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

تاریخ جلسه 98/09/23 :

شماره نشست 50:

ساعت شروع 15:00 :

ساعت خاتمه18:30 :

محل نشست :اتاق بازرگانی

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 پنجاهمین جلسه شورا ،در ابتدا مروری بر اخبار مهم روز خواهیم داشت و در این خصوص به استحضار می رساند که در هفته آتی جلسه شورای
معادن کشور در استان زنجان با همکاری اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد .این همایش در روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته در استان برگزار خواهد شد .همچنین به پیگیری
مصوبه جلسه  42شورا خواهیم پرداخت .همچنین گز ارشی در خصوص تفاهم نامه های منطقه اوراسیا مرور خواهد شد و عمدتاً بر مفاد تفاهم نامه اتاق زنجان و استان چلیابینسک
متمرکز خواهیم شد .با توجه به اطالعات ارائه شده در گزارشات قبلی ،فرصت های همکاری استان زنجان و منطقه اوراسیا را در زمینه تجارت چاقو بررسی نموده و شناخت
بازرگانان و تجار طرفین اشاره می گردد .در راستای عملیاتی کردن توافقنامه تجاری ،و دعوت از استاندار چلیابینسک ،مکاتباتی با دانشگاه ها و جهاد کشاورزی و برخی دستگاه ها
صورت گرفته است .تا با جمع بندی پیشنهادات ،برنامه ریزی الزم در خصوص دعوت از استاندار چلیابینسک را داشته باشیم .در بخش اصلی جلسه به بررسی وضعیت تعاون و
شرکت های تعاونی در استان خواهیم پرداخت و پیشنهاداتی در این خصوص از سوی دبیرخانه ارائه خواهد شد.
دستورجلسه :
-1 -1مرور اخبار مهم روز
 -2 -2استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش تعاون و شرکت های تعاونی در استان و بررسی پیشنهادات و انتظارات فعاالن بخش مربوطه
-3 -1ارائه گزارش پیگیری دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری در خصوص بند  6مصوبات جلسه  42شورا با موضوع ابطال پروانه صنوف بعد از بازنشستگی
وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

غایب

2

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

غایب

7

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

8

ابوالفضل عباسچیان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

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

غایب

13

مسعود علیاری

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

غفور حمیدی

عبداله جعفری

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی وقف چی

نماینده مجلس
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2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

