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 ( )53شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 99/02/06
شماره نشست 53 :

تاریخ جلسه 99/02/06 :

ساعت شروع 10:00 :

ساعت خاتمه12:30 :

محل نشست :به صورت ویدئوکنفرانس
محل استانداری -اتاق بازرگانی -داویر دولتی

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 ماه مبارک رمضان را تبریک عرض نموده و
مطالب خود را به شرح ذیل بیان فرمودند.
جلسه امروز با مرور اخبار و مسائل روز شروع و پس از آن از نقطه نظرات حضار شنیده شده سپس به دستور جلسه اصلی در رابطه به حمایت های دولت از کسب و
کارها در دوران کرونا خواهیم پرداخت .همانطور که مستحضرید با نظر به شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده در ترددها ،جلسه امروز به صورت ویدئو
کنفرانس و برخط در سه محل استانداری ،اتاق بازرگانی و سایر دوایر دولتی هماهنگ شده است که مدعوین محترم بخش خصوصی به صورت متمرکز در محل اتاق
بازرگانی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی مستقر شده اند و سایر مدیران و رؤسای محترم ادارات در محل دفاتر خود در این جلسه به صورت برخط حضور دارند.
دستور جلسه:
-1

مرور اخبار مهم روز مرتبط با شعار سال با عنوان جهش تولید

-2

بررسی و ارزیابی حمایت های دولت از کسب و کارها در دوران کرونا و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در راستای کاهش تبعات

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

2

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

3

رامین میرزائی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

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

6

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

7

حسن دادگر

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

8

مسعود علیاری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان

به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری

غفور حمیدی
به صورت ویدئو کنفرانس

به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

1

نام و نام خانوادگی
علی وقف چی

سمت
نماینده مجلس
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وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب
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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
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

صادق نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

2

محسن کرمی

دادستان مرکز استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

1

علی یگانه فرد

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف زنجان

حاضر

به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری

پرویز رمضانلو
به صورت ویدئو کنفرانس

به صورت ویدئو کنفرانس

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

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

حاضر

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

2

رضا کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

اصغر رسولی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

حاضر

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان

غایب

6

محمد نیکوخصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو

حاضر

7

روح اله حسنی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

8

اصغر نجاری

ریاست خانه کارگر استان
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به صورت ویدئو کنفرانس در اتاق

به صورت ویدئو کنفرانس در اتاق

به صورت ویدئو کنفرانس در اتاق

نماینده

محمدباقر آقاجانلو
به صورت ویدئو کنفرانس

غایب
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هـ -شهرداری و شوراها
نام و نام خانوادگی

