اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

گزارش جلسه ( )52شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 98/11/06
شماره نشست 52 :

تاریخ جلسه 98/11/06 :

ساعت شروع  10:30 :ساعت خاتمه12:30 :

محل نشست :اتاق بازرگانی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس یگانه ریاست محترم اتاق بازرگانی زنجان ضمن خوش آمد گویی به حضار فرار رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا و شهادت
سردار بزرگ اسالم شهید قاسم سلیمانی را تسلیت و مطالب خود را به شرح ذیل بیان فرمودند.
جلسه امروز با مرور اخبار و مسائل روز شروع و پس از آن از ن قطه نظرات حضار شنیده شده سپس مصوبات قبل بررسی خواهد شد .دستور امروز جلسه نیز موضوع
گردشگری می باشد که توسط دبیرخانه شورا مطالبی تهیه گردیده و ارائه خواهد شد .در پایان نیز جمع بندی با ریاست محترم جلسه جناب آقای استاندار خواهد بود.
دستور جلسه:
-1

مرور اخبار مهم روز

-2

استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش گردشگری در استان و بررسی پیشنهادات و انتظارات فعاالن مربوطه

خارج از دستور:
پیگیری مصوبات :
-1

ارائه گزارش پیگیری شرکت شهرکهای صنعتی استان در خصوص بند  3مصوبات جلسه  45شورا موضوع واگذاری ناحیه کارگاهی صنایع دستی ظریفان

-2

ارائه گزارش پیگیری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در خصوص بند  7مصوبات جلسه  45شورا موضوع تهیه و ارائه الگو و طرح های کاربردی توسعه ای و
ایجاد ارزش افزوده بخش صنایع دستی و گردشگری

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

4

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

محمدرضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

6

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

7

حسن دادگر

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

8

مسعود علیاری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده

غفور حمیدی

طیب جعفری

جمشید علیاری

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

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
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

1

صادق نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

2

محسن کرمی

دادستان مرکز استان

حاضر

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

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 زنجان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

پرویز رمضانلو

(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

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

غایب

4

اصغر رسولی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نماینده

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

6

محمد نیکوخصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو

حاضر

7

روح اله حسنی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نماینده

8

نازخند صبحی

دبیر هیأت اجرایی خانه کشاورز استان

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

سید اصغر صفوی

محمدباقر آقاجانلو

غایب

هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

غالمحسن احمدی

سرپرست شهرداری زنجان

حاضر

2

حمید حمیدی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان

2

محمدرضا آبی پور

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

3

مسعود اطاعتی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

4

مصطفی باقری

نماینده مدیرکل امور مالیاتی استان

5

سیداحمدی

مدیرکل گمرکات استان

6

محمد شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات استان

7

پیمان قفیه

نماینده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

8

حسین آب ساالن

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان

9

علیرضا حیدری

رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان زنجان

10

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

11

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

12

محمود ضرابی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

13

محسن حمیدی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

14

موسی احمدلو

مدیرعامل شرکت گاز استان

15

حسن امانلو

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان زنجان

16

ندرلو

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان

17

خان احمدی

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی زنجان و حومه

18

امیر ارجمند

سرپرست میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

19

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

20

افشاری

معاون مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

21

بهروز کاوندی

مدیر مجموعه تفریحی گردشگری دلنواز

22

وحید نجفی

مدیر آژانس مسافرتی و گردشگری پارسا گشت

23

آهنگری

فعال بخش گردشگری

24

صابری

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان

25

علی محمدی

مدیر مجموعه هتل بزرگ زنجان

26

سعید محمدی

فعال بخش گردشگری

27

محمدرضا جرجیسی

نائب رئیس اتحادیه صنایع دستی استان

28

مقتدا شعوری

نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

29

دیاکو زارع

مدیر مجموعه هتلهای جهانگردی استان

30

حواریون

مدیر مجموعه هتل سپید زنجان

31

میثم پیله ور

مدیر مجموعه اقامتگاه سنتی ددمان
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32

