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گزارش جلسه ( )55شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 99/04/31

شماره نشست  55 :تاریخ جلسه 99/04/31 :

ساعت شروع 10:30 :

ساعت خاتمه12:30 :

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

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه :پیرو محدودیت های اعمال شده در دوران شیوع ویروس کرونا  ،جلسه امروز به صورت ویدئو کنفرانس در سه محل استانداری ،اتاق بازرگانی و سایر دوایر دولتی
به طور هماهنگ برگزار گردیده و مدعوین محترم بخش خصوصی به صورت متمرکز در محل اتاق بازرگانی با رعای ت 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
-2استماع نظرات و بررسی برنامه های مرتبط با حوزه بازار سرمایه توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایی استانی
 -3بررسی مشکالت شرکت های بورسی استان و شرکت های حائز شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و ارائه راهکارهای الزم
وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

2

رامین میرزائی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

3

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

4

محمدرضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

5

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

6

حسن دادگر

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

7

حسین آبساالن

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان

8

اصغر نجفی

مدیریت بورس منطقه ای استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

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

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

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

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

شماره بازنگری02:

نام و نام خانوادگی نماینده

تاریخ بازنگری10-03-1396 :
1

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)

د -تعاونی و خصوصی

(رؤسای اتاق ها)
نام و نام خانوادگی

ردیف

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

سمت

1

علی یگانه فرد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

2

کریم رحمانی

دبیر اتاق تعاون استان

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

نماینده

مهدی بهرامی

(به صورت ویدئوکنفرانس)

غایب

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

ردیف

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

1

وحید قاسمی

ریاست نظام صنفی کارهای کشاورزی استان

2

ناصر رمضانلو

مدیرعامل شرکت تعاونی کشتارگاه های صنعتی استان

3

ولی اله بیات

مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ

4

مهدی کردلو

ریاست انجمن خدمات فنی مهندسی استان

5

افشین آشوری

ریاست سازمان نظام صنفی رایانهای استان زنجان

6

آرمین سلسانی

ریاست خانه معدن استان زنجان

7

امیر اسالمی

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان

8

محمد صفائی

ریاست اتحادیه طالفروشان استان

(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(در محل اتاق)

حاضر
(در محل اتاق)

حاضر
(در محل اتاق)

حاضر
(در محل اتاق)

حاضر
(در محل اتاق)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

حاضر
(به صورت ویدئوکنفرانس)

هـ -شهرداری و شوراها
نام و نام خانوادگی

ردیف

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

1

حبیب مالیی یگانه

شهردار زنجان

2

عباس راشاد

رئیس شورای اسالمی استان

(به صورت ویدئوکنفرانس)

غایب

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

محمدرضا آبی پور

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

2

مسعود اطاعتی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

3

مسعود علیاری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان

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
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8

