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اتاق بازرگانی زنجان

دستور جلسه
 -1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -2ابالغیه بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاههای نیازمند تسهیالت و بررسی چگوونگی بهورم منودی وااودهای تولیودی
استان
 -3بررسی وضعیت امل و نقل ریلی استان
 -4ارائه گزارش عملکرد و تبیین انتظارات اتحادیه پوشاک استان زنجان
 -5ارائه گزارش عملکرد مصوبات قبلی
 -6سایر موارد
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان:
موضوعات مهم:
 ریاست محترم اتاق و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با عرض خوش آمد گویی به میهمانان و تبریک ماهمبارک رمضان به دو ابالغیه مهم صادره از سازمان امور مالیاتی کشور و نیز سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بخشودگی جرائم
ناشی از تاخیر در واریز به موقع مالیاتها و حقوق بیمه ایی تعیین شده برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود در راستای
حمایت از واحدهای تولیدی ٬دولت تصمیم به کاهش هزینه های بنگاههای تولیدی با رویکرد بخشودگی جرائم متعلقه گرفته
است .انتظار داریم مدیران استانی زمینه بهره مندی واحدهای استانی را بمانند واحدهای سایر استانهای کشور فراهم کنند.
 با اشاره به توافق انجام شده فی مابین اتاق بازرگانی ایران ٬اتاق صنعت استانبول و شرکت شهرک های صنعتی در خصوصاحداث یک شهرک صنعتی در ایران ٬ابراز امیدواری کرد با پیگیری های استاندار محترم و سازمان صنعت ٬معدن و تجارت
استان و نیز شرکت شهرک های صنعتی زنجان ٬این امر در استان زنجان محقق گردد.
 بحث تامین وثائق و تضامین الزم جهت اخذ وام و تسهیالت یکی از مهمترین مشکالت واحدهای صنعتی درسیستم بانکی بهشمار می آید .چر ا که اسناد ملکی واحدهای تولیدی در ترهین بانکها بوده و عمال امکان ارائه اسناد جدید برای اخذ وام برای
فعاالن اقتصادی نخواهد بود.

اسامی اعضای حاضر در جلسه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

جمشید انصاری

استاندار زنجان

2

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان

3

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

0

ابوالفضل عباسچیان

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی

5

احمد غریوی

مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

6

حسین جعفری (نماینده)

مدیر کل جهاد کشاورزی

0

جواد صمدی (نماینده)

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی

8

حبیب یگانه

شهردار زنجان

9

رضا خاتمی

نائب رئیس و دبیر اتاق تعاون

01

رحیم حاج نائبی

رئیس اتاق اصناف

02

سید محمدحسین میرابوالفتحی

رئیس انجمن زیتون کشور

03

محمد نیکوخصال

مدیرگروه صنعتی نیکو

00

حمید فاضلی

رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی

05

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

06

مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

00

ایرج دست نشان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها

08

علی خدایی

مدیرعامل راه آهن شمالغرب زنجان

09

مهدی حمیدی

رئیس نظام مهندسی معدن

21

عبداله اسماعیلیان

عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق

20

علی ابراهیمی

دبیر کمیسیون حمل و نقل اتاق

22

عتیق زاده

رئیس اتحادیه پوشاک

23

بهزاد کریمی

مدیر بازرگانی راه آهن شمالغرب

20

کریم حسینخانی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

25

سیامک صادق موسوی

کارشناس بانک کشاورزی

اسامی اعضای غایب
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

0

رحیم عصفوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2

مظفری

دادستان زنجان

3

جعفر گلمحمدی (نماینده)