مهدی ساجدی

سردبیر خبرگزاری صدا و سیما

33

بهنام آقاجانلو

خبرگزاری ایرنا

34

زهرا مقدمی

خبرگزاری مهر

مشروح مذاکرات
پیش از دستور :
آقای یگانه فرد رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان :در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار فرار رسیدن ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا و شهادت سردار بزرگ اسالم شهید قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نمایم .جلسه امروز با مرور اخبار و مسائل روز شروع و پس از آن از
نقطه نظرات حض ار شنیده شده سپس مصوبات قبل بررسی خواهد شد .دستور امروز جلسه نیز موضوع گردشگری می باشد که توسط دبیرخانه شورا مطالبی
تهیه گردیده و ارائه خواهد شد .در پایان نیز جمع بندی با ریاست محترم جلسه جناب آقای استاندار خواهد بود .این جلسه  52شورا و جلسه دوازدهم آن در
سال جاریست .حدوداً  280مصوبه این جلسات داشته است که  76درصد آن تحقق یافته است .در ارزیابی عملکرد اتاق ها وضعیت خوبی داریم و جزء استان-
های پیشرو می باشیم .بر اساس تأکیدات استاندار محترم در ارائه گزارش اورایسا در بخش مرور اخبار به استحضار می رساند که در جلسه قبل گزارشی درباره
چاقو و ظرفیت های همکاری اقتصادی استان زنجان و استان چلیابینسک ارائه گردید .امروز گزارشی در خصوص روی آماده گردیده است که با توجه به کمبود
زمان ارائه آن را به جلسه بعدی شورا محول می نماییم .روی یکی از ظرفیت های مهم استان برای همکاری با استان چلیابینسک روسیه است .دعوتنامه ای نیز
به اتاق چلیابینسک ارسال شده اما متأسفانه فعال هیأت اعزامی کامل نمی باشد .در تالشیم قبل از پایان سال هیأتی به استان چلیابینسک روسیه اعزام نماییم.
در  9ماه سال  1398میزان صادراتی که به منطقه اوراسیا انجام گرفته از لحاظ ارزش  216درصد و به لحاظ وزنی  522درصد افزایش داشته ایم .صادرات
مبلمان نیز تا پایان آبان ماه امسال از مرز  30میلیون دالر گذشته است .همچنین نشست اتاق های بازرگانی اوراسیا نیز انجام گرفته است .این امیدواری نیز
هست که نشست اتاق های بازرگانی اوراسیا در اسفند م اه امسال در تهران برگزار گردد .این نشست فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت های استان خواهد بود.
رشد  30درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها در  9ماهه سال  1398صورت گرفته است که این موضوع سبب امیدواری فعاالن اقتصادی است .در بخش اخبار
اگر مدیران محترم نقطه نظری داشته باشند بهره مند خواهیم شد.
دستورجلسه (:)1
خانم طریقی مسئول محترم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  :صنعت گردشگری صنعتی درآمدزاست 10 .درصد از  GDPجهان به صنعت
گردشگری اختصاص دارد .قاره اروپا  710میلیون گردشگر داشته است .قاره اروپا  51درصد گردشگران جهان را در اختیار دارد .از لحاظ رشد درآمد صنعت
گردشگری نیز قاره آسیا رتبه اول را دارد .سهم ایران از درآمد صنعت گردشگری  8/83میلیارد دالر است که عدد ناچیزی است 5 .درصد از اشتغال کشور نیز
در ارتباط با صنعت گردشگری می باشد .جمع تأسیسات موجود در استان  275مورد است .بر اساس آمار استخراجی درآمد استان در  8ماهه سال  98از بخش
گردشگری کاهش یافته است .دبیرخانه شورا در اینباره به جهت بررسی بهتر موضوع دو جلسه کمیته کارشناسی برگزار نمود که مصوبات خوبی نیز داشته
است .در سند آمایش سرزمین استان توجه ویژه ای به حوزه گردشگری شده است .عدم توسعه مناسب خدمات زیرساختی و اقامتی ،نبود امکانات و مراکز
خدماتی ،رفاهی ،تفریحی و گردشگری و فروشگاهی در مبادی ورودی و توریستی استان و طوالنی بودن مراحل صدور مجوزهای مورد نیاز از دیگر مشکالت
موجود در این حوزه است که بایستی برطرف گردند .مکان یابی نادرست و ناهماهنگ پروژه های گردشگری ،عدم معرفی درست و کافی ظرفیت های سرمایه
