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-تکمیل تحلیل  SWOTصنعت استان-بررسی مشکالت و موانع در خصوص اخذ عوارض مختلف از واحدهای تولیدی و صنفی استان--سایر موارد

دهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  /۳صبح روز شنبه مورخ  ۵۹//۳///با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای مقدم
فرد ،جناب آقای کالنتری ،جناب آقای هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای مصطفی الماسی ،جناب آقای ولی اله بیات،
جناب آقای باقر محمدی ،جناب آقای فرزاد عباسی و سرکار خانم سیمین طریقی در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد.
جنابآقای مقدم فرد ضمن ابراز خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه ،ابتدا با مروری بر موارد مورد بحث در جلسات و کمیته های
کارشناسی موضوع مشاغل سخت و زیان آور به تشریح نتایج حاصله پرداختند .در ادامه مشکالت و موانع اخذ عوارض از واحدهای
تولیدی و صنفی و همچنین تحلیل سند استراتژیک صنعت استان مورد بحث و بررسی اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت .پس از
مرور موارد یادداشت شده در بخش اهداف (/۵مورد)  ،تمامی موارد مجدداً مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و با همفکری اعضاء
چندین مورد به عنوان نقاط ضعف شناسایی شده و به بخش نقاط ضعف اضافه گردید .آنچه که در بخش اهداف به تأیید اعضاء
رسید تنها یک هدف ارتقاء رتبه استان به جمع  /استان برتر کشور بود.
خالصه

جناب آقای محمد تقی مقدم فرد رياست محترم جلسه :

مذاکرات

پس از بحث و بررسی و پیگیری های کارشناسی و تشکیل جلسات متعدد در زمینه مشاغل سخت و زیان آور توانستیم تا حدودی

جلسه

مسیر را برای انجام و اجرای درست قانون و برطرف کردن موانع هموار سازیم .پیشنهادات متعددی می توان ارائه نمود .برای مثال
انجام آزمایشات ادواری برای کارگران ،راه حلی در شناسایی و درمان آسیب های جسمی و روحی می باشد .تاکید ما در گام اول
اجرایی شدن قانون و در مرحله دوم پیشنهاد اصالح آن می باشد .در الگوی توسعه اقتصادی می توان از کشورهای توسعه یافته از
قبیل ترکیه ،هند ،چین ،برزیل کمک گرفت .همچنین پیشنهاد میگردد سرپرستان و سرکارگران در واحدهای تولیدی در امر زمان
سنجی و سنجش فعالیت و استمرار دخیل بوده و در گزارشات بازرسان همانند سایر کارگران مورد ارزیابی قرار گیرند .تفاوت سطح
فعالیت بین سرپرست شیفت با نیروهای زیرمجموعه خود در جنس کار و شدت عوامل معضلی اساسی است .چرا که هردو گروه
تعهد به انجام یک نوع کار را داشته و تنها در بازه حضورشان تفاوتی دیده می شود .درخواست میگردد تمامی اعضای حاضر در
جلسات و بخصوص در این کمیسیون به سبب اهداف و فعالیت اصلی این کمیسیون هرگونه پیشنهاد ،نظر ،انتقاد ارائه گردد تا به
طور کارشناسانه در اینجا مورد بررسی قرار گیرد .هدف از تشکیل کمیته ها ،نشست ها و جلسات هم فکری ،هم اندیشی و تقابل
دیدگاههای کارشناسی است .می بایست در ابتدا نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصت ها در بخش های مختلف شناسایی شده و بعد
به ارائه پیشنهادات و انتقادات بپردازیم .لزوم تدوین سند استراتژیک هم بر همین اساس است .عدم اتحاد ،هماهنگی و تجمیع نظر
میان نمایندگان مردمی ،مسئولین ،متخصصین و صاحبان امر مشکل اصلی استان زنجان است.