افشار

(از طرف ایرج احمدی) مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

9

سهند علی فالحی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

10

میر حیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان

11

ولی منصوری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

12

محمدرضا مدیری

مدیرعامل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان

13

بیات

مدیرعامل شرکت صنعت روی جهان آرا

14

علی شاهمرادی

مدیرعامل شرکت یاشیل قطره

مشروح مذاکرات
پیش از دستور  :آقای ضرابی نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه و کسب اجازه از ریاست
محترم شورا ،واحدهای تولیدی در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند .چنانچه این امکان فراهم شود تا واحدهای کوچک و متوسط بتوانند از بازار سرمایه
منابع مالی خود را تأمین نمایند ،حرکت رو به رشدی در تولید را شاهد خواهیم بود .از طرفی شرکت های توانمندی در حال حاضر وجود داشته که عالقه مند به ورود به بازار
سرمایه هستند اما از ساز و کار آن مطلع نیستند .لذا انتظار می رود آگاهی رسانی و آموزش در این بخش ارتقاء یابد .اتاق بازرگانی قادر به معرفی دارندگان کارت بازرگانی
دارای شرایط الزم جهت ورود به بازار سرمایه است .لذا در صورت دستور جناب آقای استاندار این اسامی سریعاً ارائه خواهد شد .از طرفی درخواست بخش خصوصی نظارت
بهتر به مقوله خرید و فروش سهام در بنگاه های امالک است.
سرکار خانم طریقی نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و مسئول محترم دبیرخانه تخصصی شورا :با سالم و احترام ضمن کسب اجازه از محضر جناب آقای
استاندار ،گزارشی در خصوص وضعیت بازار سرمایه در استان و کشور تهیه شده که در ادامه ارائه خواهد شد .پیشنهاداتی در اینباره تهیه شده که اساساً با هدف ورود شرکتهای
کوچک و متوسط استان به بازار سرمایه است .با نظر به حمایت های دولت در سال  99جهت ورود شرکتها به بازار سرمایه از جمله حمایت و معافیت های مالیاتی ،طبق
مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،چنانچه شرکتها بتوانند در سال جاری وارد بازار شوند سازمان امور مالیاتی صرفاً مکلف است سال آخر مالی شرکتها را مورد
ارزیابی قرار دهد .از طرفی شرکت ملزم به عرضه  25درصد سهام خود به صورت شناور در بازار است .همچنین طبق مصوبه اخیر شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اتاق ایران و وزارت اقتصاد دارایی ،در راستای رصد و پایش فعالیت های شرکتهای بورسی ،پنجره واحد سرمایه گذاری برای
این شرکتها به طور مجزا در حال پیاده سازی است .عملکرد بازار سرمایه در استان در سال  98از لحاظ خرید و فروش تجمعی ،از نوع خرید با سهم  53درصدی بوده است.
طبق گزارش بازدهی  6ساله شرکت های استان در بازار بورس  ،بازدهی از رقم حداقل  13درصد تا  104درصد نیز رشد داشته است .همچنین در گروه فرابورس این بازدهی
در مدت  6ساله از میزان  2برابر تا میزان  64برابر هم رشد داشته است .ضمن بررسی وضعیت شرکتها جهت ورود به بازار ،بر اساس میزان سرمایه ثبتی حداقل  20میلیارد
تومان ،سوددهی شرکت و نبود زیان انباشته ...،قریب به  40شرکت کوچک و متوسط دارای شرایط الزم بوده و این نفرات آماده معرفی به سازمان ها و نهادهای مربوطه
هستند .بر اساس آخرین شرایط وزارت اقتصاد دارایی ،شرکتها با حداقل سرمایه  100میلیون تومان نیز قادر به ورود به بازار دوم فرابورس هستند .در حال حاضر برخی شرکتها
با مشکل عدم تطبیق و تناسب میان نسبت  pبه  eمواجه اند که انتظارات سهامداران را در تقسیم سود افزایش داده است .در حالیکه عمالً افزیش سرمایه در شرکت اتفاق
نیافتده و سودی حاصل نشده است .درخواست داریم ارزش گذاری سهام شرکتها ،سازمان بورس دقت ویژه ای لحاظ نماید .به استناد تبصره  4ماده  23قانون اوراق بهادار
چنانچه شرکتهای سهامی عام پس از پذیره نویسی نسبت به ورود به بازار ظرف مدت  15روز اقدام ننمایند ،مکلف اند وجوه گرد آوری شده را به سرمایه گذاران عودت دهند.
جناب آقای بیات مدیرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ :با سالم و احترام ،سهام شرکت پارس سوئیچ به عنوان یک شرکت بورسی در مجموعه سهام عدالت نیز قرار دارد .به
این خاطر سازمان خصوصی سازی در فعالیت های ما ورود نموده و نظارت ویژه دارد .تمام فعالیت های شرکت می بایست به تأیید سازمان خصوصی سازی برسد .از جمله
اخذ تأییدیه در زمان افزایش سرمایه ،افشای اطالعات ...،از طرفی این شرکت قادر به افشای به موقع اطالعات خود ناشی از سخت گیری های سازمان خصوصی سازی نیست.
در برخی موارد این سازمان حسابرسی شرکت را نپذیرفته و قصوری را متوجه شرکت مینماید .شرکتها با سازمان خصوصی سازی در بحث حسابرسی با مشکل مواجه اند.
جناب آقای شاهمرادی مدیرعامل محترم شرکت یاشیل قطره  :با سالم ،همانطور که مستحضرید پایه های گمرکی در صنایع پالستیک کاهش پیدا کرده و این مشکالتی را
برای صادرکنندگانی که در سالهای  97و  98صادرات داشته اند بوجود آورده است .به طوری که ارزش گمرکی از هر کیلو ( 2دالر) به  1.2دالر کاهش یافته است .صادرکننده
موظف است در زمان ایفای تعهدات ارزی خود ،علیرغم اینکه در سال  97و  98محصول خود را به قیمت  1.2دالر فروخته است  ،در سال  99برابر با  2دالر به ازای هر کیلو،
رفع تعهد نماید .که مشکل جدی برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.
جناب آقای آشوری ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای  :در استان تعدادی از شرکت های فعال در زمینه آی تی و دانش بنیان ،آماده ورود به بازار سرمایه هستند.
از جناب آقای استاندار درخواست ویژه داشته تا دستور ال زم جهت تسریع رسیدگی به پرونده های این عزیزان صادر شود و هرچه سریع تر این شرکتها به بازار بورس وارد
شوند .تأمین ارزی حوزه فاوا در حال حاضر با مشکل مواجه است .با توجه به افزایش نرخ دالر به میزان  50درصد ،تجهیزات حوزه فاوا به شدت افزایش قیمت داشته و ورود
تجهی زات به کشور محدود شده است .از طرفی شاهد کمبود و فرسودگی تجهیزات موجود هستیم .شرکتهای فعال در حوزه آی تی و الکترونیک ،خواهان تخصیص ارز از سوی
بانک مرکزی حتی با نرخ آزاد هستند .این سازمان پیشنهاداتی پیرامون تخصیص ارز به شرکت های حوزه فاوا داده که انتظار داریم هر چه سریع تر عملیاتی شود.
جناب آقای رنگ رونا عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق  :استان زنجان در بحث بازار سرمایه از ظرفیت باالیی برخوردار است .در حال حاضر رتبه استان از لحاظ میزان
معامالت و تعداد کد بورسی و حجم معامالت در این بازار بسیار قابل توجه است و جز استان های رده اول می باشد .به منظور توسعه پروژه های عمرانی و زیرساختی در
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فرم صورتجلسه و مصوبات شورا
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

