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سالن جلسات اتاق زنجان

مدت زمان جلسه ( دقیقه )

 /۶۶دقیقه

ص۶۹//۶۹/

 ۶۹/۶۰/۶۶ساعت  //صبح

-تحلیل تهدید ها و فرصت های بخش صنعت استان-تصمیم گیری در خصوص وزن دهی معیار ها و تعیین اولویت معیارهای SWOTچهاردهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  //روز سه شنبه مورخ  ۶۹/۶۰/۶۶با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای محمد تقی
مقدم فرد ،جناب آقای علی کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای حمید فغفوری ،جناب آقای
مصطفی الماسی ،جناب آقای فرزاد عباسی ،جناب آقای ولی اله بیات ،جناب آقای دکتر خاوندگار،جناب آقای عطائیان ،سرکار خانم سیمین
طریقی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
این جلسه با هدف بررسی مشکالت روز صنعت استان و علی الخصوص تکمیل پیش نویس نهایی سند استراتژیک صنعت استان و در ادامه
تعیین اولویت جهت وزن دهی معیار ها برگزار گردید .در این جلسه ضمن طرح موضوعات مهم روز  ،به تحلیل و نظرسنجی در مورد هر یک از
آیتم ها پرداخته شد .و پس از احص اء آرای موافق و مخالف ،کلیه موارد اصالح و پیش نویس نهایی تکمیل گردید .تا در مرحله بعد نسبت به
وزن دهی پر اهمیت ترین تا کم اهمیت ترین آیتم ها تصمیم گیری شود.

جناب آقای مقدم فرد نائب رئیس محترم اتاق زنجان :خوشبختانه پس از بررسی های اجمالی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص
موضوع مشاغل سخت و زیان آور ،پیشنهاداتی نهایی و عملیاتی به شورای گفتگو ارائه و با بازخورد مناسبی از سوی مقام عالی
استان روبرو شدیم به نحوی که مقرر گردید موارد قانونی درخصوص این قانون به شکل صحیحی دراستان اجرا گردد.
باید توجه داشت برای رقابت با صنایع داخلی و بین المللی می بایست شرایط حاکم در استان همگام و همسو با شرایط جهانی
خالصه مذاکرات
جلسه

باشد چرا که در غیر این صورت صنعتگران داخلی توان ادامه فعالیت را نخواهد داشت .همچنین می بایست صنعتگران داخلی
در شرایط محیطی ،کاری ،اقتصادی ،قانونی ... ،یکسان به رقابت با همتای خارجی خود بپردازند .تفاوت های حال حاضر در
قوانین کار ،تولید ،سیاست های تجاری ،شرایط خرید و تهیه مواد اولیه ،و مسائلی از این قبیل زمینه ی رقابت را برای
تولیدگنندگان داخلی غیر ممکن خواهد کرد.
با آزاد سازی اقتصاد برخی از تهدیدات به فرصت تبدیل خواهد شد .بی تردید ثبات نرخ ارز از منظر اقتصاد کالن فاجعه باراست
این درحالی است که ثابت ماندن نرخ ارز دراقتصاد خرد هر چند در کوتاه مدت برای صنایع ما میتواند منجر به بهبود فضای
کسب و کار شود لذا برای ورود به اقتصاد جهانی باید با اعمال تمهیدات ویژه اثرات منفی ثبات نرخ ارز را به حداقل رساند تا از
این مسیر بتوان از مزایای آزاد سازی اقتصاد منتفع شد .تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی پیرامون اقتصاد ،تولید ،صنعت،
کسب و کار تنها با هدف ارائه راهکارهای مناسب ،و بررسی مشکالت صنعت را فارغ از حیطه دولتی است.
زمانی که صنعتگر خارجی با یک پنجم برق مصرفی میتواند  ۷برابر صنایع داخلی تولید کند در چینن شرایطی چگونه میتوان از
تولیدکنندگان انتظار رقابت با رقبای خارجی راداشت .
جناب آقای کالنتری عضو محترم هیات رئیسه اتاق زنجان :با توجه به موقعیت استانهای شمالغرب کشور ،یکی از مشکالت این
استانها ضعف در ناوگان حمل و نقل می باشد از اینرو استان زنجان ضمن بررسی تمام ابعاد این موضوع می بایست نسبت به
وضعیت خود و ارتقای شرایط حمل و نقلی خود اقدامات ویژه ای لحاظ نماید .چرا که کمبود زیرساختهای مورد نیاز و ضعف در
این حیطه می تواند بر صنایع داخلی اثرسوء داشته باشد.

