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اتاق بازرگانی صنایع معادن و
کشاورزی استان زنجان

مدت زمان جلسه ( دقیقه )

 ۵۶۱دقیقه

-تکمیل تحلیل  SWOTصنعت استاندستور جلسه

-بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد اصالح آیین نامه اجرایی ماده  ۰۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر کمیسیون اقتصاد مجلس
--سایر اخبار مهم حوزه صنعت

یازدهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  ۵۱صبح روز دوشنبه مورخ  ۶۶۸۵۵۸۵/با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای
مقدم فرد ،جناب آقای هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی  ،جناب آقای ولی اله بیات ،جناب آقای دکتر مرادخانی ،جناب آقای
جالل شریفی ،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 پیشین
"موضوع سند استراتژیک صنعت استان" به تشریح نتایج حاصله پرداختند .در ادامه پس از تکمیل نقاط ضعف ،با همفکری اعضاء
اولویت بندی و امتیازدهی در خصوص تقدم تأخر آنها مورد تأکید قرار گرفت .توجه ناکافی به تهیه و بروزرسانی اطالعات پایه
استان  ،کمبود نیروی متخصص و ماهر  ،پایین بودن اختیارات بانکها در ارائه تسهیالت  ،ضعف در خوشه های صنعتی استان نیز از
دیگر نقاط ضعف صنعت استان بود که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت .

خالصه

جناب آقای محمد تقی مقدم فرد رياست محترم کمیسیون صنعت اتاق :

مذاکرات

بدلیل وجود مشکالت اداری در بحث سرمایه گذاری و عدم همکاری الزم برخی نهادها و دوایر دولتی در زمینه استقرار صنایع

جلسه

جدید متاسفانه سرمایه گذاری در زنجان به کندی صورت می گیرد و سرمایه گذاران بدلیل برخورداری از امتیازات مختلف درسایر
استانها علی رغم ویژگیهای منح صر به فرد استان تمایل چندانی برای ایجاد کارخانه در زنجان ندارند .همانگونه که پیشتر بیان
شده است جامعه کارفرمایان و کارگران به عنوان دو قطب مکمل در صنعت بوده و باید در کنار هم فعالیت نمایند .مطابق کشورهای
توسعه یافته صنعتی نظیر آلمان این اصل همواره رعایت شده و پایه صنعت بر آن بنا شده است .تعدد اسناد استراتژیک در سطح
استان و کشور با توجه به نیازمندیها و دیدگاه های متفاوت دولتی تدوین شده است .که در جای خود قابل تقدیر است .با این حال
خالء سند تحلیل نقاط قوت ،ضعف،تهدید ها و فرصت ها در بخش صنعت از نگاه بخش خصوصی به همراه دیدگاه های دولتی و
میان بخشی دیده می شود .لذا بر این تصمیم هستیم تا در پایان تدوین این سند  ،عالوه بر ارزیابی ،به پایش و وزن دهی شاخص ها
بپردازیم .هدف اصلی تنها شناسایی و حل نقاط ضعف در استان می باشد .نکته قابل توجه میزان بهره وری در بخش صنعت است.
با توجه به اینکه این نرخ نه تنها در کشور در مقایسه با سایر کشورها کمتر است بلکه نسبت به سایر استان ها نیز وضعیت مطلوبی
برقرار نیست .به دلیل نبود موقعیت های شغلی مناسب بسیاری از نیروهای متخصص و ماهر استان را به مقصد محیطی امن تر ،

پویاتر ترک می کنند .در حال حاضر آمار تکان دهنده ای در خصوص وضعیت مهاجر فرستی در استان برقرار است.هدف ما تغییر
این نگرش و ایجاد محیط امن برای کار و فعالیت و توسعه زمینه های کسب و کار است .استان زنجان به عنوان شهری مهاجر
فرست بوده و عدم پیشرفت صنایع و نبود صنایع مادر تخصصی دلیل اصلی خروج متخصصین از این استان است .عدم جذب
اعتبارات تخصیصی به استان درخصوص ایجاد و راه اندازی کارخانجات بزرگ عاملی دیگر در ضعف صنایع در این استان به شمار
میرود.