علل تدوین سند استراتژیک استان بسیار حائز اهمیت است .ایجاد طوفان فکری و حرکت تیمی به منظور اتخاذ یک رویکرد
مشترک در مطالبات بخش صنعت استان از مهمترین اهداف تدوین این سند می باشد .متاسفانه تاکنون هیچ گونه وحدت رویه در
اخذ مطالبات بخش صنعتی استان شکل نگرفته است از این رو این کمیسیون می تواند با تدوین این سند نقاط ضعف و قوت
صنایع استان را استحصاء و معضل بیکاری استان را از میان بردارد .حرکات فردی در زمینه ایجاد ظرفیتهای تجاری محکوم به
شکست خواهند بود و متاسفانه بسیاری از آمارهای ارائه شده از سوی سازمانهای دولتی مغایر با واقعیتهای موجود جامعه می باشد.
جمع بندی و تهیه این سند از سوی بخش خصوصی که متولیان اصلی تولید در جامعه محسوب میشوند می تواند بسیار راهگشا
باشد .چشم انداز اصلی تدوین سند استراتژیک زنجان ،ارتقاء جایگاه صنعت استان و پیوستن به جمع  /استان برتر صنعتی کشور
می باشد .پیشنهاد می گردد جهت سهولت پرداخت وام به واحدهای تولیدی ،مرحله پایش طرحها در اتاق بازرگانی زنجان صورت
گیرد .چرا که در حال حاضر متاسفانه بانک های استان با اخذ وثائق سنگین و عدم قبول محل طرح بعنوان وثیقه امکان بهره مندی
تولیدکنندگان از منابع بانکی را با مشکالت عدیده ای مواجه نموده اند .پس از تدوین و تهیه طرح های امکانسنجی به منظور اخذ
تسهیالت بانکی که از سوی متقاضیان در اختیار بانک ها و موسسات مالی قرار می گیرد  ،در اکثر موارد طرح ها مردود اعالم شده
و با پرداخت تسهیالت مخالفت می گردد .پس از راه اندازی سامانه بهین یاب جهت بهبود رونق اقتصادی و حمایت از بنگاه های
کوچک و متوسط ،مشاهده می شود بسیاری از واحد های تولیدی معرفی شده به بانک ها که از سوی سازمان صنعت معدن و
تجارت تأیید صالحیت شده و در کارگروه های ستاد تسهیل شناسایی شده اند ،توسط بانک های عامل رد صالحیت شده و
پرداخت تسهیالت تنها در صورتی انجام می گیرد که اسناد معتبر ملکی دیگری به استثنای سند محل طرح ها و کارخانه به بانک
عامل ارائه گردد .عدم اعتبار دهی به اسناد معتبر محل طرح ها و کارخانه ها به ازای وثائق بانکی معظلی مهم در تضعیف صنایع
محسوب می گردد .به منظور حل این مشکل ،پیشنهاد گردید اتاق بازرگانی به همراه سایر نهاد ها و دستگاه ها تدبیری اتخاذ نماید
تا در خصوص اعطا ء تسهیالت به واحدهای تولیدی که از طریق سامانه بهین یاب به بانک ها معرفی شده اند و از شرایط دریافت
تسهیالت برخوردارند ،بانک های عامل اسناد و وثائق جدیدی بابت پرداخت تسهیالت درخواست ننموده و سند محل طرح
کارخانه را به عنوان سند معتبر اعتبارسنجی نموده و به عنوان وثیقه معتبر بانکی اخذ نمایند.

