اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان

شماره نشست 48:

تاریخ جلسه 98/08/25 :

ساعت شروع 18:30 :

محل نشست :اتاق بازرگانی

ساعت خاتمه20:30 :

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 عرض سالم و خیر مقدم و قدردانی از حضور
مدیران و مسئوالن استان بابت حضور در چهل و هشتمین 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 ادامه به بحث و بررسی در خصوص وضعیت بخش خدمات فنی و مهندسی استان خواهیم
پرداخت و در پایان گزارشی در خصوص بررسی و پیگیری پیرامون توزیع کاال در فروشگاههای بزرگ و کنترل قیمت روغن ترمز ارائه خواهد شد.

دستور جلسه:
 -1مرور اخبار مهم روز
 -2استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت حوزه تخصصی خدمات فنی و مهندسی استان و بررسی پیشنهادات و انتظارات فعاالن بخش مربوطه
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گزارش پیگیری مدیرکل هماهنگی اقتصادی و بین الملل استاندار ی در خصوص توزیع کاال توسط فروشگاه های بزرگ و تنظیم بازار روغن موتور (بند 10
مصوبات جلسه  42شورا مورخ )98/03/07
وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

غایب

2

دکتر فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

3

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

4

مهرداد سلطانی

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

غایب

5

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

6

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

7

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات استان

غایب

8

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

خلیل قاسمی

9

ابوالفضل عباسچیان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

غفور حمیدی

10

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

11

محمدرضا یوسفی

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

12

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

13

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

14

مسعود علیاری

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

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
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3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /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