ردیف

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

1

غالمحسن احمدی

سرپرست شهرداری زنجان

2

حمید حمیدی

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر
به صورت ویدئو کنفرانس

غایب

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

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

میرحیدر رضوی

نماینده مدیرکل امور مالیاتی استان

5

سید میرهاشم احمدی

مدیرکل گمرکات استان

6

امیر ارجمند

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

7

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

8

محمود ضرابی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

9

مهدی رنگ رونا

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

10

ولی اله منصوری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

11

افشاری

معاونت مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

12

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

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 ماه مبارک رمضان
خدمت همه اعضای حاضر تبریک عرض نموده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم .همانطور که مستحضرید این جلسه اولین نشست شورای گفتگو در سال
 99بوده و در ابتدا گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورا در سال  98خدمت عزیزان ارائه می گردد .بر اساس آمار منعکس شده در سال  98به تعداد  13جلسه
اصلی شورای گفتگوی بخش دولت و خصوصی و به تعداد  9جلسه کمیته کارشناسی ذیل شورای گفتگو در اتاق تشکیل گردید .مجموع مصوبات سال  98برابر
با  121مصوبه که نزدیک به  66درصد آنها محقق شده است .شورای گفتگوی استان بر اساس رتبه بندی وزارت کشور از میان سایر شوراهای استانی در رتبه
گروه دوم و در مسیر شایستگی ارزیابی شده است .بنا به دستورا لعمل نحوه ادارات جلسات شورا ،اعضای بخش خصوصی صرفاً به مدت یکسال منتخب شده و
امکان عضویت در شورا را خواهند داشت و به مدت یک سال هم امکان تمدید عضویت این عزیزان وجود دارد .با نظر به اینکه اعضای ثابت بخش خصوصی
شورا غریب به  5سال در عضویت شورا بوده ،در سالجاری چنانچه سایر دستگاه های دولتی پیشنهاداتی بابت عضویت نهادهای خصوصی و تشکل های مرتبط
با حوزه فعالیت خود در این شورا را داشته باشند می توان این نفرات جایگزین نفرات نمود .بنابراین دبیرخانه در نظر دارد با اندکی تغییر و ضمن فراخوان از
سایر ادارات ترکیب اعضای ثاب ت بخش خصوصی در این شورا را بروزرسانی نماید .همچنین اتاق بازرگانی به همت بدنه کارشناسی ،نسبت به تهیه و تکمیل
برنامه نقشه راه صادراتی استان اقدام نموده است که در مرحله تصویب نهایی است تا در اولین فرصت به محضر جناب آقای استاندار و سایر دستگاه های
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ذیربط جهت به ره برداری ارائه گردد .بعالوه برنامه عملیاتی اتاق ویژه سال  99با مشارکت اعضای محترم هیأت نمایندگان اتاق به تصویب رسیده تا انشاال در
سال جاری اقدامات و فعالیت های برنامه محور و کاراتری از اتاق شاهد باشیم .در اقدامی مشترک با سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بر آن شدیم تا یک
کمیته فنی احیاء با هدف راه اندازی و بازگردانی واحدهای تعطیل و نیمه راکد را به چرخه تولید ایجاد نماییم .این کمیته با رهبری اتاق و با همکاری سازمان
صمت در محل اتاق مستقر خواهد شد و به مشکالت واحدهای تعطیل و راکد خواهد پرداخت .در ادامه گزارشی در خصوص ارزیابی حمایت های دولت از کسب
و کار ها در دوران کرونا تهیه شده که سرکار خانم طریقی مسئول محترم شورا ارائه خواهد شد.
خانم سیمین طریقی مسئول محترم دبیرخانه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با سالم و رعض ادب واحترام و تبریک به مناسب فرا
رسیدن ماه مبارک رمضان ،گزارشی در اینباره تهیه نمودم که بدین شرح تقدیم حضور می گردد .ابتدا مروری بر حمایت های سایر کشورها از کسب و کارها در
دوران کرونا دارم .کشور ترکیه یک بسته حمایتی به ارزش  100میلیارد لیر ب ه کسب و کارها اختصاص داده است .کاهش نرخ بهره بانکی ،اعطای مهلت سه ماه
برای بازپرداخت وام های بانکی ،دو برابر کردن اعتبار ضمانت تأمین مالی از دیگر اقدامات ترکیه بوده است .کشور چین در این دوران ،با افزایش دوره سررسید