جناب آقای ولی اله بیات عضو محترم کمیسیون صنعت :در تدوین اسناد این چنینی عالوه بر سنجش و مقایسه درون منطقه ای
می بایست نگاهی به وضعیت استان های موفق و یا حتی کشورهای موفق در زمینه های مختلف اقتصادی داشت .مقایسه ابعاد
مختلف صنعتی و زمینه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه می تواند راهکار و شیوه های نوین مدیریتی و کنترلی را به فعاالن
داخلی ارائه نماید و درصد تحقق اسناد تحلیل این چنین را ارتقاء دهد .دو عامل اساسی که موجب عدم کارایی صنایع در استان
شده است ،با عنوان حساسیت نامعقول و سختگیری بیش از حد مجریان قانونی به ویژه در سطح کارشناسی معرفی می گردد .در
بسیاری از موارد مجریان دستگاه های اجرایی بخصوص در سطوح کارشناسی قوانین را در سختگیرانه ترین شرایط بکار می گیرند.
همچنین نبود شرکت ها و گروه های مهندسین مشاور و دارای رتبه در رشته های مختلف اقتصادی در استان عاملی مهم در ضعف
صنایع و حل مشکالت به شمار می رود.
جناب آقای جالل موسوی عضو محترم کمیسیون صنعت :لزوم تنظیم اسناد استراتژیک با توجه به نیازها و ویژگی های ساختاری
مناطق و استان ها تعریف می گردد .در تنظیم اسناد استراتژیک به ویژه تحلیل های صنعتی سه فاکتور اساسی ارزیابی ،پایش و
ارائه راهکارهای اصالحی نیز مهم به شمار می رود .یکی از معضالت اصلی میان فعاالن و بخش ها نبود وحدت رویه و دیدگاه
مشترک در پیشبرد امور است .می بایست عالوه بر تقویت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف  ،راهکاری جهت ایجاد وحدت و ترویج
نگاهی مشترک در میان فعاالن ارائه نمود .پایین بودن راندمان و بهره وری در نیروی کار یکی از نقاط ضعف صنعت استان به شمار
می رود .علی رغم تصور عمومی در خصوص وجود نیروی کار ارزان قیمت در ایران متاسفانه  ،پایین بودن راندمان کار عمال قیمت

تمام شده نیروی کار در ایران را باال میبرد نکته ای که کمتر به آن توجه میشود.

جناب آقای دکتر مرادخانی عضو محترم کمیسیون صنعت:
نبود شرکت های مهندسی مشاور درجه اول در استان ،نبود وحدت رویه  ،نبود فن مدیریت درست و به روز ،عوامل تهدیدکننده در
پیشرفت صنایع استان زنجان می باشند .همواره مشاهد شده است مدیران و مسئوالن با توانایی و روابط ویژه بازرگانی توانسته اند
اقدامات مؤثری در بخش بازرگانی ایجاد نمایند ،حال مدیران با جهت گیری های سیاسی توانسته اند در گسترش روابط سیاسی
استان ها موفق عمل نمایند .همچنین مسئوالن با حساسیت های اقتصادی و صنعتی قادر به توسعه و بهبود وضع اقتصاد و صنعت
یک منطقه شده اند .چنانچه در جهت توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی استان می اندیشیم و به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف
و حل آنها هستیم می بایست این اصل را مد نظر قرار داده و از مسئوالن و مدیران متخصص و توانمند در زمینه اقتصاد ،بازار،
صنعت ،تجارت و توسعه بهره ببریم .همواره به دنبال دستیابی آسان و سریع به خواسته ها بوده و هستیم و این بزرگترین نقطه
ضعف افراد در جامعه است .می بایست با تشخیص راه حل های منطقی به دنبال برطرف کردن نواقض خود باشیم .در حال حاضر
کشور و استان زنجان با مشکل عدم توانایی در مدیریت منابع آبی مواجه است .نبود سیستم های نوین آبیاری ،تغذیه و انشعاب در
اراضی ،نبود مهندسان خبره و صاحب ایده عاملی مهم در تشدید مشکالت در چند سال آینده خواهد بود .با توجه به گردش مالی
 ۴میلیارد دالری صنعت فرش در دنیا ،مشاهده می شود کشور ایران با دارا بودن سابقه و توانایی در این زمینه حتی نتوانسته سهی
بیش از  ۵/درصد را به خود اختصاص دهد .در این میان سهم فرشبافان استان زنجان و صنعت فرش استان تا چه میزان است .به
نظر می رسد بررسی همه جانبه به مشکالت اساسی و بنیادی در سطح استان راهکار حل نواقص و بهبود شرایط باشد.