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

پرویز رمضانلو

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

غایب

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

رضا کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

اصغر رسولی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

حاضر

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

6

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

غایب

7

محمدباقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

حاضر

8

رسول بیات

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

(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

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
وضعیت

نام و نام خانوادگی

حضور

نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محسن علمدار

مدیر کلینیک کسب و کار استان

حاضر

2

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان

حاضر
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3

احمدلو

مدیرعامل شرکت گاز استان

حاضر

4

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

حاضر

5

رستمخانی

دبیر انجمن خدمات فنی و مهندسی استان

حاضر

6

علیرضا حیدری

ریاست سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

غایب

7

حسن امانلو

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان

حاضر

8

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

9

ولی اله منصوری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

10

محسن حمیدی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

11

مهدی رنگ رونا

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

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

حاضر

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

حاضر

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

نماینده

محمد علی نقی لو

22

مسعود بیات منش

مدیرکل راه و شهرسازی استان

نماینده

رحیم توسلیان

23

محمدرضا انصاری

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

حاضر

24

افشین آشوری

رئیس انجمن نظام صنفی رایانه ای استان

حاضر

25

موسوی

مدیرعامل شرکت نانو ذره زر افشان

غایب

26

کاظمیان

مدیرعامل شرکت دقت گستر ساویس

غایب

27

علیمحمدی

مدیرعامل شرکت پیروزان صنعت غرب

حاضر

28

جلیلی

مدیرعامل شرکت زرین معدن طارم

حاضر

29

بهرامی

مدیرعامل شرکت پیشبرد شریف ابهر

حاضر

30

نجفی

مدیرعامل شرکت ایمن سیستم برق قدرت پارس

حاضر

31

اجاقلو

مدیرعامل شرکت ایمن گستر

غایب

32

ستاری

مدیرعامل شرکت پترو البرز

غایب

33

باقری

مدیرعامل شرکت همکاران سیستم

غایب

34

ایلخانی

مدیرعامل شرکت نوین قطعه ساز

غایب

35

کریمی

مدیرعامل شرکت مشاورین اندیشه پرداز اشراق

حاضر

36

شاهمرادی

مدیر عامل شرکت خشت و خورشید پارس

غایب

37

عطائی

مدیرعامل شرکت ارکان صنعت پارس

حاضر

38

دغاغله

مدیرعامل شرکت کانی پژوه میزان

حاضر

39

محسن نجفیان

رئیس دانشگاه زنجان

غایب

40

علیرضا فیروزفر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

نماینده

41

حسین نهاوندی

رئیس اداره آموزش و پژوهش فناوری سازمان صمت

حاضر

42

کمال شیرمحمدی

روزنامه سرب و روی نیوز

حاضر
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43

محمد کریمی

موج رسا

حاضر

44

مهناز مرادی

خبرگزاری تسنیم

حاضر

45

یوسفی

خبرگزاری ایسنا

حاضر

46

مقدم

خبرگزاری مهر

حاضر

47

بهنام آقاجانلو

خبرگزاری ایرنا

حاضر

مشروح مذاکرات
جناب آقای علی یگانه فرد رئیس محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با سالم و عرض خیر مقدم خدمت میهمانان ارجمند ،با نظر به تأکید
جناب آقای استاندار ،جلسات شورای گفتگو به صورت تخصصی برگزار خواهد شد و مدعوین نیز به صورت تخصصی منتخب خواهند شد .لذا  4حوزه با اولویت خدمات فنی مهندسی،