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

حاضر

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

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

غایب

4

اصغر رسولی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نماینده

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

نماینده

سید اصغر صفوی

مهدی محمودی

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

1

مسعود بیات منش

اداره کل راه و شهرسازی استان

حاضر

2

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان

نماینده

3

افشین عراقی

مدیرکل نظام دامپزشکی استان

غایب
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4

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

حاضر

5

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان

نماینده

6

علیرضا حیدری

ریاست سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

غایب

7

حسن امانلو

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان

غایب

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

غایب

11

مهدی رنگ رونا

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

غایب

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

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

نماینده

22

موسی حسینی

رئیس اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان

حاضر

23

ندرلو

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان

حاضر

24

پرویز قزلباش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

غایب

25

ناصر باباخنی

رئیس اتحادیه تعاونی های فرش دستبافت استان

حاضر

26

حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان زنجان

حاضر

27

خان احمدی

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی زنجان

حاضر

28

گلمحمدی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های روستایی استان

غایب

29

خرمی

رئیس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی استان

حاضر

30

خیری

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان

غایب

31

نسیم اسالمیه

مشاور اتاق بازگرانی صناعی معادن و کشاورزی

غایب

32

آذر قزلباش

نماینده شرکت های تعاونی زنان استان

حاضر

33

رحمانی

عضو هیأت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی طارم

حاضر

34

نوری

مدیر سازمان تعاون روستایی

حاضر

35

افشاری

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

36

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی

نماینده

37

مسعود کردستانی

مدیریت بانک توسعه تعاون استان

غایب

38

مهدی بابائی

مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمالغرب کشور

حاضر

39

منصور تنوره

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان

حاضر

40

عزت اله جهان آرا

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف راه آهن

حاضر

41

بهنام نعمتی

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان

غایب

42

عباس پالیزی

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران نگین زنجان

حاضر

43

ابوالفضل محمدی

مدیر عامل شرکت تعاونی فوالد گستر فتح شمالغرب

حاضر
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نوری

امیر اسالمی

صادق حیدری
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44

نقیلو

مدیر عامل شرکت تعاونی تالشگران کفش هیدج

غایب

45

اکبر محمدی

مدیر عامل شرکت تعاونی چند منظوره شاهد

غایب

46

علی محمد احمدی

مدیر عامل شرکت تعاونی صنایع سرب و روی کشور

غایب

47

مهدی بهرامی

مدیر عامل شرکت تعاونی تاکسیرانی زنجان

حاضر

48

زینب نوری

مدیر عامل شرکت تالش بانوان زنجان

حاضر

49

افشین عاشری

مدیر عامل شرکت تن پوش زیبای طنین

غایب

50

سید حسین میر آقا بابائی

مدیر عامل شرکت تعاونی زرین پارت

نماینده

51

بهروز بابا مرادی

مدیر عامل شرکت تعاونی دندانپزشکی مهر اشراق

غایب

52

علی پاک منش

معاون امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

حاضر

53

مجید محمدی

نماینده اتاق تعاون استان زنجان

حاضر

54

پرویز رمضانلو

نماینده شرکت تعاونی طیور زنجان -اتاق تعاون استان

حاضر

55

کریم رحمانی

دبیر اتاق تعاون استان زنجان

حاضر

56

عطا اله سهرابی

اتحادیه صنعت دامپروری استان زنجان

حاضر

محمدرضا همایونی

مشروح مذاکرات
جناب آقای علی یگانه فرد رئیس محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :طبق بررسی بعمل آمده در خصوص فرصت های پیشرو منطقه اوراسیا،
همکاری با استان زالتوسک روسیه در صنعت چاقو مورد توجه است .این شهر به شهر فلز کاری ،چاقو و ساعت مشهور است  .جمعیت زالتوست  187هزار نفر و اکثرا از صنعت کاران
مهاجر از نقاط غربی روسیه هستند .در حدود  200سال پیش به منظور تولید بهترین چاقو و شمشیرهای ساخت روسیه دولت وقت آن کشور اقدام به دعوت از هنرمندان و صنعت گران
شهر زولینگن و کلینگلتان آلمان برای تولید چاقو در زالتوست کرد .در طی جنگ جهانی اول چاقو و شمشیرهای طرح سیاه زالتوست ،به عنوان معروفترین سالح سرد ارتش روسیه
مورد استفاده قرار گرفت و این موضوع خود اهمیت تاریخی این شهر در صنعت چاقو را نشان میدهد .امروزه تعداد سایت های بزرگ چاقو در زالتوست روسیه  10کارخانه  14کارگاه
سایز متوسط است و بیش از  60استاد کار حرفه ای همچنان در این شهر مشغول تولید چاقو  ،خ نجر و شمشیر زالتوست هستند .زالتوست همچنین تولید کننده فوالد ،ساعت ،انواع
اجاق های برقی ،کفش،صنایع غذایی از جمله تولید گوشت و مرغ است .بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  ،بسیاری از کارخانجات زالتوست به بخش خصوصی واگذار گردید و
بسیاری از کارخانجات تولید چاقو در این شهر نیز در بین سالهای  1990الی  2000تاسیس شد .امروزه مدل های دکوری چاقوهای زالتوست در برخی موارد بیش از  200دالر قیمت
دارند و مدل های ساده چاقو نیز قیمتی بین  20الی  70دالر را دارا میباشد .از جمله کارخانجات بزرگ تولیدکننده چاقو در این شهر می توان به کارخانه زوک ،آرمزمن ،روس روژیا... ،
اشاره نمود .استان زنجان دارای توانمندیهای ویژه ای در تولید چاقو است .زنجان به عنوان قطب تولید چاقوی کشور شناخته می شود .با توجه به پتانسیل باالی زنجان در این امر و
همچنین شناخته شدن آن در طول تاریخ به این موضوع  ،می توان از توانمندی باالی شرکتهای زنجانی جهت انجام صادرات این محصول استفاده کرد .تیغه های چاقوهای ساخت زنجان