وام ها ،کاهش  50درصدی حق بیمه سهم کارفرما  ،تأمین مالی مجدد کسب و کارها ،حذف عوارض سربار کسب و کارها توانسته حمایت های قابل قبولی از
صنایع داشته باشد .از طرفی شاهد بودیم در کشور آلمان یارانه های ویژه برای حفظ مشاغل و درآمد کارگران تخصیص داده شد .همچنین در کشور کانادا
مالیات بر درآمد بنگاه ها به مدت  6ماه فرصت پرداخت خواهند داشت .طی بررسی های میدانی بعمل آمده از سوی اتاق بازرگانی ،برخی فعاالن اقتصادی
اذعان داشته که خسارات سنگینی به کسب و کارشان وارد شده است .از جمله مهم ترین این اثرات کرونا بر کسب و کارهای استان که در چند بخش
گردشگری وخدمات ،صنعت و تولید و بازرگانی ،تشکل ها و انجمن های استان و بخش کشاورزی گروه بندی شده مواردی را به اختصار عنوان میکنم.
غیر فعال شدن دفاتر و شرکت ها و آژانس های مسافرتی وخدماتی در بخش گردشگری به دلیل محدودیت های سفر و ترددها ،افزایش بهای حمل کاال ،اختالل
در گردش نقدینگی فعاالن اقتصادی  ،رکود کسب و کارهای خرد همچون شیرینی فروشان ،خشکبار فروشان ،رستوران ها ،اغذیه فروشی ها ،به تعویق افتادن
روند تولید به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه ،در بخش صنعت و تولید مشکالتی از قبیل کاهش میزان صادرات محصوالت معدنی استان از جمله شمش
سرب و روی ،پایین آمدن میزان فروش به دلیل تعطیلی شرکتهای بازرگانی و واسطه ها ،ضرر و زیان به اصناف به جهت عدم امکان عرضه کاالهای فسادپذیر،
تعطیلی کامل آزمایشگاه ارزیابی و تشخیص صالحیت ،خسارات جدی به باغداران و تولیدکنندگان نهال ،گلخانه داران ،حجم عظیم تقاضای ماسک و مواد
بهداشتی از سندیکای آسانسور استان و نبود امکان عرضه این محصوالت از سوی اعضای عضو سندیکا به مشتریان ،مشکل در عرضه محصول سیر طارم که
فصل برداشت اولیه این محصول با شیوع ویروس متقارن بود .آسیب جدی به محل های جمع آوری شیر به دلیل کاهش تقاضا برای مصرف محصوالت لبنی از
دیگر اثرات در بخش کشاورزی بوده است .در این گزارش ضمن اشاره به مجموعه حمایت های دولت در بخش مالیات ،بیمه و تأمین اجتماعی و بانکی ،گمرکی و
در حوزه گردشگری و صنایع دستی ،به پیشنهاداتی از دیدگاه بخش خصوصی خواهم پرداخت که عمدتأ درخواست مهلت بیشتر برای کسب و کارها جهت
ایفای تعهدات دولتی خود است .به عنوان مثال ،مهلت امهال وام های بانکی که صرفاً برای ماه های اسفند ،فروردین ،اردیبهشت شامل شده به کل ماههای
سال  99تسری یابد .ده رسته شغلی مورد اشاره در بخشنامه هیأت وزیران به رسته های شغلی بیشتری گسترش یابد تا طیف وسیعی از کسب و کارها بتوانند
از حمایت های دولت بهره مند شوند .به تعویق انداختن پرداخت مالیات های مستقیم و ارزش افزوده تا پایان  ،99کاهش نرخ مالیات بر عملکرد از  25درصد تا
 10درصد در سال  ،99حذف سود بانکی در سال  99برای کسب و کارها ،افزایش مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان  ،99ابالغ رسمی بخشنامه عدم
مسئولیت کارفرما نسبت به ابتالی کارگران به ویرو س کرونا و کاهش و به تعویق انداخت سهم بیمه کارفرما تا پایان سال  99از جمله پیشنهاداتی است که می-
تواند برای کاهش تبعات ناشی از ویروس بر کسب و کارها کارساز واقع شود.
جناب آقای ضرابی نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان  :همانطور که مستحض رید استان زنجان دارای سابقه و جایگاه ویژه ای در
صنعت نساجی است .با نظر به شیوع ویروس کرونا برخی واحدهای فعال در استان به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و عدم امکان ورود مواد ،امکان تولید
نداشته و به ناچار تعطیل شده اند .در مدتی که گذشت فعاالن این حوزه همچو ن سایر رسته های شغلی با معظل ویروس دست به گریبان بودند .اما متاسفانه بنا
به بخشنامه های هیأت دولت ،هیچگونه مشوق و حمایتی برای صنایع نساجی به طور اختصاصی در نظر گرفته نشد .این درحالیست که برخی واحدها نیز در
این بین اقدام به تولید و تهیه مواد و پوشاک محافظ در برابر ویروس کرونا نمودند .از دولت محترم درخواست می گردد تسهیالت حمایتی برای همه کارفرمایان
در نظر گرفته شود .صرفاً گروه خاصی از مشاغل مورد توجه دولت نباشد .شایان ذکر است تمامی مشوقات حمایتی که دولت در این مدت اعالم نموده همچنان
از سوی شبکه بانکی در استان عملیاتی نشده است و بانکها از انجام آن استنکاف می نمایند.