شرکت های استارتاپی ،حوزه گردشگری و صنایع دستی و حوزه تعاون شرکت های تعاونی مشخص شده است .لذا پیش از برگزاری جلسات اصلی شورا ،برای این  4حوزه جلسات
کارشناسی برگزار خواهد شد .انتظار داریم شرکت های فعال در این حوزه در جلسات کارشناسی حضور مؤثر داشته باشند .جلسه چهل و هشتمین جلسه استانی با دستور بررسی
مشکالت حوزه خدمات فنی و مهندسی استان در خدمت عزیزان هستیم .پیگیری مصوبات شورا و مرور اخبار مهم در جلسه امروز در دستور قرار دارد .حوزه ی ماینینگ و ارز دیجیتال
ال شفاف شده است .در استان
که در گذشته در جلسه  40شورای گفتگو نی ز مطرح شده بود و مصوبه ای اخذ شده ،تعرفه ی این فعالیت ها اخیراً منتشر شد که جایگاه قانونی آن کام ً
حدود  12مگاوات مصرف برق در بخش رمز ارز به ثبت رسیده و حدود  800واحد در استان در این زمینه فعال بوده اند که طی دو ماه گذشته تعطیل شده اند .لذا جهت بررسی این
موضوع می بایست جلسات تخصصی مجزا برگزار گردد .افزایش قیمت بنزین موجب نگرانی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده که در تالشیم با همکاری مشترک سازمان صمت به
عنوان ناظر تنظیم بازار و ستاد اجرایی بر قیمت ها و خدمات ارائه شده کنترل داشته و واح دهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند .گزارشی در بحث خدمات فنی و مهندسی
کشور سوریه تهیه شده است .توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی عالوه بر رونق تولید و خدمات ،یکی از تاثیرگذارترین عوامل در توسعه کیفی صادرات کشور و همچنین استفاده از
فناوریهای نوین (های تک) در تجارت محسوب میشود .ایجاد و حمایت از انجمن های علمی فنی و مهندسی با هدف توسعه فناوری از شیوه های دستیابی به این موضوع است،که
می تواند عالوه بر توسعه خدمات در اقتصاد داخلی ،بر روند رشد اقتصاد دانش بنیان نیز در سطوح مدیریتی و فنی بیفزاید .در این شرایط ،کشور ما به جهت برخورداری از موقعیت
استراتژیکی ویژه اش در منطقه می تواند از مزیت همجواری و مشترکات فرهنگی با کشورهایی که توان تکنولوژی کمتری نسبت به کشور ما دارند استفاده نموده و با ارائه برنامه ریزی
جامع برای حضور هدفمند ،ایجاد بازار مناسب را در اولویت قرار دهد .ارزش صادرات خدمات در جهان طی  25سال گذشته  6/6برابر شده است و از  363میلیارد دالر در سال  1980با
متوسط رشد ساالنه معادل  7.8درصد به  2هزار میلیارد دالر رسیده است .در طبقه بندی سازمان تجارت جهانی ،خدمات به بخش های دوازده گانه آموزشی ،مالی،اجتماعی ،حمل و
نقل ،ارتباطات ،توزیع ،زیست محیطی ،گردشگری و تفریحی ،فرهنگی و ورزشی ،خدمات فنی و مهندسی ،تجاری و سایر خدمات تقسیم شده است .اکنون تقریبا پس از نزدیک به  9سال
از شروع جنگ داخلی سوریه به نظر میرسد که مناطق مختلف سوریه به یک آرامش نسبی رسیده باشند .در این بین دولت قانونی سوریه هم اکنون بخشهای اصلی خاک آن کشور را در
کنترل دارد .جمعیت کنونی سوریه نزدیک به  18میلیون نفر است که به نظر میرسد حدود  12میلیون نفر آن در سرزمین های تحت کنترل دولت سوریه زندگی میکنند .بر اساس اعالم
آقای بهمن صالحی دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ،ایران توان صادرات  25میلیارد دالر خدمات فنی مهندسی در سال را داراست و میتوان تصور کرد که سوریه
یکی از بهترین مناطق برای این موضوع باشد .کشور ایران هشتمین کشور صادرکننده به سوریه با ارزش  158میلیون دالر می باشد .بر اسا س آمار گمرک استان زنجان در سال ، 97
حدود  1میلیون دالر صادرات از استان به کشور سوریه انجام شده که عمدت ًا کابل و ترانس بوده است .بنا بر گفته سفیر سوریه در تهران بخش خصوصی ،شریک اصلی در بازسازی
سوریه و فراهم کننده زمینههای موفقیت در فعالیت مشترک صنعتی و کشاورزی و بازسازی زیربناهای سوریه است .دولت سوریه در فرایند بازسازی این کشور اولویت ویژه را به
شرکت های جمهوری اسالمی از قبیل دولتی و خصوصی داده و آن کشور آمادگی برای همکاری فعال ،به منظور بازسازی واحدهای تولیدی و زیرساختهای سوریه را دارد .شایان ذکر
است یاد داشت تفاهمی میان ایران و سوریه منعقد شده است .همچنین دفتر تجاری ایران در دمشق توسط اتاق ایران تأسیس شده است .تراز تجاری ایران سوریه با احتساب خدمات