جناب آقای کالنتری عضو هیات رئیسه اتاق زنجان:
استان زنجان به عنوان اولین استانی است که در هیات های حل اختالف مالیاتی بدلیل بی طرف بودن قاضی ،آراء به نفع
تولیدکنندگان صادر میگردد .متاسفانه بدلیل بروکراسی اداری تاکنون نتوانستیم  ۹۳درصد مشکالت تولید را حل نمائیم .استفاده
از متخصصین و بازنشستگان اداره مالیاتی بعنوان کارشناسان قرار تحقیق می تواند در احصاء نتایج کارشناسانه مؤثر واقع گردد.
متاسفانه با بکارگیری شاغلین غیرکارشناس در این اداره عمال قدرت اظهار نظر واقعی برروی پرونده ها تحت شعاع قرارمیگیرد .در
صورت حل موانع و مشکالت این چنینی بسیاری از مشکالت بخش صنعت استان به خودی خود مرتفع خواهد شد و نیازی به
تدوین و تحلیل اسناد مدیریت استراتژیک متعدد توسط نهادها و سازمان ها نخواهد بود.

جناب آقای ولی اله بیات عضو محترم مدعو کمیسیون صنعت:
در خصوص نحوه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور ،عدم اطالع کارشناسان اداره بهداشت ،نبود کارشناسان ماهر در زمینه
زمان سنجی ،نبود تعاریف درست از کارگر نرمال ،عدم توجه به شدت فعالیت کارگران (کند بودن و تند بودن در انجام کارها) ،عدم
توجه به گزارشات ثبت شده در سیستم های بازرسی امنیتی مستقر در واحدها از جمله دوربین های مدار بسته ،عدم انطباق
ارزیابی ها با زمان واقعی فعالیت کارگران از جمله مشکالتی است که در این حوزه می توان برشمرد .معرفی و انتصاب مهندسان
زمان سنج ،کمک گرفتن از تعاریف کارگر نرمال میتواند در اقدام و اجرای صحیح این قانون راهگشا باشد.
برای رقابتی شدن تولید و اقتصاد کشور می بایست شرایط رقابت پذیری برقرار گردد .عدم تعمیم قراردادهای کاری به زمان قبل یا
بعد از تاریخ قرارداد (فی مابین نیروی کارگر و کارفرما منعقد گردیده است که برای مدت محدودی فعالیت در آن کار توسط کارگر
صورت گرفته و پس از آن در فعالیت دیگری مشغول بوده و یا مسئولیت کاری ایشان تغییر کرده) در این قانون می بایست مورد