نرخ جهانی نوسانات قیمت نیز ازجمله عوامل اثر گذار برروی واحدهای تولید به شمار رفته و نوسانات جهانی از عوامل تهدید
کننده درصنایع می باشند.
جناب آقای بیات مديرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ :عدم هماهنگی ارگانهای تاثیرگذار در توسعه صنعت یکی از عوامل مهم اثر
گذار در ناوگان تولید می باشد و باید از صدور موارد فراوری نشده به سایر استانها در صنایعی که زنجیره تکمیل آن در استان
موجود است جلوگیری نمود .خروج مواد فراوری نشده از استان و تأمین نیاز سایر استان ها در شرایطی که استان زنجان در
بسیاری از زنجیره های تولید توانمند و دارای زمینه های مطلوبی است مخرب ترین اتفاق در اقتصاد و همچنین ایجاد اشتغال در
استان است.
جناب آقای دکتر خاوندگار دبیر محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران :عوامل تهدیدکننده صنایع را می توان در سه الیه
استانی ،ملی و بین المللی طبقه بندی نمود  .هیچ کدام از این عوامل قابل اغماض نبوده و باید آن دسته از تهدیدات را که خارج
از حیطه تصمیم گیری استان هستند را با نقاط قوت و فرصتهای موجود هم پوشانی نمود.
تصمیم سازی و هدایت و تشویق سرمایه گذاران خارجی ازسوی دولت برای انجام پروژه ها در استان یکی از عوامل بسیار مهم
به شمار می رود .و بی تردید با ورود سرمایه گذاری جدید صنایع استان روند روبه رشدی را خواهند داشت .
عطائیان عضو محترم هیات نمايندگان اتاق زنجان :در حال حاضر اقتصاد کشور مبتنی بر سیاستهای دولتی است و درصورت
درخواست مطالبات انباشته بخش خصوصی مسلماً دولت قادر به پرداخت آن نخواهد بود.
سرمایه گذاران فارغ از نگرش احساسی و قومی منطقه ای معموالً به سمت استانهای همجوار سوق دارند چرا که قطبهای بزرگ
صنعتی همچون تهران و تبریز با داشتن صنایع مادر امکان رشد و توسعه صنایع پایین دستی را به سهولت فراهم می سازد لذا
در استان زنجان که از این حیث پیشرفت چندانی نداشته توقع ایجاد صنایع پایین دستی کمی دور از ذهن می باشد.
با توجه به در آمد تولید ناخالص استان ،اگر در شرایط فعلی هر شهروند ایرانی  /۶۶تومان پول داشته باشد این رقم برای شهروند
زنجان  ۷۶تومان است یعنی  ۰۶واحد ازسطح ملی عقب هستیم و برای پرکردن این شکاف الزم است سطح سرمایه گذاری در
استان افزایش یابد از این رو دولت می تواند با ارائه کمکهای فنی و اعتباری و بهره بانکی پایین تر سرمایه گذاران را ترغیب به
انجام سرمایه گذاری در استان نماید.
عباسی مديرعامل محترم يارادان صنعت :رشد روزافزون تکنولوژی و توجه به فناوری و تکنولوژی جدید یکی از مهمترین عوامل
پیشرفت صنایع استان بوده و بی تردید با رشد تکنولوژی می توان شاهد بهبود و رشد صنایع باشیم .با این حال عدم ورود دانش
روز فنی در بخش های مختلف صنعتی به عنوان یکی از اساسی ترین تهدیدها در آینده نزدیک پیشرفت استان خواهد بود.
می بایست با فراهم سازی زمینه ارتباطات بین المللی نسبت به ورود ماشین آالت روز صنعتی در آسان ترین شرایط گمرکی و
قانونی ،با همکاری و مشارکت سایر استان های پیش رو از قبیل اصفهان ،قزوین ،تبریز  ،اقدام نمود.
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