فنی و مهندسی حدود  200میلیون دالر است که رقم ناچیزی است .در بحث مناقصات خارجی ،سفارت هند در سوریه در یک ماه گذشته حدود  11مناقصه را جهت بهره مندی فعاالن
اقتصادی خود اطالع رسانی کرده است اما متاسفانه سایت سفارت جمهوری اسالمی در سوریه هیچ موردی منتشر و اعالم نشده است .اتاق پیشنهاداتی در این خصوص تهیه نموده که به
شرح زیر عنوان می گردد )1 .همکاری با بخش های خصوصی و دولتی سوریه نسبت به تامین نیازهای کاالیی و خدماتی کشور با حمایت دولت های دو طرف به منظور انجام پروژههای
مشترک )2 .درخواست از سفارت ایران در سوریه جهت در اختیار قرار دادن لیست مناقصات تجاری )3.بررسی ظرفیت شرکت های فنی مهندسی و تجاری استان به منظور همکاری در
پروژه های ساخت و ساز مسکن  ،فرودگاه  ،نیروگاه  ،سیستم های آبرسانی ،جاده سازی ،سد سازی ،کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی .همچنین مبادله کاال در بخش لوازم خانگی،
نساجی ،فرآورده های غذایی ،لبنی ،سیمان و مصالح ساختمانی ،محصوالت پتروشیمی و معدنی ،گردشگری زیارتی و توریسم درمانی که خود از دیگر زمینه های مناسب همکاری میان
بخش های خصوصی دو کشور است و استفاده از ظرفیت های اتاق مشترک ،اتاق ایران و سایر نهاد های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه در کمک به شرکت در پروژه های مربوطه را
میتوان متصور بود  )4.دع وت از سفیر سوریه در تهران با هماهنگی دفتر وزارت امور خارجه در زنجان جهت برنامه ریزی دیدار وی با مقامات و تجار استان و انجام جلسات دو جانبه
پیرامون ارائه توانمندی های شرکت های استانی جهت حضور در بازار سوریه و یا مشارکت در باز سازی زسر ساخت های آن کشور )5 .امضای یادداشت تفاهم همکاری مابین زنجان و
یکی از شهرهای سوریه (به نظر می رسد یکی از شهرهای غربی سوریه برای این موضوع مناسب باشد ) 6 .ایجاد میز تخصصی صادرات خدمات فنی مهندسی استان به کشور سوریه در
دفتر تاسیس شده توسط اتاق ایران در دمشق .گزارشی در خصوص خدمات ف نی و مهندسی تهیه شده است که شاهد قوانین حمایتی از این بخش از جمله قانون پنجساله ششم توسعه،
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قانون رفع موانع تولید ..،هستیم .توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اولویت های صادراتی استان تعریف شده است 10 .کشور برتر صادرکننده خدمات در سال  2018شامل
ایاالت متحده ،بریتانیا ،آلمان ،فرانسه ...،می باشند .بر اساس آمارهای مقایسه صادرات خدمات در حوزه خاورمیانه شاهد رقم ناچیز صادرات ایران هستیم .در سال  ،2018سهم ارزش
افزوده بخش خدمات کل کشور از تولید ناخالص داخلی سهم  54درصدی را به خود اختصاص داده است .مشتریان خدمات فنی و مهندسی در منطقه شامل عراق ،سوریه ،قزاقستان،
افغانستان ،گرجستان ،ارمنستان ،عمان ... ،می باشند .بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ایران صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال  97برابر با  502میلیون دالر بوده است.
در استان حدود  42شرکت فعال دارای مجوز و پروا نه بهره برداری فنی و مهندسی می باشند .که عمدتاً در زمینه طراحی صنعتی ،زمین شناسی و اکتشافات معدنی ،تصفیه و آب و
فاضالب فعالیت دارند .انجمن صادرکنندگان استان دارای  42عضو در استان مشغول به فعالیت است .زمینه های صادرات خدمات فنی و مهندسی شامل انتقال نیرو ،ساختمان سازی،
اموزش ،استانداردسازی ،کنترل کیفیت ،انتقال فناوری ،کالیبراسیون .. ،است .در اتاق دوره های آموزشی متعددی مرتبط با حوزه خدمات فنی و مهندسی برگزار شده و امید داریم
چنانچه درخواستی از سوی عالقه مندان وجود دارد به اتاق منعکس نمایند .مشکالتی در سه بخش پولی بانکی ،توان داخلی شرکتها و تجارت خارجی از جمله عدم اطالع فعاالن از
قوانین و مقررات مربوطهریال عدم اطالع رسانی درست مناقصات خارجی به شرکتها  ،نبود کمیسیون و نهاد تخصصی فنی برای فعاالن حوزه خدما ت فنی و مهندسی در استان ،عدم
امکان صدور ضمانت نامه های بانکی برای این شرکتها ... ،متوجه این حوزه می باشد.
جناب آقای رستمخانی دبیر اجرایی انجمن خدمات فنی و مهندسی استان زنجان  :با سالم و تشکر ویژه از برگزاری این جلسه ،انجمن خدمات فنی و مهندسی تجمیعی از واحدهای
