گردید خانه معدن استان به عنوان متولی اطالع رسانی کامل در خصوص برگزاری نمایشگاه توانمندیها مورخ  27آباان مااه باه فعااالن حاوزه معادنی
داشته و با درنظر گیری غرفه تخصصی امکان حضور این فعاالن فراهم و نیازمندیها و توان تولیدی ایشان و همچنین قطعات مورد نیاز معدن که در حال حاضار از
خارج تأمین می گردد مورد نمایش قرار گیرد.
-2مقرر گردید هیچ گونه حق آبه نظارت بر فعالیت های کشاورزی اخذ نشود .در صورت اخذ هرگونه هزینه از فعاالن بخش مربوطه ،برخورد جادی از ساوی مقاام
عالی استان با شرکت آب منطقه ای صورت خواهد گرفت.
 -3مقرر گردید کمیته ای ویژه جهت بررسی راهکارها و ابعاد اجرایی و پیگیری پیمان اوراسیا و جایگاه اساتان در ایان پیماان از ساوی معاونات همااهنگی اماور
اقتصادی استانداری با حضور اتاق بازرگانی و دستگاه های همکار ،ظرف مدت دو هفته تشکیل گردد .همچنین در خصوص مجموعه تفاهم نامه هاای منعقاده در
استان با کشورهای عضو اوراسیا پیشنهادات و نظرات کاربردی جهت بهره مندی حداکثری ظرفیت موجود از سوی اتاق تهیاه و جماع بنادی مباحاث کمیتاه در
جلسه آتی شورا ارائه گردد.
 -4مقرر گردید پیگیری الزم و ویژه در خصوص راه اندازی شهرک تخصصی ترکی در استان از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی اساتانداری از کاناال وزارت
امور اقتصاد و دارایی صورت پذیرفته و نتیجه در جلسات آتی شورا ارائه گردد.
-5مقرر گردید مکاتبه ای از سوی جهاد کشاورزی استان خطاب به وزیر کشاورزی و رونوشت به وزیار صامت در خصاوص درخواسات ممنوعیات واردات زیتاون
روغنی صورت گیرد و تا پایان مدت برداشت زیتون روغنی در استان این موضوع در کشور به مدت  3ماه ممنوع گردد.
-6مقرر گردید یک جلسه تخصصی از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با فراخواندن مادیرعامل محتارم شارکت آب منطقاه ای تشاکیل شاده و
ایشان گزارش جامع از عملکرد شرکت و تصمیمات متخذه در دوران فعالیت خود با تشریح کامل ارائه نماید.
 -7مقرر گردید مکاتبه از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با وزیر نیرو در خصوص صراحت قاانونی و آیاین ناماه و تفسایرهای مارتبط باا قاانون
موضوع حق آبه اخذ شده از فعالیت های کشاورزی صورت گیرد و نظر صریح وزارتخانه استعالم گردد.
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