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دوازدهمین صورتجلسه کمیسیون صنعت
محل تشکیل جلسه

شرکت سنگ مرمرین کسری

مدت زمان جلسه ( دقیقه )

 ۹۸۱دقیقه

-تکمیل تحلیل  SWOTصنعت استان-بررسی مشکالت روز صنعت استان--بررسی عملکرد بانک ها و موسسات مالی استان در پروژه پرداخت تسهیالت رونق تولید

دوازدهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  ۹۱روز شنبه مورخ  ۹۵/۹۹//۴با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای مقدم
فرد ،جناب آقای هاشمی ،جناب آقای کالنتری ،جناب آقای جالل موسوی  ،جناب آقای ولی اله بیات ،جناب آقای داوود مرادخانی،
جناب آقای جالل شریفی ،جناب آقای حمید فغفوری  ،جناب آقای باقر محمدی ،جناب آقای مصطفی الماسی ،جناب آقای اکبر
میرمصطفی ،سرکار خانم سیمین طریقی و جناب آقای ناصر فغفوری (ریاست محترم سازمان صنعت و معدن) و جناب آقای
غالمحسین جمیلی (ریاست محترم اتاق بازرگانی) و جناب آقای دکتر احمدزاده (کاردار محترم بازرگانی ایران در کشور بلغارستان)
در محل شرکت تولیدی سنگ مرمرین کسری (شهرک صنعتی شماره  )۹تشکیل گردید.
این جلسه با هدف بررسی مشکالت روز صنعت استان و علی الخصوص بررسی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت رونق تولید
به بنگاه های کوچک و متوسط در استان برگزار گردید.
جناب آقای ناصر فغفوری رياست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان:
خالصه

ضمن قدردانی از تشکیل جلسات و همت ویژه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی جهت رسیدگی به موضوعات روز صنعت استان

مذاکرات

می توان ادعا نمود تعامالت موثر و همبستگی فزاینده ایی میان بخش خصوصی و دولتی در استان زنجان برقرار است .رسیدگی به

جلسه

مشکالت واحدهای تولیدی در فضای این چنینی با حضور نمایندگان از هردو بخش مذکور یکی از مهمترین نقاط قوت در استان
زنجان می باشد .پیش از این نبود سرمایه گذاری عظیم دولتی در بخش های مهم اقتصادی استان یکی از بزرگترین موانع و ضعف
ها به شمار می رفت .اما در شرایط کنونی پرواضح است واگذاری سرمایه گذاری های عظیم دولت به مجریان خصوصی عامل بهبود
کسب وکار در استان ما شده است .حجم سرمایه گذاری خارجی استان که در سالهای قبل به میزان  ۱۱۱۱میلیارد تومان برآورد
شده بود ،درحال حاضر تا پایان آذرماه سال جاری به میزان  ۴۱۱۱میلیارد تومان رسیده است.
به منظور ترویج حضور سرمایه گذار در استان می بایست کلیه اقدامات مسئولین در راستای بهبود و تسهیل کسب وکار صورت
پذیرد .با ورود سرمایه گذاران خارجی به استان تمام پیشرفت ها و تسهیالت در حوزه کسب وکار حاصل خواهد شد .با توجه به
الگوی خارجی توسعه در کشورهای پیشرفته مشاهده میشود پیشرفت صنایع کوچک و متوسط در قالب صنایع مادر و باالدستی
خود و در قالب یک مجموعه بزرگتر به وقوع پیوسته است .لذا می بایست در کشورمان الگوی حمایت از صنایع کوچک و متوسط
نیز با همین متد اجرایی گردد .با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص ایجاد و راه اندازی شهرک تخصصی سرمایه گذاری
خارجی در استان زنجان این استان ضمن پیشی گرفتن از رقبای خود توانسته است در مراحل پایانی اقدامات احداث و راه اندازی
شهرک خوش بدرخشد.