متخصصی فنی که در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند و بخشی از این شرکت ها دارای عملکرد صادراتی نیز می باشند .پروژه سوریه دارای ظرفیت های خوبی خواهد بود که
مورد استقبال اعضای انجمن نیز می باشد .لذا پیشنهاد می گردد با متولی گری اتاق مقدمات صادرات خدمات اعضای انجمن خدمات فنی و مهندسی به کشور سوریه فراهم گردد.
جن اب آقای آشوری ریاست محترم انجمن نظام صنفی رایانه ای  :با تشکر ویژه از ریاست محترم جلسه ،سازمان نظام صنفی رایانه ای خدمات گسترده ای در این بخش ارائه می نماید.
طرح مطالعاتی برای کشور سوریه فرصت های مغتنمی برای شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است .چنانچه از فرصت های کشور سوریه استفاده نشود این بازار نیز
همانند سایر بازارها از دست خواهد رفت .اما مشکل فعالیت در کشور سوریه تأمین امنیت شرکت ها و فعاالن اقتصادی است .لذا درخواست داریم اتاق یک هیأت تجاری ویژه با حضور
اعضای نظام صنفی رایانه ای ،اعضای انجمن خدمات فنی و مهندسی به سوریه اعزام نماید .در حال حاضر در جنگ اقتصادی ،انتقال پول به کمک ابزار رمز ارز یک نعمت برای کشور
محسوب می شود و باید به نحو احسن از آن استفاده کرد .جابه جایی پول در این روش در چند ثانیه اتفاق افتاده و میتوان تعهدات ارزی رو نیز برای واحدها از این طریق انجام داد .با
توجه به اینکه ابعاد قانونی این موضوع مرتفع شده پیشنهاد می گردد در اتاق کمیته ای به نام رفع موانع حوزه فعالیت های رمز ارز شکل گیرد.
جناب آقای آبی پور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری  :در خص وص پیگیری مصوبات جلسات گذشته شورا با موضوع توزیع کاال از فروشگاه های بزرگ و
تنظیم بازار قیمت روغن موتور ،با توجه به پیگیری دفتر هماهنگی امور اقتصادی ،ستاد تنظیم بازار کشور و متعاقب ًا کارگروه تنظیم بازار استان به عنوان کارگروه تخصصی این امر تعیین
شده است .از طریق کارگروه های استانی توزیع و تأمین کاالهای اساسی و  25قلم کاالی اساسی مشمول نظارت دولتی صورت می پذیرد .این مصوبه در تاریخ  98/03/07در جلسه 42
شورا مطرح شد .پیش از آن در دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در تاریخ  98/01/15نیز مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه ای بدین شرح اخذ شد که کاالهای اساسی از طریق
فروشگاه ها و تعاونی های مصرف کارکنان و کارگران توزیع گردد .مصوبه سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار نیز که در تاریخ  98/02/28برگزار شد بدین شرح به تصویب رسید که تأمین
و توزیع روغن موتور نظارت گردد .درابتدای سال به دلیل افزایش قیمت ها بحث نظارت مطرح شد و میزان موجودیو کنترلقیمت ها ضروری شد .در آن زمان جلسه ای با حضور اتاق -
های اصناف مطرح شد .ما بر این تالش بودیم تا نظارتی بر بازار صورت پذیرد و هم کنترلی بر قیمت ها شکل گیرد به این دلیل مراکزی جهت توزیع انتخاب شد .جلسه ای نیز متعاقباً در
دفتر هماهنگی امور اقتصادی با حضور نمایندگان استانداری ،سازمان صمت ،اتاق اصناف ،جهاد کشاورزی ،اتاق بازرگانی برگزار شد .مکاتباتی با فرمانداری های صورت گرفت تا مراکز
بیشتری برای توزیع انتخاب شوند .کارگروه تنظیم بازار استان مجاز به تغییر مصوبه می باشد .در پایان مقرر شد تعداد مراکز توزیع که اصناف اعالم نمود به شبکه توزیع افزوده شوند.
بعالوه در تاریخ  98/04/04مکاتبه ای با روسای سازمان صمت استان انجام شد که فهرست استانی واحدهای توزیع کننده روغن موتور مشخص شد .سازمان صمت استان مکلف گردید
آخرین پاالیش را برای این دفتر و سازمان های نظارتی ارائه نماید .حدود  5الی  7درصد از روغن موتورهای ایرانول ،بهران ،پارس ،اسپیدی در استان در حال توزیع است و قیمت این
توزیع از میانگین کشوری در استان پایین تر است.
جناب آقای ولی اله بیات مدیرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ  :حل و فصل مسائل مالی از توان شرکتهای فنی و مهندسی خارج است .تولیدکنندگان نسبت به حمایت نهادها و
سازمان های اثرگذار دولتی نا امید هستند .شرکتها قادر به مدیریت توان فنی و نیازمندیهای حرفه ای خود هستند اما چاره جویی برای مشکالت مالی توان و انرژی دوچندان نیاز داشته
