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دستور جلسه

(به نام خدا)
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای مهندس جمیلی رئیس محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با نام و یاد خدا و با عرض سالم و خیر
مقدم و قدردانی از حضور مدیران و مسئوالن استان بابت حضور در چهل و ششمین جلسه شورا و خیر مقدم ویژه خدمت جناب آقای مهندس صالحی نیا معاون
محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکه ای صنعتی ایران ،که قطع به یقین حضور ایشان در زنجان و در این جلسه ،گشایش های مؤثری در بخش
صنعت و تولید استان را به همراه خواهد داشت .همچنین خیر مقدم و آرزوی موفقیت به جناب آقای تاراسی مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان به واسطه
انتصاب و اولین حضور ایشان دارم .طبق روال برگزاری جلسات به مرور اخبار و موضوعات قابل اهمیت می پردازیم .طبق قرار از پیش تعیین شده دبیرخانه شورا،
بررسی و رسیدگی به مسائل معدنکاران و واحدهای معدنی استان در دستورکار قرار گرفت اما به واسطه حضور جناب آقای صالحی نیا ،دستورجلسه تغییر یافته و
امروز به بحث و بررسی پیرامون مشکالت واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی خواهیم پرداخت.
دستور جلسه:
-0بررسی سیاست های کلی وزارت صمت در جهت حمایت و توسعه صنایع کوچک و متوسط در استان در سال رونق تولید
-0استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت شهرک های صنعتی استان و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها
وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

محسن صالحی نیا

سمت
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
حاضر

0

دکتر فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

0

دکتر فرامرز نیک سرشت

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

4

مرزبان

مشاور و مدیر کل حوزه استاندار

غایب

5

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

حاضر

1

مسعود اطاعتی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

حاضر

7

شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات استان

حاضر

8

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

02

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

00

محمدرضا یوسفی

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

00

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

00

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

غایب

04

مسعود علیاری

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

کد مدرکQMS-RE-57-30 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری20:

نام و نام خانوادگی نماینده

تاریخ بازنگری0031-20-02 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه ( )64شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان 09/90/90
ب -مجلس شورای اسالمی

وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

0

فریدون احمدی

نماینده مجلس

حاضر

0

محمد عزیزی

نماینده مجلس

حاضر

4

سید مرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه

وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

صادقی نیارکی

رئیس کل دادگستری استان

غایب

0

محسن کرمی

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

(رؤسای اتاق ها)

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

غالمحسین جمیلی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

0

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

0

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف استان

حاضر

پرویز رمضانلو

هـ -شهرداری و شوراها

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده
غالمحسن احمدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

نماینده

0

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

0

رضا کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

حاضر

0

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

غایب

4

سید اصغر صفوی

نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

حاضر

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت

غایب

1

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

7

محمدباقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

حاضر

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
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8

