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 49:

تاریخ جلسه 98/09/12 :

ساعت شروع 8:30 :

محل نشست :اتاق بازرگانی

ساعت خاتمه11:00 :

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 نهمین جلسه شورا ،در ابتدا مروری بر اخبار مهم روز خواهیم داشت و در ادامه به دستور جلسه اصلی با موضوع
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت شرکت های دانش بنیان و فن آور ،کارآفرین و استارتاپی استان و بررسی پیشنهادات و انتظارات فعاالن بخش مربوطه خواهیم پرداخت .در
پایان جلسه گزارشی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص بند  6مصوبات جلسه  43شورا پیرامون موضوع اجرای آیین نامه تبصره  18قانون بودجه 98
تخصیص تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان و فن آور ارائه خواهد شد.

دستور جلسه:
 -1مرور اخبار مهم روز
 -2استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت شرکت های دانش بنیان و فن آور ،کارآفرین و استارتاپی استان و بررسی پیشنهادات و انتظارات فعاالن بخش مربوطه
 -3گزارش پیگیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص بند  6مصوبات جلسه  43شورا پیرامون موضوع اجرای آیین نامه تبصره  18قانون بودجه  98تخصیص
تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان و فن آور

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

غایب

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

خلیل قاسملو

8

ابوالفضل عباسچیان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

غفور حمیدی

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

نماینده

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

عبداله جعفری

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

حاضر

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

(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

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

غایب

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

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

(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

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

1

محسن علمدار

مدیر کلینیک کسب و کار استان

حاضر

2

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان

حاضر

3

احمدلو

مدیرعامل شرکت گاز استان

غایب

4

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

حاضر
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5

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان

حاضر

6

علیرضا حیدری

ریاست سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

حاضر

7

حسن امانلو

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان

حاضر

8

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

غایب

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

حاضر

12

محمود ضرابی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

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

شهیدی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه

نماینده

23

محمدرضا انصاری

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

حاضر

24

محسن نجفیان

رئیس دانشگاه زنجان

نماینده

25

علیرضا فیروزفر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

غایب

26

حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان زنجان

غایب

27

محمد حسن ندرلو

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان

حاضر

28

فرخی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