گذاری و نبود کمیته ویژه سرمایه گذاری در بخش گردشگری مشکالت دیگر موجود در صنعت گردشگری هستند .اجرای ماده  72قانون احکام دائمی توسعه،
حل مشکل سند معارض غار کتله خور ،حل مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ،عملکرد بهتر برای حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی و
ساماندهی مناسب برای فعالیت فعالین گردشگری در بستر شبکه های اجتماعی از دیگر راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در استان می باشند.
آقای ارجمند رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان  :برنامه های این سازمان در خصوص توسعه فعالیت های صنعت
گردشگری به سه بخش کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود .برای سال  1400افتتاح موزه مردم شناسی پیش بینی گردیده است .اطالعاتی از
مجموع تأسیسات گردشگری تهیه گردیده است 98 .اثر در استان قابلیت ورود گردشگر را دارند .عمده گردشگران خارجی وارد شده به استان از کشورهای
اروپایی بوده است .بازدیدهای خارجی امسال  13درصد افزایش داشته است .در بخش گردشگری داخلی  40درصد گردشگران استان از مبدأ تهران می باشند.
 57مسیر گردشگری در سطح استان پیش بینی گردیده است 7 .مسیر گردشگری در استانهای هدف نیز در برنامه است .حضور و تبلیغ در فضای مجازی از
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جمله اقدام ات کوتاه مدت این سازمان است .در تالشیم تا استان زنجان به عنوان مبدأ شروع گردشگری شمالغرب کشور باشد .تورهای ترکیبی و برنامه های
مشترک با دیگر استان ها از دیگر اقدامات خواهد بود .در کوتاه مدت تبلیغ جاذبه های گردشگری در سه استان تهران ،البرز و آذربایجان شرقی در اولویت
این سازمان است .در حوزه صنایع دستی نیز  60رشته در استان در حال فعالیت می باشند .همچنین  1139پروانه فعالیت انفرادی صادر گردیده است610 .
میلیارد ریال در  9ماهه سال  98سرمایه جذب گردیده است 9 .موافقت اصولی بابت سرمایه گذاری در بخش گردشگری صادر شده است که پیش بینی می-
شود تا پایان سال به  26مورد برسد .همچنین افتتاح  6مجموعه گردشگری تا پایان خرداد ماه هدف گذاری شده است .عدم وجود نقشه جامع سرمایه گذاری
از مشکالت موجود است که در حال بررسی و تدوین آن هستیم .تهیه شناسنامه فنی جامع برای بازار بزرگ زنجان با مشارکت هیأت أمناء بازار از دیگر
اقدامات کوتاه مدت پیش بینی شده است .احیاء و تقویت بازار سنتی زنجان به طول  2کیلومتر و سراهای  13گانه و هدایت سرمایه گذاران بر اساس نیاز استان
از دیگر برنامه های این سازمان است .تالش برای بهره برداری بهینه از ابنیه تاریخی و را ه اندازی انجمن های مربوطه از دیگر هدف های موجود است .در حوزه
صنایع دستی از جمله مس اقدامات وسیعی در نظر گرفته شده است .ایجاد  400شغل در حوزه صنایع دستی مد نظر است .در یک سال آینده تعهد می نماییم
که  1700شغل در حوزه صنایع دستی ایجاد نماییم .با توجه به اهمیت معرفی جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد مجموعه
سازمان های ذیربط گردشگری استان به شکل مشارکتی در نمایشگاه های مربوطه از قبیل نمایشگاهی که اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد شرکت
نمایند .همچنین با توجه به اهمیت حضور در فضای مجازی جه ت معرفی ظرفیت های گردشگری استان نرم افزار آسان گشت در دست اقدام می باشد.
آقای علیمحمدی مدیر محترم هتل بزرگ شهر زنجان  :بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل که در محل هتل بزرگ نیز تشکیل گردید مصوب گردیده است که
مراحل اجرای فاز دوم هتل بزرگ ظرف مدت  10روز تعیین تکلیف گردد اما متأسفانه تا به امروز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است .تقاضامند است در
أسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف مورد م ذکور اقدامات الزم صورت گرفته و اطالعات در این خصوص اعالم گردد.
