اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا
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گزارش جلسه ( )54شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 99/03/18
شماره نشست  54 :تاریخ جلسه 99/03/18 :

محل نشست :به صورت ویدئوکنفرانس

ساعت شروع  8:30 :ساعت خاتمه11:00 :

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 تبریک بازگشایی دوره جدید مجلس شورای اسالمی و آرزوی موفقیت برای
نمایندگان استان در خدمت گذاری برای مردم و اظهار امیدواری و درخواست از ایشان برای حضور در جلسات شورای گفتگو داشتند ،در ادامه ایشان ضمن تشکر
از  8عضو سابق بخش خصوصی در شورا 8 ،عضو جدید این شورا برای دوره یک ساله آینده را که با هماهنگی اتاق های تعاون و اصناف تعیین گردیده بودند را معرفی
نمودند.
همانطور که مستحضرید بدلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده  ،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:
-1مرور اخبار مهم روز
-2معرفی و تصویب نهایی عضویت  8نفر از اعضای ثابت تشکل های بخش خصوصی و غیر دولتی شورا در سال 99
 -3بررسی مشکالت و موانع پیش روی تولیدکنندگان زیتون و ارزیابی وضعیت بخش زیتون در استان و اتخاذ تصمیم الزم
-4ارائه گزارش پیگیری بند  5مصوبات جلسه  47شورا در خصوص ممنوعیت واردات زیتون روغنی از سوی جهاد کشاورزی استان

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

فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

3

رامین میرزائی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 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

حاضر

6

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

7

حسن دادگر

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

8

حسین آبساالن

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

غفور حمیدی

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مصطفی طاهری

نماینده مجلس

غایب

2

حجتاالسالم حسن شجاعی

نماینده مجلس

غایب

3

سیدالبرز حسینی

نماینده مجلس

غایب
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4

سیدمرتضی خاتمی

غایب

نماینده مجلس

ج -قوه قضائیه
نام و نام خانوادگی

ردیف

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

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
نام و نام خانوادگی

ردیف

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی یگانه فرد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

کریم رحمانی

دبیر اتاق تعاون استان

حاضر

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف زنجان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

(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

نماینده

سید موسی حسینی

1

وحید قاسمی

ریاست محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی استان

2

جعفر محمدی حصاری

مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران استان

غایب

3

ولی اله بیات

مدیرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ

غایب

4

محمد حسین رستمخانی

دبیر اجرایی انجمن خدمات فنی مهندسی استان

5

افشین آشوری

سازمان نظام صنفی رایانهای استان زنجان

غایب

6

آرمین سلسانی

خانه معدن استان زنجان

حاضر

7

امیر اسالمی

شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان

غایب

8

سید محمد علویون

ریاست هیأت امنای بازار بزرگ زنجان

غایب

جعفر خامس

نماینده

شایان ذکر است دو عضو ثابت از اعضای بخش خصوصی و تعاونی معرفی شده جهت عضویت در شورا در سال  99پیرو اسامی مندرج در دعوتنامه،
به تصمیم سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف تغییر نمود و ریاست اتحادیه طالفروشان جایگزین هیأت امنای بازار بزرگ زنجان و شرکت تعاونی
کشتارگاه های صنعتی طیور زنجان جایگزین اتحادیه مرغداران استان گردید.

هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

1

حبیب مالیی یگانه

شهردار زنجان

نماینده

2

عباس راشاد

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

غالمحسن احمدی

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی
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1