حاضر

29

مهدیخانی

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان

غایب

30

مرادخانی

رئیس پارک علم و فناوری استان

حاضر

31

مدیرعامل شرکت هخامنش موتور آریا

حاضر

32

مدیرعامل شرکت تعاونی بهینه پویان

غایب

33

مدیرعامل شرکت ایمن نانو فام

حاضر

34

مدیرعامل شرکت کشت آب پایدار زنجان

غایب

35

مدیرعامل شرکت شایان صنعت زنگان نو

حاضر

36

مدیرعامل شرکت زنجان گاز افروز

حاضر

37

مدیرعامل شرکت هسته فناور

غایب

38

مدیرعامل شرکت تجهیز گاما

حاضر

39

مدیرعامل شرکت نوپردازان داده ای آداک

حاضر

40

مدیرعامل شرکت پارس فرانگر

حاضر

41

مدیرعامل شرکت کاسپین جوراب

حاضر

42

مدیرعامل شرکت جامین زیست آرشام

حاضر

43

مدیرعامل شرکت بهینه سازان فرآوری مواد

غایب

44

مدیرعامل شرکت حمیم پژوه شمالغرب کشور

حاضر
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45

مدیرعامل شرکت پیشگامان نرم افزار گرشاسب

حاضر

46

مدیرعامل شرکت رأس داده هوشمند کاسپین

حاضر

47

بهنام آقاجانلو

خبرگزاری ایرنا

حاضر

48

حسین مقدم

شرکت کاسپین صنعت غرب

حاضر

49

کمال شیر محمدی

نشریه تخصصی سرب و روی نیوز

حاضر

50

یوسفی

خبرگزاری ایسنا

حاضر

51

مقدمی

خبرگزاری مهر

حاضر

52

زهرا محمدی

هیأت مدیره شرکت ایمن نانو فام

حاضر

53

محمد سنمار

سرپرست و خبرنگار روزنامه جمهوری اسالمی

حاضر

54

فرهود آهنی

مدیرعامل موسسه تحقیقاتی و توسعه ای دکتر حسابی

حاضر

55

رسول صفدری

مدیرعامل شرکت شیمی سبز اشراق

حاضر

56

نیما کاوندی

مدیرعامل شرکت فن آوران آریو تندر

حاضر

57

جعفر علوی زاده

مدیرعامل شرکت بهبود روان سازان میهن

حاضر

58

طیب جعفری

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

59

سید محمود موسوی

معاون پارک علم و فناوری استان

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 ،مدیران حاضر از
بخش دولتی و خصوصی ،مدعوین محترم از شرکت های دانش بنیان و فناور ،همانطور که مستحضرید در پی نشست روز گذشته مقام معظم رهبری با  2هزار پانصد نفر از فعاالن
اقتصادی کشور ،با اشاره به اهمین ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسالمی ،ایشان به مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی تأکید
نمودند .همچنین استفاده از کاالی داخلی ،شرکت در سرمایه گذاری های مولد هم چون تعاونی ها و بورس ،ترویج فرهنگ کار جهادی و تعاون از توصیه های ایشان بود .طبق اعالم وزیر
تجارت اتحادیه اوراسیا ،تجارت با این ناحیه حدود  27درصد رشد داشته است .هدف گذاری صادراتی ایران به اوراسیا به مبلغ  30میلیارد دالر صورت گرفته و سهم کنونی ایران از این
منطقه حدود  2.2درصد است که میتوان تا 15درصد افزایش یابد .در دیدار بین روسای اتاق ایران و ارمنستان ،تشکیل دفتر تجاری ایران در ارمنستان مورد توافق قرار گرفت .استان
چلیابینسک یکی از شهر های بزرگ و پر جمعیت روسیه است .چلیابینسک یک شهر و مرکز اداری استان چلیابینسک و ناحیه فدرالی اورال جنوبی روسیه محسوب میشود .این شهر در
شمال شرق منطقه واقع شده است و در  210کیلومتری جنوب یکاترانبرگ 1.879 ،کیلومتر دور تر از شهر مسکو در شرق کوه های اورال ،درکنار رودخانه میاس ،در مرز اروپا و آسیا قرار
گرفته است .همچنین این شهر مرک ز اداری استان چلیابینسک است و هفتمین شهر در میان شهرهای روسیه با جمعیت بیش از یک میلیون نفراست .از آنجا که چلیابینسک مرکز عمده
صنعتی ،از جمله متالوژی ،ماشین سازی ،فلز کاری ،تولید ابزار و صنایع شیمیایی ،نور و صنایع غذایی است ،با این حال ،محصول اصلی این شهر فلز (آلیاژ های با کیفیت باال و فوالد زد
زنگ) از جمله روی و ماشین آالت و لوله های سنگین مختلف می باشد .از زمان امضای یادداشت تفاهم بین چلیابینسک و زنجان آقای بوریس دبروفسکی استاندار این ناحیه هستند .به