آقای فیضی مدیر عامل محترم مجتمع تجاری نور  :پروژه ای تحت عنوان تأسیس مجتمع صنایع دستی نور در دست اقدام است و اقداماتی نیز صورت گرفته
است .با توجه به اهمیت تشکیل و راه اندازی این پروژه در جذب و حفظ گردشگران به استان و با توجه به مشکالت عدیده موجود در این خصوص تقاضا داریم
با حضور آقای ارجمند مشکالت موجود در این حوزه حل و فصل گردد.
آقای جرجیسی نائب رئیس محترم اتحادیه صنایع دستی استان  :وجود ماده  617قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) سبب ورود مشکالت فراوان برای فعالین
حوزه چاقو گردیده است .پست ،نیروی انتظامی و سایر ارگان های مربوطه حمل چاقو را به عنوان جرم تلقی می نمایند در صورتی که بر اساس تبصره ( )2ماده
فوق الذکر تولید ،عرضه یا حمل ادوات موضوع قانون مذکور برای استفاده شغلی پس از دریافت مجوز بالمانع است .عدم تعیین ضوابط صدور مجوز های مربوطه
و نحوه دریافت آن مانعی مهم است .ظرفیت واحدهای شهرک صنایع دستی ظریفان نیز بسیار محدود است که این موضوع سبب ایجاد مشکالتی خواهد بود.
مجوز أخذ شده نیز از منابع طبیعی برای شهرک مذکور مجوز خدماتی است در صورتی که فعالیت تولیدی نیز برای واحدهای مستقر در ظریفان خواهد بود.
آقای اطاعتی مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان  :در خصوص مشکالت قانونی مطرح شده در حوزه چاقو تصمیماتی در کارگروه
تسهیل گرفته شده است که ابالغ خواهد شد.
آقای کرمی دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان زنجان  :رویکرد فعلی دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری است .در شرایط فعلی
اقتصادی که می توان از آ ن به عنوان جنگ اقتصادی نام برد در حد توان خود و حتی فراتر از توان در تالش برای کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی
هستیم .ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری در راستای ارتباط با فعالین اقتصادی و رفع مشکالت آنان تشکیل و آماده ارائه
خدمات می باشد .همچنین سامانه ای نیز به نام (حامی) تشکیل گردیده است که فعالین محترم اقتصادی می توانند مشکالت خود را در آن مطرح و حتی اقدام
به دریافت مشاوره های الزم نمایند .بر اساس اطالعات موجود عمده مشکالت واحدهای تولیدی از طرف بانک ها می باشد .بر اساس دستورالعمل های صادره
رجوع به مازاد وثائق واحدها از طرف بانک ها برای توقیف و وصول طلب ممنوع است .عدم صدور دسته چک به شرکت ها نیز مشکل جدی دیگری بود که طبق
دستورالعمل های صادره حل و فصل گردیده است .البته در برخی موارد بانکها همکاری نداشتند که الزام قضایی شدند و تمکین نمودند .تظلم خواهی کارگران
از کارفرمایان نیز از دیگر مس ائل است که تالش در حل و فصل اختالفات داریم .در برخی از موارد نیز بر خالف قواعد عام حقوقی در تالش برای حل و فصل
اختالفات و مشکالت فعالین محترم اقتصادی هستیم .در خصوص موضو ع گردشگری ،این حوزه در استان زنجان محجور واقع شده است .با اینکه ظرفیت های
استان در این حوزه بسیار باالست اما اقدامات انجام گرفته کافی و مطلوب نبوده است .ما در کنار س ایر فعالین و مسئوالن محترم آماده همکاری هستیم .در
حوزه گردشگری ظرفیت های بصری بایستی مورد توجه قرار گیرد .استفاده از ظرفیت بازار بزرگ زنجان و حل مشکل ترافیک در اطراف آن باید مد نظر باشد.
با همکاری می توان مشکالت موجود را رفع کرد .توجه به توریسم درمانی و گر دشگری مذهبی نیز بایستی مورد توجه قرار بگیرد .با توجه به باال بودن جاذبه
اقامتگاه های سنتی برای گردشگران توسعه این مراکز نیز در اولویت باشد.
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آقای طهماسبی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  :در حوزه گردشگری نقشه راه موجود می باشد .نیازی به بررسی و تهیه نقشه راه جدید