آقای نیکوخصال مدیرعامل محترم گروه صنعتی نیکو و نماینده گروه نساجی ابهر  :گروه صنعتی نیکو به دنبال انتشار ویروس کرونا در تالش بود تا بتواند
بخشی از نیاز داخلی کشور برای پوشش بهداشتی مراکز درمانی را تأمین نماید .لذا طی تغییر بخشی از خطر تولید  ،به تولید پوشش مخصوص مقابله با ویروس
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پرداخت .لباس محاظ در برگیرنده سه بخش در فرآیند تولید است که شامل پارچه (منسوج نبافته) ،لمینیت و فرآیند دوخت و دوز است .منسوج نبافته مورد
استفاده می تواند شامل الیاف مصنوعی ،الیافت طبیعی و یا ترکیبی از این دو باشد .قیمت تمام شده برای این بخش برای هر لباس محاظ از  1500تومان تا 4
هزار تومان متغییر است .هزینه فرآیند لمینیت نیز برای هر پوشش شامل 4هزار تا  7هزار تومان است .و دوخت و دوز که فرآیند پایانی است با هزینه  10الی
 20هزار تومانی انجام می گیرد .این شرکت سعی داشته تا با کمترین هزینه ،بتواند لباس محاف ظ با قیمت معقول و حداقل تهیه و به بازار عرضه نماید .بخش
اعظمی از تولیدات این شرکت نیز جهت صادرات آماده شده و به دلیل بخشنامه ممنوعیت صادرات محصوالت بهداشتی در گمرک استان معطل مانده است .با
توجه به اینکه این لباس ها تا زمان مشخصی شرایط بهداشتی خود را حفظ نموده و امکان تخریب بافت های بهداشتی آن در طوالنی مدت وجود دارد لذا
درخواست دارم تا هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف محموله های صادراتی این شرکت در گمرک تصمیم گیری شود.
جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان استان  :بخش صادرات استان بیش از سایر بخش ها بر اثر شیوع کرونا متزلزل گردید .چرا که با
بسته شدن مرزها علی الخصوص مرز ترکیه و عراق که اصلی ترین مقصد صادراتی استان است تعداد باالیی از کامیون های حامل بار صادراتی استان در
گمرکات معطل شدند .که این موضوع نزدیک به  2ماه است همچنان برقرار است و امکان ارسال بار به ترکیه نیست .لذا درخواست دارم امر صدور و ورود کاال
بین دو کشور طبق پروتکل های بهداشتی مورد توافق هر دو کشور برقرار شود تا از خسارت بیشتر به صادرکنندگان جلوگیری شود .در مدتی که گذشت به
دلیل بسته شدن مرزها ،صادرکنندگان از انتقال بار در شبکه ریلی استفاده نمودند اما به دلیل اینکه تعداد واگن های باری در این شبکه نیز محدود بوده کمی
با مشکل مواجه بودیم .در مرز ایران و کشور عراق صرفاً یک گمرک در حال فعالیت است .مرزهای کشور ترکمنستان و پاکستان که یکی از اهداف صادراتی
استان تعریف شده بود به طور کامل بسته شدند .در این مدتی که گذشته حدود  470واگن در مرز سرخس متوقف شدند .از میان مرزهای دریایی عمان و قطر،
صادرات صرفا توسط لنج های فلزی امکان پذیر است .ایست گاه ریلی بناب زنجان به دلیل محدودیت فاصله تا مرز ترکیه به طول  651کیلومتر امکان بهرهمندی
از تخفیفات و امتیازات پروتکل توافق مشترک حمل و نقل بار ریلی میان راه آهن جمهوری اسالمی ایران و ترکیه را ندارد .در پی این پروتکل صادرات از ایران
به کشور ترکیه چنانچه بیش از 500تن و فاصله بیش از  700کیلومتر را پوشش دهد از امتیازات ویژه برخوردار خواهد شد .که متاسفانه صادرکنندگان استان
صرفاً به دلیل کسری فاصله  49کیلومتری از این مشوقات بی بهره اند .لذا درخواست می گردد مکاتبه و پیگیری الزم از سوی استانداری صورت پذیرد .با توجه
به شرایط حاضر و مسدود شدن مرزها ،اهداف صادراتی استان می بایست بازنگری شده و تغییر یابد .از طرفی مشکل صادرکنندگان شمش روی نیز مطرح
است  .امکان صادرات مازاد تولید این تولیدکنندگان وجود نداشته و با محدودیت هایی مواجه است لذا درخواست به پیگیری این مشکل دارم.
جناب آقای ولی اله منصوری عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان  :در دوران کرونا و پساکرونا وظیفه تمام بخش های
دولت حمایت از کسب و کارهاست .صنایع و کسب و کارهایی که از شیوع ویروس دچار آسیب شده اند در اولویت قرار داشته و در فاز بعدی سایر کسب و
کارها در ابعاد وسیع تر مورد هدف است .همچنین ایجاد مشوق سرمایه گذاری در این دوران مهم و ضروری است .در این میان حمایت و همراهی مؤثر با اتاق
بازرگانی به عنوان نماد و رأس بخش خصوصی در استان نیز مورد انتظاران فعاالن اقتصادی در این دوران است.
