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اتاق بازرگانی
 2ساعت

 -1تبیین و هماندیشی در خصوص شیوه برگزاری جلسات
- 2بررسی چگونگی تسهیل شرایط ترخیص کاال از گمرک ناشی از مشکالت ارزی فعلی
 -3بررسی وضعیت تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنها از بانکها وشرکتهای خدماترسان دولتی
در ابتدای جلسه جناب آقای عینیفرد مشاور محترم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با عرض خیر مقدم به میهمانان
گرامی با اشارهای به قانون بهبود محیط کسبوکار به ارائه گزارش کوتاهی پرداختند .سپس اعضای حاضر در جلسه به معرفی خود
پرداختند.
جناب آقای مقدم نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی و ریاست کمیسیون صنعت اتاق با اشاره به اینکه مصوبات شورای گفتوگو به
مرحله اجرا نرسیده است فرمودند که پس از این با همکاری کمیته محترم و جناب آقای عینیفرد ،این مشکالت پیگیری و حل
خواهد شد .همچنین ایشان از اعضا درخواست نمودند تا با عنوان معضالت موجود در استان و ارائه راهحل برای این مشکالت ،در
برگزاری هرچه بهتر جلسات تالش نمایند.
درخصوص دستور جلسه اول اکثریت اعضا درخواست نمودند تا جلسات ساعات اولیه صبح و یا بعد از ساعت اداری برگزار گردد تا
تمامی افراد بدون آسیب به وظایف اداری بتوانند در جلسات حضور یابند.
درخصوص موضوعات مورد بررسی اظهار نمودند که دستور جلسات باید به گونهای باشد که هم موازیکاری با سایر کمیتهها و
کارگروهها انجام نگردد و همچنین موضوعات مختلف فقط در خصوص یک واحد تولیدی مشخص نبوده و کلیت داشته باشد.
از دیگر درخواستهای اعضای حاضر:
 حضور هرچه بیشتر و پررنگتر نمایندگان بخش خصوصی از حوزههای مختلف مانند کشاورزی ،صنعت ،اصناف و غیره و همچنینحضور ارگانهای دولتی مانند گردشگری ،مرکز خدمات سرمایهگذاری

خالصه
مذاکرات جلسه

 اطالعرسانی درست مشکالت به واحدهای مختلف حضور مداوم اعضاء ثابت در جلسات استفاده از سازمان های مردم نهاد و  NGOها در جلسات استفاده از تکنولوژی و فناوریهای جدید در مراکز رشد که از فنآوری روز دنیا اطالع داشته و میتواند در جلسات اثربخش باشد. عدم وجود واسطه بین بخش خصوصی و ارگانهای مختلف در راستای سرمایهگذاریهای مختلف که کمیتههای مشابه این کمیتهمیتواند در این راستا مثمرثمر واقع شود.
 پیگیری هر چه بهتر و دقیقتر مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی دبیرخانه شورا دستور جلسات بایستی کامال تخصصی بوده و افراد متخصص چه از بخش خصوصی و چه دولتی در جلسات حضور داشته باشند وتصمیمات اخذ شده در خصوص موضوع ضمانت اجرایی داشته باشد.
 دعوت از جامعه دانشگاهیان و نخبگان در این جلسات (افراد متخصص) اعضای جلسه نسبت به پایش قوانین مخل کسبوکار اقدام نموده و در این جلسات عنوان نمایند. استفاده از تجربه استانهای دیگر در خصوص موضوعات مشابهجناب آقای حمیدی معاونت محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی اشاره نمودند که پیشنهاد برگزاری این جلسات در سال
گذشته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شده بود .در راستای بهبود فضای کسبوکار استان مرکز خدمات سرمایهگذاری استان
اقدام به طراحی نقشه راه سرمایهگذاری استان نموده که تقریباً به مرحله نهایی رسیده و نیازمند قانون کشوری میباشد که مقرر
گردیده است در جلسۀ آتیِ رؤسای اتاقهای بازرگانی عنوان شود .بحث بعدی پنجره واحد سرمایهگذاری میباشد که با توجه به
اینکه فرایند صدور مجوزهای سرمایهگذاری بسیار طوالنی میباشد ،این پنجره واحد در برخی موارد باعث کوتاهتر شدن این