عمدتاً از فوالد و دسته آن به کاربردی و تزیینی بودن از شاخ گوزن ،گاومیش ،استخوان حیوانات صدف طبیعی و مواد مصنوعی دیگر ساخته میشود .که در برخی موارد همچون شاخ
گوزن ،به عنوان برند اختصاصی زنجان معرفی میشود .انواع چاقوهای ساخت زنجان شامل چاقوی ضامن دار ،چاقوی پیوندزنی ،چاقوی قصابی  ،چاقوی جیبی ساده ،چاقوی سالخی ،کارد
آشپزخانه ،کارد و چنگال ،کارد کره خوری ،قلمتراش ،کارد های شکاری ،شمشیر  ،قند شکن و سِت چند کاره مسافرتی را شامل میشود .استفاده از ظرفیت تفاهم نامه همکاری بین
زنجان و چلیابینسک (به دلیل مرکز استان بودن چلیابینسک و زیرمجموعه اتاق اورال جنوبی) ،اعزام هیاتی تجاری از خوشه چاقوی استان زنجان به زالتوسک روسیه و یا دعوت از
مدیران کارخانجات مرتبط با چاقوی چلیابینسک جهت سفر به استان زنجان همراه با دعوت از استاندار چلیابینسک ،امضای یادداشت تفاهم همکاری اختصاصی بین خوشه چاقوی
زنجان و شرکت های چاقوی زالتوسک چلیابینسک ،استفاده از ظرفیت پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در دو استان جهت همکاری در زمینه تولید چاقو و یا اجزای
آن به وسیله پرینترهای چاپ سه بعدی ،استفاده از نوع برند سازی و یکپارچه سازی تولید چاقو در زالتوسک و همچنین بهره برداری از نوع گارانتی ،استاندارد  ،بسته بندی و تجاری
سازی چاقو در آن شهر به منظور بومی سازی آن در زنجان و همچنین صدور سند اصالت کاال ،استفاده از ظرفیت تولید فوالد شرکت های ناحیه اورال جنوبی جهت تولید و یا واردات
فوالد مخصوص چاقو به استان زنجان ،استفاده از ظرفیت تولید کنندگان چاقو در استان زنجان برای صادرات چاقو به روسیه  ،استفاده از توانایی بازاریابی شرکت های مستقر در اورال
جنوبی برای فروش و بازاریابی چاقوی تولیدی استان زنجان در کشور روسیه ،استفاده از ظرفیت استان چلیابینسک جهت صادرات چاقوی زنجان به سایر کشورهای عضو اوراسیا به
خصوص قزاقستان از جمله پیشنهاداتی است که میتوان برای تحقق آنها برنامه ریزی کرد .آغاز رسمی فعالیت های تعاونی در ایران را می توان با توجه به درج موادی در قانون تجارت
مصوب  1304شمسی از آن زمان دانست .از لحاظ تشکیل ،ثبت و فعالیت رسمی نیز می توان سال  1314را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست( .تشکیل نخستین شرکت تعاونی
روستایی در منطقه داودآباد شهرستان گرمسار)  .بر اساس آخرین نتایج پایش محیط کسب و کار کشور در بخش تعاون ،استان زنجان ،گیالن و آذربایجان غربی در تابستان  98نسبت به
سایر استان ها از نظر فعاالن بخش تعاون وضعیت بهتری داشته است .مهم ترین موانع پیش رو که از سوی شرکت های تعاونی اعالم شده شمال غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد
اولیه  ،دشواری تأمین مالی و عرضه کاالهای تقلبی و غیر استاندارد می باشد .بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی تعاون در سال  ،2017بیشترین تعداد تعاونی ها در
جهان در قاره آسیا بوده و بیشتری سهم اشتغال تعاونی ها مربوط به قاره آسیا با حدود  235میلیون نفر است .کل تعاونی ها در کشور بر اساس آخرین گزارش ساالنه وزارت تعاون ،کار و
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رفاه اجتماعی در سال  97برابر با  215هزار و  789تعاونی بوده است .که در حدود  92269تعاونی فعال می باشد .تعداد تعاونی های فعال بر اساس این گزارش در استان زنجان 821
عدد اعالم شده است .بیشترین سهم تعاونی ها در گروه کشاورزی ،شکار و جنگلداری ،صنعت و ساختمان است .استان های پیشرو در این شاخه تعاونی های کشاورزی شامل مازندران،
خراسان رضوی و کرمان بوده و در بخش تعاونی های صنعت  ،استان های مازندران تهران و خراسان رضو ی به ترتیب بیشترین تعداد تعاونی را دارا می باشند .وضعیت استان زنجان در
تعداد تعاونی های بخش کشاورزی  447مورد ،تعاونی صنعت  234مورد و در بخش تعاونی های ساختمانی  90مورد اعالم شده است .متاسفانه استان زنجان از لحاظ میزان تسهیالت
پرداختی بانک توسعه تعاون در سال  97در میان استان ها در رتبه  28ام قرار دارد و از لحاظ ضمانت نامه های صادره صندوق ضمانت سرمایه گذاری در سال  97رتبه  27را به خود
اختصاص داده است .پیشنهادات اتاق در خصوص مشکالت بخش تعاون شامل )1پیگیری طرح های مشمول ارائه تسهیالت و صدور ضمانت نامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع پیشرفته (مورخ  ) 30/06/98پیرو ابالغ تفاهم نامه دو جانبه همکاری بین معاونت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به
شماره نامه  116662مورخ  30/06/98به اداره تعاون استان )2 ،حل مشکل فروش و بازاریابی و بازرگانی داخلی و خارجی شرکت های تعاونی  )3 ،پایش جدی و مستمر توسط دستگاه
های مربوطه جهت شناسایی و ابطال مجوز تعاونی ها ی غیر فعالف )4 ،ترخیص بموقع مواد اولیه (خاک روی) برای شرکتهای تعاونی مرتبط در گمرک استان )5 ،استقرار نیروی
متخصص و ارزیاب در گمرک استان و ارزیابی محوله های صادراتی در محل کارخانجات و مبدأ تولید  )6 ،تشکیل و فعالیت مستمر کمیته مشترک با حضور ارگان های دولتی بخش
تعاون (اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی) و اتاق تعاون به عنوان عضو (همکار) )7 ،بررسی و امکان سنجی ادغام فعالیتهای اداره تعاون و تعاون روستایی با
مکاتبه و رایزنی وزارتخانه متبوع  )8،پیگیری افزایش سهم استان و مبالغ مصوب بانک توسعه تعاون( .مبالغی که از سال  88که تا کنون پرداخت نشده است )9 ).تخصیص هرچه سریعتر
زمین مورد نیاز متقاضیان تعاونی تالشگران کفش هیدج از سوی هر یک از  3ارگان (شهرک صنعتی-مسکن و شهرسازی – شهرداری است.
جناب آقای آبی پور مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری  :در خصوص پیگیری بند  6جلسه  42شورا در خصوص ابطال پروانه های بهره برداری صنوف پس از
بازنشستگی ،گاهاً پیگیری مصوبات به صورت استعالم است .ارتباط بخش خصوصی با دولت در حوزه مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه ها ،چنانچه نیاز به پیشنهاد ،اصالح و تغییر رویه
بود موارد به دولت منعکس و پیگیری الزم در این خصوص صورت می پذیرد .لذا در این خصوص نیز استعالمی صورت گرفت  .نتیجه نیز به اتاق بازرگانی منعکس شد .درخواست می -
گردد چنانچه نیاز به استعالم باشد موضوع به طور شفاف اعالم گردد .در حوزه های تخصصی اگر موضوع قانون باشد تفسیر آن بر عهده مجلس است ،تفسیر دستورالعمل ها و آیین نامه-
ها در صالحیت این دفتر نیست اما چنانچه اجر ای دستورالعمل ها و آیین نامه مشکل داشته باشد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری قابل انعکاس است .چنانچه افرادی تحت پوشش
تأمین اجتماعی پس از بازنشستگی مجددا اشتغال به کار داشته می بایست به تأمین اجتماعی به طور رسمی اعالم نموده که فعالیت جدید آنها مستمر خواهد بود و حق بیمه آنها از