جناب آقای حسن دادگر ریاست محترم دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان  :شبکه بانکی در استان همچون سایر نهادها نسبت به حمایت از کسب
و کارهای آسیب دیده در تالش و تکاپوست .در تکمیل فرمایشات جناب آقای ضرابی در خصوص عدم اجرای مصوبات بانکی در استان ،همانطور که
مستحضرید بخشنامه حمایتی در حوزه بانکی که از سوی هیأت محترم وزیران به تصویب و ابالغ رسیده است صرفاً ده رسته شغلی را مورد هدف قرار داده و
شبکه بانکی در استان به استثنای این ده عنوان مشخص ،قادر به اعمال مشوق ها نسبت به سایر مشتریان نیست .این شرایط تا زمانی که اصالحاتی از مرکز به
استان ها ابالغ گردد همچنان ادامه خواهد داشت .اما شبکه بانکی استان ضمن نظرخواهی از کلیه بانکها نسبت به جمع بندی پیشنهادات در این خصوص
پرداخت و مکاتبه ای جامع با امضای جناب آقای استاندار با مرکز صورت پذیرفت .تا انشاال پیشنهادات اصالحی استان مورد توجه مقامات کشوری قرار گیرد.
جناب آقای تاراسی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان زنجان  :با سالم و عرض ادب  ،با توجه به فرمایشات آغازین دبیر محترم شورا جناب آقای یگانه فرد
در خصوص تغییر چیدمان نمایندگان بخش خصوصی در شورا ،درخواست می گردد از ریاست اتحادیه مرغداران و اتحادیه دامداران استان و همچنین نظام
صنفی کارهای کشاورزی استان در جلسات شورا در بخش تشکل های بخش خصوصی به طور ثابت دعوت بعمل آید و این اعضاء به عنوان نفرات ثابت ملحق
گردند .شیوع ویروس کرونا متاسفانه در بخش کشاورزی بیشترین خسارات را به مرغداری ها و گاوداری های شیری وارد نمود .از وزارتخانه درخواست گردیده
تا  700تن خرید حمایتی صورت پذیرفت تا توانستیم قیمت مرغ را به حالت تعادل حفظ نماییم .از طرفی با کمبود نهاده مواجه بودیم حدود  1512تن ذرت از
ذخایر استراتژیک کشور به عنوان سهمیه استان آزاد شد .موضوع کمبود نهاده ها تا حدودی مدیریت شده است و یک خط اعتباری ویژه برای کشت بهاره
کشاورزان در نظر گرفت هشده است که از هفته آتی پرداخت خواهد شد .برای واحدهایی که در این دوران آسیب دیده اند از ادارات خدمات رسان درخواست
گردیده تا هزینه های آب ،برق وگاز مصرفی ایشان برای این مدت بخشوده شود  .چنانچه مکاتبه ای در این خصوص نیاز است با وزارتخانه به دستور جناب
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آقای استاندار انجام خواهد شد.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان  :با توجه به دستور جناب آقای استاندار در خصوص شعار جهش تولید ،این سازمان
نسبت به تهیه و جمع بندی برنامه عملیاتی برای سال  99اقدام نموده است .مجموعه پیشنهادات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز قرار
گرفته است .به طور کلی  7راهبرد اساسی به همراه  43برنامه تعریف شده است .از جمله برنامه ها ،افزایش حجم صادرات ،ایجاد تنوع در محصوالت صادرات،
ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی تعیین گردیده است .با توجه به کشور ترکیه در بحث صادرات ،توسعه صادرات و امنیت صادرات به این کشور را تأمین خواهد
شد .در این راه می توان از امکانات و ظرفیت دفاتر تجاری واحدهای تولیدی استان در کشور ترکیه نیز استفاده نمود .در سال گذشته نزدیک به  27پروژه را به
سرانجام رساندیم  .با حمایت های جناب آقایی استاندار در سالی که گذشت به تعداد  7پروژه صنعتی جدید راه اندازی شده و تعداد  11پروژه نیز به چرخه
اقتصادی بازگشتند  .عیناً همین پیشنهادات برای سال  99نیز تدوین شده است  .پیگیری های الزم در خصوص مسئولیت کارفرما در قبال ابتالی کارگران به
ویروس کرونا صورت پذیرفت و در نهایت این موضوع این چنین جمع بندی شده که انتشار ویروس کرونا یک پیشامد جهانی است و از جمله حوادث کارگاهی
محسوب نمیگردد .در شرایط کنونی به منظور حمایت و کمک از کسب و کارها پیشنهاد بهتر این خواهد بود که شبکه بانکی نسبت به حذف سود بانکی در
سال  99اقدام نماید تا در ادامه شاهد بدهی های متورم برای واحدها نباشیم .به نظر میرسد استمهال اقساط بانکی اساساً بار مالی واحدها را افزایش خواهد
داد .در این بین بخش خصوصی نیز متعهد است تا به طور کامل وظایف خود را نسبت به دستگاه های دولتی ایفا نماید.
جناب آقای امیر ارجمند مدیرکل محترم اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان  :بر اساس بخشنامه حمایتی هیأت وزیران ده رسته