نظر می رسد که چلیابینسک به عنوان دوازدهمین منطقه صنعتی در روسیه توانایی باالیی در همکاریهای صنعتی و تجاری داشته و میتواند به بهبود شرایط صنایع استان در دوران
تحریم کمک بسیاری نماید .ب ا در نظر داشتن قرار گیری این استان در مرز کشور قزاقستان ،میتواند کمک شایانی به تجارت آینده با آن کشور نماید .بازار مناسب شهرهای چلیابینسک،
ماگنیتوگرسک،زالتوس و میاس در این استان خود می توانند مراکز مناسبی برای صادرات محصوالت زنجان در آینده نزدیک باشند 86 .روز آفتابی در سال با بارش متوسط  443میلیمتر
و همچنین  7ماه مناسب برای کشت ،چلیابینسک را به یکی از مناطق مناسب برای کشاورزی فراسرزمینی مبدل نموده است .وجود جنگل های تندرا در این ناحیه ،چلیابینسک را دارای
یکی از بهترین کیفیت های چوب در کشور روسیه نموده است .چلیابینسک با دارا بودن معادن آهن ،روی ،طال و مس یکی از قطب های بزرگ معادن کشور روسیه می باشد .کارخانجات
بزرگی در ای ن شهر در زمینه تولید قطعات هواپیما ،لوله های انتقال سوخت ،تولید موتور و قطعات خودرو ،فوالد و معدنکاری فعال می باشند .بر اساس تحقیقات و پیشنهادات انجام
گرفته توسط سفارت ایران در روسیه و وزارت امور خارجه ،هر یک از استان های ایران با یکی از طرف های روس ارتباط پیدا کردهاند .چلیابینسک یکی از مراکز فلز کاری و همچنین
مرکز تولید چاقو در کشور روسیه است و مراودات زنجان و آن منطقه منجر به اعزام و پذیرش هیات های تجاری و همچنین انعقاد یادداشت تفاهم در تاریخ  25اسفند  1394گردید .در
سفر هیات چلیابینسک به زنجان همچنین دو استانداری و دانشگاه اقدام به امضای یاد داشت تفاهم نمودند .در دو مراوده بعدی تجاری ،شهرداری چلیابینسک عالقه مند به امضای
یادداشت تفاهم با طرف زنجانی بود است .در تفاهم نامه اتاق بازرگانی زنجان و اتاق بازرگانی اورال جنوبی (به مرکزیت چلیابینسک) دو طرف بر سر مواردی به توافق رسیدند.1 .معرفی
شرکت های متقابل و محصوالت آنها و خدمات ارائه شده توسط شرکت های دو طرف (بند  1تفاهم نامه) . 2سازماندهی گردشگری (از جمله گردشگری تجاری) با توجه به عدم وجود
پرواز مستقیم از چلیابینسک به ایران اعزام و یا جذب گردشگر از این ناحیه با مشکالتی روبرو است ،با وجود اینکه تعداد زیادی گردشگر هر سال از چلیابینسک به کشور ترکیه سفر می-
نمایند(.دو پرواز چارتری در هفته). 3 .مساعدت در جستجوی شرکای تجاری و خدمات شرکت ها (بند  1تفاهم نامه) که این موضوع میتواند کمک شایانی به انجام خدمات فنی مهندسی
در کشورمان نماید. 4.مساعدت در راستای سازماندهی نمایشگاهای بین المللی در دو طرف (با توجه به اهمیت یادداشت تفاهم نامه اوراسیا) این بند نیز میتواند اهمیت باالیی داشته
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باشد.5 .پیگیری و ایجاد دفتر کنسولگری افتخاری روسیه در زنجان و دفتر کنسولگری افتخاری ایران در چلیابینسک با توجه به توافق طرفین در زمان حضور هیات روس در زنجان .از
جمله عالقه مندی های طرف روس برای همکاری می توان به همکاری در زمینه دانشگاهی و سمینارهای علمی ،اعزام دانشجو ،زمینه نیروگاهی ،تولید انرژی ،تولید لوله های انتقال گاز،
تولید سیستم های لمینت ،صادر ات غذای حالل به منطقه اورال جنوبی ،صنایع روی و فلزات ،ایجاد نمایشگاه و سایر موارد اشاره کرد .استان زنجان تا کنون اقدام به اعزام  2هیات
سیاسی تجاری و پذیرش یک هیات سیاسی و تجاری از چلیابینسک نموده است .همچنین دانشگاه زنجان نیز در این مدت روابط علمی را با این منطقه آغاز کرده که منجر به ایجاد
ارتباطات دو طرفه گردید .در مهرماه سال  1396هیاتی سیاسی و تجاری به ریاست استاندار وقت زنجان از چلیابینسک بازدید کردند ،هیات فوق در آن زمان بیشتر متشکل از تجار