محل مستمری قطع شده و در محل فعالیت جدید حق بیمه آنها پرداخت خواهد شد .و ه یچ منع قانونی ندارد .افراد بازنشسته کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه
به اخذ مجوز اقدام نمایند مصدر صادر کننده مجوز استعالم خواهد نمود .در حوزه مسکن  150هزار واحد مسکونی در استان شناسایی شد و حدود  700بنگاه معامالتی در استان
مشغول به فعالیت هستند .به اداره مسکن نیز اعالم شد که نسبت صدور مجوز بنگاه ها در بخش مسکن بر اساس جمعیت و یا تعداد واحد مسکونی است .در بخش مسکن این ایراد
ابطال مجوز مشاهده نشد .در خصوص بازنشستگان کشوری در زمان استعالم چنانچه این موضوع برای صنف احراز شد قادر به عدم صدور جواز است 15 .هزار واحد فعال در استان وجود
دارد که برخی در حوزه اصناف است .چنانچه افراد فعالیتی را شروع می نمایند فعالیت متوقف نخواهد شد بلکه افراد بازنشسته ضمن اعالم بازنشستگی خود ،فعالیت بنگاه ادامه خواهد
یافت .در حال حاضر بنا به پاالیش صورت گرفته مجوزی ابطال نشده چنانچه موازین قانونی موضوع مشکل داشته باشد پیگیری و منعکس خواهد شد.
جناب آقای علیاری مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه ،در تاریخ  95/02/20مجلس شورای اسالمی قانونی را با عنوان منع
بکارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند .در کل کشور حدود  870هزار نفر تحت پوشش سازمان بابت بیمه فرشبافی در سال  94قرار گرفت .با توجه به محدودیت بودجه ،تقبل 20
درصد هزینه های کمک دولت هر ساله کاهش یافته و تأمین نمی گردد .سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون برنامه قادر به ارائه تعهدات مازاد نیست 330 .هزار نفر در حال حاضر تحت
پوشش بیمه فرشبافی هستند .بابت این  330هزار نفر حدود  1790میلیارد تومان در بودجه سالجاری منابع پیش بینی شد که حدود  890میلیارد تومان تأمین شد و مابقی تخصیص
داده نشده است .قرار بر این شده آن دسته از فرشبافان روستایی تحت پوشش بیمه روستایی قرار گرفته و برای فرشبافان شهری منابع جدید تخصیص داده شود .در خصوص حق بیمه
رانندگان ،وثایقی از آنها دریافت می گردد و این وثایق به صورت ساالنه تمدید می شود .مصوبه ای از سوی سازمان مرکزی در زمان گذشته صادر شد که یا به صورت سه ماهه یا با اخذ
وثیقه ملکی به عنوان ضمانت نزد تأمین اجتماعی ،حق بیمه پرداخت گردد .در شرایطی که سال بعد حق بیمه افزایش می یابد به همان نسبت باید وثیقه رانندگان نیز افزایش یابد.
ارزش گذاری وثایق نیز هر سال صورت میگیرد .از سال  ، 96بنا به محدودیت های دولت 11 ،گروه از جمله رانندگان ،خادمین ،قالیبافان ،ممدجویان کمیته امداد ... ،از شمول کمک-
های دولتی و یارانه خارج شده که رانندگان تاکسی نیز جز این گروه هستند .و تأمین اجتماعی قادر به ایفای تعهدات مازاد نیست.
جناب آقای حیدری معاون محترم شرکت شهرک های صنعتی استان  :سال جاری خوشه چاقو زنجان فعالیت خود را شروع نموده و هفته آتی اولین جلسه پایش خوشه برگزار خواهد
شد .امیدواریم از ظرفیت مدیران در خصوص احیاء و فعالیت خوشه چاقو بهره برده و بتوان پیشنهادات ارائه شده اتاق در خصوص همکاری زنجان با منطقه اوراسیا را به نحو احسن
پیگیری نماییم .ماده  51قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده است .بازنشستگان امکان فعالیت پس از بازنشستگی خواهند داشت .اما بدین صورت که با شروع فعالیت جدید،
حقوق مستمری وی قطع شده و درآمد وی از محل فعالیت جدید خواهد بود و پرداخت حق بیمه نیز با عنوان فعالیت جدید باید صورت گیرد .سوابق فعالیت جدید وی نیز به سوابق
قبلی اضافه خواهد شد .اما سوال اینجا بود که آیا زمانی که یک فرد صاحب تجربه پس از چندین سال فعالیت در زمان بازنشستگی نیاز به ابطال جواز خود دارند یا خیر .اداره کل تأمین
اجتماعی در این خصوص تعهدی از بازنشستگ ان مبنی بر عدم اشتغال پس از صدور حکم بازنشستگی اخذ نموده و نیازی به صدور جواز ندارد.
جناب آقای یوسفی مدیرکل محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان  :با سالم و عرض احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه و تشکر از دبیرخانه شورای گفتگو در خصوص
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گزارش ارائه شده بخش تعاون ،اما آمار ارائه شد ه به نظر می رسد با آمار واقعی کمی مغایرت داشته و تعداد تعاونی فعال در استان برابر با  1171تعاونی است .در گذشته تا به امروز
حدود  4460تعاونی در استان تشکیل شده اند اما به دلیل محدودیت زمانی منحل شده اند .اغلب شرکتهای تعاونی دارای ماهیت دائمی هستند در حال حاضر فعال هستند .در سایر
اشکال شرکت ها از جمله سهامی خاص ،بیش از  10هزار تعاونی شکل گرفته اند که در حال حاضر فعال نیستند .در حوزه حمایت از صنایع پیشرفته دو طرح در دست پیگیر بود .طرح
نیروگاه خورشیدی جهت اعطای تسهیالت به تهران معرف ی شده اند .و منابع تسهیالت هم فراهم شده است .در خصوص تشکیل شرکت مادر تخصصی صادرات تعاونی ها ،به استحضار
می رساند اولین شرکت تعاونی مدیریت صادرات استان در سال  97به همت اتاق تعاون و همکاران فعال در بخش تعاون فعالیت خود را آغاز کرد .همچنین میز تخصصی صادرات بخش
تعاون به طور مستمر در اتاق تعاون تشکیل شده و برنامه ریزی های الزم در این نشست صورت می پذیرد .در خصوص مشکل پراکندگی تولیدکنندگان کفش هیدج ،پیگیری های الزم
صورت گرفته و در حوزه های آموزش ،تحقیق و توسعه فعالین تعاونی کفش هیدج ساماندهی های خوبی شکل گرفته و موفق شدیم با تشکیل شرکت تأمین نیاز ،نیازهای شرکت های
تعاونی را تأمین نماییم .یک شهرک تخصصی کفش با  150واحد در یک قطعه زمین  12هکتاری در زمینه تولید کفش و تکمیل زنجیره تولید و ارزش کفش در دستور کار قرار گرفته و
در آیندهای نزدیک به سرانجام خواهد رسید .در ارتباط با بحث تشکیل هایپر مارکت هماهنگی الزم با اتاق تعاون صورت گرفته و از ظرفیت شرکت های تعاونی مصرف استان فعال در
بحث کاالهای اساسی بهره مند خواهیم شد .در استان دو شعبه صندوق ضمانت در حال فعالیت است .یک شعبه در بانک توسعه تعاون و دیگری در اتاق تعاون مستقر اند اما متاسفانه
سهم باالیی در صدور ضمانتنامه نداشته و عملکرد خوبی نداشته اند .منابع بانک توسعه تعاون در استان بسیار محدود است .سال گذشته از ظرفیت افتتاح حساب های شبا استفاده
نمودیم و توانستیم متقاضیان را به افتتاح حساب در این بانک سوق دهیم .حدود  60درصد از حساب های استان برای سهام عدالت را به این بانک هدایت کردیم .برخی از شرکت های
تعاونی به لحاظ تخصصی بودن در بانک های تخصصی خود از جمله بانک کشاورزی حساب افتتاح نموده اند .عمده مشکل تسهیالت ،نبود منابع و عدم تأمین آن است.
