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مشروح مذاکرات
هفدهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  ۵۲/11/۶۹با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای محمدد تید
میدم فرد ،جناب آقای عل کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید هاشم  ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای ول اله بیدا  ،جنداب آقدای حمیدد
فغفوری ،جناب آقای جالل شريف  ،جناب آقای فرزاد عباس  ،جناب آقای مهدی حسن (نماينده آقای حیدری) ،سرکار خانم سیمین طريید در
محل سالن جلسا اتاق بازرگان تشکیل گرديد .اين جلسه با هدف رونماي از سند برنامه ريزی استراتژيک توسعه بخش صنعت و معدن اسدتان
برگزار گرديد .سند مذکور با همت و تالش ب وفیه و ضمن برگزاری جلسا متعدد کارشناس از سوی اعضای کمیسیون به مد بیش از  ۶سال در
دست تهیه و تنظیم بوده است.
جناب آقای مقدم فرد ریاست محترم کمیسیون صنعت  :با توجه به انتشار خبرهای مهم در خصوص معافیدت هدای مالیدات و بخشدودگ جدرا م
مالیات  ،از اعضای کمیسیون درخواست م گردد نظرا و تحلیل های کارشناسانه خود را به طور مکتوب و رسم به اين کمیسیون ارا ه نمايندد.
چرا هیچگونه معافیت برای آن دسته از واحدهای صنعت

که در طول سالها با اعمال فشار ها و مشکال تحريم توانسته اند سرپا مانده و به حیا

خود ادامه دهند منظور نم گردد؟ چرا مسئولین نسبت به تشويق و حمايت اين افراد همت نم کنند؟ در کشور بخش اعظم از صنايع و کارگاه
های کوچک و متوسط که آسیب پذير هستند توانسته اند به هر طريی با اعمال تکنیک های مديريت و کنترل از فعالیت و تولید خود نگهبدان
کنند .حت در شرايط حاد اقتصادی با وجود تحريم ها ،مشکال مالیات  ،تأمین اجتماع به فعالیت خود ادامه داده اندد و مدانع از افدزايش ندرخ
بیکاری در کشور شده اند .پیشنهاد م گردد معافیت های ويژه در حوزه های مختلف اعم از مالیا  ،بانک ،تأمین اجتماع  .. ،برای ايدن دسدته از
واحد ها در کارگروه ها و کمیته های استان طرح و به تصويب رسد .شناساي اين واحد ها در گام اول و اعمال تخفیفا ويژه برای آنهدا در قالدب
طرح ،اليحه و يا هر سند قابل اجرا مورد درخواست فعاالن بخش خصوص

است .حمايت برابر واحد های تولیدی سابیه دار در کندار واحدد هدای

جديد االحداث م بايست مورد توجه خاطر مسئولین و دست اندرکاران امر اجرا و نظار قرار گیرد .در اجرای قانون مشاغل سدخت و زيدان آور
اتاق بازرگان به همت کمیسیون صنعت جلسا متعددی با ادارا ذيربط برگزار به نتايج مفیدی دست يافت .نتايج مورد توافق هر سه دستگاه در
قالب مصوبا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص نیز به تصويب و تأيید نهاي رسیده است اما همچنان شاهد هستیم در اجدرای آن ضدعف و
کاست هاي وجود دارد .اجرای يکنواخت و هماهنگ دستگاه ها ( اداره کار ،دانشگاه علوم پزشک و تأمین اجتماع ) مورد درخواسدت و انتظدار
بخش خصوص است .تا از اين طريق از تبعا آت اين قانون آسیب جدی که به تولید و صنعت وارد کرده است جلوگیری نمايیم .م توان با دعو
از صنعتگران و برگزاری نشست های ويژه و تخصص در اتاق از ايشان بخواهیم تا به طور مدوردی و دقیدق بده طدرح مشدکال خدود در اتداق و
کمیسیون های مربوطه بپردازند .اتاق بازرگان آمادگ خود را جهت پیگیری و رسیدگ به اين مشکال