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان

رسول بیات

حاضر

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

0

مرتضی عزیزپور

ریاست اتحادیه عطاران و سقط فروشان استان

حاضر

0

ایرج احمدی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

حاضر

0

اصغر نجاری

دبیر خانه کارگر استان زنجان

حاضر

4

حمید احمدی

مدیرکل گمرکات استان زنجان

حاضر

5

میرحیدر رضوی

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

نماینده

1

علیرضا حیدری

ریاست سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

غایب

7

حسین آبساالن

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان

حاضر

8

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

3

ولی اله منصوری

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

02

محسن حمیدی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

00

مهدی رنگ رونا

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

00

محمود ضرابی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

00

سهند علی فالحی

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

حاضر

04

یوسف رضاپور

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

نماینده

05

موسی احمدلو

مدیرعامل شرکت گاز استان

حاضر

01

بهمن اله مرادی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان

حاضر

07

خلیل آقاجانلو

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

حاضر

08

سید محمد علویون

رئیس هیأت امنای بازار بزرگ زنجان

غایب

03

رضا خاتمی

رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای کشاورزی استان

حاضر

02

محسن علمدار

مدیر کلینیک کسب و کار استان

حاضر

00

پورنگ مدنی

مدیر  HSEشرکت شهرک های صنعتی استان

حاضر

00

محسن کوهساری

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی شماره  0اشراق زنجان

حاضر

00

عبدالحسین علیاکبری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

حاضر

04

شرکت پدیده شیمی قرن

نماینده

علی وفا

05

شرکت گالوانیزه شمس

نماینده

کیان طاهریان

01

شرکت ذوب و روی سدید

غایب

07

شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو

غایب

08

شرکت راشا کاسپین

غایب

03

شرکت صانع روی

غایب

02

شرکت روی پرور

نماینده

00

شرکت هوشمند گستر اسپیناس

غایب

00

شرکت آرسام گرانیت

غایب

00

شرکت تسکو

غایب

04

شرکت صافی سازان صفا

غایب

05

شرکت شادن

غایب

کد مدرکQMS-RE-57-30 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری20:

نماینده

عزیز عبادی

حسین مهدی نژاد

علیرضا اجتهادی
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01

گروه صنعتی معدنی زرین

حاضر

07

شرکت پارسان مقاومت تجهیز

غایب

08

شرکت پویا بافت ابهر

حاضر

03

شرکت صنایع غذایی هومن

حاضر

42

شرکت نانو مهیار

حاضر

40

شرکت پارس حیات

غایب

40

شرکت پارت قطعه

غایب

40

شرکت سنگ مرمرین کسری

غایب

44

شرکت فوالدکاران افق ابهر

غایب

45

مهناز مرادی

خبرگزاری تسنیم

حاضر

41

لیال محمدی

روزنامه صدای زنجان

حاضر

47

لیال ناصریان

روابط عمومی سازمان،صنعت،معدن و تجارت استان

حاضر

48

زهرا مقدمی

خبرگزاری مهر

حاضر

43

رقیه الماسی

روزنامه قدس

حاضر

52

علی نعیمی

سردبیر خبرگزاری صدا و سیما

حاضر

50

بهنام آقاجانلو

خبرگزاری ایرنا

حاضر

50

کمال شیرمحمدی

خبرگزاری آنا

حاضر

50

سمیه محرمی

خبرگزاری فارس

حاضر

54

داود خیری

خبرگزاری برنا

حاضر

55

فاطمه توفیقی

خبرگزاری ایسنا

حاضر

مشروح مذاکرات
جناب آقای مهندس جمیلی رئیس محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :همانطور که مستحضرید در ماه های اخیر اتفاقات خوبی در
بحث قانونگذاری و اصالح قوانین در دست پیگیری است .از جمله اصالح قانون تجارت ،قانون ارزش افزوده ... ،که بسیاری از اینها تأثیر مستقیم در فضای کسب
و کار و فعالیت اقتصادی بنگاه های تولیدی خواهند داشت .لذا امیدواریم نتایج این اقدامات انتظارات فضای کسب و کار کشور را محقق نماید .حمایت از صنایع
کوچک و متوسط در کشور از درجه اهمیت باالیی برخوردار است .جایگاه استان در مقایسه با سایر استان ها از لحاظ تعدد و فعالیت صنایع کوچک قابل توجه
است .با رشد صنایع کوچک و توسعه آن ،شاهد رشد شاخص های اصلی اقتصادی خواهیم بود .استقرار واحدهای تولیدی در تمام دنیا بر مبنای مزیت نسبی است.
اما در کشور چشم انداز روشنی بر این عبارت وجود ندارد .استقرار واحدها در مناطق کشور در موقعیت های جغرافیایی نامطلوب شکل گرفته است .با صرف مبالغ
زیاد ،انرژی را به دورترین نقاط رسانده ایم .تولید برق در کشور و توزیع آن میان مردم با صرف یارانه و کمک دولت پرداخت می شود .به عبارتی دولت برق را
متناسب با نرخ تمام شده آن به دست مصرف کننده نمی رساند .مزیت در هیچ یک از بخش ها به درستی شناسایی نشده است .همچنان استقرار واحدها در
استان ها دچار سردرگمی هستند .سرمایهگذاران نیازمند حمایت دولت در راستای جلوگیری از رقابتپذیری ناسالم هستند .وزارت صنعت و معدن که در جریان
تفکیک از بخش تجارت است ،در این شرایط می بایست سیاست های خود را متناسب با نیاز واحدهای تولیدی ساماندهی کند .همانطور که مستحضرید زنجان به
تولیدات چاقو مشهور است .شهرهای بزرگی در آلمان ،ژاپن ،سوئد عمده صنعت آنها مربوط به صنعت چاقو و صنایع جانبی است .این نگاه میتواند در زنجان نیز
جاری شده و از این صنعت حمایت ویژه ای شکل گیرد .بنا به سابقه چنانچه اگر زمینی در شهرک های صنعتی به صورت اقساطی واگذار میگردید هر زمان که
واحد به بهره برداری میرسید بقیه اقساط مورد بخشودگی قرار میگرفت اما در حال حاضر این مشوق به میزان  02درصد فقط اعمال میگردد .لذا ضروری است
مقوله استقرار صنایع از سوی سازمان صنایع کوچک مورد حمایت و مصوبه ویژه قرار گیرد .زنجان پس از پیگیریهای ویژه ،به عنوان مبدا ایجاد و استقرار شهرک
صنعتی اتاق صنایع استانبول انتخاب شد .این بحث جز موضوعات اساسی و اولویت دار برنامههای جناب آقای رئیس جمهور نیز واقع شده است .این مطالبه از
سوی اهالی زنجان و مقامات به شدت مورد توجه است .لذا تصمیم گیری نهایی در اینباره ضروری است.
جناب آقای نیکوخصال مدیرعامل گروه صنعتی نیکو  :صنایع کوچک و متوسط نساجی به دلیل جلوگیری از واردات در این بخش ،قدری رونق یافته اما متاسفانه
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همچنان واردات کاالی ساخته شده که در جلسات عالی استان نیز به تصویب رسیده ادامه داشته و واردات نخ آسیب هایی به این صنایع رسانده و موجب رکود
فعالیت می شود .لذا باید هر چه سریع تر ورود پارچه و نخ جلوگیری شود .ماده  02حساب ذخیره ارزی ،نزدیک به  02سال در جلسات و نهادها در دست بررسی
است اما هنوز تعیین تکلیف نشده است .آیین نامه های مربوطه به آن نیز عملیاتی نشده است.
جناب آقای خاتمی رئیس محترم هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای کشاورزی استان  :بر اساس مصوبات کارگروه اشتغال ،مقرر گردیده بود شهرک ظریفان و سایت نیکان
