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پیشنهاد مهم ترين مسائل و مشکالت بازدارنده کسب و کار در استان و کشور از سوی مدعوين محترم
اولویت بندی مسائل و مشکالت مطروحه مبتنی بر میزان شدت بازدارندگی ( اجرای پروژه های پژوهشی زودبازده و بازتاب نتایج پروژه های پژوهشی به مراجع مرتبط
استانی و ملی جهت تصمیم گیری)

مشروح مذاکرات
یازدهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار با موضوعیت پیشنهاد مهم ترین مسائل و مشکالت بازدارنده کسب و کار در استان و کشور و اولویت بندی مسائل و مشکالت مطروحه مبتنی بر میزان
شدت بازدارندگی روز پنجشنبه مورخه  7931/50/71رأس ساعت  77:55صبح در محل سالن شهید شهریاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان برگزار گردید.
جناب آقای غالمحسین جمیلی رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی زنجان  :با سالم و خیر مقدم ،بسیار خوشنود و خرسند از حضور اعضای محترم کمیته در یازدهمین جلسه
بوده و با نظر به آغاز دوره نهم فعالیت اتاق و با ترکیب جدید اعضای هیأت نمایندگان اتاق و بنا به ضرورت های جدید و انتظارات ،جلسا ت کمیته با تجدید اهداف و تغییر برخی رویه های اجرایی ،به فعالیت
خود ادامه خواهد داد .این کمیته متناسب با وظایف قبلی خود ضمن اعمال چند پیشنهاد از سوی دبیرخانه همچنان مؤثر پیش خواهد رفت .لذا درخواست اینجانب به حضور و مشارکت هر چه تمام تر
اعضای محترم کمیته در طرح و ارائه مسائل و مشکالت استان است .با نگاهی به عملکرد این کمیته طی  75جلسه برگزار شده و حجم مصوبات به اجرا درآمده ،شاهد تأثیر خوب جلسات در بازتاب مشکالت
و طرح پیشنهادات هستیم .ضروری و شایسته است اعضای محترم کمیته ،اتاق را در پیشبرد اهداف و وظایف محوله همراهی نمایند.
جناب آقای عینیفرد قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی :با عرض سالم و خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،با نظر به ماهیت تشکیل این کمیته پیرو تکالیف قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار ،اتاق زنجان جز اتاق های پیشرو در ایجاد و فعال نمودن این کمیته بوده است .بر اساس عملکرد سال گذشته ،اولین جلسه در تاریخ 71تیرماه  31برگزار شد و تاکنون 77
جلسه در مدت کمتر از یک سال تشکیل شده است .مجموعه مصوبات برابر با  93عنوان بوده که عمده موارد به صورت کامل به اجرا درآمده است.
جناب آقای عطائیان عضو محترم هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی زنجان  :در نظام تصمیم گیری سه بخش حاکم است )7:انجام کار کارشناسی )2،بررسی و تحلیل)9
تصمیمی گیری .هدف این کمیته شناسایی و طرح و مسائل و مشکالت حوزه کسب و کار در ابعاد استانی و فارغ از نگاه دولتی و خصوصی است .ورود به مسائل در اولویت این کمیته قرار گرفته است .درگام