نیست .در سند آمایش استان نیز مواردی در خصوص ظرفیت های بخش گردشگری بررسی و تدوین گردیده است .سند راهبردی حوزه گردشگری نیز موجود
می-باشد .مطابق آمار  5درصد اقتصاد استان در حوزه گردشگری است اما متأسفانه میزان بهره وری در این بخش ضعیف است .ظرفیت های مناسبی نیز در
فرودگاه زنجان می باشد که متأسفانه توجه کافی به آن نگردیده است .مسیرهای گردشگری نیز بایستی به استان محدود نشوند و مرزهای آن با خارج از
استان کشیده شود .لذا از ارگان ها و دستگاه های مربوطه علی الخصوص اداره کل میراث درخواست داریم تا مفاد مندرج در اسناد امایش روستایی و شهری که
آخرین نسخه آن تدوین شده را مورد توجه قرار داده و سیاست های خود را منطبق با این اسناد در نظر گیرند.
جناب آقای حقیقی استاندار محترم استان  :ضمن عرض تسلیت درگذشت ایام فاطمیه و تسلیت درگذشت حاج مهدی امیرفضلی از بستگان معزز جناب آقای
مهندس یگانه ریاست محترم اتاق ،در خصوص صحبت های آقای طهماسبی درباره فرودگاه زنجان باید گفت که فرودگاه از تاریخ  98/11/24ارائه خدمات
خواهد داشت .در زمان حضور بنده در زنجان فرودگاه سه بار بازگشایی شده است .ارائه خدمات فرودگاه باید به صرفه باشد .باید استقبال از فرودگاه زنجان
صورت پذیرد .آمار سفر دوره قبل موجود است که خوب نبود .خواهش من از مردم عزیز استان این است که با برنامه ریزی و استقبال از فرودگاه زمینه توسعه
فعالیت های فرودگاه فراهم گردد .در حوزه فرودگاه نیز آقای ارجمند و سایر عزیزان ب اید فعال شوند تا مشکالت سابق مجدداً پیش نیاید .در خصوص
گردشگری صحبت های خوبی انجام گرفت .تشکر ویژه ای دارم از داستان محترم استان و سایر بخشهای خصوصی و دولتی .رتبه کشور ما از نظر جاذبه های
گردشگری و زیارتی  15جهان است ولی به اندازه این جایگاه درآمد و اشتغالی خوبی نداریم .در جهان هر  7شغل موثر یک شغل مربوط به حوزه گردشگری
است .کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری همچنین جزء کشورهای پیشرو در امور اقتصادی هستند که این نشان دهنده توجه کشورهای پیشرفته به
صنعت گردشگری به عنوان عامل توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال می باشد .ا ستان زنجان متأسفانه معبر است نه مقصد .برای مقصد کردن باید پیشنهادات
گفته شده به صورت عملیاتی اجرا شود .مشکالتی نیز در حوزه گردشگری از نظر زمانی و مکانی وجود دارد که به نظر من این موضوع بایستی توسط آقای
ارجمند به وزارت منعکس گردد .مقصد اصلی مسافرت ها در تعط یالت امروزه شهرهای شمالی و اصفهان و شیراز است .از نظر زمان و مکان وزارتخانه بایستی
برنامه ریزی و عملیات اجرای نماید تا موضوع رفع گردد .این موضوع در سطح ملی باید ساماندهی گردد ما هم در سطح استان برنامه ریزی مناسب داشته
باشیم .به فکر مطالعات جدید نباشیم .امر وزه ظرفیت های مناسبی وجود دارد که نیازمند عملیاتی کردن است .برای مثال مدت زمان  12سال است که مرکز
پشتیبانی لجستیک جزء برنامه ها است .این موضوع  32مورد دارد که یکی از آن انجام گرفته و الباقی مانده است .مثال دیگر تشکیل مجتمع های رفاهی
است که  12رکن دارد .با ید درمانگاه و مسجد داشته باشد اما کاری که در عمل صورت می گرفت تکه تکه کردن زمین و واگذاری آن بود .امور باید پیگیری
گردند .اگر مجوزی صادر می گردد پیگیری گردد که منتج به نتیجه شود و مسائل و مشکالت آن حل و فصل گردد .درباره موضوعی که آقای علیمحمدی می-
گویند دو بار در خصوص این مشکل جلسه گذاشته شده است البته بدون حضور بنده .دفعه بعد انشاا ..معاون عمرانی گزارشی میدهد که اگر موضوع نتیجه
می دهد یا خیر به شما اطالع دهند .آقای ارجمند ،بایستی کارها اولویت بندی و عملیاتی گردند .یک سال است که شهرداری و میراث فرهنگی میخواهند
المان درست کنند که هنوز هم ادامه دارد و عملیاتی نشده است .پیگیری قوی نیست .در موضوع ستاد تسهیل و تسهیالت رونق تولید دریافتی که در سال