به منظور واگذاری امور تصدی گری به بخش تعاون واگذار شود .اما تاکنون این بحث تحقق نیافته است .لذا درخواست پیگیری در این خصوص دارم.
جناب آقای بیات دبیر محترم خانه کشاورز استان  :باید توجه داشت استقرار واحدها چه آسیبی به محیط و آب و خاک استان وارد نموده است .در بحث تولید
گوجهفرنگی الگوی کشت رعایت نشده و حدود  7هزار هکتار گوجهفرنگی کاشت شده است .میتوان از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم .در طول چند
سال گذشته چرا صنایع تبدیلی در این استان ایجاد نشده است .در سایر استان ها تعداد کارخانجات تولید رب بیشتر است .اما در استان زنجان فقط یک واحد
مشغول به فعالیت است .این چالش در زمینه سیر و پیاز هم صدق میکند .لذا باید مقامات استان نسبت به ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی همراهی و پیگیری الزم
را داشته باشند .با نظر به ممنوعیت توسعه و استقرار واحدهای جدید در شهرک تخصصی روی ،همچنان شاهد توسعه و صدور مجوزهای خارج از دستور برای
متقاضیان هستیم .پسماند حدود  5میلیون تن در این شهرک انباشت شده و مختص به واحدهای تولیدی فعال در شهرک روی است .درخواست میکنم ذیل این
شورا یک انجمن زمین تشکیل شده و وظایف آن حفاظت از آب و خاک باشد.
جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان  :بر اساس مصوبات جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر گردید کاالهایی که در داخل کشور
تولید شده و همزمان واردات هم صورت میگیرد استخراج شده و لیست آنها تهیه گردد .نخ پنبه ،الکریلیک ،الیاف پلی استر با دستور هفته گذشته دولت ،واردات
نخ پنبه تا نمره  ،02اکریلیک ،نخ و الیاف پلی استر ممنوع اعالم شد .چنانچه مواردی هست که تولید داخل داشته و وارد هم میشود به این سازمان اعالم
فرمائید .یکی از مهم ترین دغدغه های واحدهای تولیدی تأمین مواد اولیه از طریق واردات است .بسیاری از واحدها منابع ارزی اثبات شده در خارج از کشور
داشته و قادر خواهند بود با اثبات این منابع واردات بدون انتقال ارز انجام دهند .از طرفی ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز مشکل ساز خواهد شد و لذا پیشبینی
میشود که این موضوع در ماههای آتی رفع ممنوعیت شود .در اینباره مکاتبات الزم نیز صورت گرفته است .انتظار میرود برای تأمین مواد اولیه برای کارخانجاتی
که منابع ارزی در خارج از کشور داشته واردات بدون انتقال ارز آزاد شود .بحث ارزش افزوده نیز به مرکز هم منعکس شد .بسیاری از واحدهای تولیدی اجناس
خود را به صورت مدت دار فروخته اما اداره امور مالیاتی در مدت  0ماهه ارزش افزوده را طلب مینماید .بنابراین درخواست داریم این موضوع توسط جناب آقای
صالحی نیا نیز مورد پیگیری قرار گیرد .بر اساس ماده  008قانون مالیاتی ،برای طرح های توسعه ،معافیت های مالیاتی وجود داشت .اکثر این مشوق ها حذف
شده و در حال حاضر هیچ یک واحدهای تولیدی برای طرح های توسعهای خود از هیچگونه مشوق و معافیتی بهرهمند نیستند .در بخش رب گوجه فرنگی ،حدود
 1کارخانه به دلیل عدم توجیه اقتصادی تعطیل شده و مجوز استقرار برای این فعالیت صادر نمیشود .نیازی به ظرفیت سازی جدید در بخش رب نداریم .شهرک
صنعتی روی در سال  81هیچگونه مجوز جدید برای کارخانه جدید داده نشده است .همچنین از سال  30هرگونه ایجاد و توسعه در این شهرک ممنوع شده است.
جناب آقای کوهساری رئیس محترم هیأت مدیره شهرک صنعتی شماره  1اشراق  :شهرک صنعتی شماره  0در سال  10در زمینی به مساحت  038هکتار شروع به کار
نمود .این شهرک در دو مرحله توسعه داشته است 100 .واحد تولیدی تا تاریخ اردیبهشت  38در این شهرک مستقر میباشند .حدود  070واحد فعال و حدود 40
فعال و  53درصد تعطیل میباشند 008 .واحد غیر فعال و  30واحد اجارهای و  40واحد تبدیل به انباری شده است .شهرک در سال  32به هیأت امنا تحویل داده
شد .این شهرک دارای مشکالت فراوان بوده که هیأت امنا قادر به تأمین هزینههای آن نیست .از جمله آب رسانی ،زیرساختها .این شهرک دارای  7حلقه چاه
بوده که  4حلقه خشک شده است .به دلیل مصرف باالی آب برخی واحدهای فعال در این شهرک ،سطح آب زیرزمینی پایین رفته است .افزایش اختیار به شرکت
شهرکهای صنعتی برای توسعه شرکتها مورد درخواست است .انشعابات لوله ها دچار مشکل است .برای نوسازی آن به هزینههای کالن نیازمند است.
جناب آقای ایرج احمدی مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان  :شهرک صنعتی شماره  0از قدیمی ترین شهرک های استان است .از لحاظ منابع