با توجه به توان کارشناس خدود اعدالم

م دارد .با تنظیم اين سند ما اساس و پايه ی رسیدگ و مطالبه گری را برای بخش خصوص هموار کرده ايم .از اين پس هر يک افراد م بايسدت
خود به دنبال احیاق حیوق خود و مطالبه مفاد اين سند از مسئولین باشند.
جناب آقای کالنتری عضو محترم کمیسیون صنعت  :ضمن تیدير و تشکر از همت اعضا در تهیه اين سند ،در حال حاضر همچنان مواردی پیش
روی فعاالن اقتصادی است که شايد در تحلیل صنعت ديده نشده و از آن چشم پوش کرده ايم .برای مثال در پ انتشار اخبار بخشودگ و معافیت
صفحه  ۳از ۹

از جرا م ويژه مؤديان مالیات  ،که تاکنون موفق به ايفای تعهدا خود نشده اند ،چرا در کشور و بدنه نظارت و اجراي  ،هیچ گونه تشويق و تخفیف
برای مؤديان خوش حساب قا ل نشده ايم .چرا نسبت به حمايت و پشتیبان فعاالن اقتصادی که در ط سالها به هر شکل از تولید و صنعت
و افزايش بدهکاری ها تخفیفا

صیانت نموده اند اقدام نشده است .همواره پس از بروز مشکال

اين چنین برای مؤديان که دچار مشکال

عديده ای هستند اعالم م گردد اما ب توجه و ب اعتناي به آن دسته از فعاالن کشور که در هر شراط نسبت به حفظ تولید و سرپا نگه
داشتن واحد تولیدی مبادر

بعمل آورده اند همواره وجود دارد .در بخش کشاورزی شاهد هستیم آن دسته از افراد که دارای پروانه بهره برداری

هستند اقدام به تمديد پروانه ننموده و به صور غیر قانون و بدون نصب کنتور هوشمند از منابع آب و چاه های موجود استفاده م نمايند و هیچ
گونه نظار و کنترل برای اين افراد نیست .نبود صدای واحد میان تولید کنندگان و نیش آفرينان در صنعت مهم ترين معظل ماست .برخ پرونده
ها با سوء نظر از سوی افراد و کارشناسان در کمیته ها و جلسا
دعو

بدوی و تجديد نظر طرح و بررس م گردد .از نمايندگان اتاق دراين جلسا

بعمل نم آيد .پیشنهاد م گردد نسبت به رفع اين مشکال

توجه جدی گردد .حضور کم رنگ صنعتگران در جلسا

شورای گفتگو و

غیبت مکرر ايشان عامل مهم در عدم تمکین مديران به مصوبا اين جلسا شده است .فعالیت جدی و پیگیرانه فعاالن بخش خصوص در اين
جلسا
م

م توان ارزش و اهمیت مصوبا

و تصمیما

اتخاذ شده در شورای گفتگو را دوچندان نمايد .از دبیرخانه کمیسیون صنعت درخواست

گردد نسبت به بررس وضعیت واحد ها ی تولیدی در خصوص بهره مندی و يا عدم بهره مندی از قانون بخشودگ

مکاتبه رسم

اقدام نمايد تا ضمن جمع آوری مستندا

و شواهد موضوع در محافل رسم

و مديريت

 100درصدی جرايم ط

استان پیگیری شود .از اعضای محترم

کمیسیون درخواست م گرد نسبت به ارا ه میاال و مطالب علم و تخصص حیطه فعالیت و کسب و کار خود ،تحلیل های اقتصادی ...،را جهت
انتشار و بهره برداری در اختیار اتاق قرار دهند.
سرکار خانم سیمین طریقی عضو محترم کمیسیون صنعت  :در ابتدا به مرور چند خبر مهم روز م پردازيم .با توجه به فرا رسیدن دهه مبارک فجر
و اقداما دولت محترم در افتتاح و بهره برداری طرح های تکمیل شده صنعت در نیاط مختلف کشور و استان ها ،به استحضار م رسداند طدرح
های قابل توجه صنعت در استان های يزد ،فارس و کرمان افتتاح گرديده است .افتتاح بخش بخار نیروگاه خصوص سیکل ترکیب تابان  ،نیروگاه
خورشیدی نور اشکذر ،کارخانه فوالد چادرملو از جمله پروژه های مهم استان يزد ،طرح توسعه کارخانه رينگ اسپر نور ند ريدز ،افتتداح فداز
نخست کارخانه فوالد غدير دو پروژه مربوط به استان فارس ،پااليشگاه خاتون آباد ،کوره جديد ذوب سرچشمه ،طرح افدزايش ررفیدت کارخانده
کنسانتره سرچشمه  1۰00 ،طرح کشاورزی ،طرح انتیال گاز کانوتورهای ذوب سرچشمه در استان کرمان به بهره برداری و يا کلنگ زند