رئیس کل دادگستری استان

0

مهدی رنگ رونا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان

5

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

0

احمد برکابیان زنجانی

مدیر کل گمرک

8

علی کالنتری

نائب رئیس اتاق بازرگانی

مشروح مذاکرات

جناب آقای کریم حسینخانی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
 یکی از مسائل مهم در زمینه سیستم تولید٬بحث تامین منابع مالی میباشد .قبال به دلیل اینکه برخی از واحدها بدهکار سیستمبانکی بودند یا بد حساب بودند ٬در بانک ها به مشکل بر می خوردند .اما با توجه به ابالغیه جدید بانک مرکزی این مشکل مرتفع
شده و در قالب بیانیه به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابالغ گردیده است.
 در سال  95مبلغ  06هزار میلیارد تومان تسهیالت جهت رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تخصیص دادهشده است که سهم استان زنجان مبلغی در حدود  051میلیارد تومان می باشد .مقرر گردیده است این مبلغ برای واحدهایی که در
کارگروه تسهیل و بهبود محیط کسب و کار ٬پروژهای آنها بررسی می گردد ٬تخصیص داده شود .پروسه شناسایی این واحدها به
صورت زیر می باشد:
 خود واحدهای نیازمند با مراجعه به بانک ها به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معرفی شده و این طرح ها بررسی و
ابالغ می گردد.
 از طریق دستگاههای مرتبط که در اقتصاد ایفا نقش دارند مانند صنعت و معدن ٬جهاد کشاورزی ٬میراث فرهنگی و  ...به
کارگروه معرفی شده و پس از بررسی در کارگروه به بانک های مختلف ارجاع داده می شود
 شرایط واحدهای نیازمند به اعطای تسهیالت به شرح ذیل می باشد: کلیه بنگاههای معرفی شده از سوی کارگروه تسهیل و رونق بهبود کسب و کار
 بنگاههای تولیدی که محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار است.
 بنگاههای تولیدی متوقف و یا در حال فعالیت کمتراز ظرفیت اسمی
 بنگاههایی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای سرمایه در گردش به تشخیص موسسه
مالی و اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه می گردد.
 بنگاههایی که تسهیالت دریافتی قبلی در محل موضو ع قرارداد تسهیالت اعطایی مصرف کرده اند.
 بنگاههایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت
نتوانسته اند تعهدات حود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
 بنگاههایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.
 پروژه های تولیدی با پیشرفت فیزیکی باالی  ٪61و
 پروژهای در قالب شرکت های دانش بنیان
 سپس متن ابالغیه بانک مرکزی توسط ایشان قرائت شد.جناب آقای مهندس ناصر فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ٬معدن و تجارت استان
 ایشان بیان کرد درخصوص تفاهم نامه فی مابین اتاق ایران و اتاق صنعت ترکیه به منظور احداث شهرک صنعتی خصوصی ترکدر  0استان پیشنهادی ٬مکاتباتی مبنی بر پیوستن استان زنجان صورت گرفته و استان زنجان به جمع استانهای معرفی شده
پیوست .همچنین ایشان خاطر نشان کرد که در فاز اول سرمایه گذاری مبلغی بالغ بر  01میلیارد دالر به عنوان طرح اولیه پروژه
تعریف گردیده است.
 اشاره به  281پرونده ثبت شده متقاضیان اخذ تسهیالت بانکی در واحدهای صنعتی در سامانه بهین یاب  ٬ارجاع  009پروندهثبت شده به کمیته بررسی ٬ارسال  021پرونده به کارگروه استانی که  23مورد از این پرونده ها مربوط به سازمان جهاد کشاورزی
می باشد و  52پرونده موجود در مراحل بررسی در شبکه بانکی
 -اولویت پرداخت تسهیالت به بنگاههایی که صرفا مشکل عدم وجود نقدینگی ٬موجب افت فعالیت و کم کاری ایشان شده است.

 اولویت پرداخت به بنگاههایی که از نظر بازار محصول ٬دانش ٬سابقه تولید ووضعیت نیروی انسانی از وضعیت قابل قبولیبرخوردارند.
 اشاره به ارقام درخواستی تسهیالت به میزان  3/0ظرفیت و اعتبار استانی جایگاه زنجان در جمع  00استان اول کشور با بیشترین میزان تخصیص تسهیالت احداث زیر ساخت های حیاتی در شهرک صنعتی علی آباد با سرمایه گذاری به میزان  51میلیارد تومان که به دلیل کسری 3میلیارد تومانی درکل بودجه ٬پروژه تا سال  96به اتمام خواهد رسید.
 معرفی شهرک صنعتی اشراق با عنوان اولین شهرکی که به خطوط ریلی متصل شده است.جناب آقای مهندس علی خدایی مدیر عامل محترم راه آهن شمالغرب زنجان
 ارائه گزارش جامع از سیستم راه آهن و خطوط ریلی شمالغرب در قالب پاورپوینت وجود کارخانجات متع دد واگن سازی و بازسازی به عنوان زیرمجموعه راه آهن شمالغرب و فعالیت بیش از  561نفر در اینواحدها و همچنین احیاء و بازسازی تعداد قابل توجهی واگن باری مسقوط شده
 معرفی عمده محموله های حمله شده از استان در زیر گروههای مواد غذایی ٬نفتی ٬معدنی ٬صنعتی ٬کشاورزی و کاالهایپرخطر
 تبیین عملکرد راه آهن شمالغرب در بخش مسافری ٬باری و تنها سیر صعودی در دو بخش تناژ بارگیری و تعداد واگن هایبارگیری شده
 تبیین تعرفه های حمل و نقل داخلی و بین المللی ( 513/9ریال به ازای هر تن کیلومتر) وجود ظرفیت مناسب جذب بار در استان به دلیل مبادالت تجاری با کشور ترکیه اولویت قراردادن حمل و نقل ریلی در صنایع استان جهت استفاده حداکثری از ظرفیت راه آهن منطقه شمالغرب وجود  0011نفر نیروی مستقیم در شرکت راه آهن که  561نفر کارگر در کارخانجات واگن سازی و تعمیر و احیاء مشغول فعالیتهستند.
 از سرگیری تعمیر واگن های تعطیل شده با مشارکت شرکت های تهرانی از سال گذشتهجناب آقای علی ابراهیمی دبیر محترم کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی
 با وجود زیرساخت های موجود در ایستگاه بناب زنجان که به عنوان ایستگاه تخلیه میباشد ٬به دلیل عدم ایجاد زیرساخت هاتوسط گمرک استان جهت استقرار نیروهای الزم  ٬این ایستگاه از انجام بسیاری از فعالیت ها بازمانده است.
 شرکت های بزرگ صادر کننده استان (مانند شرکت کالسیمین) که می توانند حجم باالیی از مبادالت خود را از این درگاه انجامدهند ٬این امر را از طریق بنادر جنوبی مانند بندر عباس پیگیری کرده و اهم صادرات آنها به نام استان های دیگر ثبت می گردد.
جناب آقای عتیق زاده ریاست محترم اتحادیه پوشاک زنجان
 بیان مشکالت و وضعیت پسرفت اتحادیه پوشاک ابراز نگرانی از قاچاق کاال و ورود پوشاک خارجی نامنطبق با فرهنگ و سازوکار ایرانی مشکل عدم حمایت از صنف پوشاک درخواست تسریع در تحقق سیاست جلوگیری از قاچاق کاال و ورود کاالهای خارجی درخواست عقد قراردادهای استانی و جلوگیری از عقد قرارداد با استانهای همجوار در زمینه تهیه و تامین پوشاک برای شرکتهاو دستگاههای اجرایی
 -وجود  251واحد فعال سری دوز در سطح استان