آبی بسیار محدود است .اما تاکنون کمبود آبی در این شهرک وجود نداشته است .خروجی تسویه خانه هم مجدد در آبیاری فضای سبز استفاده میشود اما برای
استقرار واحدهای جدید در سالهای آتی نیاز به تأمین منابع آبی وجود دارد.
جناب آقای همدانی مدیرعامل محترم شرکت پویابافت ابهر  :کارخانه پویا بافت ابهر به روزترین کارخانه از لحاظ تکنولوژی میباشد .کارخانه دارای طرح توسعه با
اشتغال  522نفر است که تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید .در استان شرکت ها و مشاوران متخصص در خصوص تأسیسات فنی و زیربنایی وجود
نداشته لذا جهت خدمات مشاوره ای در این بخش به ناچار به نظام مهندسی مراجعه نموده و ملزم به پرداخت هزینه های گزاف برای طراحی و نظارت شدهایم.
لذا درخواست میگردد این موضوع مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
جناب آقای نجاری دبیر محترم خانه کارگر استان  :بر اساس آمار ،از  0008واحد در استان حدود  72واحد مشکل دار در سطح استان وجود دارد .برگزاری جلسات
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کارگروه رفع موانع تولید در محل واحدها بسیار مفید بوده و همچنین حل مسائل و مشکالت شرکت روغن نباتی جهان ،چراغ امید را در دل جامعه کارگران
روشن نموده است .لذا از اقدامات جناب آقای استاندار کمال تشکر و قدردانی را دارم.
جناب آقای خلیل آقاجانلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  :تاکنون  722هکتار زمین برای شهرک های صنعتی در استان واگذار شده است.
جناب آقای طهماسبی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  :در ستاد تسهیل اقدامات خوبی شکل گرفته است .اما به نظر میرسد مشکالت ساختاری
همچنان وجود دارد .اثرگذاری الزم از ستاد تسهیل حاصل نمیشود .تعداد کارشناسان ستاد تسهیل محدود بوده و حوزه تخصصی آنها هم محدود است .میبایست
به بحث مزیت نسبی توجه ویژه کنیم .در حالی اصرار به ایجاد واحدهای تولیدی است که نوع فعالیت واحد در مزیت های نسبی استان زنجان تعریف نشده است.
لذا در ادامه هزینه و منابع قابل توجهی را صرف نموده و بی نتیجه میماند .باید حمایت های فنی و تخصصی از صنایع صورت گیرد .کلینیکها هم میبایست از
همین ظرفیت ها استفاده نمایند .لذا پیشنهاد میگردد وزارت صمت برنامه ای برای این حمایت ها در نظر گیرد.
جناب آقای صالحی نیا معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  :مباحث را در دو بخش توسعه زیرساختهای صنعت و روش
های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط ارائه میکنم .جمعیت استان و مساحت آن حدود  0.0درصد از جمعیت کل کشور است .در مجموعه بیش از 800
شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور ،حدود  01شهرک و ناحیه صنعتی در این استان در حال فعالیت است که برابر با سهم  0.0درصد از کل کشور می
باشد .در این شهرکها ،تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده کل کشور حدود  44هزار واحد است که نزدیک  315واحد در استان زنجان با سهم  0.0درصد
است .از میزان 882هزار نفر اشتغال کل کشور حدود  02هزار نفر اشتغال در این استان وجود دارد .حدود  04هزار واحد در حال انجام عملیات ساخت و ساز بوده
که حدود  704واحد در استان زنجان است .شاخص استان زنجان برابر با  0الی  0.5درصد از منظر شرایط فعلی صنعت و توسعه های آتی آن است .این استان
دارای ظرفیت و پتانسیل خوب و نسبت سایر استان ها دارای مزیت است .استانها بر اساس مزیت نسبی خود خوشهها را تعریف نموده و صنایع وابسته ایجاد
شده است .در صنایع هایتک ،غذایی ،فوالد ،سیمان و سایر صنایع ،مزیت نسبی تا حدی رعایت شده و همچنان وزارتخانه به این بحث توجه ویژه ای دارد.
بسیاری از شهرک ها در کشور درخواست توسعه داشته و در زنجان نیز در شهرک صنعتی شماره یک درخواست توسعه میسر است .توسعه شهرکها بر اساس
زیرساخت های سخت افزاری و زنجیره مرتبط به عنوان هدف اصلی سازمان صنایع کوچک است .یکی از مواردی که در الیحه مالیات بر ارزش افزوده منعکس
شد ،اختصاص بخشی از ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به خود واحدها و صرف منابع آن برای بازسازی و تأمین زیرساختها بوده است.
بیش از  82درصد منابع درآمدی سازمان صرف بازسازی ،نوسازی و توسعه شهرکها شده است .تخصیص حدود  0درصد از منابع مالیات ارزش افزوده برای
واحدهای تولیدی مورد پیگیری قرار گرفته و موافقت اولیه نیز حاصل شده است .از طرفی توسعه نواحی صنعتی و شهرکهای تقاضا محور با استفاده از منابع
داخلی از محل حق انتفاع در اولویت برنامهها قرار گرفته است .تأمین آب و برق از مهم ترین چالشهای سازمان است .در شهرکهای صنعتی اقدامات اولیه اعم از