بعد بررسی کارشناسی ،تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح استان و ملی مورد توجه دبیرخانه است .بهره مندی از پتانسیل استان و نخبگان زنجانی در سطح استان و کشور یکی از پیشنهادات اساسی در
شناسایی و حل و فصل مشکالت خواهد بود .پیگیری مشکالت از مجاری مختلف اعم از شورای گفتگوی ملی ،دبیرخانه شورای استان ،شورای هماهنگی استان ،کارگروه برنامه ریزی استان ... ،انجام خواهد
شد .برنامه دبیرخانه در حال حاضر شامل شناسایی مشکالت ،تهیه و ارائه پروپوزال کارشناسی و ارائه راهکار می باشد.
جناب آقای مهندس بیات مديرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ  :قانون پنج ساله پنجم توسعه با هدف شناسایی قوانین مخل کسب و کار تهیه و ابالغ شد .پیرو این قانون ،شناسایی و معرفی قوانین
مخل و مشکالت از طریق اتاق به کمیته سه جانبه که ب ا حضور سران سه قوه تشکیل میگردد ،مورد تکلیف قرار گرفت .اما پس از  2دوره و تمدید این قانون همچنان پیشنهاداتی که از سوی اتاق منعکس
میگردد ترتیب اثر داده نشده است.
جناب آقای موسوی رئیس محترم اتاق اصناف استان  :دولت تاکنون حمایت کافی از بخش صنوف نداشته است .عدم تخصیص بودجه های کالن از سوی دولت به این بخش و در مقابل تخصیص
بودجه های هنگفت به مراکز آموزشی و دانشگاه ها ،باعث شده تا این بخش همگام با سایر بخش ها قادر به رقابت و توسعه نباشد .در حالیکه در این بخش آموزش ،کسب مهارت و تجربه به صورت سنتی در
صنوف اتفاق می افتد .اتاق اصناف خواستار حمایت دولت در تأمین تسهیالت مورد نیاز واحد های صنفی است.
جناب آقای اسماعیلیان مديرعامل محترم شرکت سورش رفاه پارسیان  :بخش دولتی نگران از تخطی از قوانین و مقررات است .لذا فضای حاکم بر این بخش بسیار محتاطانه و محافظه کارانه است.
تغییر و تسهیل فرآیند ها در این فضا بسی مشکل است .طوالنی بودن فرآیندهای اداری آسیب های جدی به شرکت ها وارد نموده است.
جناب آقای فرخی مديرکل محترم اداره ارتباطات و فناوری اطالعات استان  :نگاه سرمایه گذاری در استان عمدتاً معطوف به بخش سخت افزاری است .کمتر شاهد اعالم عالقه مندی برای ورود به
بحث  ICTهستیم .در حالیکه از  75برند معتبر دنیا  1 ،برند در این زمینه فعالیت مینمایند .حدود یک چهارم درآمد از کل حجم اقتصاد دنیا (حدود  15تریلیون دالر) از این بخش حاصل میگردد .از کل
حجم درآمد کشور در سال ( 33برابر با  445میلیارد دالر) ،رقم  35تریلیون تومان مربوط به بخش  ICTمی باشد .این درحالیست که برای همسو شدن با بازار جهانی این سهم باید به حدود 725میلیارد دالر
و سهم استان زنجان نیز به  105میلیارد تومان افزایش یابد که در حال حاضر این سهم در استان برابر با  405میلیارد تومان است .از این رقم ،مبلغ  755میلیارد تومان مربوط به بخش  ITو مابقی مربوط به