استان پیشنهاد می گردد یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری در استان تشکیل شود  .چرا که استان تجربیات موفقی در شرکتهای هلدینگ در طی سالهای گذشته داشته که
می توان به شرکت توسعه معادن روی ایران ،سیمان خمسه ،پتروشیمی ... ،اشاره کرد .انتظار بخش خصوصی از دولت دفع شایعات و تنش های حاشیه ای از بازار سرمایه
است .دولت بایت بتواند انگیزه مردم را در جهت حضور در بازار حفظ نماید و شایعاتی مبنی بر ریزش شاخص ،عدم کنترل تورم ... ،را مدیریت نماید .در حال حاضر  16شرکت
در استان در بازار بورس و فرابورس مشغول به فعالیت هستند .اتاق مجموعه ای از شرکتهای دارای ظرفیت را شناسایی کرده و آماده معرفی اینها به سازمان بورس است .لذا
درخواست داریم به دستور استاندار تمهیدات الزم برای ورود هر چه سریع تر این شرکتها به بازار سرمایه فراهم شود.
جناب آقای عباسچیان مدیرکل محترم اقتصاد و دارایی استان  :در سال  ، 99وزارتخانه برنامه های حمایتی متعددی از فعالیت های بازار سرمایه دارد .از طرفی به دنبال ورود
شرکتها به بازار بورس هستیم .بازارهای مالی به عنوان جریان مالی هدایتگر بخش غیر مولد به بخش تولید هستند .افزایش سرانه درآمد ،رفاه اجتماعی ،افزایش شفافیت و
توسعه اق تصادی از جمله مزایای فعالیت در این بازار است .برخی از کارکردهای اساسی ای نبازار شامل نقدشوندگی دارایی ،تخصیص بهینه منابع ،بهبود راهبردهای شرکتها و
تأمین مالی بنگاه ها است .بازارهای مالی شامل دو بخش پولی و سرمایه هستند .بازار سرمایه شامل  2بخش اوراق بدهی و سهام است .تسهیالت پرداختی به شرکت های
بورسی استان ناچیز است .تسهیالت پرداختی در سال  ،97به میزان  95هزار و  800میلیارد ریال بوده که به میزان  25هزار میلیارد ریال آن به بورس وارد شده است.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان  :همانطور که در گزارش ارائه شده توسط اتاق بازرگانی اشاره گردید ،هرگونه خرید و فروش و معامله
سهام در بنگاه های امالک ممنوع می باشد .حمایت از فعالیت های بازار سرمایه در سال جاری جز برنامه های اولویتدار وزارت صمت تعریف شده بنابراین توجه ویژه به ورود
شرکتها به فرابورس خواهد شد .لذا در این خصوص شرکتهایی که دارای شرایط پذیرش در بورس بوده در حال شناسایی هستند تا به وزارت منعکس گردد .چنانچه موارد
بیشتری از سوی اتاق بازرگانی و سایر نهادها شناسایی شده درخواست داریم به این سازمان معرفی شوند.
جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان  :با سالم و سپاس از اعضای حاضر ،مدیران و رؤسای محترم دستگاه های اجرایی و نهادهای بخش خصوصی و ضمن قدردانی
از گزارش جامع ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ،استان زنجان دارای پتانسیل خوبی در بحث بازار سرمایه است .مردم زنجان استقبال خوبی از بازار داشته و عملکرد استان نیز
قابل تعمق است .وظیفه اداره کل اقتصاد و دارایی و بورس منطقه ای ارتقای آگاهی و اطالع رسانی عمومی در این خصوص است .نباید ارزش کاذب در بورس صورت گیرد.
بنابراین بازرسی و نظارت اقتصاد دارایی در این خصوص مهم است .می بایست نظارت کافی در خصوص آن عده از مردم که بدون تخصص و مجوز فعالیت در این بازار مشغول
به فعالیت هستند بعمل آید .آموزش عملیاتی در بورس می بایست ارتقا یابد .مردم استان از دیرباز در این بازار حضور چشمگیر داشته اند .چنانچه فعالیت ها در این بازار
مطابق با قانون نباشد مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت .تش کیل هلدینگ سرمایه گذاری ایده بسیار ارزشمندی است که پیشنهاد می گردد مورد پیگیری قرار گیرد .خرید
و فروش سهام در بنگاه ها می بایست مورد توجه قرار گیرد .ورود شرکتها به بورس ضروری است .لذا از اتاق انتظار میرود اسامی نفرات دارندگان کارت بازرگانی و شرکت های
دارای ظرفیت را به سازمان صمت معرفی نماید .علیرغم رتبه استان در فعالیتهای بازار سرمایه ،در حال حاضر شرکت کارگزاری بومی ،شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای
وابسته به این بازار در استان رشد نکرده و یا شاهد ظرفیت خالی هستیم .ضمن قدردانی از مدیران عامل حاضر در جلسه که صحبت هایی نیز ارائه نمودند ،در خصوص مشکل
آن دسته از واحدهای که قادر به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی نیستند به اطالع می رساند بر اساس مصوبه ای که اخیراً در شورای تأمین استان
مطرح شد  ،به دنبال حل مشکل این عزیزان تخفیفاتی در نظر گرفته شد که متعاقباً ابالغ خواهد شد .لذا از مدیران و دستگاه های اجرایی ذیربط در بحث بازار سرمایه این
ا نتظار می رود که ضمن همکاری با شرکتها زمینه را جهت ورود به بازار سرمایه فراهم نموده و تسریع در ساز و کار صورت گیرد.