بخش کشاورزی بودند .همچنین استانداری چلیابینسک به انجام سفر به استان زنجان ابراز تمایل کرده بود که دعوتی از طرف زنجان تا کنون برای استانداری این شهر ارسال نگردیده
است .در سفر انجام شده ،استاندار زنجان از پارک علم و فناوری و مراکز استارتاپی در شهر چلیابینسک بازدید نمودند .از جمله مشکالت تجارت با طرف روس میتوان به عدم برقراری
پرواز مستقیم بین ایران و چلیابینسک ،عدم آشنایی تجار و بازرگانان با حوزه اورال جنوبی ،عدم آشنایی با شرایط گمرکی و زبان روسی و نبود مسیر باربری مستقیم از ایران به
چلیابینسک اشاره نمود .در پایان نیز همکاری دو طرف در زمینه صنایع فلزی ،تولید انواع چاقو ،مراودات گردشگری و همکاری در زمینه خدمات فنی و مهندسی و پذیرش هیأت تجاری
از ناحیه اورال جنوبی ،هماهنگی با وزارت امور خارجه و سفارت ایران در روسیه و استفاده از ظرفیت پارک های علم و فناوری در شهرک های چلیابینسک ،یکاترانبورگ پیشنهاد می-
گردد .طبق تقسیم بندی معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری شرکتهای دانش بنیان در  4گروه تقسیم بندی می شوند .قوانین حمایتی در این بخش مورد تصویب قرار گرفته که
شامل قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ،ماده  44 ،42،43قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،ماده  53قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه...،میباشد .تعداد شرکتهای
دانش بنیان در کشور برابر با  4678مورد بوده که بیشترین سهم مربوط به تولیدی نوع  2است .استان زنجان از میان سایر استان از لحاظ تعداد شرکتها در رتبه  62( 12شرکت) قرار
دارد .استان های هم جوار به ترتیب آذربایجان شرقی دارای  142شرکت ،قزوین دارای  63شرکت  ،همدان دارای  ، 48کردستان دارا  21شرکت هستند .استان زنجان از کل کشور سهم
 1.32درصدی را به خود اختصاص داده است .تعداد شرکتها دراستان در مقایسه با عملکرد  97که برابر با  54شرکت بوده در  9ماهه  98به رقم  62شرکت رسیده است .این شرکتها در
استان عمدتاً در بخش فناوری زیستی ،کشاورزی ،صنایع غذایی ،ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته ،تجهیزات پزشکی ،سخت افزار و برق و الکترونیک ،فناوری های شیمیایی فعالیت
دارند .اتاق بازرگانی در سال  97اقدام به راه اندازی مرکز رشد تجاری نموده که در حال حاضر نزدیک به  9شرکت در این مرکز مستقر هستند .همچنین اتاق زنجان طی تفاهم نامه ای
مشترک با دانشگاه زنجان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه ،دانشگاه علوم پزشکی استان های البرز و قم ،وزارت بهداشت و پارک علم و فناوری اقدام به تاسیس صندوق حمایتی
مالی با عنوان پژوهش و فناوری غیر دولتی ارزش آفرین فناوران اشراق با سرمایه تقریبی حدود  22میلیارد تومان نموده است .از جمله مشکالت بخش میتوان به نبود ممیز و ارزیاب و
کارگزاری در استان اشاره نمود .همچنین مشکالت ترخیص کاال در گمرک زنجان ،مشکالت تجاری سازی محصول ،عدم اجرای معافیتها و مشوقها از دیگر موارد مهم می باشد.
جناب آقای قاسملو نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  :در خصوص پیگیری مصوبه تبصره  18قانون برنامه بودجه موضوع بند  6مصوبات جلسه  43شورا ،این
سازمان مکاتباتی را در این خصوص از معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه بودجه در تاریخ  98/09/09انجام داده و برش استانی زنجان برای ایجاد اشتغال  927نفری و اعتبار
 231میلیارد ریالی را مورد تأکید قرار داده و تعیین دستگاه متولی و پیگیری کننده اعتبار یاده شده در استان را خواستار شد .برنامه حمایتی تولید و اشتغال در  6محور تعریف شده و
مجموع  20200میلیارد ریال جمع تسهیالت به همراه یارانه سود و کمک های بالعوض در کشور می باشد .اشتغال مستقیم و غیر مستقیم  124700نفر و تعداد شرکتهای دانش بنیان
