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اتاق بازرگانی صنایع معادن و
کشاورزی استان زنجان
 ۱۳/دقیقه

-تکمیل تحلیل  SWOTبخش صنعت استان-بحث و بررسی پیرامون مشکالت بخش صنعت استان-مرور اخبار روز صنعت استان-سایر مواردهشتمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  ۱۱صبح روز شنبه مورخ  /۴۹۵۹۳۱با حضور هیأت رئیسه محترم کمیسیون
جناب آقای مقدم فرد و اعضای محترم مدعو در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاوری استان زنجان تشکیل
گردید.
جناب آقای مقدم فرد در ابتدا ضمن عرض خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه ،به بیان موارد مورد بررسی در جلسه
مذکور و زمان بندی بخش ها پرداخت .ایشان تکمیل هر چه سریع تر برنامه راهبردی بخش صنعت را مورد توجه قرار داده
و از اعضا محترم خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اصالحات و تکیل برنامه راهبردی صنعت شد.
با توجه به هدف تعیین شده در تقویت قوای اجرایی و مشارکتی این جلسات و حضور پررنگ تر افراد و فعالین اقتصادی
استان در این کمیسیون  ،معرفی افراد خبره و صاحب نظر از بخش های معدن و روی و صنایع غذایی تا جلسه آتی
کمیسیون از سوی اعضای محترم مورد تأکید ایشان قرار گرفت .حضور افرادغیر دولتی و با نگاهی فراتر از دید کارمندی
چاره ای موثر در پیشرفت فعالیت این جلسات خواهد بود .وی با اشاره به برنامه در حال تدوین کمیسیون صنعت با عنوان

خالصه مذاکرات جلسه

تحلیل نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهدید ها  ،نگاه بخش خصوصی را نگاه غالب بر این طرح دانست .
انعقاد تفاهم نامه مشارکت درزمینه صنعت برق ایران با صندوق ضمانت صادرات انگلستان  ،کاهش نرخ سود تسهیالت
صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین جزئیات خبر در خصوص ابالغیه اعطاء تسهیالت به واحدهای نیمه فعال و تعطیل به
عنوان تیتر مهم اخبار قرائت و به بحث و نظرخواهی در خصوص موارد پرداخته شد.
در ادامه به مرور ابالغیه بانک مرکزی در زمینه رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی همچنین بررسی ماده  ۲۹قانون
مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافت.
در ادامه موضوعاتی در خصوص محصوالت دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها ،ضرورت تشویق واحدهای صنعتی در
جهت ثبت واحد و محصوالت خود به به عنوان شرکت های دانش بنیان  ،آمار جامع تهیه شده از واحد های صنعتی توسط
مرکز آمار بسیج به صورت حضوری  ،لزوم تبیین وظایف و رسالت های کمیسیون صنعت در خصوص اخبار و نحوه بهره
مندی از فرصت ها و همچنین استقرار پارک استانی که به تأیید و تصویب استاندار محترم رسیده  ،پرداخته شد.
و قسمت پایانی جلسه به تکمیل و تحلیل  swotبخش صنعت استان اختصاص یافت.
 .۱مقرر گردید با توجه به توضیحات مبسوط جناب آقای مهندس فرزاد عباسی در خصوص شرکت های دانش بنیان و

تصمیمات يا مصوبات
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شرایط دانش بنیان شدن و موانع و مشکالت در این زمینه  ،ایشان پیشنهادات و راهکارهای خود را در خصوص شرکت
های دانش بنیان و همچنین حمایت های معنوی از این شرکت ها و موسسات دانش بنیان را به صورت مکتوب به دبیرخانه
کمیسیون صنعت ارائه نموده تا در جلسات آتی جهت بهره گیری و طرح اقدامات مورد بررسی قرار گیرد.
.۳مقرر گردید با عنایت به قرائت بند  ۳ماده  ۲۹قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ارتقاء سالمت و مهارت کارکنان

در فضای واحدهای تولیدی در صحن کمیسیون و با توجه به مشکالت مطروحه از سوی مهندس موسوی در خصوص موانع
پیش امده برای واحد صنعتی ایشان که مرتبط با بند  ۳ماده  ۲۹قانون فوق بوده ،ایشان پشنهادات و راهکارهای خود را در
قالب گزارش مکتوب به دبیرخانه کمیسیون صنعت جهت بررسی و در صورت لزوم ارائه به شورای گفتگو اعالم نماید.
.۲پیشنهاد گردید تا هیأت رئیسه محترم با توجه به اهمیت ارائه آمار های قابل استناد در پایش و تحلیل فضای کسب و
کار و با عنایت به وظایف ذاتی اتاق بازرگانی در جمع آوری آمار ها و اطالعات اساسی تحلیلی و همچنین ایجاد مرکز
تحقیقات و بررسی های اقتصادی دراتاق زنجان که با همت ریاست محترم در این دوره شکل گرفته است و لزوم ایجاد
پایگاه آماری و تحلیلی فضای کسب و کار در ذیل فعالیت های این مرکز احساس می شود ،ایجاد این مرکز و از سرگیری
فعالیت های آن را جز اولویت های کاری اتاق قرار دهند.
.۵پیشنهاد می گردد با توجه به طرح اخبار مهم روز در صحن کمیسیون و عدم اشراف موضوعی اعضا قبل از جلسات به
اخبار منتخب مورد بحث در جلسه  ،شبکه ارتباطی مجازی ( کانال تلگرام) کمیسیون صنعت اتاق با عضویت اعضای
کمیسیون تشکیل گردد تا کلیه اخبار و رویدادهای اقتصادی قب ل از جلسات از این طریق اطالع رسانی شده و منتشر
گردد و اعضا با پیش زمینه فکری نسبت به سرتیتر اخبار در جلسه حضور بهم رسانند .
اقدامات الزم از جانب
اتاق

دارای اقدام به شرح مقابل

جناب آقای مقدم فرد رئیس کمیسیون صنعتجناب آقای عبدالمجید هاشمی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانیجناب آقای نیما ظهیریان دبیر محترم کمیسیوناسامی حاضرين در
جلسه

جناب آقای جالل موسوی مدیر عامل شرکت کابل کمان جناب آقای داوود مرادخانی استاد محترم و عضو مدعو کمیسیونجناب آقای فرزاد عباسی مدیر عامل محترم شرکت یارادان صنعت و عضو مدعو کمیسیونجناب آقای جالل موسوی مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل کمان و عضو کمیسیونجناب آقای مصطفی الماسی کارشناس محترم و عضو مدعو کمیسیونسیمین طریقی کارشناس صنایع اتاق بازرگانی زنجان-جناب آقای علی کالنتری مدیر عامل محترم شرکت نخجیر و عضو کمیسیون

اسامی غايبین در جلسه

-جناب آقای باقر محمدی مدیرعامل محترم شرکت سنگ مرمرین کسری و عضو مدعو کمیسیون