توجه ویژه قرار گیرد .همچنین باید توجه داشت که تمدید قراردادهای کاری به منزله استخدام دائم نیروی کار نیست .تنها فسخ
قرارداد قبل از پایان دوره قرارداد غیرقانونی است .همچنین برای برطرف نمودن موانع پیش رو شناسایی عوامل و قوانین مخل
کسب وکار امری مهم بوده که می بایست توسط اتاق های فکر ،تشکل ها و به ویژه اتاق بازرگانی و این کمیسیون صورت گرفته و
منعکس گردد.
همه اتاقها موظفند قوانین مخل را شناسایی و اعالم نمایندو این در حالی است که در طی  /سال گذشته اتاق زنجان اقدام ویژه ایی
دراین خصوص نداشته و حتی یک مورد هم قانون مزاحمی برای تولید و صنعتگر معرفی نشده است.
جناب آقای جالل موسوی عضو محترم کمیسیون صنعت:
 8ساعت فعالیت در روز برای کارگران تعریف شده است .طول زمان فعالیت کارگران موضوعی مهم محسوب می شود .توجه به
اینکه کارگر در مجموع  8ساعت حضور خود در محیط کار به چه میزان در ایستگاه سخت و زیان آور فعالیت دارد از مواردی است
که باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد .همچنین تعمیم کارگر مشمول صفت سختی به سابقه کاری وی در سال های قبل که در مکان
های دیگری مشغول به کار بوده از اشتباهات رایجی است که از سوی کارشناسان و ارزیابان دیده می شود .ارزیابی کار و زمان و
تفهیم مباحث این چنینی به کارشناسان کمیته بدوی و تجدیدنظرکمی دشوار به نظر می رسد و شاید غیر دسترس و سخت باشد.
بهتر است این امر توسط خود واحد صورت گرفته و چکیده گزارشات به زبان ساده تر و قابل فهم به کارشناسان ارزیاب ارائه گردد.
تدوین مدیریت استراتژیک در کل بخش های صنعت استان می بایست مورد توجه قرار گیرد .در گام اول برای دستیابی به این
مدیریت پیشنویس اولیه  SWOTتهیه شد .هدف اصلی پیوستن زنجان به جمع  /استان برتر صنعتی کشور است .پس از آن نیز
باید در خصوص اجرا و پایش استراتژی به یک نظر کلی رسید.
با توجه به تعدد سندهای استراتژیکی که پیش ازاین توسط دستگاهها و نهادهای مختلف تهیه گردیده است احتمال تقابل برنامه
بخش خصوصی که متعلق به اتاق است با بخش دولتی نیز ممکن می باشد .برای حل مغایرت ها و اشتراکات ،عنوان احتمال تقابل
در بخش تهدیدها می توان منظور نمود.
جناب آقای فرزاد عباسی عضو محترم کمیسیون صنعت:
موضوع طرح مسئله حائز اهمیت است اما تعیین سناریو و نقطه شروع و پایان در طرح ها مهم تر است .توجه به این بخش در قالب
فعالیت های بعدی کمیسیون مورد درخواست است .اینکه چگونه پیگیری ها صورت گیرد ،نهادهای همکار چگونه تعیین گردند،
اقدمات از کجا شروع و به کجا ختم گردد ،آلترناتیوهای احتمالی چیست و چگونه تعیین گردد از نکاتی است که می توان به آن
اشاره نمود .برش کمیسیون صنعت قابل توجه است و از آنجایی که این جزئیات تاکنون تعیین نشده و اقدامی در خصوص آن
صورت نگرفته می توان بعد از این توسط این کمیسیون به حل آن پرداخت.
با توجه به رسالت اتاق در کمیته های بهبود کسب و کار که از سوی اتاق ایران نیز قابل پیگیری است ،اعتباری مهم در تحقق این
اهداف است .به طور خالصه تعریف سناریو ،طرح رویه ،تدوین پیشنویس و درنهایت اقدام و اجرا فرایند اصلی در مدریت
استراتژیک است.
تمامی جزئیات می بایست شناسایی شده و اصالح گردد تا برش استانی مدیریت استراتژیک در صنعت حاصل شود .تکثرپذیری
افکار و نظرات صورت گیرد .حتی می توان با دعوت از نمایندگان بخش دولتی در کنار افرادی که در بطن صنعت هستند و همچنین
با دعوت از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه یک سند باالدستی معتبر در اتاق تدوین گردد که قابلیت اجرایی داشته باشد .حتی
در این بین ممکن است تقابلی در نظرات و افکار دولتمردان با نظرات نمایندگان بخش خصوصی دیده شود و رد برخی موارد بدتر
باشد .با هم اندیشی و هم گروهی بایستی سند قابل اجرا نوشت.
جناب آقای الماسی عضو محترم کمیسیون صنعت:
تعدد برنامه های مدیریت استراتژیک توسط نهادها مهم است که می بایست جدی گرفته شود .می توان اصالح اسناد تدوین شده
پیشین را که از دستگاه های مختلف از جمله استانداری ،سازمان صنعت و معدن و غیره منتشر شده را جایگزین فرآیند تدوین
اسناد جدید در قالب بخش خصوصی نمود .اتاق بازرگانی مجری این استراتژی ها نیست و توان اجرای آنها را ندارد .تنها می توان