جدولکشی ،آسفالتریزی و سایر هزینهها چندبرابر شده اما حق انتفاع سازمان به این نسبت افزایش نیافته است .چنانچه الیحه ارزش افزوده به تصویب برسد
بیش از  72درصد مشکالت مرتفع خواهد شد .حدود  54قلم تولید صنعتی در سطح وزارتخانه پایش شده و مورد توجه وزارتخانه است .در صنایع مبتنی بر
فرآوری معادن از قبیل فوالد ،مس ،سیمان ... ،تولید افزایشی بوده و بخشی از صنایع از قبیل صنعت خودروسازی ،لوازم خانگی ...،به دلیل کاهش نقدینگی و
کاهش سهم بازار کاهش تولید داشته است .برخی صنایع از قبیل نساجی ،غذایی ،دارو ...،روندهای تولید آنها نیز حفظ شده است .سطح تزریق منابع بانکی به
واحدهای تولیدی حدود  03درصد است درحالیکه تکلیف قانون حدود  42درصد است .لذا باید این پرداخت تسهیالت افزایش یابد .حدود  02هزار واحد تولیدی
کوچک و متوسط از حدود  40هزار واحد ،راکد و نیمه فعال هستند .برنامه بازگشت به چرخه تولید برای تعداد  0052واحد تا پایان سال تعریف شده است.
کلین یک های صنعتی مکلف به پایش ،عارضه یابی و احیاء واحدهای تولیدی هستند .بهترین اساتید دانشگاهی برای فعالیت در این کلینیکها انتخاب شدهاند.
واحدهای تولیدی قادر خواهند بود در سامانه ای که وزارتخانه برای خدمات مشاوره ،پایش و احیاء ایجاد نموده ثبت نام نمایند .توسعه خوشههای کسب و کار برای
توسعه صنایع کوچک و متوسط در دستور کار است .تا پایان سال حدود  022خوشه به بهرهبرداری میرسد ..برای حدود  022خوشه صنعتی برنامهریزی الزم
شده است .خوشه عسل ،خوشه زعفران ،خوشه کفش .. ،در استانها ایجاد شده و نتایج خوبی را به همراه داشته است .بنا به سیاست وزیر محترم صمت ،واردات
حدود  0422قلم کاال مدیریت شده است .بحث توسعه و تأمین هزینههای شهرکهای صنعتی استان در دست پیگیری است.
جناب آقای دکتر فتح اله حقیقی استاندار محترم و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان  :با نام و یاد خدا و تشکر از حضور اعضای محترم حاضر در
جلسه و سپاس فراوان از حضور ویژه جناب آقای صالحینیا معاونت محترم وزارت صمت در استان زنجان ،به چند مورد انحصاراً اشاره میکنم .در تمام کشورها
مدیریت بر مبنای اعداد امری طبیعی و پذیرفته شده است ،در حال حاضر نیز این نوع مدیریت در کشور در حال شکلگیری است .مدیریت الیه های صنعت بر
اساس محاسبات صورت میگیرد .مدیریت در شرایط اطمینان ،در شرایط غیر قابل اطمینان و در شرایط تعارضی و خطر است .در صورتی که مدیران بتوانند در
شرایط غیرقابل اطمینان تصمیمات درست اتخاذ کنند ،موفق خواهند بود .عدم کارایی ستاد تسهیل نه در استان ،بلکه در سطح کشور صدق میکند .اما با این
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حال عملکرد ستاد تسهیل در استان زنجان قابل قبول و پیشرو بوده است .هدف اصلی ستاد تسهیل اخذ تسهیالت نیست ،بلکه باید در عمل واحدهای تولیدی
مورد حمایت قرارگیرند .حذف و تسهیل موانع بانکی ،مالی ،بیمه ای هدف اصلی این ستاد است .در سالجاری با آغاز فعالیت اینجانب در استان ،ستاد تسهیل به
تعداد  47جلسه با تحقق مصوبات به میزان  54درصدی در استان برگزار شده است .این جلسات با هدف حمایت از واحدهای تولیدی در محل واحدها برگزار شده
و با تمام مدیران در سطح استان و در سطح ملی مشکالت رفع شده است .بسیاری از مصوبات ستاد تسهیل استان به پیشنهادات ملی تبدیل شده است .تمام
مدیران باید موانع را تسهیل نمایند .نمایندگان محترم استان کمکهای شایانی نیز نموده اند .در سالجاری حدود  7واحد صنعتی افتتاح خواهد شد .چنانچه ستاد
تسهیل فعال نبود وضعیت صنایع به مسیر بهبود حرکت نمینمود .در شرایط اطمینان مدیریت آسان است .اما تالش ما مدیریت و کنترل اوضاع در شرایط
نامطلوب است .مبنای همگان قانون است .اجرای قانون باید از جانب همه مورد قبول باشد .اجرای قانون به نفع ظالم و مظلوم است .صیفیجات جز محصوالت
مورد حمایت دولت نیست .باید کاشت آن کنترل شود .تولید گوجه فرنگی زنجان  052هزار تن بوده اما پیش بینی برداشت امسال گوجه فرنگی بیش از 472
هزار تن است .پسماند شهرک روی حدود  05سال انباشته شده است .از زمان آغاز فعالیت اینجانب برای پسماند حکمی با همراهی نمایندگان محترم اخذ شد.
مکاتبه ای با ریاست محترم دادگستری در اینباره انجام شد .لذا پسماند قانوناً به نام دولت است و تصمیم به مدیریت آن شد و به همت نمایندگان محترم برای
درآمد حاصل از فروش پسماند ،ردیف بودجه تعریف شد .زنجان دارای رتبه دوم در امنیت سرمایه گذاری است .زنجان شایسته سرمایه گذاری است.