که از عهده شرکتها خارج است.
جناب آقای انصاری مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان  :در بحث آموزش ،آموزش های مهارتی باید مورد توجه قرار گیرد .آموزش های فنی حرفه ای تحت استانداردهای
بین المللی ارائه می گردد که مطابق و منطبق با نیاز بازار است .میتوان از فرصت بوجود آمده جهت صادرات خدمات فنی بهره مند شد و نیروهای ماهر جهت اعزام و حضور تربیت نمود.
جناب آقای تاراسی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان  :شرکت های فنی و مهندسی توانمندی در شاخه کشاورزی در استان تأسیس شده و در حال فعالیت می باشند و در بحث
ارتقای مکانیزاسیون نقش مرثری داشتند  .در زمینه کشاورزی با اجرای خدمات فنی ،در عملکرد گندم آبی به  14تن رکورد دست یافته ایم .در تولید فضوالت استان رتبه خوبی کسب
نمود .لذا درخواست می گردد این شرکتهای فعال در بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گیرند که در بحث کشت فرازمینی و صادرات خدمات قادر به ارائه فعالیتهای خوبی هستند.
جناب آقای آقاجانلو ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان  :با سالم و احترام ،حدود  42شرکت فعال در بخش فنی و مهندسی در شاخه کشاورزی در استان وجود
دارند .این شرکتها دارای گردش مالی باال در ابعاد میلیاردی هستند .حدود  150کارشناس با سابقه  10سال کار در این شرکتها مشغول به فعالیت هستند .خدمات مکانیزاسیون ،آموزش
و مشاوره را ارائه می نمایند.
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جناب آقای حاج علی اکبری عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی :با تشکر از توضیحات ارائه شده در خصوص فعالیت رمز ارز ،سوالی برای بسیاری از فعاالن اقتصادی مطرح
است که آیا امکان تبدیل ارز نیمایی به بیت کوین وجود دارد یا خیر .مشکل دیگری که فعاالن اقتصادی با آن مواجه هستند بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی است و پرداخت به
فروشنده از طریق بانک است .آیا ای ن امکان وجود دارد تا این تعهدات خرید به واسطه بیت کوین از طریق سیستم بانکی صورت پذیرد .اگر این امکان فراهم شود بسیاری از واحدهای
تولیدی ترغیب به استفاده از رمز ارز خواهند شد.
سرکار خانم عطائی مدیرعامل محترم شرکت ارکان صنعت پارس  :با سالم و تشکر ویژه از مب احث ارائه شده ،متاسفانه شرکت های خدمات فنی و مهندسی دچار مشکالت پیش پا
افتاده هستند .چنانچه همکاری در استان نباشد اهداف ملی و فراملی و استانی محقق نخواهد شد .بخش خدمات فنی و مهندسی در استان نهادینه نشده است و این به دلیل عدم تثبیت
جایگاه خدمات فنی و مهندسی است .به همین جهت شرکت های خدمات فنی و مهندسی ثبات در عملکرد و فعالیت های خود ندارند .درخواست داریم در سیاست گذاری های استان
خدمات مشاوره و استفاده از خدمات فنی و مهندسی تعریف بشود .دس تگاه های دولتی ،شرکت های خدمات فنی و مهندسی را به عنوان یک بازوی اجرایی و کمکی برای بخش دولتی
ندانسته و آمار و اطالعات مورد نیاز این شرکت ها را در اختیارشان قرار نمی دهند .شاید برای گرفتن آمار و اطالعات این شرکتها ماه ها در ادارات سرگردان هستند .تعدد بخشنامه ها و
همچنین بخشنامه های مخل برای این شرکت ها مشکالت عدیده ایجاد کرده است .در حال حاضر بسیاری از طرح ها و پروژه ها بدون اینکه به شرکت های فنی و مهندسی رتبه دار در
استان ارجاع شود به سایر استان ها ارجاع شده و از توان سایر استان ها در بخش خدمات فنی و مهندسی استفاده می شود .و موجب تحمیل هزینه های گزاف به متقاضیان می گردد.
دستگاه های دولتی اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت های مشاوره و خدمات فنی و مهندسی نموده و از توان سایر شرکت های خصوصی که در استان به صورت مستقل فعالیت
میکنند بهره مند نیستند .لذا درخواس ت می گردد دستگاه های دولتی به منظورانجام هر گونه خدمات فنی و مهندسی از توان شرکتهای فعال در استان بهره مند شوند.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر و کسب اجازه از محضر ریاست محترم جلسه،در کارگروه اشتغال و