مسعود علیاری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان

2

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات

3

مسعود اطاعتی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

4

محمود ضرابی

نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

5

مهدی رنگ رونا

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

6

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

7

ولی افشاری

معاونت مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

8

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

9

امیر ارجمند

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

10

میر حیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان

11

اسماعیل افشاری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

12

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان

13

رحمانی

رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان طارم

14

حسین قدیری

مدیرعامل شرکت ایلیا زیتون

15

مجید شریعتی

نماینده شرکت مهراد چاشنی طوس

16

مهدی محمودی

نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

17

میر هاشم سید احمدی

مدیرکل گمرکات استان

18

علیرضا حیدری

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت از محیط زیست استان

19

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان

20

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان

21

مرتضی عزیزپور

رئیس انجمن ارگانیک استان

مشروح مذاکرات
پیش از دستور  :آقای یگانه فرد رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان :ایران با تولید  57هزار تن زیتون رتبه نهم تولید زیتون و رتبه
سی و پنجم تولید روغن زیتون در جهان را در اختیار دارد ،برای صادرات و همچنین توسعه تولید این محصول در کشور جای کار و ظرفیت باالیی وجود دارد.
با توجه به وجود روغن زیتون در کیفیت های متفاوت ،با بیان اینکه قیمت های ایران از قمیت های جهانی پایین تر است 95 ،درصد تجارت در حوزه زیتون
مربوط به روغن زیتون است و این در حالی است که ما حدود  3درصد صادرات زیتون داریم که می تواند با تقویت شرکت های صادراتی در این زمینه توسعه
پیدا کند .زنجان با تولید حدود  45هزار تن در سطح زیر کشت بیش از  20هزار هتکار باغات زیتون رتبه نخست کشور را داراست و انتظار است گمرگ استان
به عنوان گمرک تخصصی زیتون پیشبینی شود .میتوان با همکاری اتاق اسفاکس در تونس ،سایر اتاق ها از قبیل اسپانیا و یونان در بخش زیتون اقدامات
تجاری حرفهای شکل داد .پیش از این اتاق قزوین وگیالن نیز همکاریهای مشترکی با اتاق تونس داشته اند .اتاق های مرتبط با زیتون تساال نوکی یونان و
والنسیا اسپانیا در این رابطه مد نظر است .همچنین ثبت جهانی در فائو در زمینه برندینگ و معرفی این محصول نیز حائز اهمیت است .ضمن پیشنهاد
برگزاری سمینار مشترک با تجار و فعاالن اقتصادی زیتون ترکیه از سوی اتاق بازرگانی زنجان ،با توجه به شیوع ویروس کرونا و موارد دیگر برگزاری نمایشگاه
های مجازی در حال توسعه بیشتری است که در اتاق زنجان نیز تمهیدات الزم برای برگزاری و حضور مجازی عالقهمندان در نمایشگاه های مجازی دنیا در
حال تدارک است .مشکالت در حوزه زیتون و توسعه تولید آن از سوی اتاق زنجان احصا و برای آن پیشنهاداتی در نظر گرفته شده است که میتوان در
بخشهای مختلفی آن را عملیاتی کرد ،تبدیل  500هزار هکتار از اراضی شیبدار کشور به باغات در راستای برنامه پنج ساله ششم اقتصادی ،زیتون نیز همچون
دانه های روغنی از سوبسید و حمایت های دولتی برخوردار شود و حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی و صنایع تبدیلی ازجمله این پیشنهادات است .ضمن
تبریک آغاز به کار مجلس یازدهم و تبریک به منتخبان استان زنجان در این دوره ،حضور نمایندگان در جلسات شورای گفتوگو در آیین نامه این جلسات
پیش بینی شده که میتوان از این حضور به نحو موثری استفاده کرد .در خصوص بازگشایی مرز بازرگان از روز پانزدهم خرداد ماه سال جاری ،امید است