کمبود منابع آب و عدم وجود مدیریت در استفاده بهینه از منابع زیرزمینی یکی از مهمترین چالشهای صنعت استان است و تاکید
باید هر چه زودتر با استفاده از تکنولوژیهای جدید فکری به حال آن کرد  .در تکمیل تدوین این سند به کارگیری تکنیک تحلیلی
 BENCHMARKINGبسیار مهم و حیاتی است .مقایسه ای میدانی از نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت های استان ها و
کشورهای موفق نه تنها دقت این سند را افزایش داده بلکه دید روشنی از وضعیت صنایع استان در منطقه و کشور ارائه می نماید.

جناب آقای فرزاد عباسی عضو محترم کمیسیون صنعت :با توجه به ماهیت صنایع کوچک و متوسط به نظر می رسد ایجاد و
راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه کمی دشوار بوده چرا که در تقابل معنایی با نوع فعالیت این صنایع است و ذاتاً
اجازه توسعه و بسط آنها را به فعالین نمی دهد .می توان با ایجاد و راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک در سطح کشور و
یا به صورت منطقه ای در نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی این امکان را برای صنایع کوچک و متوسط فراهم کرد تا
عالوه بر انجام مطالعات تحقیقاتی در خصوص توسعه فعالیت و ارتقاء کار خود اقدام نمایند .همچنین به نظر می رسد
تشکیل کمیته ای در قالب کمیته رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در اتاق بازرگانی ضروری
است .در حال حاضر فعالیت واحد های تحقیق و توسعه که با عنوان رسمی  R&Dمرسوم بوده ،با انجام تحقیقات و
مطالعات در جهت توسعه صنایع قدم بر می دارند .تعریف  D&Dکه نوع دیگری از این فعالیت هاست با مفهوم طراحی و
توسعه معرفی می گردد .می توان در زمینه نیز وارد شد .با ایجاد و راه اندازی واحدهای مهندسی طراحی و توسعه زمینه
را برای گسترش و بهبود فعالیت واحدهای صنعتی ایجاد نمود.

-مقرر گردید سند تحلیل  SWOTبا تحلیل  BENCH MARKINGضمن بررسی وضعیت صنایع در استان ها و کشورهایهمسایه تکمیل و ارائه گردد.
-مقرر گردید در خصوص رسیدگی به مشکالت و موانع پیش روی صنایع استان ،اتاق بازرگانی ضمن بررسی جوانب و شرایطتصمیمات يا

موجود ،در صورت امکان جهت تشکیل " کمیته ای ویژه رسیدگی کننده " اقدام نماید.

مصوبات جلسه

-مقرر گردید در جلسه آتی  ،تحلیل بخش تهدید  SWOTدر صحن جلسه مورد بررسی قرار گیرد.-مقرر گردید در خصوص مشکالت کمبود منابع آب استان و عدم وجود مدیریت در استفاده از آن موضوع به طور ویژه درجلسات و کارگروه های اتاق طرح و بررسی گردد.

اقدامات الزم

تهیه کننده  :سیمین طريقی

از جانب اتاق

-جناب آقای محمد تقی مقدم فرد (مدير عامل محترم شرکت ايران اگزوز  ،رياست محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای عبدالمجید هاشمی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)اسامی

--جناب آقای ولی اله بیات (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)

حاضرين در

--جناب آقای جالل موسوی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)

جلسه

-جناب آقای دکتر مرادخانی ( عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای فرزاد عباسی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)--جناب آقای سید جالل شريفی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی )

--سرکار خانم سیمین طريقی ( عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)

-جناب آقای مصطفی الماسی ( عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای علی کالنتری (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)اسامی غايبین
در جلسه

--جناب آقای باقر محمدی (عضو محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)