شغلی که بیشترین آسیب پذیری را در دوران کرونا داشته اند اعالم گردید که در این بین سه رسته اختصاصاً مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی است.
لذا این اداره در تالش است تا فعاالن این حوزه به نحو احسن از مزایای بخشنامه های حمایتی دولت بهره مند گردند .طی روزهای گذشته این اداره کل طی
اقدامی مجموعه ارزیابی ها و پیشنهادات را در اثر شیوع ویروس کرونا در حوزه گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی تهیه و خدمت جناب آقای استاندار
تقدیم نموده است .بر اساس گزارش تهیه شده ،بخش رستوران ها ،هتل ها و مهمان سراها طی اسفند  98تا فروردین  99زیانی برابر با  40میلیارد تومان ،بخش
صنایع دستی ،تولید و عرضه و فروش آن در استان زیانی برابر با  80میلیارد تومان متحمل شده است .همچنین در خصوص نقشه راه جهش تولید ویژه سال
 ، 99برنامه های این اداره کل به سازمان مدیریت برنامه ریزی به طور رسمی ارائه شده که از میان  16برنامه پیشنهادی 5 ،برنامه به طور قطع مورد تأیید و
تصویب جهت درج در سند برنامه قرار گرفته است .برنامه مشترکی نیز میان این اداره کل و شرکت شهرک های صنعتی استان مورد توافق قرار گرفته است.
جناب آقای یوسفی مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان  :با سالم و عرض تبریک به حضور اعضای محترم شورا ،در خصوص بحث تعهد و مسئولیت
کارفرما نسبت به ابتالی کارگران به بیماری کرونا ،بر اساس پیگیری های الزم صورت گرفته ،ابهام بوجود آمده برطرف شده لذا کارفرمایان هیچگونه مسئولیتی
در ازای بیماری کارگران از ویروس کرونا نداشته صرفاً کارفرما مکلف به تأمین لوازم و امکانات بهداشتی اولیه الزم برای پیشگیری از ابتال به بیماری خواهد
بود .طی مکاتبه واصله از انجمن ملی سرب و روی ایران مبنی در این زمینه ،پاسخ این اداره کل ،تأکید بر اجرای ماده  85قانون کار و یادآوری تکالیف قانونی
کارفرما در قبال کارگران بوده است .بعالوه استعالمی از دبیرخانه شورای حفاظت فنی صورت پذیرفت که عیناً نکات از سوی دبیرخانه مورد تأکید قرار گرفت.
از طرفی اعتبار ویژه به ارزش  75هزار میلیارد تومان به صورت بانکی برای واحدهای تولیدی و کارفرمایان در نظر گرفته شده که در اختیار واحدها قرار خواهد
گرفت  .به ازای هر کارگر  12میلیون تومان پرداخت خواهد شد اما پی ش از پرداخت کارفرمایان مکلف به ثبت درخواست خود در سامانه کارا هستند .همچنین
 16میلیون تومان برای کارفرمایانی که در دوران کرونا متضرر شده اند پرداخت خواهد شد.
جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان  :با سالم و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ،به مردم شریف ایران به خاطر استقامت و
مقاومتی که در برهه های مختلف زمانی در برابر پیشامدها داشته اند تبریک می گویم .همانطور که شاهد بودیم ویروس کرونا در جهان تبعات سنگینی با خود
بر جای گذاشت .اما ملت ایران توانست با همت و همدلی به بهترین شکل از پیچ و خم مشکالت تا حدودی عبور کند .دشمن در همه حال فشارهایی وارد
نموده است از جمله شهادت عزیزترین فرزند نظام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی از حرکت های ظالمانه دشمن بود اما ملت ایران همدلی و تعهد خود را به
بهترین نحو به نمایش گذاشتند .در حال حاظر در شرایط امروز بیشترین تو ان را جهت مهار و کنترل ویروس کرونا گذاشته ایم و اقدامات اساسی ادامه خواهد
داشت .در سالی که گذشت به تعداد  81جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شد که نتایج خوبی به همراه داشت .به تعداد  72مقام ملی در
سال  98دراستان حضور یافتند و در تمام  7روز هفته دولت از حضور مقامات ملی بهره بردیم .تعداد جلسات شورای گفتگو از  3جلسه به  13جلسه افزایش
یافت .استان زنجان جز سه استان برتر در جذب و امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شد .پسماند استان به بهترین شکل ممکن به نفع مردم استان حکم قضایی
اخذ و به نتیجه رسد .در بخش صنعت  7واحد صنعتی به ارزش  3320میلیارد تومان راه اندازی شد .حداقل  11واحد تعطیل استان به چرخه تولید بازگشتند.
این دستاوردها را تا حد زیادی به کمک و همراهی بخش خصوصی مدیون هستیم و بدون همفکری فعاالن اقتصادی به این گشایشها دست نمییافتیم .نرخ
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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)