بازگشایی این مرز به توسعه تولید و صادرات محصوالت استان زنجان منجر شود .نقشه راه صادراتی استان از سوی اتاق بازرگانی زنجان تهیه شده است ،در
صورت تصویب این نقشه راه ،میتوان در سال جاری در راستای عملیاتی کردن آن و توسعه صادرات استان زنجان گام برداشت .از طرفی پیرامون راهاندازی
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کمیته احیای واحد های تعطیل استان زنجان و برگزاری نخستین جلسه آن ،بانک اطالعاتی واحدها در حال تهیه بوده و اطالعات کلی واحد های تعطیل احصا
و تک به تک مشکالت آنها بررسی می شود  .اتاق بازرگانی زنجان میتواند در شناسایی و جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری کمک حال دستگاههای استان
باشد ،با توجه به فراگیری موضوع بورس طی ماه های اخیر دو جلسه کارشناسی در اتاق زنجان برگزار شده و همچنین برنامه ریزی برای برگزاری کالسهای
آموزشی برای عموم مردم و آگاهی بخشی به مردم در دست انجام است.
جناب آقای عباسی رئیس شورای ملی زیتون ایران و دبیر انجمن زیتون استان  :پیرامون مشکالت عدیده تولید و صادرات زیتون و روغن زیتون ،قزوین و
گیالن بحث اراضی شیبدار و مشکالت آن را حل کردند و مدیران ارشد استانی نیز باید این مشکل را در زنجان حل نمایند .زیتون ایران در بین کشورهای
جهان شناخته شده است و به نام زیتون خوشنام و خوش طعم ایرانی مطرح می شود ،این در حالی است که زیتون طارم به نام زیتون استان های همجوار به
فروش می رسد در حالی که میتوان با ایجاد بازارچه عرضه بین ابهر و زنجان در راستای هویت دادن به زیتون استان حرکت کرد.
جناب آقای تاراسی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان زنجان  :یکی از طرحهای این سازمان توسعه کشت زیتون در  1300هکتار از اراضی شیبدار است.
طرح بیش از  95درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تالش داریم از محل تعدیل چاهها و ارتقای بهرهوری آب شهرستان طارم ،مشکل تأمین آب را برطرف کنیم.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان  :موضوع عدم واردات زیتون را با همکاری مشترک سازمان جهاد کشاورزی پیگیری
خواهیم کرد تا در بازه سه ماهه که زیتون کاران برد اشت می کنند دچار مشکل نشوند ،واردات زیتون و روغن آن مشمول موضوع استاندارد اجباری بوده و
سازمان استاندارد و گمرک می توانند در این زمینه ورود کنند.
جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان  :توجه و تمرکز در کار باعث توسعه کار ،چاالکی و چابکی و دوری از حاشیه می شود ،برگزاری جلسات
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  4برابر شده و آمارها نشان از عملکرد صحیح و بسیار مطلوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دارد  .همانطور
که صادرات فرش زنجان به نام و از مبداء شهری دیگر صورت می گیرد ،در بخش تولید زیتون نیز این مشکل وجود داشته و استان زنجان باید حق خود را
احیاء و در راستای توسعه تولید این محصول حرکت و برای ایجاد گمرک تخصصی زیتون در زنجان طرحی آماده و بر روی صادرات این محصول کار شود.
بدون نقشه راه نمی توان کاری را انجام داد ،سال جاری تمرکز بر روی بنگاههای زودبازده تولید باشد که هم بسیار مهم و هم حیاتی است .نقشه راه سرمایه
گذاری استان باید در سال جاری عملیاتی شده و حوزه جذب سرمایه گذاری استانداری نیز با ورود جدی به کار از موازیکاری جلوگیری کند .در ادامه با
اشاره به اینکه موضوع ممنوعیت واردات زیتون در فصل برداشت این محصول را در سطح دولت پیگیری خواهیم کرد ،در رابطه با مشکالت توسعه باغات
زیتون در اراضی شیبدار که یکی از اولویت ها و بسیار مهم می باشد و تخصیص و تامین حق آبه این اراضی را در حضور وزیر نیرو مطرح و پیگیری خواهیم
کرد .ضرورت ایجاد بازارچه فروش زیتون ،مشکل زیست محیطی پساب زیتون و موضوع برندینگ این محصول از جمله مواردی هستند که باید با کار
کارشناسی و ارائه طرح های اجرایی در جهت رفع مشکالت به صورت جدی پیگیری و اقدام شود .