 41مورد تعیین شده و اعتبار مورد نیاز ان حدود  231میلیارد ریال برآورد شده است .درحال حاضر سازمان در انتظار پاسخ مکاتبه از معاونت مربوطه است تا منابع تخصیص یابد.
جناب آقای حجتی مدیرعامل محترم شرکت کاسپین جوراب  :این شرکت دارای  7طرح نوآورانه می باشد .شرکتهای دانش بنیان تأثیر بسزایی در هم افزایی ثروت در بخش فناوری
دارند .محصوالت این شرکتها دارای ارزش افزوده باالیی است .استارتاپ ها دارای نیروی کار جوان ،خالق ،با ساختار علمی و روابط قوی و دارای کمترین بروکراسی می باشند .این
شرکتها متاسفانه از حمایت کافی برخوردار نیستند .فعالیت این شرکت ها برای صنایع باالدستی و بعضاً پایین دستی خود تسهیلگر است.
جناب آقای نیتی مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان نوپردازان داده ای آداک  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه ،شرکتهای فعال در این حوزه در استان با مشکالت
بیمه ای و مالیاتی مواجه اند .ادارات تفاسیر متفاوتی از قوانین حمایتی حوزه دانش بنیان دارند .تخصیص تسهیالت ارزان قیمت مهم ترین دغدغه شرکتها میباشد .شرکتها به طور
پراکنده در استان مستقر شده اند و مرکز مشخصی برای فعالیت های متمرکز این شرکتها وجود ندارد .در حالیکه فعالیت های این شرکتها به صورت سلسله مراتبی به یکدیگر وابسته
است .تاکنون با گذشت چند سال از تصویب پروژه قطب آی تی و الکترونیک زنجان ،همچنان شهرک صنعتی مربوطه در وضعیت نیمه تمام قرار دارد که بهتر است تعیین تکلیف شود.
جناب آقای آهنی مدیرعامل محترم شرکت تحقیقاتی دکتر حسابی  :این شرکت دارای  15سال سابقه فعالیت با حضور جمعی از نخبگان در زمینه برق و الکترونیک دارای  7طرح
پژوهشی است .احیاء و راه اندازی شهرک تخصصی آی تی مورد درخواست شرکتهاست .استان زنجان در گرایشات میان رشته ای دارای توانمندیهای خوبی است .این شرکت به دنبال
راه اندازی مرکز مکاترونیک شمالغرب کشور در استان زنجان است اما متاسفانه جهت تهیه زمین و محل مناسب با مشکل مواجه ایم .همچنین در خصوص راه اندازی آزمایشگاه جریان
قوی در استان که مورد نیاز صنایع فعال استان بوده و می تواند به سایر استان ها خدمات ارائه نماید با مشکل تخصیص اعتبار و زمین مواجه هستیم .لذا درخواست میگردد بودجه
مناسبی جهت راه اندازی این آزمایشگاه در نظر گرفته شود و محل مناسبی جهت استقرار در نظر گرفته شود .میتوان از بودجه سایر دستگاه ها از جمله توانیر استفاده کرد.
جناب آقای نبوی مدیرعامل محترم شرکت تجهیز گاما  :این شرکت که به صورت هولدینگ در فعالیت است دارای  4شرکت زیرمجموعه می باشد .دارای 110نفر نیروی کار و
ظرفیتهای قابل توجهی است که توانسته به کمک فناوری نانو ،محصول مس را به شکل مقاومتری تولید کند و امکان صادرات این محصول را فراهم نموده است .مدتی است به دنبال
تخصیص زمین هستیم اما هزینه های باالیی برای آن اعالم شده است .در حال حاضر شبکه سازی و تجمیع شرکتهای دانش بنیان در استان در یک مرکز مشخص و ویژه در اولویت قرار
دارد .همچنین درخواست میگردد پرونده اعطای زمین به شرکتها هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
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جناب آقای مرادخانی ریاست محترم پارک علم و فناوری استان  :با سالم و عرض ادب خدمت حاضرین در جلسه ،پارک چندین مرتبه درخواست واگذاری زمین از اداره راه و
شهرسازی داشته و در مرحله اول قطعه زمینی به مساحت  10هکتار مورد موافقت قرار گرفت که متاسفانه حدود  75درصد از این زمین در حریم لوله گاز قرار داشت و مابقی هم
هیچگونه امکانی برای ساخت و ساز وجود نداشت و صرفاً برای فعالیت های کشاورزی بود .هیچگونه زیرساختی از قبیل آب و برق  ... ،نیز مهیا نشده بود .در ادامه پیرو پیگیری پارک،
