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اتاق بازرگانی
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 -1بررسی موانع و مشکالت مربوط به فرآیند صدور و تمدید مجوزهای بخش کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان
 -2بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص راهاندازی شرکت کشت و صنعت زیتون در شهرستان طارم
دومین جلسه کمیته بهبود فضای کسبوکار با حضور نمایندگان محترم عضو کمیته بهبود فضای کسب و کار و میهمانان محترم روز
یـکشنبه مورخه  1397/04/31ساعت  17عصر در سالن شهید شهریاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان زنجان
برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای عینیفرد ،قائم مقام محترم دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با عرض خیرمقدم به
میهمانان گرامی با اشارهای به سیاست های اقتصاد مقاومتی گزارش کوتاهی در این خصوص ارائه نمودند .در اثناء جلسه صحبتهای
تکمیلی در مورد موضوع و دستورات جلسه ارائه و مواردی را بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی منطبق بر قانون برنامه پنج
ساله ششم و به استناد ماده  27این قانون در خصوص کاهش فرآیند اخذ مجوزها به  15روز ایراد کردند .در ادامه بهصورت موردی
به بحث اعتمادسازی بین ارگانها در خصوص عبور از بحرانهای موجود در کشور ،استان پرداخته و جهت تعامل بیشتر بین
ارگانهای دخیل در چالشهای رودررو مطالبی ایراد کردند .با ادامه روند جلسه به تبادل نظر در مباحث روز و مرتفع کردن مسائل و
مصائب دستوپاگیر در اجرای قوانین و آیین نامههای اجرایی پرداخته و همچنین به حضور فعال و مستمر اعضاء و هیئت نمایندگان
کمیته و دعوت شدگان در کمیته شورای گفتگو ،بدلیل عدم حضور نماینده شرکت آب منطقهای در کمیته مذکور تأکید کردند.
جناب آقای کرم زاده نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در ابتدای جلسه آمار و اطالعاتی از عملکرد
سازمان متبوع با توجه به تعداد و میزان مجوزهای موجود در مرحلۀ موافقت اصولی و بهرهبرداری ارائه دادند .همچنین به ارائه

خالصه

مشکالت برخی از واحدهای درخواستکننده اخذ مجوز پرداختند .همچنین بهصورت موردی به روند اخذ مجوز یک واحد دامداری