در زمینه پیشنهاد و اصالح وارد شد .به هر میزان که اسناد تدوین شده کمتر باشد ،پیگیری آنها آسانتر خواهد بود.
برای اجرای استراتژی الزامات نرم افزاری ،ظرفیت های استراتژی پذیر ،دیدگاه های استراتژی پذیر مورد نیاز است .اگر اشخاص
استراتژیست باشند احصاء دیدگاه های استراتژی محور ،ذهن های خالق سهل الوصول تر است .در نتیجه آسان تر به اهداف بلند
مدت خود از جمله ارتقاء رتبه در اقتصاد خواهیم رسید.
جناب آقای باقر محمدی عضو محترم کمیسیون صنعت:
در مقایسه با نوشتن طرح جدید نقد طرح های قبلی و ادغام آنها بهتر و موثرتر است .درخواست می گردد از کلیه افراد متخصص
در زمینه های مختلف دعوت به عمل آید تا در جلسات حضور داشته باشند .مشکل روابط بین دستگاهی بسیار آزار دهنده است و
در بسیاری موارد مشاهده می گردد که دستگاهها و نهادها به دنبال تدوین سند به عنوان خروجی و نقطه ی مثبتی در عملکرد
خودشان هستند .تدوین اسناد این چنینی بدون توجه به رسالت آن و اقدامات متعاقب امری بیهوده است .بهتر است از تعدد منابع
کارشناسی در این خصوص جلوگیری کرد.
جناب آقای يوسفی اصل عضو محترم میهمان کمیسیون :
با توجه به ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان زنجان و حضور دانشگاه های پژهش محور و مطرح در استان ،خالء پتانسیل علمی
دانشگاهی به عنوان نقطه قوت در این سند به چشم می خورد .همانطور که در تدوین برند زنجان توجه ویژه ای به توان علمی و
دانشگاهی استان اشاره شده و در این مسیر حرکتی صورت گرفته است ،لذا پیشنهاد می گردد ظرفیت و پتانسیل علمی تحقیقاتی
استان در بخش نقاقط قوت منظور گردد.

-مقرر گردید جلسات این کمیسیون به منظور پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی ماهانه دوبار تشکیل گردد.-پیشنهاد گردید با دعوت از نمایندگان بخش دولتی و نمایندگانی از سازمان برنامه در کنار سایر اعضا در این کمیسیون ،یکسند باالدستی معتبر در اتاق تدوین گردد که قابلیت اجرایی داشته باشد.
-پیشنهاد گردید تمامی اعضا نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص بخش های تحلیل استراتژیک به کمیسیون ارائهتصمیمات يا
مصوبات جلسه

نمایند.
-پیشنهاد گردید اسناد نوشته شده پیشین در خصوص مدیریت استراتژیک بخش های مختلف اقتصادی استان که توسط نهاد هاو سازمان های مختلف تدوین و ارائه گردیده است ،بازبینی و پیشنهادات اصالح در خصوص مواردشان ارائه گردد.
-پیشنهاد گردید اتاق بازرگانی به همراه سایر نهاد ها و دستگاه ها تدبیری اتخاذ نماید تا در خصوص اعطاء تسهیالت به واحدهایتولیدی که از طریق سامانه بهین یاب به بانک ها معرفی شده اند و از شرایط دریافت تسهیالت برخوردارند ،بانک های عامل اسناد
و وثائق جدیدی بابت پرداخت تسهیالت درخواست ننموده و سند محل طرح کارخانه را به عنوان سند معتبر اعتبارسنجی نموده و
به عنوان وثیقه معتبر بانکی اخذ نمایند.

اقدامات الزم
از جانب اتاق
جناب آقای محمد تقی مقدم فرد (مدير عامل محترم شرکت ايران اگزوز  ،رياست محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)
اسامی
حاضرين در
جلسه

-جناب آقای علی کالنتری (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای عبدالمجید هاشمی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای باقر محمدی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)--جناب آقای ولی اله بیات (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)

-جناب آقای مصطفی الماسی ( عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای جالل موسوی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-سرکار خانم سیمین طريقی ( عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای فرزاد عباسی (عضو محترم مدعو)-جناب آقای يوسفی اصل (عضو محترم میهمان)-جناب آقای سید جالل شريفی (عضو محترم مدعو)-جناب آقای داوود سقائی (عضو محترم مدعو)اسامی غايبین
در جلسه