مصــوبات اســـتانی
ردیف
1
2
3
4

تــــصمیمات

عنــوان دستــور
مشکالت
بررسی
شرکت های بورسی
استان و شرکت های
حائز شرایط پذیرش
در بورس اوراق بهادار
و ارائه راهکارهای الزم

مقرر گردید سازمان صمت نسبت به اطالع رسانی و مکاتبه با بنگاه های امالک در خصوص ممنوعیت هرگونه خرید و فروش و معامله
سهام در بنگاه ها اقدام نماید.
مقرر شد لیست شرکت های دارای شرایط الزم جهت ورود به بورس ( دارندگان کارت بازرگانی) توسط اتاق بازرگانی شناسایی و جهت
تسریع در ورود به بورس ،به سازمان صمت معرفی شود.
مقرر شد طرح ایجاد و تأسیس شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد بررسی قرار
گرفته و ظرف مدت دو هفته پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی (به طور تفکیک شده در سطح ملی و استانی) تدوین و ارائه شود.
مقرر شد دالیل نبود کارگزاری استانی توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن برگزاری جلسه با حضور اداره کل اقتصاد
دارایی و اتاق بازرگانی بررسی شده و راهکار الزم جهت ایجاد و راه اندازی کارگزاری استانی (دارای منشاء ثبتی از زنجان) ارائه شود.
مصــوبات مــلی و فـــراگیر

ردیف

عنــوان دستــور

1

بررسی مشکالت شرکت های بورسی استان و
شرکت های حائز شرایط پذیرش در بورس
اوراق بهادار و ارائه راهکارهای الزم

2

تــــصمیمات
پیشنهاد گردید هرگونه افزایش سرمایه برای شرکتهای فعال در بازار سرمایه ،بدون الزام به تصویب در مجمع
فوق العاده صرفاً با تصویب در مجمع عمومی عادی مورد موافقت قرار گرفته و مجوز الزم صادر شود.
پیشنهاد گردید افزایش سرمایه شرکت های فعال در بورس ،از محل تجدید ارزیابی دارایی های منقول وغیر
منقول امکان پذیر شود.
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