رسدیده

است .طرح های مذکور با ارزش سرمايه گذاری بیش از  1۹هزار میلیارد ريال برای استان يزد و اشتغال بیش از  1۹00نفر  ،برای اسدتان فدارس بده
ارزش سرمايه گذاری بیش از  ۲۹0میلیارد تومان و با اشتغال نزديک به  ۲۹0نفر و در استان کرمان به ارزش بیش از  ۰000میلیدارد تومدان اعدالم
گرديد است .اين در حالیست که در استان زنجان تنها يک ال دو مورد طرح صنعت به چشم م خورد .عملیا کلنگ زن احداث کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سجاس ،افتتاح طرح زيرسازی و آسفالت ريزی روستای ينگ کند سیدلر ۵ ،طرح بخش کشاورزی با اعتبار ۰0
میلیارد ريال ۶۲ ،پروژه بخش بهداشت و درمان به ارزش بیش از  ۶۰میلیارد ريال  ،بهره برداری ازخانه بهداشت روستای کهريزبیدک ماهنشدان،
آغاز طرح آبیاری تحت فشار روستای اغلبیک ماهنشان ،عملیا اجراي چمن ورزش مصنوع ماهنشان ۲ ،پروژه پرووش دام و طیور به ارزش ۶
میلیارد تومان  ،بهره برداری از نخستین مرکز معاينه فن شهرستان سلطانیه .. ،از ديگر پروژه های به بهره برداری رسیده و کلنگ زده شده دهه
مبارک فجردر استان زنجان بشمار م رود .با نگاه کل به اين طرح ها و میايسه وضعیت با ساير استان ها ،م توان به راحت دريافت که اسدتان
زنجان با پیشگیری اين روند قادر به رقابت با استان های بزرگ صنعت در کشور نخواهد بود .همچنین میايسه حجم اعتبارا تخصیص يافته دراين
طرح ها و میزان اشتغال پیش بین شده نیز گويای اين شکاف و خالء در پیشرفت صنعت و توسعه بخش صنعت و معدن استان خواهد بدود .سدند
استراتژيک توسعه بخش صنعت و معدن استان  ،پتانسیل الزم را جهت اجرا و پیاده سازی دارد .چرا که تدوان فکدری و تخصدص و تجربده تدیم
کارشناس خبره کمیسیون اعم از کارفرمايان و فعاالن بخش صنعت در آن دخیل بوده است .اين سند با اعمال اصالحا

در حال حاضر به عندوان

نسخه نهاي و قابل عرضه و رونماي در دسترس است .پیشنهاد م گردد اعضای محترم کمیسیون ضمن صحه گذاری بر هر آنچه که در کلیدا و
جزيیا آن قید گرديده ،اتاق را در انتشار و مخابره مؤثر و پر رنگ آن ياری فرمايد .از اعضای کمیسیون درخواست م گردد نسدبت بده معرفد
افراد مورد تأيید و فعال در بخش تولید و صنعت به کمیسیون اقدام نمايند .مطالبه گری بخش صنعت در قالب همین سند ديده شده است .در ادامه
راه به دنبال چاپ و نشر رسم آن در محافل تخصص و مديريت هستیم .
جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم شرکت سامان شیمی :تهیه و تنظیم اين سند گام

مؤثر در مطابه حیوق بخش خصوص است .فعاالن

صنعت و تجار در استان پس از اين فرصت دردست خواهند داشت تا با مشارکت و هم فکری بخش دولت به خواسته ها و انتظارا خود دست
يابند .اجرا و پیاده سازی آن اقدام بعدی اتاق و اين کمیسیون خواهد بود .تنظیم نامه رسم