مذاکرات جلسه

 2500رأسی و مشکل اخذ مجوز در میزان حقآبۀ تعلق گرفته به این واحد و کاهش میزان حقآبه در روند اخذ مجوز ،با ذکر دلیل
(کندی پیشرفت فیزیکی این واحد) اشاره کردند و در مورد کاهش و یا لغو برخی از مجوزهای صورت گرفت واحدهای تولیدی در
صورت تأخیر در روند اخذ مجوز طرح موضوع کردند.
آقای قصابی مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ابتدا به استناد شکلگیری استعالمات بر مبنای قانون
آن و تبصره  4ماده یک مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی ،جهت تسریع روند صدور مجوز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه کردند:
 در حال حاضر اخذ  6استعالم از  17استعالم بهمنظور تعیین و شکلگیری فرآیند اخذ مجوزها در سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی کفایت میکند .در نتیجه میتوان در کاهش تعداد استعالمات اقدامات الزم صورت گیرد.
 ارتقاء سامانه متمرکز پنجره واحد جهت ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازیکاری بین ارگانهای مختلف
 اهتمام به تشکیل و فعالیت هر چه سریعتر شهرکهای کشاورزی بهمنظور مشاوره و هدایت بخشی از فعاالن اقتصادی به
شهرکهای از پیش تعیینشده با هدف تجمیع واحدهای صنعتی و کشاورزی در راستای مدیریت بهتر فعالیتهای اقتصادی
 تشکیل جلسه با بانکها در خصوص ایجاد همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت جلوگیری از
فرآیند اخذ مجدد کلیه مجوزها توسط سیستم بانکی
در ادامه جلسه با توجه به صحبتهای مطرح شده جناب آقای قصابی از اعالم آمادگی سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت
اخذ کلیه استعالمها توسط سیستم  UTMبا پشتیبانی  GISتحت شبکه کاربری اراضی موجود در این ارگان خبر دادند و ایراد
کردند در حال حاضر شفافیت الزم در ارائه مستندات و اطالعات از سوی مراجع ،سازمانها و ارگانهای ذیمدخل جهت شکلگیری
یک بانک اطالعاتی کامل ،جامع و یکپارچه وجود ندارد که بایستی در جهت جلوگیری از موازیکاری شفافیت الزم توسط مسئولین
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بین ارگانهای مختلف بهوجود آید.
جناب آقای ادیبان معاونت محترم برنامهریزی و توسعه سرمایه شهرداری زنجان به ضرورت حذف فرآیند استعالمها بهمنظور بهبود
فضای کسبوکار ،استفاده از انرژیهای نو و پیگیری آییننامه ماده  25قانون بهبود فضای کسبوکار اشاره کردند.
جناب آقای پوراسکندری مدیر دفتر برنامهریزی شرکت برق منطقهای به قوانین برقرسانی به متقاضیان طبق محدودیت  7000مگا
واتی سازمان برق منطقهای اشاره نمودند .همچنین در مورد قطع  2ساعته برق مجتمع گلخانهای پردیس مواردی توسط آقای
کرمزاده مطرح شد که در جواب ایشان آقای قصابی فرمودند در صورت قطع برق بعد از ساعت  6عصر واحدهای تولیدی کمتر دچار
خسارت میشوند که پیشنهاد میشود کارگروهی در خصوص تنظیم قطعی برق با طبقه بندی کاربری واحدها نیز صورت گیرد.
سپس جناب آقای پوراسکندری در خصوص موضوعات مورد بررسی اظهار نمودند که دستور جلسات باید بهگونهای باشد که
موازیکاری با سایر کمیتهها و کارگروهها انجام نگردد.
جناب آقای مهندس اسکندری مدیر جهاد کشاورزی طارم با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط تولید در کشور اشاره کردند ایران
در بسیاری از محصوالت کشاورزی مانند زیتون ،فندق ،زعفران ،سیب ،انگور ،خشکبار و غیره از عمده تولیدکنندگان و
صادرکنندگان جهان شناخته میشود .همچنین اشاره داشتند توسعه و کسب سهم بیشتر از بازار برای این قبیل محصوالت تنها در
سایه بهکارگیری فناوریهای نوین بهویژه در زمینه فراوَری و بستهبندی امکانپذیر است .این در حالی است که با در نظر گرفتن
سطح زیر کشت زیتون در مقایسه با کشورهای سوریه و ترکیه با لحاظ شرایط نامناسب سیاسی-اقتصادی موجود در این کشورها
در جایگاه مناسبتری نسبت به ما قرار دارند که بایستی این معضل مرتفع گردد .همچنین با اشاره به این که سرمایهگذاری به
عنوان عامل مهم در رشد و جهش اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی به حساب میآید خاطر نشان کرد بایستی جهت ارتقاء توان
صادراتی و خودکفایی با ارائه تسهیالت و یارانه به این بخش به سمت روغنکشی زیتون حرکت کرده و از حجم تولید کنسروسازی
( )%80کاسته و به حجم فرآوری روغن زیتون ( )20%حرکت کنیم ،بهنحوی که این نسبتها را به عکس مقادیر کنونی برسانیم.
همچنین جناب آقای مهندس عباسی رئیس شورای ملی زیتون ایران در تأیید و تصدیق فرمایشات مهندس قصابی با تجمیع
استعالمها جهت اخذ مجوز از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موافقت خود را اعالم کردند و در ادامه به ارائه چالشهای
رودر رو در احیاء کشت برنج و اراضی شیبدار در طارم از دیدگاه مناقشات حوضه رودخانه قزل اوزن با سمت و سوی استفاده از
توان اکولوژیکی بین زنجان و گیالن پرداختند .سپس با ارائه گزارش مختصری بابت هویت بخشی به زیتون زنجان و حذف نام گیالن
از روی زیتون طارم ،خواستار ایجاد یک پایانه صادراتی در مسیر ترانزیت جهت معرفی این محصول به مسافران شد.
جناب آقای جعفری مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛ کندی روند صدور مجوزها را با ذکر دالیل به
شرح زیر مطرح کردند:
میزان سطح تأثیرپذیری فعالیتهای اقتصادی بنگاهها به تصمیمات و فرآیندهای سیاسی-اقتصادی دولت بسیار گسترش یافته که
این امر حاکی از دخالت دولت در بخش خصوصی بیش از گذشته میباشد .بهطور واضح میتوان مطرح کرد دخالت بدنه دولت خواه
آگاهانه و خواه ناآگاهانه در بخش خصوصی نسبت به  50سال گذشته بسیار افزایش یافته و بخش خصوصی توان تحمل کلیه روند
اجرایی قوانین و مقررات دولتی را با توجه به این سوءمدیریتها ندارد .بخشی از این مشکالت متأثر از عدم شفافیت و تفسیرپذیری
مقررات و بخشی بهدلیل وجود مقررات سوءگرانه از طرف دولت میباشد .در نهایت بهمنظور باال بردن توان و کارآمد کردن روند
صدور مجوز به حذف بروکراسی اداری و باال بردن سواد اداری مراجعهکنندگان اشاره کردند.
مهندس مهدیون کارشناس بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت تسهیل فرآیند پاسخدهی استعالمها به ایجاد تعامل بیشتر بین
ارگانها اشاره داشتند و به باال بردن توان و ارتقاء نظام اداری متناسب با ظوابط و قوانین داخلی جهت سرعتدهی به فرآیند صدور
مجوزها اشاره کردند.
سرکار خانم ژالهرجبی کارشناس حوزه مطالعات اقتصادی سازمان صنعت ،معدن و تجارت با موافقت مطالب ذکر شده اعضاء بهمنظور
تسریع در صدور مجوزها ،بیشتر به بحث صدور مجوز از زاویه مسائل زیستمحیطی تشکیل واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی
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به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.در خصوص تأسسیس واحد کشتوصنعت زیتون در طارم به مسائل زیست محیطی موضوع و
نحوه دفع ضایعات واحدهای روغنکشی زیتون اشاره کردند و خواستار تشکیل جلسه با سازمان محیط زیست و رفع موانع
زیستمحیطی واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی شدند.
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
 اطالعرسانی درست مشکالت به واحدهای مختلفبود.