فرایندها شده است که این موضوع سبب ارتقای رتبه استان زنجان در بهبود فضای کسب و کار از  19به رتبه  3میباشد.
همچنین ایشان اعالم نمودند مرکز خدمات سرمایهگذاری با بررسیهای انجام شده چندین مورد از قوانین مخل کسبوکار را
شناسایی و به دبیرخانه شورای گفتگو جهت حذف و یا اصالح موارد ارائه نموده است.
آقای عینیفرد در پاسخ به حضور پررنگتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی عنوان نمودند که عوامل مؤثر بر اداره و یا
عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از توان و اختیارات مدیران بنگاههای تولیدی و بخش خصوصی میباشد در اختیار بخش دولتی
است .ازاینرو حضور هرچه بیشتر بخش دولتی در این جلسات دیده میشود که البته قابل ذکر است اتاق بازرگانی به عنوان
نماینده بخش خصوصی نیز حضور مؤثر دارد.
ایشان در ادامه خاطر نشان نمودند که از جمله وظایف شورای گفتوگو حذف ،وضع و یا اصالح قوانین در راستای بهبود محیط
کسب وکار می باشد که این موضوع با ارائه پیشنهادات این کمیته به شورای استانی و در نهایت تصویب در شورای ملی به انجام
خواهد رسید.
جناب آقای مقدم متذکر شدند که پس از این تمامی افراد بایستی پیگیر مصوبات جلسات بوده تا این جلسات نتیجه موثری داشته
باشد.
جناب آقای گرانمایه عضو محترم هیئت مدیره شرکت پارس سوئیچ با اشاره به مشکل پیش آمده در خصوص گمرک عنوان نمودند
که مشکل اساسی در خصوص مرجوع شدن مبلغ ارسالی بابت دریافت کاال از کشور ایتالیا توسط بانکهای این کشور میباشد که
ظاهراً ریشه مشکل این است که بانک قبل از حواله پول نمیتواند کد رهگیری اعالم نموده و پشت اسناد را مهر و تایید نماید تا
گمرک ایران کاالی خریداری شده را ترخیص نماید ،که البته جناب آقای احمدی در حال حاضر مشکل را مرتفع نموده و با دریافت
تعهد جنس از گمرک ترخیص گردیده است .اما برای دفعات آتی بایستی به دنبال راهحل بود تا واحدهای تولیدی به مشکل مشابه
برنخورند.
جناب آقای گنجخانلو نماینده محترم گمرک استان عنوان نمودند که مسئله بزرگ این موضوع بانک میباشد و در خصوص وظایفی
که بر عهده گمرک میباشد بخشنامههای مشخصی وجود دارد که وظایف بر اساس آن اعمال میشود که گمرک ناگزیر به اجرای این
بخشنامهها است.
 -1مقرر گردید گمرک استان پیشنهادات خود را درخصوص حل مشکل واحدهای تولیدی که مشکلی مشابه در خصوص شرایط
ترخیص کاال دارند تا آخر هفته جاری به دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه نماید تا در جلسه تخصصی با حضور گمرک و بخش
تصمیمات یا
مصوبات جلسه

خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
 -2کانال اطالعرسانی جهت ارائه بخشنامههای بهروز مورد نیاز بخش خصوصی توسط دبیرخانه شورای گفتوگو ایجاد گردد.
 -3درخصوص تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهیهای آنها از بانکها و شرکتهای خدماترسان دولتی
به دلیل اینکه آئین نامه اجرایی آن ابالغ نگردیده است ،مقرر گردید در جلسه تخصصی دیگری با حضور استانداری و دانشگاه علوم
پزشکی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
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