با مضمون صدای بخش خصوص

و ابالغ آن به

دولتمردان و مجريان قانون در استان بسیار حا ز اهمیت است .اين مکاتبه از سوی اتاق بازرگان و با امضای چند تن از فعاالن و اعضای کمیسیون
صور خواهد پذيرفت.
جناب آقای موسوی مدیر عامل محترم شرکت کابل کمان  :ضمن احترام و سپاس از نظرا
و موانع پیش رو بخش صنعت و معدن در اين سند ديده شده است .حت
صفحه  ۳از ۹

اعضای محترم خاطر نشان م گردد عمده مشکال

با تدوين و تهیه ابزارهای کمک در اجرای سیاست ها و برنامه های

استراتژيک به دنبال بهبود هر چه سريع تر وضعیت هستیم .اين سند با بهره گیری از مشکال
طور جامع گرايانه ای به طرح و ارا ه پیشنهادا

از نگاه بخش خصوص

و چالش های موجود و با ارزياب های میدان به

پرداخته است .ماهیت و جنس اسناد استراتژيک بازبین و بررس های

مداوم در طول دوره های زمان مختلف را م طلبد تا به کمک آن بتوان موارد و عوامل شناساي شده را بروز رسان کرده و سند را وابسته به زمان
موجود و حال تنظیم کرد .حت با پیش بین و طرح جلسا

و نشست های فصل به دنبال اين بروز رسان هستیم .واحدهای تولیدی گوش به

فرمان تنش ها و تغییرا جاری و تعدد قوانین و دستور العمل ها هستند .با هر تغییر و هر فشار خود را با شرايط هماهنگ نموده و در تالش برای
جلوگیری از بروز آسیب های جدی به فعالیت و کسب و کار خود هستند.در حال حاضر از اتاق بازرگان انتظار م رود ضمن همسو سازی و متحد
نمودن کارفرمايان و صنعتگران در تولید صدا و انتظارا ايشان را در قالب نشست ها و جلسا ويژه به گوش بخش دولت برساند.
جناب آقای ولی اله بیات مدیر عامل محترم شرکت پارس سوییچ  :با توجه به آمار جديد منتشر شده از سوی رياست محترم سازمان تأمین
اجتماع استان جناب آقای علیاری در جلسه تخصص روز شنبه مورخ  1۲۵۲/11/0۰در محل سازمان صنعت و معدن و تجار
رؤسای سازمان صمت ،اتاق بازرگان

استان با حضور

و جناب آقای دکتر فريدون احمدی ،در حال حاضر از زمان اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور بطور

متوسط در سطح کشور  ۲۵درصد مستمری بگیران از بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور م باشند و اين نسبت برای استان زنجان برابر با ۰۲
درصد است .اختالف  ۰درصدی استان با رقم کشوری در آمار بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور م تواند دافعه کاف برای سرمايه گذاران
جديد ايجاد نامید .تا استان های ديگر را بعنوان میصد سرمايه گذاری خود انتخاب نمايند.
پیشنهاد م گردد با تحییق از ساير استان ها درصد موضوع استخراج و علت غیر عادی بودن اين نسبت در استان زنجان بررس شود .تا بدلیل
فوق االشاره استان زنجان از شانس سرمايه گذاری ب بهره نماند و به جوانان تالشگر و عالقمند جويای کار ،حداقل شانس برابر با بییه استان ها
داده شود .در صورت که مجريان قانون نیازمند مجوزهاي باشند تا همانند سايراستان ها عمل نمايند ،موضوع در يک از جلسا شورای گفتگوی
استان به بحث گذاشته شود .تهیه و تدوين اسناد برنامه ريزی استراتژيک کاری بسیار زمانبر و سخت و حرفه ای است .اما پس از تهیه ،اجرا و
پیاده سازی آن از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است .مشکل اصل ما عدم توجه و عدم حساسیت به مسا ل مهم از قبیل تحمیل هزينه های
مازاد و گران مواد اولیه و موارد اين چنین هستیم .صنعتگران تحت هر شرايط به ناچار ملزم به پذيرش و قبول هزينه های مازاد در تولید هستند.
چیزی که در ساير کشورهای در حال توسعه از قبیل ترکیه ديده نم شود .در خصوص میررا