مصوبات

استانی

 -0مقرر شد ظرف مدت یک هفته یک جلسه تخصصی به ریاست معاونت محترم هماهنگی اموور اقتصوادی اسوتانداری بوه هموراه ریاسوت
محترم سازمان صمت ،شرکت شهرک های صنعتی ،اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی ( به تفکیک بخش
کشاورزی ،صنعت ،معدن) برگزار شده و  5پیشنهاد و درخواست اساسی استان مرتبط با شهرکهای صنعتی استان و واحدهای تولیودی کوه
قابلیت انعکاس به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را داشته استخراج و در اختیار جناب آقای استاندار جهت پیگیوری و
بررسی قرار دهند.
-0مقرر شد طی دو هفته آتی یک جلسه تخصصی ویژه با حضور جناب آقای استاندار و نمایندگان ویژه اسوتان در محضور ریاسوت محتورم
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران جهت پیگیری و تصمیمگیری پیشنهادات زنجوان برگوزار و نتیجوه بوه دبیرخانوه شوورا
منعکس گردد.
 -0مقرر شد تخصیص شهرک صنعتی و موقعیت جغرافیایی مطلوب برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط فعال در زمینه چاقو در اسوتان از
سوی دستگاه های اجرایی ذیربط و مقام عالی استان پیگیری و حمایت های الزم دراین خصوص لحواظ شوود .همچنوین ایجواد ،توسوعه و
فعالیت خوشه صنعتی چاقو در استان توسط شرکت شهرک های صنعتی و سایر مراجع ذیربط پیگیری شود.
-4مقرر شد واحدهای تولیدی استان اقالم تولیدی داخل که عیناً نیز به کشور وارد میشود ،را به سازمان صمت معرفی نمایند .لیست اقالم
پس از جمع بندی توسط وزارت صمت به مراجع باالدستی جهت اعمال ممنوعیت واردات منعکس گردد.
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