سرمایه گذاری موضوع اقتصاد دیجیتالی مطرح شد و مقرر شد در مدت یک هفته یک جلسه تخصصی با موضوع مربوطه با حضور ماینرها و اعضای تخصصی و زیرمجموعه تشکیل گردد.
این موضوع قانونی شده اما صدور مجوز آن همچنان با مشکل مواجه است و مرجع صادرکننده مجوز آن سازمان صمت است .معافیت گمرکی و ثبت سفارش شرکت های خدمات فنی و
مهندسی تمام مجوزهای این شرکت ها عیناً مطابق با سایر واحدهای تولیدی می باشد .شرکت های خدمات فنی و مهندسی دارای پروانه به راحتی همانند سایر واحدها قادر خواهند
بودند ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خود را ثبت سفارش نموده و از معافیت های گمرکی استفاده نمایند .صدور ضمانت نامه های بانکی بدون الزام سپرده برای این شرکتها یکی از
موارد خوبی بود که در جلسه عنوان شد .با نظر به جلسه تخصصی ستاد تسهیل با محوریت بررسی مشکالت شبکه بانکی با فعالین اقتصادی ،درخواست می گردد پیشنهادات اتاق در این
خصوص به سازمان منعکس شود تا موارد در کارگروه تسهیل در حضور شبکه بانکی مطرح و تصمیم گیری شود .تشکیل دفاتر فنی و مهندسی و انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی
در حال حاضر در شرایطی که در استان خالء ارائه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد ضروری نبوده و این در گام های بعدی مفید خواهد بود لذا باید در ابتدا توان ارائه خدمات را در
داخل استان و کشور تقویت کرد و بعد به دنبال صادرات آن بود .تاسیس انجمن صادراتی خدمات فنی و مهندسی در شرایطی که رقم خدمات فنی و مهندسی دراستان پایین بوده و
حدود  0/05از کل صادرات را به خود اختصاص می دهد در اولویت قرار ندارد .نمایشگاه سا خت داخل و نیازمندیهای وارداتی که در تاریخ  27آبان ماه برگزار خواهد شد بهترین فرصت
برای این شرکت ها می باشد تا توان فنی و مهندسی خود را به نمایش گذاشته و حضور یابند .با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ،ارائه راهکار و مشاوره های تخصصی به
فعاالن اقتص ادی که فعالیت های خارجی نیز دارند ضروری و یکی از وظایف بنیادی است .لیست تمام رایزن های اقتصادی به همراه اطالعات تماسی در اختیار سازمان بوده و این امکان
میسر است تا اطالعات مربوطه در اختیار فعاالن قرار گیرد.
جناب آقای دکتر نیک سرشت معاونت محترم امور اقتصادی استانداری  :با سالم و تشکر ویژه از حضور اعضای محترم شورا در جلسه ،پیشنهاد می گردد گزارشات مربوطه ارائه شده
در جلسه امروز در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور سوریه ،به اتاق ایران به معاونت مربوطه منعکس تا پیگیری الزم از این کانال صورت پذیرد .در حال حاضر شرایط
عادی نیست و ما به دنبال حل مشکل و تصمیم گیری در شرایط غیر عادی هستیم .کشور ایران از لحاظ تعداد مهندسین در رتبه خوبی در سطح دنیا قرار دارد .تجربه های خوبی در
پروژه های سد سازی ،راه سازی ،نصب ماشین آالت در کشور و استان وجود دارد .مشکال ت ناشی از ناهماهنگی و اختالف نظرات می باشد .جهت فعالیت در سایر کشورها موضوع مهم
تأمین امنیت برای فعاالن استان است .جهت ورود به کشور سوریه ،می بایست امنیت شرکت ها و نفرات تأمین شود .اعزام تیم مهندسی ،مشارکت در مناقصات ،اجرای پروژه های
خارجی می بایست در دستو ر کار قرار گیرد .عدم همکاری دستگاه دیپلماسی با بدنه خصوصی استان است .یکی از رسالت های سفرای اقتصادی در کشور مدیریت مباحث و پیشنهادات
اقتصادی است .سفرا باید نسبت به مسائل و ابعاد اقتصادی کشور حوزه فعالیت خود تسلط کافی داشته باشند .نکات خوبی در جلسه اشاره شد .بررسی توان و ظرفیت داخلی شرکت های
خدمات فنی و مهندسی باید در اولویت قرار گیرد .عدم آشنایی از بازارهای خارجی و نیاز فنی کشورهای هدف مشکالت عدیده ای بوجود آورده است .شرکت های فعال در این بخش
باید توانایی و اطالعات خود را تقویت نمایند .شرکت ها به زبان بومی مسلط نبوده و از مسائل حقوقی و قراردادهای خارجی و الزامات قانونی بی اطالع هستند .تشکیل کنسرسیوم از
شرکت های فعال در بخش خدمات فنی و مهندسی در استان مهم و ضروری است .لذا آن گروه از شرکتهایی که آمادگی حضور در خارج ازکشور جهت ارائه خدمات خود دارند شناسایی
و زمینه الزم برای حضور ایشان فراهم گردد.