مصــوبات اســـتانی
ردیف

عنــوان دستــور

عضویت  8نفر نماینده تشکل های بخش خصوصی و تعاونی برای دوره یک ساله در شورا به ترتیب به شرح زیر مصوب گردید .وحید
قاسمی (ریاست محترم نظام صنفی کارهای کشاورزی استان) ،ناصر رمضانلو ( مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشتارگاههای صنعتی
استان) ،ولی اله بیات (مدیرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ) ،محمد حسین رستمخانی (دبیر اجرایی محترم انجمن خدمات فنی
مهندسی استان) ،افشین آشوری (ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانهای استان زنجان) ،آرمین سلسانی (ریاست محترم خانه معدن
استان زنجان) ،امیر اسالمی (مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان) ،محمد صفائی (ریاست محترم اتحادیه طال فروشان)
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بررسی مشکالت
2

و موانع پیش روی
تولید

کنندگان

زیتون و ارزیابی
وضعیت زیتون در
3

تــــصمیمات

استان

4

با عنایت به تصریح بند (پ) ماده  31برنامه پنج ساله ششم اقتصادی در توسعه باغات در اراضی شیب دار ،مصوب گردید مشکل تأمین
و تخصیص حق آبه اراضی شیب دار شهرستان طارم با توجه به سرمایه گذاریهای گسترده صورت گرفته و استقرار زیرساخت های الزم
و همچنین ایجاد شرکت های تعاونی متعدد در این شهرستان در زمینه ایجاد باغات و فعالیت های مرتبط با زیتون طی سالیان گذشته،
موضوع به طور ویژه از طریق استاندار محترم طی جلسه با وزرای محترم نیرو و جهاد کشاورزی طرح و حق آبه زیتونکاران منطقه به
طور دائمی حل و فصل و تأمین شود.
مقرر گردید سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ضمن هماهنگی با جهاد کشاورزی استان ،نسبت به تنظیم نامه ای پیرامون درخواست
ممنوعیت واردات زیتون روغنی به کشور در ایام برداشت این محصول در استان زنجان ،خطاب به معاون محترم اول ریاست جمهوری و
رونوشت به وزاری محترم صمت و جهاد کشاورزی با امضای استاندار محترم در اسرع وقت اقدام نماید .درخواست ممنوعیت واردات این
محصول به دلیل توان استان در تولید عمده و ظرفیت تأمین نیاز داخل کشور مصادف با ماه های شهریور ماه لغایت آبان ماه هر سال
مورد توجه ویژه است.
مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در اسرع وقت نسبت به تعیین محل مناسب و ایجاد بازارچه عرضه و فروش
محصوالت طارم علی الخصوص زیتون و فرآورده های جانبی در محدوده اتوبان زنجان – ابهر با مشارکت نظام صنفی کارهای کشاورزی
اقدام نموده و بازارچه هر چه سریع تر ایجاد و آغاز به کار نماید.
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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)

5

مقرر شد در راستای تجاری سازی و توسعه بازار فروش محصول زیتون و برند سازی برای این محصول ،جهاد کشاورزی استان نسبت به
ثبت نشان جغرافیای و ملی زیتون در اسرع وقت اقدام نماید همچنین پیگیری همکاری با اتاق های بازرگانی خارجی دارای پتانسیل در
زمینه زیتون از قبیل اتاقهای اسپانیا ،یونان و تونس از طریق اتاق بازرگانی زنجان انجام پذیرد.

6

مقرر شد مشکل زیست محیطی پساب و پسماند واحد های فرآ وری و روغن کشی زیتون در شهرستان طارم توسط اداره کل محیط
زیست استان با مشارکت جهاد کشاورزی ،سازمان صمت ،شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی با ارائه راهکارهای عملی و اجرایی
در اسرع وقت برطرف گردد.

مصــوبات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور
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