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دستور جلسه

پیش از دستور جلسه:
موضوعات مهم:
ارائه آمار منتشره از سرشماری سال  0841در خصوص سن کارفرمایان که بیش از  59درصد زیر  91سال می باشد وجهت تشابه آن با جمعیت جوان کشور که نیاز مند ساماندهی از حیث قرار گرفتن این امر در مسیر اهداف کالن
اقتصاد کشور
برنامه ریزی در خصوص ایجاد مشوق های خاص جهت جامعه جوان کارفرماییاشاره به فرصت های حضور اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی به منزله ی بیان دیدگاه کالن ملی درراستای استقرار صنایع و رفع موانع و مشکالت صنعت استان
استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری به بهترین نحو با پیگیری استقرار صنایع مختلفتوجه ویژه و خاص به صادرات خدمات و حمایتهای واقعی و الزم از واحد های صادراتی تاکید بر بازنگری در نظام تنبیه و تشویق کشور در خصوص پرداخت عوارض  ،مالیات  ،اقساط بانکی و  ...با در نظرگرفتن تخفیفات و مشوقهای ویژه برای واحد هایی که تعهدات خود را در قبال دولت به موقع انجام مید هند .

دستور جلسه:
-0بحث وبررسی پیرامون مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی استان
 -0استماع نقطه نظرات اعضاء پیرامون راهکارهای توسعه صنعتی

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

جمشید انصاری

استاندار زنجان

0

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

8

ابوالفضل عباسچیان

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی

9

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

5

احمد غریوی

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

6

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

7

جواد صمدی

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

8

ابوالفضل بیات

دبیر اتاق تعاون

4

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

01

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

00

محمد نیکوخصال

مدیرگروه صنعتی نیکو

00

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

08

ابراهیم زادتوت آغاج

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

09

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

05

مسعود علیاری

مدیرکل تامین اجتماعی

06

بشیر مقدمی

معاون و دبیر محترم ستاد سرمایه گذاری دادگستری استان
اسامی اعضای غایب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

رحیم عصفوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

0

محمد اسماعیلی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان

8

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

9

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

5

اصغر عزیزی

مشاور شهردار زنجان

6

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

7

حمید فاضلی

رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی

مشروح مذاکرات

نیکو خصال مدیر عامل گروه صنعتی نیکو
برای حفظ و تحرک بازار و مشتری باید قیمتها رقابتی باشد مخصوصا در سطح بین المللی ایجاد امنیت همیشه با سرمایه گذار و حفظ امنیت با نیروی انتظامی می باشد ولی وقتی اشتغال ایجاد میشود یعنی امنیت ایجادشده برای اشتغال بیشتر باید قیمتها رقابت پذیر باشد

ولی اله بیات مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ:
فارغ از تفسیر های فردی توسط مجریان بخش نامه ها و مقرراتی که در داخل سازمان تدوین میشود با روح قانون مطابقت داردمطالبی که از طریق سندیکا مطرح شده هنوز تفاسیر متفاوتی دارد که برای سومین بار این قانون تکرار میشود
تشکیل یک دپارتمان که به مشکالت واحد های تولیدی رسیدگی کند (بین شرکتها و سازمانها )رنگ رونا دبیر اتحادیه صادر کنندگان :
 بحث اصلی در خصوص صادرکنندگان در مورد نرخ ارز می باشد نرخ ارز دچار نوسان شده در حدود  01الی  05در صد نوسان نرخارز وجود دارد صادر کنندگان سود چندانی در صادرات نمیبرند نهایت ()%9
اگر از تولید واقعا حمایت شود موجب می شود نرخ سود بانکی در کشور افزایش یابد (در ترکیه بانکها  % 00به اشخاص عادی و %8به واحد های تولیدی تسهیالت میدهند) به این معنا که تسهیالت ارزان قیمت (در اختیار صادرکنندگان قرار دهند) .در زمانی
که بانکها به صورت انقباضی عمل میکنند و هیچگونه منابع مالی نه در اختیار تجار نه تولید کننده قرار نمیدهند کمکی به نرخ ارز
شود تا چرخ کار به حرکت در آید.

نباتچیان رئیس خانه صنعت ومعدن :
 سرمایه گذار به فکر سود میباشد پولی که خرج میکند باید سودش را ببرد پول بسیار در ایران گران است باید کاری بکنیم تاسرمایه دار پولش را در تولید خرج کند
االن در ایران وقت اجرای قانون به نحوی امروزی نیست سهم صنعت در یارانه ها چرا پرداخت نشد ؟ مگر نمایندگان مجلس از طرف مردم انتخاب نشدند تا به اجرای قوانین نظارتنمایند متاسفانه استان زنجان غریبانه از نظر صنعتی عقب مانده

رمضانی نماینده پارلمانی بخش خصوصی اتاق ایران :
 تخصیص مشوق های الزم برای حضور بخش خصوصی تعاونی در مناطق کمتر توسعه یافته ضروری می باشد اگر میخواهیم بخشخصوصی و تعاونی در مناطق کمتر توسعه یافته حضور داشته باشد باید مشوق های الزم را برای آنان پیش بینی کنیم
تشکیل شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت را از ابتدای برنامه پنجم توسعه با هدف پیگیری دغدغه های بخش های اقتصادیو انعکاس آن به مسئولین و رفع مشکالت این بخش دانست .

انصاری استاندار زنجان :
اداره کردن کشور اقتضاء اتی دارد که این اقتضاء مستلزم این است که بخش های هم فشار هایی را متحمل شوند -فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی تحت عنوان فعالیت دولتی نیست بلکه دوستان به عنوان نمایندگان مردم در مجلس

فعالیت داشته و به تصویب قوانین مختلف می پردازند.
 تصویب برنامه توسعه ششم درایران را بهترین فرصت برای برنامه ریزی برای دادن اختیارات به دولت در حوزه حمایت از تولیددانست  .لزوم جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف در سطح استان زنجان را تاکید کردند که برای تشویق سرمایه گذاری باید
مشوق های قانونی قائل شد .
 تبدیل بانک صادرات به یک اگزیم بانک که میتواند به صادرات محصوالت کشورمان به نقاط مختلف جهان کمک شایانی در اینزمینه کند
با برنامه ریزی صحیح و مناسب در این زمینه می توانیم گام موثرتری در توسعه صادرات کشور و استانمان برداریم.

دکتر رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی :
نامگذاری سالهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تو لید ملی بوده است که با کنار هم گذاشتن ایننامگذاری ها شاهد ارائه راهبردی با عنوان اقتصاد مقاومتی هستیم
-میزان ذخایر معدنی کشور  61میلیارد تن میباشد این میزان شامل  68ماده معدنی نایاب و کمیاب و با فراوانی زیاد میباشد