جناب آقای محمدی ریاست محترم اتاق تعاون استان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه و تشکر ویژه از برگزاری جلسه ،اتاق تعاون دارای  12کمیسیون تخصصی و
 1171شرکت تعاونی فعال مشغول به فعالیت و ارائه خدمات است .حدود  50درصد از جمعیت استان را تحت پوشش دارد .اتاق دارای محدودیت نیرو و امکانات است .مرکز داوری اتاق
تعاون استان برای بررسی اختالفات شرکت های تعاونی و اعضاء با یکدیگر با  9داور فعال در  6ماهه اول سال حدود  70پرونده را مورد بررسی قرار داده است .و  500مشاوره حقوقی نیز
دا شته است .کمیسیون نظارت اتاق تعاون استان بررسی پرونده های هیأت مدیره تعاونی های مصرف ،مسکن  ،اعتبار و زنجیره و توسعه عمران را بر عهده داشته و فعال است 6 .مورد
صدور و تمدید کارت بازرگانی برای شرکت های تعاونی فعال در امر صادرات داشته است .شرکت فعال در  25ستاد  ،کارگروه و شوراهای استان از جمله عملکرد این اتاق است .دبیرخانه
مشترکی با اتاق تعاون ،اصناف و بازرگانی به منظور تبادل تجربیات و استفاده از امکانات سه اتاق در استان تأسیس شد .تفاهم نامه های متعددی با اداره تعاون و اداره کل فنی و حرفهای
داشته ایم .پیگیری و ایجاد هایپر مارکت با مشارکت تعاونی های مصرف ،ایجاد مرکز نوآوری و فناوری استان با معاونت علم فناوری ریاست جمهوری ،شرکت در جلسات هیأت های
بدوی و تجدید نظر از جمله فعالیت های این اتاق است .اتاق تعاون با مشکل فضای اداری مواجه است .اداره کل راه و شهرسازی یک قطعه زمین در مجتمع ادارات به مساحت  1000متر
در اختیار اتاق قرار داده که بخشی از بهای زمین پرداخت شده حدود  250میلیون تومان همچنان باقی مانده تا سند صادر شود .اتاق تعاون دارای یک قطعه زمین بوده که درخواست
تهاتر آن با مانده بدهی خود به راه و شهرسازی را دارد .در محل جدید ،دفاتری برای اتحادیه ها نیز در نظر گرفته شده که در مجاورت اتاق تعاون مستقر گردند .در سطح استان 55
شرکت تعاونی مسکن وجود دارد .بخش عمده ای از مناطق مسکونی توسط این تعاونی ها ساخته شده است .با توجه به اینکه  20مورد از این تعاونی ها که دارای توان مالی است در
کمیسیون عمران مسکن اتاق تعاون عضویت دارند لذا مجموعه اتاق تعاون استان در شورای مسکن استان عضو گردد .شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان زنجان جز اولین شرکتهای
تعاونی توسعه عمران در سطح کشور بوده که حدود  3000نفر عضو دارد که امکان افزایش اعضاء تا حدود  300هزار نفر دارد که میتواند در ماموریت های اصل  44مشارکت نمایند.
جناب آقای باباخانی رئیس محترم اتحادیه تعاونی های فرش دستبافت استان  :با سالم و احترام خدمت اعضاء ،حدود  62هزار بافنده در سطح استان شناسایی شده که حدود  22هزار
نفر در قالب تعاونی ها فعالیت دارند و تحت پوشش اتحادیه هستند .حدود  5الی  6هزار نفر از این رقم بیمه قالیبافی استفاده می نمایند .اشتغال حوزه فرش دراستان قابل توجه است.
درخواست این اتحادیه در حوزه صادرات ،حضور در نمایشگاه و جذب سرمایه گذار خواهد بود .مشکالتی در بخش دریافت تسهیالت ،استفاده از خدمات بیمه قالیبافان ،مراحل ثبتی و
بانکی از جمله دریافت دسته چک ،در حوزه مالیات و بیمه وجود دارد .تعداد بیمه شدگان در استان کاهش یافته است .فعالیت مجموعه های فرشبافی از نظر مالی در سال خوب است اما
چنانچه اعضای هیأت مدیره شرکت ها به صورت شخصی بدهکار باشد ،حساب وی مسدود و چک برگشت زده می شود .اتحادیه در فضای  2000متری دارای بزرگترین نمایشگاه و
فروشگاه استان واقع در جنب میدان تره بار با  32نفر نیروی مستقیم دارای بیمه بوده و فعال است .در تهران نیز مرکزی به عنوان بزرگترین مرکز توزیع و نمایش فرش دستبافت استان-
ها ایجاد کردیم .در  7کشور دفتر و نمایندگی ایجاد شده است .در نمایشگاه های خارجی حضور فعال داشتیم .موزه فرش دستبافت در استان ایجاد شد .در این برهه زمانی کاالی فرش
دستبافت میتواند کمک شایانی به صادرات کشور نماید .می بایست به فعالیت خوشه فرش توجه ویژه ای شود.
جناب آقای حسینی نائب رئیس نظام صنفی کشاورزی استان و مدیرعامل محترم تعاونی های تولید روستایی استان  :با سالم و احترام ،حدود  20واحد تعاونی تولید روستایی در
استان داریم 5 .واحد در خدابنده 2 ،واحد در ابهر 2 ،واحد در ایجرود و  11واحد تعاونی تولید زیتونکاران در طارم با  4794نفر عضو و حدود  46هزار هکتار زمین کشاورزی ( 20هزار
آبی و  26هزار هکتار دیم) مشغول به فعالیت هستند 10 .واحد تعاونی طارم با همکاری جهاد تشکیل شده است .تعداد اعضای تعاونی های تولید روستایی طارم حدود  3009نفر و حدود
 3055هکتار مساحت برای زیتون تعیین شده است .درخواست داریم نسبت به تعیین تکلیف و سرنوشت  6واحد تعاونی از طریق سازمان جهاد کشاورزی اقدام شود .که از سال  86این
طرح ها اجرا شده اند .این شرکت ها با امور آب منطقه ای ،جهاد نصر مشکالتی دارند .درخواست می گ ردد جلسه ای ویژه برای شرکت های تعاونی روستایی با حضور استانداری ،جهاد
کشاورزی ،سازمان تعاون روستایی و ادارات ذیربط طرف مشکل با این شرکتها تشکیل گردد .در خدابنده بیش از  4000تن گندم تضمینی و حدود  1000تن گندم توافقی از محصول
تولید تعاونیها خریداری شد است .شرکت های تعاونی روستایی در زمین های شیب دار مستقر شده و در حال حاضر با معارضان محلی مواجه اند .برخی تولیدکنندگان زیتون در طارم با
مشکل اخذ مجوز از محیط زیست مواجه اند .لذا درخواست می گردد به این تعداد متقاضیان هر چه سریع تر مجوز فعالیت اعطاء گردد .تعاونی های تولید با کمبود کوره اوره ملی مواجه-
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اند .این تعاونی ها از سهمیه ملی نیاز خود را تأمین می کنند در حالیکه امسال سهمیه از شهریورماه تخصیص داده نشده است .لذا درخواست رسیدگی داریم.
سرکار خانم نوری مدیرعامل محترم شرکت تعاونی تالش بانوان  :با سالم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه ،این تعاونی در حوز ه فرهنگی و آموزشی مشغول به فعالیت است .ایجاد
بازارچه فصلی و دائمی برای فعالیت های بانوان مورد نظر است .سالجاری از مسکن و شهرسازی برای فعالیت آموزشی زمینی تهیه شد اما در حال حاضر با مشکل وام مواجه هستم.
سرپرست بانک توسعه تعاون هنوز دستور الزم را جهت پرداخت وام صادر نکرده است .مبلغ مورد نیاز حدود  4میلیارد تومان است .اما تسهیالت از سوی بانک با نرخ باال اعالم شده است.
جناب آقای محمدی مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی دانش بنیان  :با سالم ،در نشستی که در  98/08/28که میان مقام معظم رهبری و فعاالن اقتصادی برگزار شد ایشان نسبت به