گذشته این ستاد معرفی کرده است  338میلیارد تومان بوده است ،امروزه این مبلغ به  784میلیارد تومان رسیده است .یعنی توانسته ایم  132درصد افزایش
دهیم .در ستاد تسهیل ،از نظر شرکت در جلسه و از نظر کیفیت مصوبات در برخی از آیتم ها در رتبه اول کشور و در برخی رتبه دوم هستیم .امسال تعداد
جلسات ستاد تسهیل از  25جلسه به  70رسیده است .این نتیجه پ یگیری امور است .تعداد بیکاران نسبت به سال گذشته از افرادی که بیمه بیکاری می
گرفتند  24نفر کاهش داشته است .همچنین در زمینه افرادی که بیمه بیکاری شده اند  5067نفر افزایش داشته ایم .در مجموع تسهیالتی که به بخش های
کشاورزی ،صنعت ،بازرگانی ،صادرات و سایر نهاد ها داده شده است به نسبت سال گذشته  37درصد افزایش داشته است .نسبت مصارف به منابع از  80درصد
به  82درصد رسیده است .اگر موضوعی نیز در سطح استان حل نشده است آن موضوع در سطح ملی پیگیری شده است .بنده تا به امروز  135دیدار ملی
داشته ام .اعضای تأمین نیز به صورت عمل یاتی برای ما بستر را فراهم نموده اند .این نتیجه حضور همه ارگان ها است .در حوزه گردشگری حجت برای مدیران
مربوطه تمام است .نیازی به مطالعات جدید نیست .در برخی از استان ها انجام مطالعات نیاز است اما در استان زنجان انجام مطالعات جدید نیاز نیست .بسیاری
از موارد مطالعه شده است که انجام نگرفته است .غیر از سند آمایش برای روستاها و دهستان ها نیز مطالعاتی انجام گرفته است .امور انجام نگرفته بسیار
بیشتر است که هویدا و معین اند .مراکزی در زنجان وجود دارد که خود هم استانی ها نیز ممکن است ندانند .معرفی این بسترها و ظرفیت ها به مردم استان و
سایر استان ها باید مد نظر باشد .انتظار ما از آ قای ارجمند انجام کارهای جدی در این موضوعات است .در موضوع اشتغال در بخش کشاورزی از  33/8با تالش
فراوان و با هدف افزایش بهره وری و کاهش کمیت  3/5درصد کاهش داشته ایم .در افزایش شتاب صنعتی  1/2شتاب صورت گفته است .میزان خدمات استان
از کشور  27درصد کمتر است .در بخش خدمات  2/3افزایش داشته ایم .در رشته هایی که تخصص نداریم ورود نکنیم بلکه در اموری که ظرفیت خوبی در
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استان است تالش و فعالیت صورت پذیرد .در خصوص طوالنی بودن صدور مجوزها امروز سایت گردشگری ما باید به گونه ای باشد که لکه های سرمایه گذاری،
ویژگی های سرمایه گذاری و  ....در آن درج گردد .تشکیل پنجره واحد نیز به دولت پیشنهاد گردیده است که انشاا ...قابلیت اجرایی پیدا می کند .ولی تا آن
زمان بایستی کارهای ابتدایی صورت پذیرد .برخورد ما با حوزه گردشگری به نظر من عادی است .تا برخورد ویژه با این موضوع نشود مشکالت این حوزه حل
نمی شود .دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری با تشکیل یک تیم عملیاتی در خصوص جلو بردن و عملیاتی نمودن داشته های موجود بررسی و اقدام
نمایند .در اجرائی نمودن امور فعالیت گردد .یکی دیگر از موا ردی که مطرح شد حضور در نمایشگاه است .برای حضور قوی در نمایشگاه این آمادگی وجود دارد
هفته آینده اداره کل میراث با هماهنگی مشاور عالی استاندار ،از اداراتی که مفیدند دعوت نمایید تا برای حضور در نمایشگاه اقدامات الزم صورت پذیرد .در
خصوص مشکل مجتمع صنایع دستی نور با معاونت عمرانی به موضوع ورود نمایند و در جلسه آتی گزارش مربوطه تهیه و ارائه گردد .در خصوص موضوع
ظریفان نباید قیمت ها باال رود .باید مانع ورود داللها به این موضوع شد .شرکت شهرک ها اقدام الزم را در این خصوص بعمل آورد .در صورت نیاز از همکاری
دادستان محتر م در این خصوص استفاده می شود .این فعالیت بایستی به فعالین اهل سپرده شود و افرادی که ویژگی های الزم را دارند حتی اگر شده باشد
قیمت پایین تری پرداخت نمایند .دلیل ایجاد بسیاری از مشکالت فعلی ورود دالل ها به عرصه بوده است .مثالً در پروژه سبزه میدان به دلیل اینکه احتمال