قانون کار ،حیوق و دستمزد ،حق مسکن ،عیدی

ويژه کارگران و  ...در حالیکه پرداخت اين هزينه ها از سوی کارفرما به طور اجباری تعیین شده و تحت هر شرايط م بايست اين تعهد ايفا گردد.
جناب آقای فرزاد عباسی مدیر عامل محترم شرکت یاردان صنعت  :بر اساس آمار کل اشتغال صنعت  ،استان زنجان با دارابودن  ۰۰هزار نفر جز
استان های غیر صنعت

است .با انتشار اخبار جديد در خصوص بخشودگ

جرا م مالیات

مبنای مطالبه گری و حضور پر رنگ بخش خصوص

فاکتوری مهم بشمار م رود .در اين بین با اعزام چند تن از افراد صاحب نفوذ از اين بخش به سمت مجريان و مسئولین دولت با هدف ايجاد هم
فکری و توجیه ايشان در احیاق حیوق بخش صنهت م توان به نتیجه رسید .در غیر اينصور تیال و تالش انفرادی ب نتیجه خواهد ماند .تشکیل
کمیته های مشترک و انتشار صدای بخش خصوص از منظر اين کمیته ها به گوش بخش دولت چاره ساز است .در اين خصوص اتاق بازرگان
م تواند کمک شايان نمايد و با تعیین چند نماينده حام حیوق بخش صنعت گردد .با توجه به بررس شرايط در ساير استان ها ،بعضاً مشاهده
م گردد فعاالن بخش خصوص آنیدر مجدانه به موضوعا

مختلف م پردازند که بخش دولت و بدنه دولت نیز با آنها هم صدا شده و به طور

عجیب هم نظر هستند .لذا اعمال ضرر و اجبار به واحدهای تولیدی در اين شرايط غیر ممکن است .بخش دولت با در نظرگیری جوانب امر و با
احتیاط خاطر نسبت به بخش صنعت و معدن عمل م

نمايد .پیشنهاد م

گردد در برنامه های آت

کمیسیون تشکیل جلسا

رو در روی

صنعتگران با مديران تنظیم و مورد توجه قرار گیرد .بعالوه نشست مشترک و صمیم صنعتگران از گروه های تولیدی مختلف در محل اتاق با هدف
طرح معضال و نگران ها ی مشترک واحدهای تولیدی در استان برگزار گردد تا به يک جمع بندی و اتفاق نظر برسیم .
جناب آقای شریفی مدیرعامل محترم شرکت نیک ریس  :عدم هماهنگ
خصوص م بايست حل شود .عدم حضور پر رنگ و فعال مديران در جلسا

و نبود اتفاق نظر میان مديران دستگاه های اجراي

و فعاالن بخش

اتاق و در کارگروه های تخصص در کنار صنعتگران ضعف ماست.

آنچه که مورد درخواست است حضور فعال و مداوم مديران و مجريان قانون و نارران در اين جلسا

است .پیگیری مصوبا

و درخواست ارا ه

گزارش عملکرد از دستگاه ها و مديران م بايست در دستور کار اتاق قرار گیرد .مکلف نمودن ايشان به اجرای مصوبا شورای گفتگو و کمیسیون
ها و کارگروه های استان يک از مهم ترين اقداما است که بايست به آن توجه کرد .ايجاد انسجام و هماهنگ میان بخش خصوص و دولت  ،هم
فکری و پیگیری مجدانه فعاالن در برنامه های آت توسعه و پیشرفت استان خواهد بود .در سند استراتژيک تدوين شده مشاهده م گردد اين
موضوع به طور فراگیرانه در هر يک از بخش ها اشاره گرديده است و تنها راه برون رفت از افت و نزول فعالیت صنعت ومعدن در استان را رايزن و
نشست و هم فکری برشمرده ايم.
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مصوبات
ردیف