بخش تعاون تأکید نموده و ح مایت از این بخش را در فرمایشات خود ابراز داشتند .در بخش تعاون و صنعت استان نفوذ فناوری بسیار پایین است .اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی حدود
 85درصد از سهم حمل و نقل مسافر را برخوردار بوده اما شرکت های فناور همچون اسنپ و تپسی وارد بازار میگردند .حدود  4694شر کت دانش بنیان درسطح کشور وجود دارد که
حدود  62شرکت در استان زنجان وجود دارد .از تعداد کل شرکتها حدود  87شرکت تعاونی هستند .از این تعداد تعاونیهای دانش بنیان فقط  2مورد در استان وجود دارد .پیرو پیگیری-
ها و همکاری با استان گیالن ،به دنبال ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری تعاونی ها در استان زنجان هستیم .چنانچه ساختمان و محل مناسبی در اختیار این مرکز قرار گیرد ،سایر هزینه-
ها و تجهیزات از سوی معاونت علمی و فناوری تأمین خواهد شد .به دنبال تأسیس هایپر مارکت بخش تعاون هستیم و این طرح به طور پایلوت در زنجان اجرا خواهد شد .اتاق تعاون
دارای مجوز مرکز آموزشی است .سامانه ستادی مناقصات کشور آموزش های الزم در این خصوص را به شرکت خصوصی واگذار نموده که اشرافی در مشکالت و مباحث بخش تعاون
ندارد .لذا درخواست می گردد آموزش توسط اتاق تعاون صورت گیرد.
جناب آقای رمضانلو مدیرعامل محترم شرکت کشتارگاه طیور زنجان  :با سالم و احترام و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه ،ای نشرکت از سال  74فعال بوده و حدود  224نفر
پرسنل دارد .درخواست میگردد با توجه به حجم باالی مشکالت این شرکت یک جلسه تخصصی برای مشکالت شرکت کشتارگاه طیور در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار گردد.
جناب آقای میرآقا بابایی مدیر عامل محترم شرکت تعاونی زرین پارت  :با سالم ،این شرکت طی تالش های مداوم امکاناتی را در کشور گرجستان فراهم نموده است .شرکت ها عمدت ًا
در فعالیت های بین المللی دچار مشکل هستند .عدم آشنایی با بازار کشورها ،عدم آشنایی با نحوه ورود به نمایشگاه ها از مشکالت شرکت هاست .شرکت زرین پارت خدمات ارزنده ای
در بخش بازرگانی بین الملل ،برگزاری نمایشگاه های خارجی ..،ارائه مینماید .این شرکت با مشکل ثبت در کشور گرجستان مواجه است و امکان ثبت آن نیست لذا میبایست با یک
شرکت محلی در گرجستان شریک شد و این منجر به افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده محصول و خدمات شرکت خواهد شد .میراث فرهنگی نیز مخالفت هایی بابت ورود توریست از
گرجستان داشته و به این شرکت مجوز اینکار را صادر نمینماید .و همکاری با شرکت توریستی که مورد تأیید میراث هست به شرکت اعالم شده است .در صورتی که این درخواست
عملیاتی شود می بایست کل سود حاصله را به صورت برابر با این شرکت سهیم شویم و عمالً فعالیت شرکت زرین پارت ضررده خواهد شد.
جناب آقای رحمانی عضو محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی طارم  :با سالم و عرض ادب خدمت حاضرین در جلسه ،مشکالت زیادی در بحث بیمه کشاورزان ،پرداخت خسارت به
کشاورزان ... ،وجود دارد .کشاورزان این شهرستان با مشکل حق آبه مواجه اند .شرکت آب منطقه ای زنجان  ،کشاورزان و دامداران این منطقه را تحت فشار قرار داده است .متاسفانه طی
سالهای گذشته حق آبه استان زنجان به طور کامل اخذ نشده و پیگیری الزم از سوی مسئوالن وقت صورت نگرفت که در حال حاضر کشاورزان با محدودیت مواجه اند .برای حل این
مشکل می بایست نماینده محترم استاندار به طور مستمر پیگیری الزم را از وزارت نیرو داشته باشد .بر اساس ماده  1قانون توزیع عادالنه آب و اصل  45قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،کلیه آب های جاری در نهرها ،دریاها ،رودخانه ها و سیالب ها متعلق به جمهوری اسالمی است .چطور سایر استان ها از این حق آبه استفاده مینمایند اما استان زنجان هنوز با
مشکل منابع مواجه است .لذا باید حق آبه استان که حدود  1میلیارد و  830میلیون متر مکعب است باید اخذ شود .آبی که در سد منجیل است حدود  1میلیارد و  600میلیون متر
مکعب است که استان زنجان از آن بی بهره است .روند رسیدگی به پرونده های متقاضیان در کمیسیون آبهای زیرزمینی با مشکل مواجه بوده و اکثراً با اعتراض متقاضیان مواجه است.
صدور رأی در این کمیسیون به نفع آب منطقه ای است .از آنجاییکه فعالیت در بستر رودخانه ها در استان به دستور استاندار ممنوع اعالم شد ،متاسفانه بستر رودخانه ها به کشاورزان به
صورت استیجاری واگذار شده و متعاقب ًا محدودیت ها و مشکالتی را برای آنها ایجاد شده است.
جناب آقای بهرامی مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی تاکسیرانی استان  :این اتحادیه مشکالتی با تأمین اجتماعی در خصوص ضمانتنامه های اخذ شده از شرکتهای کارگزاری دارد.
مبلغ اخذ شده از بابت این ضمانت نامه ها بسیار باالست و رانندگان ملزم به پرداخت ساالنه مبلغ  16میلیون تومان است .وثیقه ای که تأمین اجتماعی از رانندگان اخذ میکند ساالنه
افزایش یافته و به طور ساالنه میبایست تمدید گردد .درخواست میگردد این وثایق برای مدت  5سال در رهن تأمین اجتماعی باشد.
جناب آقای محمدی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی فوالد گستر شمالغرب  :در سالهای گذشته کمیته ای با عنوان رسیدگی به مشکالت و اختالفات شرکت های تعاونی به صورت
مستمر در استانداری در سطح معاونت برگزار میگردید که درخواست داریم این کمیته مجدد به جریان افتد .بر اساس سیاست های اصل  44واگذاری امور به بخش تعاون تعیین شده
این سهم تاکنون محقق نشده است .همچنین م عافیت هایی برای شرکت های تعاونی تعیین شده که متاسفانه این شرکتها از معافیت ها نیز بهره مند نشده اند .همچنین بر اساس
مصوبات مجلس بودجه های برای بخش تعاون در نظرگرفته شده که هنوز این بودجه ها به استان تخصیص داده نشده است .شهرکها و واحدهای صنعتی در استان در حال تعطیل شدن
هستند .در صورتی که تسهیالت حمایتی به این شرکتها تزریق گردد از تعطیلی بیشتر این شرکتها جلوگیری خواهد شد.
جناب آقای رضاپور مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای استان  :با سالم و عرض ادب و احترام و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه ،میزان مصرف آب در سطح کشور و استان ها
مشخص شده است .و لزوم ًا تمام منابع موجود در استان ها نباید به مصرف برسد .مستحضرید در سطح کشور مصرف آب در وضعیت بحران قرار دارد .استاندارد مصرف آب در حوزه به
میزان  20درصد است .چنانچه  40درصد از منابع مصرف گردد به شرایط سر به سر تبدیل می گردد .مصرف در حد  60درصد از منابع به تنش آبی منجر خواهد شد .در حال حاضر در
کشور بیش از  80درصد از منابع در حال استفاده است و دچار بحران هستیم .در سایر کشور ها این رقم برابر با  30الی  35درصد است .اخیراً بنا به مصوبه هیأت وزیران ،برنامه سازگاری