مشارکت اقتصادی افزایش یافت .بیمه شدگان اجباری از  109هزار و  826نفر به  114هزار و  193نفر افزایش یافت .بحث کمیته احیاء بسیار مورد استقبال
اینجانب است و پیشنهاد میکنم هر چه سریع تر انجام گردد .برنامه های عملیاتی استان برای سال جهش تولید از ابتدای فروردین به همت دستگاه های
اجرایی تهیه و تدوین شده و به دنبال انعکاس به مقامات ملی هستیم .گزارشی که در این جلسه از سوی نماینده اتاق بازرگانی ارائه شد بسیار ارزنده و قابل
قبول بوده و از بار تخصصی باالیی برخوردار بود .لذا از سایر ارادات نیز انتظار می رود گزارشات در این سطح از کیفیت و ارزش تهیه شود تا در ادامه بسته به
پیشنهادات گزارش بتوان به راحتی تصمیم گیری نمود .نقشه راه جهش تولید استان که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر گردیده جمع بندی شود،
در اولویت اول قرار دارد .لذا به نظر می رسد پیشنهادات مفیدی که در گزا رش سرکار خانم طریقی مسئول دبیرخانه شورا ارائه شد به این نقشه راه اضافه شود.
از طرفی با نظر به اقدام اتاق در راستای تهیه نقشه راه صادراتی ،از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست می گردد نکات و پیشنهادات اتاق در این گزارش
را احصاء و در سند جهش تولید استان در ج نماید .همچنین پیشنهادات بخش خصوصی در قالب گزارش امروز اتاق در اختیار سازمان مدیریت قرار گرفته و
سازمان یک گزارش جامع در خصوص انتظارات از دولت در دوران کرونا و پسا کرونا به صورت جامع و طبقه شده تهیه و به اینجانب ارائه نماید .تا بتوانم جمیع
موارد را به صورت رسمی به مرکز منعکس نمایم .مدیریت استان در دوران کرونا به صورت همه جانبه صورت پذیرفت  .به نحوی که حدود  90درصد از جمعیت
استان غربالگری شده و تست کرونا اجرا شد .تا امروز حدود  5000نفر به صورت سرپایی در استان مداوا شده و از تاریخ  7فروردین ماه تا به امروز تنها  36نفر
بستری شدند .لذا توانستیم به صورت سرپایی با غربالگری های اولیه از ابتالی همشهریان جلوگیری نماییم.