در انتها با آقای عینی فرد با جمع بندی مطالب پایان جلسه را اعالم کردند و با ذکر صلولتی بر محمد و ال محمد جلسه در ساعت 20
به پایان رسید.
 -1امکان استفاده نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از بانکهای اطالعاتی ارگانها و سازمانهای دولتی در راستای تسریع در
روند اخذ مجوزها و تمدید پروانههای مرتبط
 -2تکمیل اطالعات پنجره واحد (طراحی شده از سوی مرکز خدمات سرمایهگذاری) توسط ادارت دولتی در راستای تسریع در
تصمیمات یا
مصوبات جلسه

استعالمات مورد نیاز در روند اخذ مجوزها و تمدید پروانه ها
 -3بررسی روند اجرایی ماده  25قانون بهبود محیط کسب و کار توسط سازمان های مربوطه
 -4برگزاری جلسه مستقل در خصوص محصول زیتون بنابه پیشنهاد رئیس انجمن ملی زیتون و ریاست جهاد کشاورزی طارم جهت
بررسی بیشتر
امیرحسین جمیلی (نماینده بخش خصوصی)
مجتبی اسکندری (مدیر جهاد کشاورزی طارم)
محمد عینیفرد (قائم مقام دبیر شورای گفتگو)
لیال قائدی (نماینده کمسیون هماهنگی بانکها رئیس اعتبارات -بانک سپه)
سعید ادیبان (معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه استانی -شهرداری)
میترا حمزهلوئی (رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد -اداره استاندارد)
طیب جعفری (مدیر اشتغال و کارآفرینی  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
بهرام خرّم (کارشناس مسئول امور استاندارد -اداره کل استاندارد استان زنجان)
سید سجاد موسوی (کارشناس متخصص حقوق بیمه– اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان)

حاضرین در
جلسه

مجتبی پوراسکندری (مدیر برنامهریزی -شرکت برق منطقهای)
حسین محمدی (کارشناس-استانداری)
زینالعابدین گنج خانلو (مسئول بازبینی-اداره گمرک استان)
مهدی عباسی (رئیس -شورای ملی زیتون ایران)
حجتاله قصابی (مدیر امور سرمایه گذاری-سازمان جهاد کشاورزی)
میترا ژالهرجبی (کارشناس حوزه ریاست  -سازمان صمت)
روحاهلل کرمزاده (نماینده سازمان -سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)
شهباز توکلی (مدیر بازرسی و مدیر اجرایی اقتصاد مقاومتی -دانشگاه علوم پزشکی)
شبنم اسکندری (مسئول دبیرخانه شورای گفتوگو)
محمدرضا عسگری (کارشناس کشاورزی)
امید مالکی (کارشناس روابط عمومی اتاق بازرگانی)
دادگستری
امور مالیاتی
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کمیسیون کشاورزی
امور اقتصاد و دارایی
خانه کشاورز
انجمن ارگانیک
سازمان آب منطقه ای استان