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری02:

تاریخ بازنگری10-03-1396 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه ( )50شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان 98/09/23
با کم آبی مطرح شده و مبنای مصرف آبی در حدود  60درصد تعریف شده است .لذا می بایست حدود  26درصد از مصرف کاهش یابد .همینطور توسعه در بخش آبی باید کنترل گردد.
کاهش سهم منابع آبی بخش کشاورزی در اولویت قرار گرفته است .در سال  85تصمیمی در خصوص اراضی شیب دار کل کشور اتخاذ می گردد .این مشکل در سایر استان ها وجود
دارد .در استان زنجان حدود  50میلیون متر مکعب به اراضی شیب دار تخصیص داده شده است .حدود  24میلیون متر مکعب به متقاضیان دارای مجوز واگذار شد .و مابقی حدود 26
میلیون متر مکعب تخصیص داده نشد .حوزه سفیدرود شامل  8استان است .بر اساس شورای هماهنگی این  8استان ،ممنوعیت بارگذاری جدید در حوزه به تصویب رسید .در حال حاضر
بخشی از نیاز کشاورزان از فاصله  180کیلومتری از سد آذربایجان شرقی آب خریداری می شود .لذا شرکت آب منطقه ای به دنبال حل مشکالت کشاورزان است .در برخی موارد
سیاست های باالدستی مانع می شود که خارج از اختیارات آب منطقه ای استان است.
جناب آقای جعفری نماینده محترم جهاد کشاورزی استان  :در سال  96محصول گندم استان برای اولین بار در بورس عرضه شد .اما در حال حاضر عرضه گندم استان در بورس به
دلیل مشکالت اقتصادی و عدم توجیه پذیری خارج شد .و سایر  27قلم محصول استراتژیک بخش کشاورزی همچنان در حال عرضه است .موضوع کود اوره مطرح شد که مشکلی در
سطح پتروشیمی ها بود و اعتراضی بابت نرخ کود بود .پیگیری الزم در این خصوص صورت گرفت .امیدواریم در سال زراعی آتی مشکل کود ازتی اوره نداشته باشیم .پیشنهاد میگردد
نظام صنفی کارهای کشاورزی و اتاق اصناف استان به طور ثابت در جلسات شورا دعوت گردند تا به طور مفصل قابلیت طرح موضوعات و مشکالت وجود داشته باشد.
جناب آقای نوری نماینده محترم امور مالیاتی استان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه ،تعاونیها از معافیت های مالیاتی برخوردارند .شرکت های تعاونی از لحاظ تکالیف
مالیاتی به دو دسته شرکت های تعاونی کارگری و کارمندی و شرکت های تعاونی تولیدی تقسیم می شوند .تعاونیهای کارمندی ارائه دفاتر و اسناد و اظهارنامه مالیاتی الزامی بوده تا
بتوانند از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند .اما در گروه تعاونی های تولیدی عالوه بر اظهارنامه مالیاتی و دفاتر مالیاتی و اسناد سود و زیان ،بنا به تبصره  6ماده  105قانون مالیاتهای
مستقیم صرف ًا از  25درصد مالیات سود ابرازی معاف هستند.
جناب آقای نیک سرشت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری :با سالم و عرض ادب و تشکر ویژه از حضور در جلسه ،برخی مباحث نیاز به بررسی تخصصی داشته و در
این جلسه قابل تصمیم گیری نیست .پیشنهادی در خصوص مدیر یت جلسات دارم .اینکه عزیزان حاضر در این جلسه از ارائه هرگونه مقدمه ،ارائه عملکرد و بیالن کاری حوزه خود
خودداری نمایند .سهم تعاونی بر اساس افق  1404حدود  25درصد تعیین شده و در حال حاضر تعاونیها جایگاه خود را در اقتصاد کشور بدست نیاورده اند .که این سهم در حال حاضر
در بهترین وضعیت حدود  5درصد است .دولت توانمندی محدود دارد و خزانه نامتناهی در اختیار ندارد لذا قادر به حمایت کل تعاونیها نیست .در حال حاضر در شرایط بد اقتصادی باید
به توان تولیدی داخل تکیه کنیم و تعاونیها و تولیدی ها باید به دنبال تکمیل زنجیره های تولید و ارزش خود باشند .در خصوص فعالیت خوشه چاقو ،درخواست دارم تمام تعاونیهای
فعال به این خوشه اضافه شده و همکاری نمایند .صنعت چاقو نبا ید از ماهیت صنایع دستی خارج شود .اما جنبه اقتصادی و صنعتی آن می تواند ایجاد گردد .به موازات تولید چاقو
میتوان لوازم جراحی ،برنده ،تبر ..،نیز تولید شود .در خصوص تفاهم نامه زنجان با چلیابینسک ،پیشنهادات خوبی از سوی اتاق ارائه شد .لذا این پیشنهادات باید عملیاتی شود .در
خصوص بیمه بافندگی به دلیل محدودیت منابع دولت امکان پوشش  870هزار نفر فعال وجود ندارد .برخی از این نفرات بافنده سوری ثبت شده و در حقیقت بافنده نیستند .ضمن
تأمین منابع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ،طبق اولویت بیمه بافندگان پرداخت خواهد شد .در خصوص اراضی شیب دار ،از دشت های  7گانه به طور میانگین  77سانتی متر
افت منابع داریم .لذا باید این چالش را جدی گرفت .منابع آبی در اختیار کشور رو به بحران است .کشاورزان و دامداران و بهره برداران نیز باید همراهی داشته باشند .امکان تخصیص
 100درصدی منابع به بخش کشاورزی وجود ندارد .در خصوص تسهیالت بانک توسعه تعاون در استان ،باید منابع به طور مساوات به متقاضیان پرداخت شود .در صورت تخصیص منابع
جدید ،نیاز متقاضیان در ادامه پوشش خواهد یافت .در خصوص فضای ساختمانی مورد نیاز اتحادیه تعاونی دانش بنیان ،چنانچه محل مناسبی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان است درخواست می گردد این محل به متقاضی واگذار شود .در خصوص شرکت تعاونی خودرو با توجه به توانمندی استان در تولید قطعات خودرو ،استانداری پیگیری و همراهی
الزم را خواهد داشت .در خصوص مشکل شرکت تعاونی زرین پارت ،پیگیر ی الزم از سازمان توسعه تجارت صورت خواهد گرفت .در خصوص مشکل تمدید وثیقه تاکسیرانان ،چنانچه
امکان ارزیابی به مدت  5سال باشد ،اداره کل تأمین اجتماعی استان بررسی و اقدام نماید .در خصوص فعالیت مجدد کمیته تخصصی رسیدگی به مشکالت و اختالفات شرکت های
تعاونی در استانداری ،کمیته ای مشابه در اداره کل تعاون ایجاد و در حال فعالیت است.