قطعه زمین دیگری پیشنهاد شد که با گمانه زنی های مکرر فقط مساحتی بالغ بر  2.5هکتار در اختیار پارک قرار گرفت .در حالیکه درخواست پارک زمینی به مساحت  40هکتار بوده
است .در حال حاضر در این زمین تخصیص یافته عملیات جدول کشی و فاز بندی صورت گرفته و در شرف واگذاری به متقاضیان است .شایان ذکر است در طی دو سال گذشته
شرکتهای فناور و دانش بنیان از  32مورد به تعداد  54رسیده است .استان زنجان باالترین نرخ رشد در شکل گیری این شرکتها داشته است .مهم ترین وظیفه پارک توانمندسازی
شرکتها بوده که در تالشیم با فعالیت در  6دپار تمان در سطح استان به نحو احسن به آنها خدمات ارائه نماییم .همچنین موفق به اخذ اعتبار به میزان  18میلیارد تومان از صندوق
نوآوری و شکوفایی شده ایم .برخی استان ها از قبیل یزد در اخذ اعتبار از صندوق با مبلغ  54میلیارد تومان اعتبار پیشرو بوده اما امیدواریم در استان نیز حمایت صندوق افزایش یابد.
خانم سرابی مدیرعامل محترم شرکت کشتار آب پایدار زنجان  :با سالم و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه ،طی رویدادی که در ماه جاری توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری
برگزار شد یک نیازسنجی جامعی از شرکت های دولتی صورت گرفت و شرکت های فعال دانش بنیان که قادر به ارائه خدمات مؤثر در زمینه نیازمندی شرکتهای دولتی بودند اعالم
آمادگی کرده و قراردادهای خوبی در این رویداد نیز از سوی شرکت های دانش بنیان نیز منعقد شد .در استان این تعامل میان نیاز دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی و شرکتهای
دانش بنیان که قادر به تأمین خدمات برای آنها هستند وجود ندارد .لذا درخواست می گردد رویدادی مشابه در استان برگزار شود تا شرکتهای دولتی بتوانند با انعقاد قرارداد با شرکتهای
دانش بنیان در استان بخشی از نیازهای خود را تأمین نمایند .همچنین پیشنهاد می گردد هولدینگ تخصصی برای این شرکتها که دارای تولید مشترک یا مکمل هستند تشکیل گردد.
جناب آقای علوی زاده مدیرعامل محترم شرکت بهبود روان سازان میهن  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه ،درخواست می گردد آیین نامه حمایتی کارگروه تشخیص
صالحیت و ارزیابی شرکت های دانش بنیان که در  110عنوان به طور تفصیلی منتشر شده است در استان مورد بررسی شده و ادارات مکلف به اجرای مفاد آن گردند .این شرکت
توانسته است محصو ل روان کننده ای که پیشتر به کشور وارد میشد را بومی سازی نموده و نیاز داخل را تأمین نماید .متاسفانه ادارات شناخت مناسبی از شرکتهای دانش بنیان نداشته
و در زمان مراجعه شرکتها ،ارائه مدارک و تأییدیه دانش بنیان بودن درخواست می گردد در حالیکه وضعیت دانش بنیان و تأییدیه آن در یک سایت هماهنگ کشوری زیر نظر معاونت
فناوری ریاست جمهوری بارگذاری شده و هیچگونه تأییدیه ای نزد شرکتها وجود ندارد.
جناب آقای دکتر صبا نماینده محترم دانشگاه زنجان  3 :سال پیش جلسات متعددی با صندوق نوآوری و شکوفایی مرکز برگزار شد و توانستیم نمایندگی زنجان را فعال نماییم .در
گذشته تعداد شرکتهای دانش بنیان بسیار محدود بوده اما در حال حاضر شاهد رشد روز افزودن این شرکتها هستیم .لذا میبایست حجم حمایت صندوق از شرکتها را در اولویت قرار
دهیم و سهم استان را در این بخش افزایش دهیم .بر اساس آمار میزان حمایتی که شرکتها از صندوق دریافت نموده اند بسیار ناچیز است .درخواست میگردد استانداری ترتیبی اتخاذ
نماید تا نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،نماینده مرکزی صندوق نوآوری و شکوفایی به استان دعوت شده و طی جلسه ویژه ای به بررسی سهم استان و میزان حمایت
صندوق پرداخته شود .همچنین دانشگاه زنجان دارای ظرفیت مناسبی در بحث فضا و کارگاه ها دارد که می توان با حمایت مقامات استان و تخصیص بودجه این فضاها را در اختیار