حوزه ( CTشامل همراه اول ).. ،می باشد .لذا فاصله قابل توجهی (حدود  305میلیارد تومان) با میانگین کشوری داریم .لذا این اداره به دنبال جذب سرمایه گذاری در این بخش است .نقطه سر به سر این
بخش  1ماهه و دوره سوددهی در بازه  0ساله خواهد بود .میبایست دعوت از ذینفعان این بخش و تالش برای جذب سرمایه در این بخش در اولویت قرار گیرد.
جناب آقای باقری نماينده محترم امور مالیاتی استان  :با سالم و عرض ادب و احترام خدمت اعضای محترم کمیته ،و تشکر ویژه از رویکرد جدید اتاق در این کمیته ،این اداره آماده همکاری و همراهی
مضاعف خواهد بود .دولت به درآمد مالیاتی نیازمند است اما این اداره در پی وصول مالیات غیر قانونی نیست .هرچند مالیات های غیر قانونی وصول شده ،نشأت گرفته از برخی عوامل و سهل انگاری و خطای
کارشناسی بوده است .دولت به دنبال شفافیت است .این اداره نیز به دنبال پیاده سازی این شفافیت است .لذا شفافیت اطالعات باید هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی به صورت دوطرفه انجام شود.
بخش خصوصی باید متعهد به انجام تکالیف و وظایف خود باشد .ارائه و تهیه دفاتر و ارائه فهرست معامالت نیز الزامی است .ایرادات در فرآیند دادرسی به حق است و قابل اصالح است .اما در مجموع کل
اقدامات دولت بر علیه بخش خصوصی نبوده و این باور منصفانه نخواهد بود.
جناب آقای قصابی نماينده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان  :با سالم و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه ،با تشکر از عملکرد کمیته در طی جلسات گذشته ،دبیرخانه در گذشته ،نسبت به
جمع آوری و جمع بندی برنامه های عملیاتی دستگاه ها پیشتر اقدام نموده لذا این مستندات در حال حاضر نیز میتواند مورد استفاده و توجه اعضاء قرار گیرد .مرور مستندات قطعاً مفید خواهد بود .در
قانون ،بحث حمایت و برخورد هر دو مطرح است .اما توجه بیشتر به بحث حمایت باید مد نظر دستگاه های دولتی قرار گیرد .شفافیت در دستگاه های دولتی آنطور که باید به اجرا درنیامده و همچنان
مشکالتی از قبیل عدم شفافیت برای فعاالن اقتصادی ایجاد میگردد .با توجه به اینکه شفاف سازی در دستور کار دولت نیز قرار گرفته ،ایجاد و راه اندازی سامانه های تسهیل کننده برای کسب و کار مورد
توجه دستگاه ها قرار گرفته است .لذا پیشنهاد میگردد با بهره مندی از تکنولوژی و نرم افزارها نسبت به پویایی و کارایی این سامانه ها و پنجره واحد سرمایه گذاری و سایر مجاری مربوطه اقدام نماییم.
جناب آقای غفور حمیدی نماينده محترم اداره کل اقتصاد و دارايی استان  :بر اساس آمار مربوط به آخرین پایش محیط کسب و کار در فصل بهار ،استان زنجان در رتبه چهارم بعد از استان های
آذربایجان غربی ،گیالن ،مازندران قرار گرفته است .استان زنجان و آذربایجان غربی در این دوره بیشترین میزان بهبود را در محیط کسب و کار داشته و نرخ مشارکت استان از رقم  32درصد دوره قبل به