با توجه به شرایط پرداخت تسهیالت رونق ،لزوماً واحدهایی که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده به بانک ها معرفی گردیده و
کلیه درخواست ها در سامانه بهین یاب با سایر مشکالت فروش ،مدیریتی ،عدم توجیه اقتصادی از سامانه خارج شده اند.در
مجموع  ۰۱۱پرونده ثبت شده در سامانه  ۱۴۱پرونده به شبکه بانکی معرفی و موفق به دریاف تسهیالت شدند .تعداد  ۱۴۱پرونده
باقی مانده به دلیل مشکالت نامبرده دارای شرایط الزم به اخذ تسهیالت نبوده و از چرخه خارج گردیده اند .با توجه به عملکرد
استان در مقایسه با کل تسهیالت کشوری می توان اذعان داشت استان توانسته است به اهداف ترسیمی خود در پروژه رونق
تولیید دست یابد.
مبلغ  ۹۸۱میلیارد تومان از مجموع  ۵۵۱میلیارد تومان در قالب طرح رونق تولید پرداخت شده است .همچنین  ۹۴۱میلیارد تومان
از مهرماه امسال تا پایان سال جاری به واحدهای تولیدی با دارا بودن  ۹۱۱نفر نیروی کار پرداخت شده است .در مجموع مبلغ ۰۱۱
میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه به کارخانجات زیر  ۹۱۱نفر نیروی کار اختصاص یافته است .در این میان
بسیاری از واحدها از جمله شرکت روغن نباتی جهان ،شرکت نیک ریس ،شرکت سابین خودرو فعالیت خود را از سر گرفته اند.
باتوجه به پایان پرونده تسهیالت رونق تولید و عدم دریافت دستورات و ابالغات مشخ

در خصوص تمدید تسهیالت رونق تولید

در سال آتی لذا این موضوع پس از برگزاری انتخابات ضمن هماهنگی اعضاء کمیته ها و کمیسیون های مربوطه تعیین و در دستور
کار این سازمان قرار خواهد گرفت .الزم به ذکر است پس انداز تسهیالت به جهت تسویه بدهی معوقه واحدهای تولیدی در آئین
نامه اجرایی پروژه رونق تولی صراحتاً ممنون اعالم شده و به موسسات بانکی ابالغ گردیده است .لذا در صورت مشاهده مواردی
که از قانون تخدی کرده اند مراتب سریعاً به این سازمان اعالم گردد.
درخصوص تسهیالت ارزی باید اظهار داشت این تسهیالت تنها برای واحدهای تولیدی صادرات محور کاربردی بوده و موثر است.
در صورت تولید محصول با بازار فروش داخلی تسهیالت ارزی برای این دسته از تولیدکنندگان موانعی در پی خواهد داشت.
درخصوص برخورداری از تسهیالت صندوق توسعه ملی باید اذعان داشت یکی از شروط صندوق ،تولید محصول صادراتی است .در
غیر این صورت محصوالت با بازار فروش داخلی شرایط استفاده از منابع صندوق را ندارند.

جناب آقای محمد تقی مقدم فرد رياست محترم کمیسیون صنعت -نائب رئیس اول اتاق بازرگانی :
ضمن عرض خیرمقدم و قدردانی از حضور هریک از اعضاء و به ویژه ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و ریاست محترم اتاق
بازرگانی و کاردار محترم بازرگانی ایران  ،می توان پیشرفت و حرکت رو به رشد سالهای اخیر این استان را ناشی از همت مدیران
ارشد در بخش دولتی هم قدم با فعالین بخش خصوصی دانست .با توجه به اقدامات سازنده و شیوه مدیریتی اتخاذ شده از سوی
ریاست محترم سازمان صنعت و معدن به راحتی میتوان اثرات مثبت در بهبود کسب و کار و رونق تولید را در استان مشاهده نمود.
لذا می بایست این ارتباط و همدلی را پایدار نمود و در جهت پیشرفت و بهبود وضع اقتصادی استان گام بیش از پیش گام برداشت.
در خصوص عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت رونق تولید می بایست به وضعیت پرونده شرکت های دانش بنیان رسیدگی
نمود .چراکه بر اساس آمارهای موجود مشاهده می گردد تعدادی از شرکت های دانش بنیان معرفی شده به بانک ها از سوی سامانه
بهین یاب موفق به اخذ تسهیالت نشده و با موانع و محدودیت هایی از سوی بانک ها مواجه هستند .عدم هماهنگی و اختالف در
شیوه پرداخت تسهیالت میان بانک ها یکی ار مهمترین مواردی است که بایستی به آن رسیدگی کرد .در بسیاری از موارد مشاهده
می گردد پرونده های معرفی شده توسط یک بانک مردود و همان پرونده با شرایط مشابه از سوی بانک دیگر مورد پذیرش قرار
میگیرد.
یکی دیگر از مهمترین موضوعات در عملکرد بانک ها سقف تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی است .با توجه احراز شرایط
صالحیت واحدهای تولیدی به اخذ تسهیالت ،مبالغ مصوب با کسر مقدار به واحدها پرداخت می گردد .همچنین محدودیت منابع
برای آغاز فعالیت دوباره واحدهای تولیدی از دیگر موانع تسهیالت رونق تولید است چرا که به عنوان مثال پرداخت یک میلیارد
تومان تسهیالت برای واحدهای کوچک و متوسط در صورتی که قصد به فعالیت با بیش از  %۴۱ظرفیت خود داشته باشند مبلغی
ناچیز و ناکارا خواهد بود .همچنین باید توجه داشت این مبلغ تسهیالت پیش از این در سال های گذشته مطابق با نرخ ارز ۹۴۱۱
تومان در اختیار متقاضیان قرار می گرفت  .این در حالیست که در شرایط کنونی خرید مواد اولیه و فعالیت مجدد واحدها با
محاسبه نرخ ارز  ۵۱۱۱دالر و سقف تسهیالت به همان میزان سال های قبل توجیه ناپذیر خواهد بود .بازخورد مؤثر پروژه تسهیالت
در صورتی محقق میگردد که منابع مالی بدون محدودیت و با باالترین حد ممکن در اختیار واحدهای نیازمند و توانا قرار گیرد.

کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی آمادگی خود را ضمن همکاری مشترک با سازمان صنعت و معدن جهت پایش و بررسی کلیه
پروندهای مردودی و معرفی شده به بانک ها اعالم میدارد تا از این طریق راستی آزمایی و احراز صالحیت واحدهای تولیدی جهت
اخذ تسهیالت صورت پذیرد.
درخصوص رسیدگی به موضوع تسهیالت ارزی و نوسانات نرخ ارز می توان بیان کرد تغییرات نرخ ارز اثرات مخربی بر فعالیت
متقاضیان تسهیالت ارزی گذاشته است .می توان در خصوص تثبیت نوسان ضمن ارائه پیشنهاد ایجاد و راه اندازی بیمه تسهیالت
ارزی و یا نرخ پایه نوسان و طرح موضوع در شورای گفتگو به تمام ابعاد این موضوع رسیدگی نمود.
درخصوص ترویج سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه گذار در استان میتوان با برگزاری جلسات تخصصی با حضور معاونت
سیاسی و بازرگانی استانداری و همچنین معاونت بازرگانی سازمان صنعت و معدن به همت کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی
در خصوص نحوه ایجاد و ترویج مشوق ها به بحث و تبادل نظر بپردازیم .تخصی

مشوق و امتیازات ویژه در شهرک ها و نواحی

صنعتی ،در مناطق مستعد سرمایه گذاری و کمتر توسعه یافته ،اعطای وام های بال عوض به فعالین حوزه صنعت و تولید ،معافیت
های گمرکی -مالیاتی و موارد مشابه زمینه ساز حضور پر رنگ تر سرمایه گذاران خارجی در استان خواهد بود .لذا می بایست در
این خصوص توجه ویژه ای نمود.
جناب آقای دکتر احمدزاده کاردار بازرگانی ايران در کشور بلغارستان:
علی رغم باور عمومی که ظرفیت ها و پتانسیل های کسب و کار کشور تنها در مرکز استان تهران وجود دارد ،سایر استانها و
شهرستانها دارای ظرفیت ها و قابلیت های بسیار باالیی برای کسب و کار و حضور در بازارهای خارجی هستند .استان زنجان که به
عنوان یکی از مهمترین استانهای فعال و با قابلیت در تجارت داخلی و خارجی می باشد ،از ارتباط بسیار نزدیک و دوستانه ایی در
الیه های مختلف مدیریتی و کارشناسی میان بخش خصوصی و دولتی خود برخوردار است .به استناد همین جلسه به واضح می
توان دریافت که ارتباط مستمری میان تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و مدیران اجرایی برقرار است .لذا می بایست با حمایت و
کمک هرچه بیشتر و تشکیل جلسات این چنینی زمینه را برای ترویج و شناساندن بازارهای خارجی به عالقه مندان استان و
معرفی تولید کنندگان این استان به بازارهای خارجی فراهم نمود.
جناب آقای ولی اله بیات مدير عامل محترم شرکت پارس سوئیچ:
با توجه به معرفی طرح ها با عنوان طرح های دانش بنیان به بانک ها ،مشاهده می گردد اطالعات ثبتی شرکت ها به استناد روزنامه
رسمی ارائه شده از سوی بانک ها مردود اعالم شده و اخذ تاییدیه از تمام اعضاء هیئت مدیره هم در قالب شخصیت حقیقی و هم
حقوقی را شرط ضروری در پرداخت تسهیالت اعالم می گردد.
درخصوص ایجاد بیمه تسهیالت ارزی با توجه به ماده  ۹۱قانون رفع موانع تولید که صراحتاً شرایط پرداخت تسهیالت در آن ذکر
گردیده ،تعیین تکلیف وام های ارزی عطف به ماسبق شده و بدهی سال های قبل با توجه به شرایط روز محاسبه گردیده و مبالغ
سنگینی به تسهیالت گیرندگان ارزی تحمیل می گردد.
با توجه به ایجاد و راه اندازی شهرک اختصاصی سرمایه گذاری خارجی این سوال مورد طرح است  :آیا مزیت ها و جاذبه های
سرمایه گذاری ویژه در شهرک مذکور تعریف شده است؟ به جهت ترویج حضور مخاطبین سرمایه گزار می بایست مزیت های خاص
رقابتی در استان ارائه نماییم .لذا پیشنهاد میگردد توجه ویژه ایی به ایجاد مزیت های ویژه در استان زنجان لحاظ گردد.