تعطیلی بازار زنجان ورود داشت اجازه صادر نشد .آنجا برای فعالین صنایع دستی است و الغیر .از صحبت ها و بیانات مدیرعامل محترم گروه صنعتی نیکو نیز
متشکرم .انشاا ...که اطالعات خوبی من بعد از شما بشنویم.
خارج از دستور :
خانم یوسفی فعال اقتصادی در گروه مواد غذائی  :اینجانب دارای کارگاه شیرینی پزی هستم .مکانی در نزدیکی گمرک اجازه نموده ام با کاربری تجاری .اما
سازمان های متعددی بیان نموده اند که کاربری آن مکان اجاره شده انبار است .این موضوع سبب ایجاد مشکل در فعالیت این واحد گردیده است .درخواست
بررسی ،مساعدت و حل مشکل را دارم.
آقای آقاجانلو نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان :مطابق مصوبه هیأت محترم وزیران برای واحدهایی که حداقل  30درصد
پیشرفت فیزیکی داشته باشند امکان أخذ سند وجود خواهد داشت .اما متأسفانه فرآیند أخذ سند برای این واحدها زمان بر است .با توجه به مزایای أخذ سند
زود هنگام برای واحدهای اقتصادی در أخذ تسهیالت و  ...پیشنهاد می گردد فرآیند أخذ سند حداقل در سه ماه انجام گردد.
آقای فغفوری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان  :بر اساس دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور سه موضوع مورد تأکید جدی می
باشد .اول اینکه از شبکه با نکی استان درخواست می گردد نسبت به آزادسازی وثیقه های دریافتی به نسبت مبالغ پرداخت گردیده اقدام نمایند .دوم اینکه
محل اجرای طرح ها به عنوان وثیقه أخذ تسهیالت بانکی مورد قبول قرار گیرد .سوم اینکه در صدور اجرائیه های جهت توقیف اموال محل اجرای طرح ها در
اولویت باشند و از توقیف اموال مازاد واحدها جلوگیری شود .از بانک ها درخواست می گردد گزارشی از اجرای سه بند مذکور را در جلسه بعدی شورای
هماهنگی بانک ها ارائه نمایند.
پیگیری مصوبات ( : )1آقای احمدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان  :بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان ،احداث مجتمع صنعتی تولید و
عرضه صنایع دستی مورد تصویب قرار گرفته است .در مصوبه مذکور بیان گردیده است که زمینهای مربوطه با بررسی اهلیت به فعالین مس و چاقو واگذار
گردد .در پاورپوینت تهیه گردیده تمام پروژه ها موجود می باشد .فاز طراحی نقشه نیز تهیه و آماده و جمعاً  101واحد طراحی و پیش بینی گردیده است.
قرارداد مربوطه نیز با اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد و موافقت اداره کل محیط زیست نیز أخذ شده است .بر طبق دستورالعمل مربوطه واگذاری زمین
ها به متقاضیان از طریق مزایده انجام خواهد شد .جلساتی نیز در خصوص نحوه واگذاری زمین ها برگزار شد .زمین ها از طریق کارشناسان رسمی دادگستری
قیمت گذاری خواهند شد تا عدالت رعایت گردد .همچنین زمین های مربوطه به افرادی تحویل خواهد شد که مجوزهای الزم را تهیه و أخذ نموده باشند.
آقای اطاعتی مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان  :در خصوص مشکل مطرح شده توسط خانم یوسفی در ابتدای جلسه ،امکان طرح
موضوع در ستاد رفع موانع تولید وجود دارد که پیشنهاد می گردد موضوع در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد .گزارش بررسی و نحوه فعالیت شوراهای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سراسر کشور در  6ماهه سال  1398بر اساس شاخص های معین تنظیم به رئیس جمهور محترم اعالم گردیده است .در
شاخص تشکیل جلسات استان زنجان جزء  11استان اول کشور می باشد .در ارتباط با دبیرخانه مرکز جزء  5استان برتر و در گروه دوم قرار داریم .همچنین
استان زنجان با  72امتیاز در رتبه  9کشور قرار دارد که رتبه خوبی است و در مقایسه با سال  97وضعیت بسیار بهتر می باشد .امید اسست با تالش کلیه
اعضای محترم شورا شرایط مطلوب فعلی ادامه داشته و بهتر نیز گردد.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تــــصمیمات