رقم  39درصد رسیده است .بنا به آخرین آمار مربوط به سرمایه گذاری ،دو سرمایه گذار خارجی در استان با حجم سرمایه گذاری بیش از  955میلیارد تومان اعالم عالقه مندی نموده و به مرحله تصویب
رسیده است .این اداره گزارشات کارشناسی در حوزه قوانین و مقررات مخل حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار به صورت مداوم تهیه نموده و به مراجع مربوطه منعکس مینماید.
جناب آقای توکلی دبیرکل محترم اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی زنجان  :با سالم و احترام خدمت اعضای حاضر ،باید از تجربیات اعضای تأثیرگذار در سطح استان بهره مند شویم .برای
جلسات آینده دستورکار مشخص با دعوت از مدیران دستگاه ها تعیین خواهد شد .جلسات به صورت تخصصی تر و عملیاتی تر برگزار خواهد شد .از هر دو بخش دولتی و خصوصی انتظار هست تا دبیرخانه
را در دستیابی به اهداف اصلی یاری نمایند .اتاق بازرگانی د ر حال حاضر از حضور و ظرفیت مشاوران توانمند در حوزه های مختلف اقتصادی ،بیمه ،مالیات .. ،بهره مند شده و این پتانسیل در اختیار اتاق
میباشد .با توجه به اینکه این مشاوران به طور مستمر در اتاق حضور دارند ،باید دستگاه های دولتی ارتباط مؤثری با ایشان داشته و این موضوع به طور فراگیر به فعاالن بخش خصوصی منعکس گردد.
جناب آقای ابراهیم جمیلی عضو محترم هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی زنجان  :با توجه به تصمیمات جدید دبیرخانه کمیته ،تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات و
ترکیب اعضای کمیته اعمال شده است .در سال جاری ،از حضور افراد بیشتری از بخش خصوصی بهره مند خواهیم شد .فضای اداری و رسمی این کمیته میبایست به یک نشست صمیمی با مشارکت هر دو
بخش دولتی و خصوصی تغییر یابد .پیشنهاد دبیرخانه کمیته فراغت از رده سازمانی و حضور همه جانبه کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ،استفاده درست از قالب قوانین و مقررات و حمایت
صحیح قانونی و برخورد صحیحی قانونی میباشد-7 .احصاء مشکالت بر مبنای واقعیت -2اولویت بندی مشکالت و مسائل  -9بررسی و ارائه راهکار کارشناسی و تهیه و ارائه پروپوزال ،انجام کار پژوهشی با
کمک کارشناسان ،دانشگاه ها و ادارات در اولویت برنامه های دبیرخانه قرار دارد .اتاق بازرگانی عهده دار تأمین بودجه و حق الزحمه انجام کارهای پژوهشی و تهیه پروپوزال ها خواهد بود .هدف این کمیته
حرکت به سمت فضای کارشناسی فارغ از جنبه دولتی و خصوصی است .عملکرد این کمیته تاکنون عملکرد مطلوبی بوده و در ادامه نیز از اعضای محترم درخواست مشارکت و همکاری داریم .در حال حاضر
نبود باور و اعتماد متقابل میان بخش دولتی و خصوصی آسیب جدی به تولید وارد نموده است .برخی اشکاالت و مشکالت مربوط به ترکیب هیأت های تأمین اجتماعی ،مالیاتی ... ،می باشد .تأکید اتاق
بازرگانی تسهیل فرآیندها توسط ادارات ،توسعه فضای کارشناسی و حذف محدودیت های موجود اعم از محیط زیست ،بیمه ... ،است .ایجاد فضای همکاری مشترک دراستان و کاهش فضای شکایت و
اعتراض از الزامات موجود به شمار می رود .بنابراین این کمیته در تالش است تا بتواند این فضا را ایجاد نماید .بازسازی اعتماد باید شکل گیرد .ارتباط مؤثر با زنجانی های مقیم تهران ،طرح و شناسایی
مسائل و مشکالت قانونی در قالب پروپوزال کارشناسی مهم و ضروری است .اعضای کمیته بهبود مکلف به طرح و تهیه پروپوزال های موردی و ارائه به دبیرخانه کمیته خواهند بود .این طرح ها دربرگیرنده
تحلیل کارشناسی ،اظهارنظر و ارائه راهکار منطقی خواهد بود.
مصوبات
شرح مصوبه