 -مقرر گردید کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ضمن همکاری با سازمان صنعت و معدن در خصوص موضوع تسهیالت شرکت هایدانش بنیان و وضعیت پرونده های پرداختی به این شرکت ها ،ضمن جمع بندی اطالعات و دریافت لیست این واحد ها از سازمان به
این موضوع رسیدگی نماید.
 -مقرر گردید در خصوص تخطی بانک ها در خصوص تسهیالت رونق تولید در صورت برخورد موردی ،کمیسیون صنعت اتاقموارد را به صورت مکتوب در اسرع وقت به سازمان معرفی و اعالم نماید تا اقدامات الزم صورت گیرد.
 مقرر گردید وضعیت پرونده واحدهای ناموفق به دریافت تسهیالت جهت پایش جامع از سوی سازمان صنعت و معدن در اختیارتصمیمات يا
مصوبات جلسه

این کمیسیون قرار گیرد تا علل عدم پرداخت و شرایط صالحیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
 -مقرر گردید اجرای قوانین با سهل ترین استنباط همانند سایر استانها در چارچوب اصلی قانون ضمن ایجاد وحدت رویه و همافزایی مشترک میان دستگاه ها و موسسات بانکی در مسیر تخصی

وام صورت پذیرد.

-مقرر گردید دوره ها و بازدیدها برای کارشناسان اعتباری بانک ها جهت توسعه فضای فکری از سوی اتاق بازرگانی و سازمانصنعت صورت پذیرد.
-مقرر گردید در خصوص موضوع تسهیالت ارزی و نوسانات نرخ ارز ،کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ضمن بررسی و مطالعه همهجانبه  ،پیشنهاد خود را مبنی بر ایجاد و راه اندازی بیمه تسهیالت ارزی و تصویب نرخ پایه نوسان به شورای گفتگو استان ارائه و
اقدامات و بررسی های الزم االجرا در شورا صورت پذیرد.
اقدامات الزم

تهیه کننده  :سیمین طريقی

از جانب اتاق
-جناب آقای غالمحسین جمیلی رياست محترم اتاق بازرگانی صنايع معادن و کشاورزی استان-جناب آقای ناصر فغفوری رياست محترم خانه سازمان صنعت معدن و تجارت استان--جناب آقای دکتر احمد زاده کاردار محترم بازرگانی ايران در بلغارستان

-جناب آقای محمد تقی مقدم فرد (مدير عامل محترم شرکت ايران اگزوز  ،رياست محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای علی کالنتری (مدير عامل محترم شرکت زنجان نخجیر-عضو محترم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی)-جناب آقای عبدالمجید هاشمی (مدير عامل محترم شرکت سامان شیمی-عضو محترم هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی)اسامی

--جناب آقای ولی اله بیات (مدير عامل محترم شرکت پارس سوئیچ)

حاضرين در

--جناب آقای جالل موسوی (مدير عامل محترم شرکت کابل کمان)

جلسه

-جناب آقای دکتر مرادخانی (مدير عامل محترم شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی)-جناب آقای سید جالل شريفی (مدير عامل محترم شرکت نیک ريس )-جناب آقای باقر محمدی (مدير عامل محترم شرکت سنگ مرمرين کسری)-جناب آقای حمید فغفوری (مديرعامل محترم شرکت فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان)-جناب آقای مصطفی الماسی (کارشناس محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای سید اکبر میر مصطفی (مديرعامل محترم شرکت پااليش روغن های صنعتی زنگان)-سرکار خانم سیمین طريقی ( کارشناس محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی)-جناب آقای سجاد نباتچیان (رياست محترم خانه صنعت معدن وتجارت استان )--جناب آقای فرزاد عباسی (مدير عامل محترم شرکت يارادان صنعت)

اسامی غايبین
در جلسه