عنــوان دستــور

1

-1مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی به جهت حضور موثر در نمایشگاه بین المللی بهمن ماه ،اسامی ادارات و دستگاه های
همکار را به دفتر مدیرکل حوزه استاندار معرفی نماید تا تدابیر الزم در خصوص تکالیف این ادارات در حضور و پشتیبانی غرفه
استان و همکاری الزم با میراث فرهنگی تعیین و ابالغ گردد .مشاور و مدیرکل حوزه استاندار برنامه الزم را تهیه نموده و
مسئول پیگیری و اقدام الزم خواهد بود

2

-2مقرر گردید موضوع درخواست طرح فاز دوم هتل بزرگ (مصوبه پیشین ستاد تسهیل) سریعا از سوی دبیرخانه مربوطه
پیگیری شود .معاون عمرانی استانداری گزارش جامعی از نحوه اجرایی شدن و یا عدم امکان اجرای فاز  2هتل بزرگ (مصوبه
ستاد تسهیل و رفع موانع) تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

3

-3مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی پیگیری الزم را در خصوص حل مشکالت و درخواست مجموعه صنایع دستی نور از
معاونت عمرانی استانداری بعمل آورد .گزارش پیشرفت موضوع و نتایج حاصله متعاقبا به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

4

استماع نظرات ،رسیدگی به
مشکالت بخش گردشگری در

5

استان و بررسی پیشنهادات و
انتظارات فعاالن مربوطه

-4مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی اصلی ترین مشکالت و موانع زمانی و مکانی موجود در بخش گردشگری استان را
شناسایی و طی مکاتبه به وزارت متبوع منعکس نماید .نتایج پیگیری در جلسات آتی شورا بررسی گردد.
 -5مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی هیچگونه مطالعات جدیدی در خصوص ظرفیت سنجی و طرح سند آمایشی بخش
گردشگری نداشته و صرفا اسناد منتشر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سند آمایش استان و سند توسعه روستایی ) در
بخش گردشگری مورد لحاظ این اداره کل قرار گیرد.

6

-6مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری اقدامات الزم را در خصوص نصب المان های شهری بعمل آورده و
گزارش تحقق موضوع از سوی میراث فرهنگی تهیه و به محضر آقای استاندار ارائه گردد.

7

-7مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی اه تمام جدی نسبت به بروز رسانی و تکمیل سایت الکترونیکی سازمان بعمل آورد .و
اطالعات و راهنماهای گردشگری در سایت بارگذاری شده ،سایر اقدامات و خدمات نوین در اینباره نیز در نظر گرفته شود.

8

-8مقرر گردید در خصوص نحوه ساز و کار و تدوین برنامه های عملیاتی اسناد آمایش استان و توسعه روستایی در بخش
گردشگری دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نسبت به تشکیل یک کمیته کاری ویژه اقدام و نتایج بررسی ها
در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

9

-9مقرر گردید در خصوص مشکل کارگاه شیرینی پزی خانم یوسفیه ،سازمان صمت پیگیری الزم را در خصوص رفع مشکل
مجوز انبار و مشکل کاربری با ادارات مربوطه بعمل آورد.

مصــوبات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور

تــــصمیمات

1

--

--
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