مصوبات

استانی

-1مقرر گردید یک هیأت تجاری ویژه برای بخش خدمات فنی مهندسی استان و فعاالن این بخش با مشارکت نظام صنفی رایانه ای ،سازمان های نظام مهندسیی
استان و انجمن خدمات فنی و مهندسی با متولی گری اتاق به کشور سوریه اعزام و سازو کار صادرات خدمات به این کشور بررسی گردد.
-2مقرر شد دستگاه های دولتی همکاری الزم با شرکت های خدمات فنی و مهندسی به جهت ارائه هرگونه آمار و اطالعات بعمل آورند.
-3مقرر شد دستگاه های دولتی به منظور انجام امور فنی و مهندسی مورد نیاز خود از توان شرکتهای فعال دارای اعتبار در استان بهره منید شیده و از تاسییس و
راه اندازی هرگونه شرکت فنی و مهندسی با ماهیت دولتی خودداری نمایند.
-4مقرر شد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان لیست مناقصات خارجی و اطالعات مربوطه مربوط به پروژه های عمرانی و فنیی و حرفیه ای و مهندسیی
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه ( )48شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان 98/08/25
مربوط به کشورهای همسایه را از سفارت ایران در کشورهای ترکیه ،سوریه ،عراق ... ،دریافت نموده و کلیه مناقصات را به دستگاه های ذیربط و فعیاالن اقتصیادی
اطالع رسانی نماید .هر ماه لیست تمام مناقصات در سایت وزارت امور خارجه بروزرسانی شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
-5مقرر شد اتاق بازرگانی پیشنهادات اختصاصی در خصوص مشکالت بانکی و مالی شرکت های خدمات فنی و مهندسی را به سازمان صیمت ارائیه و میوارد عینیاً
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حضور شبکه بانکی مطرح و تصمیم گیری شود.
-6مقرر شد جلسه کمیته کارشناسی با موضوع اقتصاد دیجیتال و رمز ارزها با حضور فعاالن و ماینرها و دستگاه های ذییربط تشیکیل گیردد .نظیرات و مشیکالت
فعاالن حوزه احصاء و در صحن رسمی شورا ارائه گردد.
-7مقرر شد زین پس از نماینده وزارت امور خارجه در استان در جلسات شورا متناسب با دستورجلسات مرتبط با حوزه تجارت خارجی دعوت بعمل آید.
 -8مقرر گردید از سفیر ایران در سوریه به استان زنجان دعوت بعمل آمده و طی یک جلسه تخصصی نسبت به بررسی ابعاد اجرایی و سازو کیار صیادرات خیدمات
فنی و مهندسی استان زنجان و حضور فعاالن در سوریه بحث و تصمیم گیری شود .واحد بین الملل اتاق بازرگانی پیگیری الزم را از استانداری بعمل آورد.
-9مقرر شد لیست بروزرسانی شده رایزن های اقتصادی کشور در سایر کشورها توسط امور بین الملل اتاق بازرگانی از دفتر وزارت امور خارجه در اسیتان احصیاء و
به نحو احسن به فعاالن اقتصادی اطالع رسانی گردد .ضمناً اطالعات مربوطه در سایت رسمی اتاق بارگزاری گردد.
 -10مقرر شد گزارش پیشنهادی اتاق در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور سوریه به معاونت بین الملل اتاق ایران منعکس گردد و پیگییری الزم
در خصوص تحقق پیشنهادات صورت پذیرد.
-11مقرر گردید انجمن خدمات فنی و مهندسی استان ،اقدامات و تمهیدات الزم را در خصوص ارتقای دانش و اطالع اعضای انجمن در خصوص بازارهای هیدف و
کشورهای همسایه و نیاز فنی و مهندسی آنها بکار گیرد.
-12مقرر گردید آن دسته از شرکت های فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی که آماده حضور در کشورهای سوریه و عراق بوده از طریق انجمن خیدمات فنیی
و مهندسی به اتاق اعالم و اتاق مقدمات حضور این شرکتها و هماهنگی های الزم با دفتر وزارت امور خارجه در استان را فراهم نماید.

ملی و فراگیر
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