مصــوبات اســـتانی
ردیف

تــــصمیمات

عنــوان دستــور

1

مقرر گردید مکاتبه ای فراگیر از سوی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با واحدهای تولیدی خطاب به کارگران
صورت پذیرد و اهم و ضرورت استفاده از تجهیزات بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی موضوع ویروس کرونا مورد تذکر
و تأکید قرار گیرد .همچنین موضوع ابالغ بخشنامه عدم تعهد و مسئولیت کارفرما در قبال ابتالی کارگران به بیماری کرونا که
صراحتاً از سوی شورای عالی حفاظت فنی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته به طور رسمی از سوی اداره کار پیگیری و در
اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

2

مقرر شد در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و کسب و کارها در استان که با طرف دولتی و نهادهای دولتی در قرارداد
همکاری و ارائه خدمت هستند ،زمان تأخیری که واحد تولیدی در ارائه خدمات متعهد شده به دولت در پی چند ماه گذشته
ناشی از ویروس کرونا داشته به مدت زمان قرا رداد اضافه شود .طرف قرارداد دولتی نیز مکلف به همکاری و همراهی کسب و
کارها در خصوص این تأخیر و دیرکرد خواهند شد.

3

بررسی و ارزیابی حمایت های
دولت از کسب و کارها در دوران
کرونا و ارائه پیشنهادات بخش

4

خصوصی در راستای کاهش تبعات

مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت استان پیگیری الزم را در خصوص عدم امکان صادرات محصوالت بهداشتی برخی
شرکت های تولیدکننده استان در این رسته( ،به دلیل بخشنامه ممنوعیت صادرات لوازم بهداشتی در دوران شیوع کرونا)،
بعمل آورده و مازاد تولید این واحدها هر چه سریع تر از گمرک استان صادر گردند.
مقرر شد پیگیری الزم از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص بهرهمندی ایستگاه ریلی بناب از
امتیازات پروتکل توافقی راه آهن جمهوری اسالمی ایران و ترکیه صورت پذیرد .صادرکنندگان از این ایستگاه مشمول
تخفیفات پروتکل مربوطه گردند.

5

مقرر شد از ریاست اتحادیه مرغداران و اتحادیه دامداران استان و همچنین نظام صنفی کارهای کشاورزی استان در جلسات
شورا به نمایندگی از بخش خصوصی به طور ثابت دعوت بعمل آید.

6

مقرر گردید شرکت های خدمات رسان استان به درخواست و امضای آقای استاندار از وزارتخانه متبوع نسبت به اعمال
بخشودگی هزینه های برق ،آب و گاز مصرفی تا پایان دوران کرونا را برای فعالیت های کشاورزی و صنعتی ،و خدماتی
درخواست مکاتبه نمایند.

7

مقرر میگردد مجموعه پیشنهادات اتحادیه صادرکنندگان در خصوص مقابله با تبعات و اثرات ناشی از انتشار ویروس کرونا در
اختیار سازمان صنعت معدن و تجارت جهت پیگیری و انعکاس به مراجع ذیربط قرار گیرد.
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8

مقرر شد کمیته تخصصی احیاء به منظور رسیدگی به مشکالت واحدهای تعطیل و نیمه راکد و بازگرداندن آنها به چرخه
تولید با محوریت اتاق بازرگانی با عضویت سازمان صنعت معدن و تجارت استان و سایر نهادهای مرتبط هر چه سریع تر
تشکیل و فرآیندهای اجرایی آن صورت پذیرد.

9

مقرر شد جلسه ای ویژه با حضور اتاق بازرگانی ،سازمان صمت طی دو روز آتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدارک
دیده شده و مجموعه پیشنهادات اتاق بازرگانی در خصوص نقشه راه صادراتی استان در سال  99به سازمان مدیریت برنامه-
ریزی استان جهت درج نکات و موارد منتخب در نقشه راه جهش تولید استان ارائه گردد .سازمان مدیریت موارد منتخب را با
همفکری ریاست اتاق بازرگانی و سازمان صمت در سند الحاق نماید.

10

مقرر گردید معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری طی دو روز آتی جلسه ای ویژه با دعوت از اتاق بازرگانی و سازمان صمت و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار و نسبت به بررسی موارد پیشنهادی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در خصوص مدیریت
دوران کرونا و پساکرونا به صورت طبقه بندی شده اقدام و در قالب یک گزارش تکمیلی (به تفکیک در دوران کرونا و دوران
پسا کرونا) به استاندار محترم منعکس و با امضای ایشان به مرکز ارسال گردد .گزارش ویژه اتاق بازرگانی که در این جلسه
ارائه شد (با عنوان ارزیابی حمایت های دولت از کسب و کارها در دوران کرونا) منبع اصلی این پیشنهادات قرار گیرد .گزارش
توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی محضر استاندار محترم ارائه گردیده و پیش نویس مکاتبه مربوطه توسط آن سازمان
صورت پذیرد.

مصــوبات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور

تــــصمیمات

1

--

--
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