ردیف

مسئول پیگیری

تاریخ تعیین شده جهت انجام

دبیرخانه کمیته

در اسرع وقت
در اسرع وقت

0

مقرر شد جدول زمانی تشکیل جلسات کمیته بهبود تهیه و به حضور اعضاء ارسال شود.

۲

مقرر شد طرح توجیهی مربوط به سرمایه گذاری در بخش  ICTاز سوی اداره ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه
و به دبیرخانه ارائه شود.

اداره ارتباطات و فناوری
اطالعات

9

مقرر شد قالب پروپوزال در قالب فایل  WORDاز سوی دبیرخانه تهیه و به اعضای کمیته جهت تکمیل و
دریافت مسائل و مشکالت ارسال گردد.

دبیرخانه کمیته

در اسرع وقت

1

مقرر شد دستگاه های اجرایی مسائ ل و مشکالت حوزه کسب و کار را در قالب پروپوزال مطابق با فرم ارسال
شده تکمیل و ظرف یک هفته در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

دستگاه های اجرایی

ظرف مدت یک هفته

5

مقرر شد دستگاه های اجرایی اعضای تیم پژوهشی و مجری تهیه پروپوزال ها و طرح های خود را به دبیرخانه
شورا معرفی نمایند.

دستگاه های اجرایی

ظرف مدت یک هفته

6

مقرر شد اعضای کمیته بهبود و کارشناسان صاحب نظر و مجرب ،قسمت های اول و دوم فرم پروپوزال (ارسالی
به دستگاه های اجرایی) ،را تکمیل و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند.

دستگاه های اجرایی عضو
کمیته بهبود

حداکثر تا تاریخ 31/53/25

توضیحات
حاضرین  :عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی (ابراهیم جمیلی،غالمحسین جمیلی،حجازیان،محسن عطائیان،محسن حمیدی،مهدی رنگ رونا) -محمد عینی فرد (قائم مقام دبیر شورای اسالمی گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی) -حمید توکلی (دبیر اتاق بازرگانی) -غفور حمیدی (معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی)-مصطفی باقری (معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان)-
حجتاله قصابی (مدیر امور سرمایهگذاری -سازمان جهاد کشاورزی استان)-عبداله حیدری (اداره کل راه و شهرسازی استان) -احمدرضا باقری (نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان) -نرگس
جمشیدی (مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت غیر دولتی -شرکت آب و فاضالب)-حسین مهدی نژاد (شرکت آب منطقهای) -سجاد موسوی (سازمان تأمین اجتماعی استان) -آرش منطقی (اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) -حیدر سعیدی (نماینده شرکت توزیع نیروی برق) -زینالعابدین گنجخانلو (نماینده گمرک استان) -سید محمود موسوی (رئیس اتاق اصناف) -مهدی قاسملو (نماینده شرکت
برق منطقهای) -پیمان فقیه (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان) -وحید فرخی (مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطالعات) -محمد بابائی (مدیر برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان) -سعید
محمدی (نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست) -زهرا محمدی (شهرداری زنجان) -معصومه نظری (نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی) -یوسف عباسی (نماینده شرکت گاز استان) -سجاد نباتچیان
(رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان) -محمدباقر آقاجانلو (رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان) -سیمین طریقی (مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی)-مهدی رنگ رونا (رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان) -اصغر نجاری (دبیر خانه کارگر استان) -لیال قائدی (دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان) -امیر طالب (مدیرعامل شرکت ایده
پروران کوشای زنگان) -امامعلی دادخواه (عضو شورای شهر زنجان)-عبداله اسماعیلیان ( مدیرعامل شرکت سروش رفاه پارسیان) -ولی اله بیات (مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ) -وحید سالک (مدیرعامل
هلدینگ پیشگامان) -محسن مکی (مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه اقتصاد راه ابریشم هخامنش) -سید محمد موسوی (نماینده پارک علم و فناوری استان) -محمد محمدی (مدیرکل بهزیستی استان)
غائبین :اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی (علی یگانه فرد-محمود ضرابی -صمد یوسفی اصل -هاشم حاج علی اکبری -سهند علی فالحی -ولی اله منصوری -داود سقائی -علی باقرزاده -غالمحسن
حسن نژاد) ،مرکز خدمات سرمایهگذاری -دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری -دانشگاه علوم پزشکی -شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان -شرکت مخابرات استان -سازمان بسیج اصناف،
بازاریان و فعاالن اقتصادی استان -اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان -سازمان نظام مهندسی معدن استان -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان -دادگستری استان -اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای -اداره کل استاندارد استان -اتاق تعاون -شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین -انجمن تجارت الکترونیک استان -اتحادیه عطاران و سقط فروشان-شرکت تریتا دارو
هزاره سوم -شرکت راسپینا -شرکت یارادان صنعت -مجتمع تجاری تفریحی نور
تنظیم کننده

سیمین طریقی

تاریخ تنظیم سند

89/20/02