شرکتها دانش بنیان قرار داد .جهت تقویت فعالیتهای گلخانه ای سرمایه اولیه قابل توجهی مورد نیاز است که دانشگاه به دنبال حمایت مقامات و دستگاه های اجرایی است.
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 حال حاضر صدور
جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای شرکت های دانش بنیان طبق فرآیندهای سیستم همانند سایر واحدهای تولیدی صورت می پذیرد .در گذشته که برای اخذ کد رهگیری برای
این گروه از متقاضیان مشکل وجود داشت با پیگیری این خالء نیز برطرف شده و ان جام مراحل صدور مجوز و پروانه صرفاً با ارائه مجوز استقرار در پارک و قرارداد فعالیت آنها با مراکز
رشد و پارک ها امکان پذیر شده است .همچنین مشکل اخذ تسهیالت برای شرکتها از بانک صنعت و معدن با نرخ  15درصد از محل صندوق توسعه ملی نیز مرتفع شده و شرکتهای
دارای مجوز دانش بنیان می توانند از این تسهیالت بهره مند گردند .با توجه به اینکه در استان انجمن تحقیق و توسعه در حال فعالیت است و از طرفی شرکتهای دانش بنیان درخواست
ایجاد یک تشکل و انجمن واحد با محوریت فعالیت های فناورانه دارند میتوان از این ظرفیت استفاده کرده و شرکتهای دانش بنیان که آمادگی حضور داشته به دبیرخانه معرفی شوند.
جناب آقای وقفچی نماینده محترم مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی  :با عرض سالم و احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه  ،با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
در گام دوم ان قالب ،به حرکت و شکوفایی بر پایه علم تأکید شده است .چنانچه در مسیر علم حرکت نکنیم راه به جایی نخواهیم برد .دانش بنیان فرصت مناسبی است و توسعه فعالیت -
های فناورانه و دانش بنیان فرصت طالیی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است .میبایست آنچه که در اختیار داریم و آنچه که به عنوان ظرفیت اصلی استان است در تصمیم-
گیریها مورد توجه قرار گیرد .در خصوص تکمیل شهرک تخصصی آی تی همت جمعی نیاز است و اینجانب نهایت تالش خود را در به سرانجام رسیدن این موضوع خواهم نمود.
جناب آقای فتح اله حقیقی استاندار و رئیس محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی زنجان  :متاسفانه بخش دولتی در شروع پروژه های اساسی و ویژه با سرعت و شتاب قابل
توجهی وارد کار شده و در ادامه دچار یک حرکت کند می گردد .راه اندازی شهرک تخصی آی تی و الکترونیک نیز از جمله همین موارد است .دولت و بخش خصوصی هیچ ارتباط
تعریف شده ای با شرکت های دانش بنیان ندارند .وظایفی که هر دو بخش میبایست بدان توجه مینمودند همچنان ناقص مانده است .برخی مدیران به صورت مستقل در حوزه کاری
خود فعالیت نموده و این منجر به بروز برخی ناهماهنگی ها شده است .به همین دلیل در استان ستادی با نام ستا د مدیریت شهری شکل گرفت .در حال حاضر با رشد تعداد شرکتها در
استان باید به افزایش سطح کیفیت کاری آنها تالش کنیم .چرا که فعالیت های دانش بنیان به نوعی فعالیت های میان رشتهای محسوب شده و دامنه شمولیت گستردهای دارد .متاسفانه
این شرکتها به دستگاه های دولتی بی اعتماد شده و امیدی به حل مشکالتشان ندارند .موضوع تجارت اوراسیا و تکمیل شهرک تخصصی ترکی می بایست از طریق وزارتخانه پیگیری
شود و در این مرحله همت مقامات ملی را می طلبد .لذا الزم است شرکت شهرکهای صنعتی پیگیری الزم را در خصوص شهرک صنعتی ترک بعمل آورد همچنین موضوع تجارت اوراسیا
و پیشنهادات زنجان می بایست از سوی مقامات در سطح ملی با وزارتخانه متبوع و کشور مورد نظر پیگیری شود .موضوع تجاری سازی محصول برای شرکتها بسیار اهمین دارد لذا
اینجانب اهمیت دارم یک نفر به عنوان نماینده شرکتهای دانش بنیان در هیأت اندیشه ورز معرفی و عضو گردد .مشکل پراکندگی شرکتهای دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرد.
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مصوبات

استانی

مقرر شد تخصیص بودجه مورد نیاز و محل مناسب جهت استقرار و راه اندازی آزمایشگاه فشار قوی در استان از سوی مراجع مربوطه پیگیری شود.مقرر شد محل ویژه ای برای تجمیع متمرکز شرکتهای دانش بنیان و فناور در نظر گرفته شود و فعالیت شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد استتان بتهیک محل مشخص هدایت گردد.
مقرر گردید موضوع درخواست اعطای زمین به شرکت های دانش بنیان از سوی شرکت شهرک ها و امور اراضی و سایر مراجع در اولویت قرار گیرد.مقرر شد دستگاه های دولتی آن بخش از خدمات فنی و تخصصی مورد نیاز خود را که در حال حاضر به سایر شرکتها در برخی استان ها برونسپاری نمتوده و یتااز توان سایراستان ها استفاده می نمایند به صورت مکتوب به پارک علم و فناوری منعکس شود و پارک علم و فناوری موظف است لیست نیازمنتدیهای دستتگاه-
های دولتی در استان ها را به شرکت های فعال جهت تأمین خدمات و تولید محصول مورد نیاز اعالم نماید.
مقرر شد وضعیت اجرای برنامه حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در  110عنوان موردی ،به طور تفصیلی در کتارگروه اقتصتاد دانتش بنیتان بتهصورت دستور جلسه تخصصی مورد بررسی و پایش قرار گیرد .گزارش اجرای برنامه های حمایتی از سوی دستگاه های دولتی پس از بررسی در کتارگروه اقتصتاد
دانش بنیان به دبیرخانه شورا منعکس گردد.
 مقرر شد پارک علم و فناوری ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت های دانش بنیان در استان و زمینه فعالیت آنها به صتورت فراگیتر در ستطح استتان معرفتی شتده وتأییدیه دانش بنیانی شرکتها طی مکاتبه رسمی به ادارات و دستگاه های دولتی ارسال و اعالم گردد.
مقرر شد جهاد کشاورزی متقاضیان احداث گلخانه را جهت استقرار و تهیه زمین و محل به فضای دانشگاه زنجان هدایت نمایتد .دانشتگاه زنجتان نیتز حمایتت وهمراهی الزم را در خصوص استقرار متقاضیان در فضاهای بازسازی شده ویژه گلخانه ها داشته باشد.
 مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هماهنگی الزم را در خصوص دعوت از معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری ،نماینده صندوق نتوآوری وشکوفایی مرکز با حضور دانشگاه ها در استان بعمل آورده و یک جلسه تخصصی پیرامون موضتوع بررستی ستهم استتان از تستهیالت صتندوق و میتزان حمایتت
صندوق از شرکت های دانش بنیان برگزار گردد.
مقرر شد موضوع تکمیل و راه اندازی شهرک تخصصی صنعتی ترک ها از ستوی معاونتت همتاهنگی اقتصتادی استتانداری از مرجتع ستازمان صتنایع کوچتک وشهرکهای صنعتی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری شود.
مقرر شد موضوع پیشنهادات تجاری زنجان با منطقه اوراسیا از سوی معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری به وزارت اقتصاد و دارایتی متنعکس و از ایتن طریتقپیگیری شود.
مقرر شد یک کمیته ویژه جهت بررسی و تعیین ساز و کار تکمیل شهرک تخصصی ترکها و تجارت با منطقه اوراسیا از سوی معاونتت همتاهنگی امتور اقتصتادیاستانداری با عضویت اتاق و سازمان صمت هر چه سریع تر تشکیل گردیده و هدف گذاری زنجان برای ایتن دو پتروژه صتورت پتذیرد .گتزارش بررستی هتا در دو
جلسه یکبار در اختیار به جناب آقای استاندار منعکس گردد.
مقرر شد یک جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شرکتهای دانش بنیان و فناور از سوی دبیرخانه ستاد جهت طرح و بررسی مشکالت تشکیل گردد.مقرر شد پارک علم و فناوری لیست شرکتهای دانش بنیان به همراه لیست دستگاه های اجرایی که برای فعالیت آنها مانع تراشی کترده انتد بته دبیرخانته ستتادتسهیل معرفی و شرکتها جهت طرح مشکالت خود در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حضور یابند.
مقرر شد دعوت از سفیر و مقامات ترکیه جهت بحث و گفتگو پیرامون شهرک تخصصی صنعتی ترکها در استان از سوی استانداری پیگیری شود .سایر ارگان هتااعم از اتاق بازرگانی و سازمان صمت به عنوان دستگاه همکار ،همراهی الزم را با استانداری منظور نمایند.
مقرر شد یک نفر از شرکتهای دانش بنیان جهت عضویت در هیأت اندیشه ورز استان از سوی پارک علم و فناوری به استانداری معرفی شود.-مقرر شد تشکیل انجمن شرکتهای دانش بنیان توسط اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیگیری شده و گزارش اقدامات در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

ملی و فراگیر

--
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