مصوبات

استانی

-1مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی بررسی الزم را در خصوص درخواست اتاق تعاون مبنی بر تهاتر یک قطعه زمین متعلق به اتاق در ازای مانده بدهی (تقریبیی
 250میلیون تومان) مربوط به زمین ارائه شده به اتاق در مجتمع ادارات بعمل آورده و در صورت امکان با عملیات تهاتر ،سند ملکی قطعه زمین  1000متیری در
مجتمع ادارات به نام اتاق تعاون تنظیم گردد.
-2مقرر شد درخواست اتاق تعاون مبنی بر عضویت در شورای مسکن استان از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بررسی شیده و در صیورت امکیان
اتاق تعاون استان به اعضای شورای مربوطه اضافه شود.
-3مقرر شد شرکت آب منطقه ای در یکی از جلسات شورای برنامه ریزی و حفاظت منابع زیرزمینی استان از نظام صنفی کارهای کشاورزی طارم با حضور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر دستگاه های ذیربط جهت طرح مشکالت و درخواست های نظام صنفی نامبرده دعوت بعمل آورد.
 -4مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری الزم را در خصوص مشکالت شرکت تعاونی زرین پارت از سازمان توسعه تجارت و سایر مراجع
بعمل آورد .لذا درخواست آن شرکت با شرح کامل در اسرع وقت به معاونت نامبرده ارائه گردد.
-5مقرر شد درخواست سهمیه کود اوره برای تعاونی های تولید روستایی از سوی جهاد کشاورزی پیگیری شده و نتیجه سهمیه تخصیص داده نشده از
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شهریورماه  98مشخص و گزارش در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
 -6مقرر شد موضوع درخواست اتاق تعاون در خصوص تخصیص ساختمان و محل مناسب جهت تأسیس و راه اندازی مرکز نوآوری تعاون از سوی مراجع مربوطه
رسیدگی و پیگیری الزم صورت پذیرد.
 -7مقرر شد آموزش شرکت های تعاونی و متقاضیان این حوزه صرف ًا توسط مرکز آموزش اتاق تعاون صورت گرفته و تدابیری اتخاذ گردد تا واگذاری آموزش این
بخش از طریق سامانه مناقصات کشور به شرکت های خصوصی در اولویت دوم قرار گیرد.
 -8مقرر شد سازمان صمت نسبت به برگزاری یک جلسه ویژه جهت طرح و بررسی مشکالت شرکت تعاونی کشتارگاه طیور زنجان در ستاد تسیهیل و رفیع موانیع
تولید اقدام نماید.
-9مقرر شد تأمین اجتماعی بررسی الزم را در خصوص تمدید وثایق اخذ شده از رانندگان تاکسی برای میدت  5سیال در عیوض ارزییابی و تمدیید سیاالنه بعمیل
آورده و وثایق اخذ شده از رانندگان برای مدت  5سال در رهن آن سازمان قرار گیرد.
-10مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو از نظام صنفی کارهای کشاورزی استان به طور ثابت به جلسات شورا دعوت بعمل آورد.
-11مقرر شد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مجموعه شرکت های تعاونی فعال در بحث تولیدات صنایع دستی ،چاقو ،فرش ،کفش ،را بیه تفکییک بیه
خوشه ه ای چاقو ،فرش و کفش استان جهت عضویت معرفی نماید .شرکت شهرکهای صنعتی پیگیری الزم را در خصوص عضویت ایین تعاونیهیا در خوشیه هیای
متناظر بعمل آورد.
-12سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری الزم را در خصوص تخصیص منابع استان در بخش بیمه بافندگان فرش بعمیل آورده و منیابع تخصییص یافتیه
جهت پرداخت به بیمه شدگان در اختیار تأمین اجتماعی استان قرار گیرد.
 -13مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری الزم را در خصوص تعییین و واگیذاری محیل مناسیب بیه اتحادییه تعیاونی دانیش بنییان در کمیتیه
ساماندهی فضای اداری بعمل آورده و نتیجه بررسی در جلسه آتی شورا ارائه گردد.

ملی و فراگیر
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