مسئول پیگیری

شرح مصوبه

میرر گرديد با توجه به انتشار خبرهای مهم در خصوص معافیت های مالیات
بخشودگ

 100درصدی جرا م مالیات  ،اعضای کمیسیون نظرا

کارشناسانه خود را به طور مکتوب و رسم
1

تاریخ تعیین شده جهت انجام

و

و تحلیل های

به اين کمیسیون ارا ه نمايند .مصوب

گرديد مکاتبه ای رسم با واحد ها ی تولیدی ضمن ارسال مصوبا

شورای گفتگو

اعضای کمیسیون

ظرف مدت یک هفته

در خصوص بهره مندی و يا عدم بهره مندی از قانون بخشودگ  100درصدی جرايم
تا پیش از  ۶0اسفند ماه ازسوی اتاق بازرگان

صور

پذيرد تا ضمن جمع آوری

مستندا و شواهد موضوع در محافل رسم و مديريت استان پیگیری شود.
پیشنهاد م گردد جلسات ويژه برای صنعتگران و فعاالن بخش خصوص در محل
اتاق بازرگان برنامه ريزی و برگزار گردد .اين جلسا

با هدف روياروي صنعتگران

از گروه های مختلف تولیدی و با محوريت طرح مشکال و معضال خود خواهد بود.
نشست صمیم فعاالن در ابعادی وسیع تر از کمیسیون ها و کارگروه ها در دستور
کار اين اتاق قرار گیرد.
۶

مصوب گرديد جلسه ای عموم مشترک در هفته سوم فروردين ماه با حضور جمع
از فعاالن بخش خصوص

و صاحبان واحدهای تولیدی با همراه

اعضای محترم

اتاق بازرگانی

اسرع وقت

هیلت نمايندگان و هیا ريیسه اتاق در محل اتاق به منظور تبريک سال نو و ديدار
عیدانه با هدف طرح و معرف برنامه های مهم و اولويت دار مورد درخواست بخش
خصوص در سال آت تنظیم و برگزار گردد.
تیويم زمان

جهت پیگیری مطالبا

بخش خصوص

اعم از مالیا  ،کار ،تأمین

اجتماع  ،بانک و  ...برای سال آت تعیین گردد.
میرر گرديد نامه ای از سوی  ۶0نفر از فعاالن بخش خصوص
تأيیديه) مبن

بر پیگیری چراي

عدم اجرای مصوبا

سوی کمیسیون صنعت و يا اتاق بازرگان
۲

گزارش از صراحت قانون بخشودگ

(با امضا و اخد نظر

شورای گفتگو تنظیم و از

به اطالع مراجع باالدست رسد .ارا ه

جرا م ،روش اجرا ،حد و اختیار مديران،

اتاق بازرگانی

استثناعا  ،معیارها و موارد مشابه به اتاق بازرگان مورد تاکید قرار گیرد .ابالغ نامه

پیش از  ۳۱اسفند ماه
سالجاری

مذکور به دستگاه های اجراي اعم از مالیا  ،تأمین اجتماع ...،مورد نظر است .متن
نامه پیشنهادی در پیوست ضمايم
پیشنهاد م

گردد با تحییق از سايراستان ها درصد آمار بازنشستگان مشاغل

سخت و زيان آور در کشور و استان استخراج و علت غیر عادی بودن اين نسبت در
استان زنجان بررس
۰

شود .تا بدلیل فوق االشاره استان زنجان از شانس سرمايه

گذاری ب بهره نماند و به جوانان تالشگر و عالقمند جويای کار ،حداقل شانس برابر

اتاق بازرگانی

اسرع وقت

با بییه استان ها داده شود .در صورت که مجريان قانون نیازمند مجوزهاي باشند تا
همانند ساير استان ها عمل نمايند ،موضوع در يک

از جلسا

شورای گفتگوی

استان به بحث گذاشته شود.
سند برنامه ريزی استراتژيک توسعه ی بخش صنعت و معدن استان مورد تصويب و
تأيید نهاي

اعضا قرار گرفت .میرر گرديد اين سند ضمن چاپ و تهیه کتابچه به

صور رسم منتشر گردد.
۹
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