 محرومیت کارفرمایان صنف پوشاک از برخورداری خدمات اجتماعی و بیمه ایی به دلیل فشارهای ناشی از پرداخت بیمه هایکارگران خود
 رفع مشکل واحدها در این صنف تنها با وجود حمایت های ناچیز و سهم اندکی از تسهیالت و بودجه های احیاء اقتصادیجناب آقای حاج نائبی ریاست محترم اتاق اصناف استان زنجان
 پیگیری قانون جلوگیری از قاچاق کاال اعالم آمادگی واحدهای تولیدی در جهت تامین کلیه اقالم مشکل دریافت بسته های حمایتی واحدها از سازمان عدم دریافت یارانه ها به دلیل جابه جایی ها و تغییرات مکانی واحدها و یا اینکه این یارانه ها به سختی و در مدت زمان زیادیمجددا به واحدها اعطاء می گردد.
جناب آقای مهندس انصاری استاندار محترم استان زنجان
 در ارتباط با حمل و نقل ریلی استان با سیاست جابه جایی بار و تغییر نگرش از مسافری به باری را مورد تاکید و توجه قرار دادندو الزمه پیشرفت استان و کسب سود و درآمد بیشتر از ناوگان حمل و نقل ریلی را حرکت به سمت حمل و نقل باری دانستند.
ایشان در ادامه سخنان خود ضمن معرفی جایگاه استان در سومین رتبه پایگاه تولیدی ـ صنعتی واگن های باری درکشور ٬بهظرفیت بازسازی و احیا واگن ها در استان اشاره نمودند.
 بازدید از کارخانجات واگن سازی و صنایع کارخانجات راه آهن در استان مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه ایشان به این مهم تاکید نمودند که قاچاق پوشاک در مقایسه با قاچاق سایر اقالم و کاالها در کشور ناچیز بوده و دالیلمشکالت صنف پوشاک را بایستی در جای دیگر جستجو نمود.
 اتاق اصناف در جهت شناسایی مشکالت ناشی از عدم پیشرفت اتحادیه پوشاک( ٬مشکالتی از قبیل کوچک بودن اندازهواحدهای تولیدی ٬عدم سری دوزی واحدها و  )...مامور نمود.
 ایشان خاطر نشان کرد با توجه به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید بخش خصوصی بایستی فعالیت بیشتری درعملکرد خودداشته و در ادامه خروجی های مشخص تری از کارگروه به دست آید .ایشان ورود بخش خصوصی به صورت یک نهاد فعالتر و
موثرتر حول محور مصوبات و ابالغیه ها را ضروری و اتاق را در راستای بهره برداری مناسب از فرصت های ایجاد شده و اقدامات و
راهکارها و منافع ذینفعان مسئول دانست.
 آنچه که در پایان مورد تاکید ایشان بود ٬اهمیت استفاده از تسهیالت ارائه شده دولت به استانها درنیمه اول سال بوده که براینیل به این مهم بخش خصوصی نقش پررنگتری دراطالع رسانی ها ٬دریافت و ثبت فرم ها ٬ارائه درخواست ها و ارجاع به
کارگروهها دارد.

مصوبات

در سطح استانی:
-

مقرر گردید اتاق اصناف نسبت به اطالع رسانی به شرکت ها و دستگاههای اجرایی که لباس متحدالشکل برای
پرسنل خریداری می نماید ٬اقدام نموده تا قراردادهای فی مابین ارگانها و واحدهای تولیدی به صورت بومی
منعقد گردد.

در سطح ملی و فراگیر:

