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دیدار اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با ریاست محترم
سازمان صنعت معدن و تجارت استان
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استان
 ۱۹۹دقیقه

-بررسی عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی استان زنجان در خصوص ارائه تسهیالت رونق تولیدجلسه دیدار اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در تاریخ  ۰۹۶۱۱۶۹۹رأس ساعت  ۱۵با حضور اعضای محترم کمیسیون جناب
آقای مقدم فرد ،جناب آقای علی کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید هاشمی ،جناب آقای باقر محمدی ،جناب آقای جالل موسوی،
جناب آقای فرزاد عباسی ،جناب آقای مصطفی الماسی ،جنابآقای جالل شریفی ،جناب آقای حمید فغفوری ،جناب آقای سجاد
نباتچیان ،سرکار خانم سیمین طریقی و جناب آقای ناصر فغفوری ریاست سازمان صنعت معدن تجارت استان ،جناب آقای کالنتری
معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن تجارت در محل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تشکیل گردید.
جناب آقای مقدم فرد رياست کمیسیون صنعت-نائب رئیس اول اتاق بازرگانی :ضمن عرض تقدیر و تشکر از ریاست محترم
سازمان صنعت معدن و تجارت استان به جهت اقدامات مؤثر و سازنده طی سال های اخیر در زمینه ایجاد راه اندازی و احیای واحد
های تولیدی در استان و همچنین فراهم سازی مشوق ها و الزامات اساسی در حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان و
بهبود عملکرد استان در جذب سرمایه گذاری  ،با مروری بر روند رسیدگی به موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور ،نتایج اقدامات
اتاق از تشکیل جلسات متعدد در دیدار با رؤسای دستگاه ها در قالب یک رویه مشترک تعیین و مشخص شده است .این روند با
مشارکت جمعی میان دستگاه های ذیربط و یک عضو از اتاق بازرگانی و نماینده ای از سازمان صنعت معدن و تجارت در کمیته های
بدوی و تجدید نظر قابل پیگیری است .پیشنهاد اجرای این روند در قالب پاورپوینت نتایج ،آماده ارائه در شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی استان جهت تصویب و ابالغ به دستگاه ها می باشد .تا پس از این روندی مشترک میان دستگاه ها در پیگیری

خالصه

مشکالت ناشی از مشاغل سخت و زیان آور برقرار گردد .در خصوص موضوع سرمایه گذاری خارجی در استان ،می بایست به موضوع

مذاکرات

ایجاد انگیزه در جذب سرمایه گذاری در استان برای سرمایه گذاران خارجی پرداخت .شناسایی و معرفی عوامل مؤثر در نبود انگیزه

جلسه

می بایست در اولین فرصت اتفاق افتد .نبود امتیازات و مشوق های دولتی در استان ،نبود کمیته و یا کمیسیون ویژه سرمایه گذاری
و یا فعالیت کم رنگ کمیسیون های مشابه آن در استان ،از جمله مهم ترین علل عملکرد استان در این حوزه در مقایسه با سایر
استان هاست .پیشنهاد می گردد ضمن ایجاد و آغاز به کار کمیته ی ویژه جذب سرمایه گذاری با مشارکت اتاق بازرگانی ،سازمان
صنعت معدن و تجارت استان و همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ،در این خصوص توجه و اهتمام ویژه ای لحاظ شود.
اتاق بازرگانی در قالب کمیسیون های تخصصی خود و به ویژه کمیسیون صنعت آماده پیگیری هرگونه اقدامات و مطالعات و بررسی
زوایای این موضوع است .در پایان کمیسیون صنعت اتاق به نمایندگی از کل مجموعه اتاق بازرگانی با حضور تمامی اعضای محترم از
زحمات و اقدامات مؤثر و سازنده سازمان صنعت معدن و تجارت استان و ریاست محترم تشکر و قدردانی نموده و برای پیشرفت هر
چه سریع تر استان و رفع کاستی ها نیازمند همکاری و هم فکری بیشتر با سازمان صنعت معدن و تجارت استان است.
جناب آقای کالنتری عضو محترم هیأت مديره اتاق :معضل اصلی و اساسی در استان نبود دیدگاه مشترک و متحد میان نمایندگان
بخش خصوصی و دولتی است .لزوم تقویت اتحاد ،همدلی و هم فکری میان اعضای اتاق بازرگانی و دستگاه های دولتی یکی از راه
حل های مؤثر در برطرف نمودن مشکالت و موانع پیشرفت در استان به شمار می رود .صرف هزینه به هر میزان و بهره مندی از
منابع و امکانات دولتی در بهبود وضعیت استان در تمام بخش ها از جمله مشکالت بانکی ،مشکالت تولید و غیره امری مهم و
ضروری است .با نگاهی به الگوی اتحاد و همفکری در سایر استان ها از جمله استان همسایه (آذربایجان شرقی) ،می توان به این

نکته رسید که کلید حل مشکالت درون منطقه ای تنها با تقویت و ترویج نگاهی مشترک میان مسئوالن دولتی و نمایندگان بخش
خصوصی است .لذا پیشنهاد می گردد در استان زنجان نیز پیش از ورود به موضوعات موردی ،در ابتدا فهم و دیدگاهی مشترک و
منسجم با هدف توسعه و بهبود جایگاه اقتصاد استان را در میان خود ترویج دهیم.
جناب آقای عبدالمجید هاشمی عضو محترم هیأت مديره اتاق:
با توجه به موضوع پروژه بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید در کشور ،پرداخت تسهیالت رونق تولید به منظور بهبود و حل
مشکالت جاری واحدهای تولیدی صنعتی وضع و ابالغ گردید .در آیین نامه اجرایی مربوطه ،صراحتاً موضوع سپرده گذاری
تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها ممنوع اعالم شده است .با این حال مشاهده می گردد برخی بانک ها در استان با کسر ۵۹
درصد از اصل وام تسهیل ،عمالً زمینه را بابت بهبود موانع و مشکالت واحدها را دشوارتر می نماید .لذا درخواست می گردد با
رسیدگی به این موضوع ،از سپرده گذاری تسهیالت از سوی بانک ها بابت تسویه بدهی معوق واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
جناب آقای نباتچیان رياست محترم خانه صنعت معدن و تجارت استان :در خصوص مشکل مشاغل سخت و زیان آور ،با اجرای این
قانون شاهد خروج نیروی کار جوان و متخصص از چرخه تولید هستیم .نبود هماهنگی الزم میان کارشناسان مسئول در الیه های
اجرایی این قانون یکی از مهم ترین موانع در اجرای درست آن به شمار می رود .که با پیگیری این موضوع در کمیسیون صنعت اتاق
بازرگانی و جمع بندی نظرات مشترک میان دستگاه ها یک وحدت رویه مشترک در دست معرفی و تصویب در شورای گفتگو
می باشد.
همچنین در خصوص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان می توان اظهار داشت که تشکیل جلسات و حضور نمایندگان از
دستگاه های اجرایی با توجه و دقت ویژه ای صورت گرفته ،لذا مصوبات مؤثر و مشکل گشایی در پیرو جلسات احصا گردیده است.
لزوم اجرای درست و دقیق هر یک از مصوبات و پیگیری مستمر سازمان صنعت معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه کارگروه مورد
درخواست می باشد .ملزم نمودن بانک ها و موسسات مالی در اجرای مصوبات و همچنین رسیدگی به مشکالت و موانع در عدم
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی از سوی این سازمان امری مهم به شمار می رود .در حال حاضر مشاهده می گردد درخصوص
برخی پرونده ها ،مصوبات کارگروه اجرایی نشده و یا با تغییر مصوبات مواجه هستیم .لذا دقت ویژه در این زمینه می بایست لحاظ
گردد.
در خصوص موضوع سرمایه گذاری ،می توان این چنین اظهار داشت که مبحث ریشه ای و مسئله ای مهم پیش روی استان است .در
عین پیچیدگی و همه جانبه نگری در خصوص موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان ،به سادگی می توان تنها با توجه به
چند نکته اساسی جایگاه و عملکرد استان را ارتقا بخشید .الگوی خوش نام کردن استان در بحث سرمایه گذاری خارجی را
می بایست از استان های پیش رو در کشور در این حوزه از قبیل استان های آذربایجان شرقی ،سمنان آموخت.دیدگاه و نگرش
مراکز ،ادارات ،سازمان ها و دستگاه های دولتی از جمله اداره کار ،دارایی و امور مالیاتی ،شرکت های خدمات رسان ،شهرداری و ..در
این خصوص مؤثر و حیاتی است .نکته مهم عدم اجرای یکسان قوانین کشوری در استان های مختلف است .آنچه که از تعریف
قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه ها در استان زنجان مورد اجراست متفاوت از موارد مشابه خود در سایر استان ها می باشد.
به واسطه بومی سازی برخی از مدیران ارشد در استان ،وضعیت در این باره با بهبود چشم گیری مواجه است .اما با این حال موانع و
مشکالتی هنوز پابرجاست.
جناب آقای جالل موسوی عضو محترم کمیسیون-مديرعامل شرکت کابل کمان :مشکل واحدهای تولیدی با بانک ها و موسسات
مالی در کشور ،مشکل ساختاری و کیفی است .جایگزینی شیوه ی بنگاه داری به جای مفهوم بانکداری عاملی مهم در بروز مشکالت
اساسی در حوزه بانک و مسائل بانکی است .اصالح ساختار معیوب در شبکه بانکی تنها در سطوح باالی نظارتی قابل پیگیری است.
لذا به دلیل ماهیت تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و وظایف اصلی آن ،امکان رسیدگی و بررسی عملکرد
بانک ها در این شورا میسر و ممکن خواهد بود .مشکل بعدی مشکل وثیقه های بانکی می باشد .درخواست نامتعارف بانک ها از
واحدهای تولیدی به لزوم ارائه وثیقه های سهل الوصول مسکونی و ملکی ،بزرگترین مانع در عدم پیشرفت و فعالیت مجدد این
واحدهاست .مشکل آخر  ،بینش مسئولین رده باالی دولتی به صنعتگر و مفهوم صنعت است .با وجود موانع متعدد از قبیل پرداخت

 ۱۹درصدی مالیات عملکرد ،پرداخت  /درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور ،پرداخت  ۱۹درصدی بهره بانکی و  ...یک صنعتگر به
سختی ضمن حفظ حاشیه سود اندک به حیات خود ادامه می دهد .در این شرایط با اعمال محدودیت ها و سایرموانع بانکی مشکالت
دوچندان شده و این صنعت قادر به پیشرفت نخواهد بود .با توجه به تهیه و تدوین سند استراتژیک  SWOTدر کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی ،ضمن طرح و معرفی همه ی مشکالت به دنبال ارائه پینشهادات و راهکارهای اصالحی خواهیم بود .اگر بتوان در حوزه
جذب سرمایه گذار خارجی درست عمل نمود این سند به خودی خود اجرا خواهد شد و نیازی به نگارش و تهیه اسناد این چنینی
نیست.
جناب آقای باقر محمدی عضو محترم کمیسیون صنعت  -مديرعامل محترم شرکت سنگ مرمرين کسری :با توجه به الگوی توسعه
در سایر کشورها ،این کشورها ضمن حل موانع و مشکالت دست و پاگیر دولتی ،بانکی ،اقدامات اصالحی جهت ارتقای بهره وری
نیروی کار خود اعمال نموده اند .بهره وری باالی نیروی انسانی ،نبود عوارض متعدد ،پایین بودن قیمت تمام شده محصوالت ،بهره
بانکی ناچیز ،مدیریت مؤثر در نیروی انسانی ،عامل اصلی در موفقیت و پیشرفت این کشورها به شمار می رود .نبود نیروی انسانی
غیر بومی با بهره بروی باال ،مشکالت بیمه ،مالیات بر ارزش افزوده ،افزایش نامتعارف نرخ مالیات ساالنه به میزان  ۱۲درصد در
مقایسه با شاخص مشابه در کشورهای توسعه یافته که به میزان  ۱درصد می باشد ،از مهم ترین مشکالت می باشد .تعدد بنگاه های
بانکی در جای جای استان و در سطح شهر ،تأسیس و ایجاد بی رویه شعبات و موسسات مالی یکی از دیگر مسائل تأمل برانگیز در
این حوزه است .یکی دیگر از مشکالت اساسی پیش روی واحدهای تولیدی ورود قانونی دستگاه نظارتی اجرایی در میانه مسیر رشد
و توسعه واحدهاست .فعالیت واحدهای تولیدی در سال های آغازین امر خود همواره بالمانع و در مسیری رو به رشد پیش می رود.
اما در ادامه راه با ورود دستگاه های نظارتی و اعمال محدودیت ها و ضوابط دست و پاگیر عمالً زمینه را برای از کار افتادگی فعالیت
واحدهای ایجاد می نمایند .در شرایط کنونی در استان می باست ضمن توجه به زمینه های توسعه ای از قبیل منابع داخلی زیر
زمینی و نیروی انسانی و غیره ،که در سایر استان های توسعه یافته و پیشتاز از قبیل اصفهان و آذربایجان شرقی دیده نمی شود
شرایط را جهت ارتقا و جهش جایگاه اقتصادی استان فراهم نماییم.
جناب آقای فرزاد عباسی عضو محترم کمیسیون صنعت -مديرعامل محترم شرکت يارادان صنعت :در خصوص عملکرد بانک ها
در پرداخت تسهیالت رونق تولید می توان به مشکل اعتبارسنجی وثائق نزد بانک ها اشاره نمود .درخواست وثائق سنگین و
نامتعارف از سوی بانک ها معضلی اساسی در بهبود وضع تولید و اشتغال در استان به شمار می رود .مشکل منابع مالی و اعتبارات
داخلی بانک ها که ساالنه در تاریخ  ۱۹اسفند ماه تعیین تکلیف می گردد و این درحالیست که در استان شاهد هستیم این موضوع از
تاریخ بهمن ماه با ممنوعیت و جدیت از سوی بانک ها اعالم می گردد .موضوع دیگر دوره بازپرداخت تسهیالت و تنفس برای
واحدهای تولیدی است .تعیین دوره تنفس مشخص برای واحدهای تولیدی زمینه ساز مشکالت بیشتر و انتقال مشکل به دوره ی
بعدی بازپرداخت ها می باشد .تفاوت قوانین و تفاصیر در شرایط پرداخت تسهیالت ارزی در شبکه بانکی و نبود یک وحدت اجرایی
در آیین نامه مربوطه از دیگر موانع پیش رو فعاالن اقتصادی است .نبود تعاریف یکسان از مفاد قانون ،زمینه بروز مشکالت عدیده را
در بخش های مختلف استان فراهم نموده است .در خصوص تدوین نقاط قوت و ضعف استان کمیسیون صنعت ضمن الگوبرداری از
سند مدون استراتژیکی سازمان صنعت معدن و تجارت استان در پی آمایش مجدد سرزمین در مسیر عملیاتی تر است و در خصوص
زمینه سر مایه گذاری خارجی در استان ،می بایست ضمن توجه دقیق و همه جانبه به مشکالت بانکی و برطرف نمودن آن ،در مسیر
ایجاد مشوق های بانکی ،حذف محدودیت های دورن شبکه در داخل شهرک ها ،مدیریت مؤثر شهرک ها ،واگذاری اداره ی شهرک
ها به بخش خصوصی ،و نظارت و کنترل کارشناسانه به موضوع نقشه ها و مجوز های استقرار در طرح های توسعه ای و تکمیلی
واحدهای فعال در استان توجه و اهتمام ویژه ای نماییم.
جناب آقای حمید فغفوری عضو محترم کمیسیون صنعت -مديرعامل محترم شرکت فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان :در
حال حاضر واحدهای تولیدی با موانع و مشکالت متعددی مواجه هستند .اخذ عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ،مشکالت مالیاتی،
هزینه های تحمیل شده ،جرائم بانکی از جمله موضوعات مهم و جاری و در فعالیت واحدهاست .با توجه به اقدامات مؤثر و مثبت
سازمان صنعت معدن و تجارت استان در زمینه سازی سرمایه گذاری و توسعه ،می بایست با دید جزئی تر به حل مسائل و مشکالت

پرداخت .پیشنهاد می گردد در مراجع و محافل رسمی که ماهیت و صالحیت قانونی داشته از جمله کمیسیون ها و کمیته ها،
موضوعات طرح و پیگری گردد .ضمن دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان و مسئوالن استانداری  ،نسبت به اجرای
درست و دقیق قوانین و پیگیری آیین نامه ها و مصوبات اقدام نماییم.
سرکار خانم سیمین طريقی عضو محترم کمیسیون صنعت-کارشناس ارشد صنايع اتاق :با توجه به عضویت ایران در سازمان بسته
بندی جهانی ) (IPOکه این اتفاق در سال  ۰۹به وقوع پیوست ،لزوم توجه و ورود به این حوزه امری مهم و ضروری به شمار می رود.
به جهت پررنگ شدن نقش کشور در این سازمان ،می بایست به فکر راهکارهای اصالحی و نوین در امر بسته بندی محصوالت و
تولیدات خود در کشور بود .ضمن اشاره به اینکه تاکنون به جز تشکیل جلسات و نشست های مشترک میان شرکت شهرک های
صنعتی و وزارت صنعت معدن و تجارت در سطح منطقه ای و استانی اقدامی صورت نگرفته بلکه در سطح کشور نیز تنها نام عضویت
در این سازمان یدک کشیده می شود .پیشنهاد می گردد با توجه به آمادگی اتاق بازرگانی جهت ورود به این حوزه ،ضمن مشارکت
چند جانبه با دستگاه ها ،به ویژه سازمان صنعت معدن وتجارت استان و همچنین شرکت شهرک های صنعتی در استان نسبت به راه
اندازی و تأسیس مرکز آموزشی و تخصصی بسته بندی در استان اقدام نماییم .این مرکز در قالب ایده ی اولیه ضمن ارائه خدمات
آموزشی در امر بسته بندی ،می تواند در زمینه بررسی و تحلیل نمونه های خارجی در منطقه و اروپا ،شناسایی نیاز بسته بندی مورد
قبول کشورها ،در زمینه آموزش و تکنیک ماشین آالت بسته بندی ،توسعه و ترویج تکنولوژی و مهندسین مشاور و ایده پرداز ورود
پیدا کند.
در خصوص موضوع جذب سرمایه گذاری در استان ،می بایست ضمن توجه به ایجاد عوامل انگیزشی ،به عملکرد استان نسبت به
عملکرد سایر استان ها در این حوزه پرداخت .با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی در خصوص عملکرد استان ها در
پرداخت تسهیالت رونق تولید ،مشاهده می گردد استان زنجان نسب به سایر استان ها از جمله سمنان ،ارومیه ،تبریز ،موفق به
پرداخت تسهیالت به تمام طرح های معرفی شده به بانک ها نشده است .با استناد به این ،به راحتی می توان دریافت نسبت برابری
میان تعداد طرح های ثبت نام شده در سامانه و تعداد طرح های معرفی شده به بانک ها و موفق به دریافت تسهیالت برقرار نیست.
لذا در خواست می گردد از سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان دبیرخانه تسهیالت رونق ،نسبت به برقراری تعادل توجه
و اقدام ویژه منظور نماید.
جناب آقای مصطفی الماسی عضو محترم کمیسیون صنعت :مشکل اساسی نبود درک مشترک از محیط اطراف و وضعیت اقتصادی
استان میان دستگاه هاست .نگاه افراد و متخصصین در استان تنها به صورت بیان مسئله ای است .می بایست دیدگاه حل مسأله را
در اذهان ترویج داد .به دلیل نبود دید روشن ازفضای اقتصاد و تولید در سایر کشور ها در ذهن مسئولین و افراد در سطح استان ،لذا
ترسیم شیوه و استراتژی تولیدی آنها در ذهن امری دشوار به نظر می رسد .لذا می بایست در خصوص آگاه سازی مدیران ،افراد در
سطوح مختلف جامعه ضمن برگزاری دوره و کالس های آموزشی ،زمینه تورهای بازدید از توانایی ها و قابلیت های سیاستی و
تکنیکی دولت ها فراهم نماییم .نکته مهم دیگر عدم اعمال جرائم در خصوص عملکرد نامعقول افراد در انجام وظایف خود ،در اجرای
قانون در کشور است .می بایست به سمتی گام برداریم تا در تمام سطوح جامعه ،افراد نسبت به جرائم حقوقی و قانونی ناشی از عدم
انجام وظایف خود و عدم رعایت قوانین و ضوابط آگاه بوده و در انجام آن اهتمام ویژه ای اعمال نمایند .در این صورت اجرای قوانین،
مصوبات دولت ،دستورات مدیریتی ،به درستی و در موعد مقرر توسط افراد در جامعه چه در سطح کارشناسان و چه در سطح
مدیران عملیاتی خواهد شد .ارائه راهکار و رسیدگی به این موضوع در یک مرجع ویژه و یا در هر قالب نظارتی زمینه را برای افراد
سودجو که در اجرای درست و دقیق قوانین و مصوبات دولتی ممانعت می ورزند ،از بین خواهد برد.
جناب آقای جالل شريفی عضو محترم کمیسیون-مدير عامل شرکت نخ ريس :در خصوص تأیید نقشه های ساختمانی توسط نظام
مهندسی ،پیش از این قانون رسیدگی به این موضوع ،با اخذ تأیید نقشه از سوی دفتر فنی واقع در شهرک صنعتی نیازی به ارسال و
احصاء تأییدیه از سوی نظام مهندسی نبود .در حال حاضر با تفویض اختیار موانعی در فازهای تکمیل طرح توسعه ای واحدهای
موجود در شهرک ها به وجودآمده است .در این بین واحدهای تولیدی که با چالش طرح توسعه مواجه بوده ملزم به پرداخت هزینه
های گزاف جهت تأیید نقشه از سوی نظام مهندسی می باشند .مشکل دیگر در خصوص معرفی طرح های توسعه ای در استان به

صندوق توسعه ملی جهت اخذ تسهیالت توسط بانک صنعت و معدن استان است .با توجه به اشتغال ایجاد شده و بازار مصرف و
فروش طرح ها باز هم موانعی در معرفی این طرح ها به صندوق از سوی بانک صنعت و معدن دیده می شود .لذا درخواست می گردد
سازمان صنعت معدن و تجارت استان نسبت به حل موانع و مشکالت در این خصوص توجه ویژه ای اعمال نماید.

جناب آقای ناصر فغفوری رياست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان :ضمن تشکر و قدردانی از توجه ویژه اتاق بازرگانی
به ویژه کمیسیون صنعت اتاق جهت رسیدگی به موضوعات روز و جاری واحدهای تولیدی در استان ،مشکل اساسی استان را
می توان در یک جمله خالصه نمود  .آن هم طرح مشکالت به صورت کلی و نگاه جامع گرایانه به موانع و عدم ارائه راهکار متناسب با
آنهاست .تا زمانی که تشکیل جلسات و مصوبات حاصله به صورتی کلی صورت پذیرد هیچگونه پیشرفت و بهبودی در امور حاصل
نخواهد شد .لذا می بایست کمی بیشتر به جزئیات در بخش های مختلف اقتصادی استان توجه نمود .در جلسه مذکور نکات بسیار
مؤثری طرح و ارائه گردید .اما با تکراری ناوین ،برخی مشکالت در ضمیر ناخودآگاه ذهن نهادینه شده و خود باور به وجود آن ضعف
در استان داریم .این در حالی است که بدون مطالعه و تحقیق درست در خصوص موضوعات ،موارد و مشکالت مطرح شده و زمینه
علمی و آماری درستی در پیوست بسیاری از بیانات و صحبت های جاری نیست .لذا می بایست اطالعات کلی از وضعیت صنعت
استان به دست آید و در ادامه آن نقشه بهبود و پیشرفت در آن بخش ارائه گردد .ما در استان مدعی هستیم که در خصوص جذب
سرمایه گذاری خارجی در میان سایر رقبا عملکرد مناسبی نداشته ایم ،اما به جرأت با استناد به آمار و شواهد می توان بیان نمود
ضمن وجود موانع و مشکالت میان دستگاهی ،عدم هماهنگی در شبکه بانکی باز هم استان زنجان توانسته عملکرد بهتری نسبت به
سایر استان ها از خود ارائه نماید .لذا استان زنجان با دارا بودن ظرفیت های بالقوه فراوان با حل موانع و مشکالت این چنینی امکان
دستیابی به یک جایگاه ویژه در منطقه شمال و شمالغرب کشور را دارد.طبق آمار منتشر شده استان آذربایجان شرقی حجم سرمایه
گذاری  ۹۹/میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است .این در حالیست که استان زنجان عددی بالغ بر  ۰/۲میلیارد تومان را در
حجم سرمایه گذاری خارجی را از آن خود کرده است .تا پایان اسفند ماه سال  ،۰۱حجم سرمایه گذاری صنعتی استان به میزان
 ۱۹۱۹میلیارد تومان اعالم شده است .حجم سرمایه گذاری صنعتی کشور در مدت مشابه برابر با  ۱۹۲هزار میلیارد تومان بوده است.
سهم استان از کل کشور برابر با  ۱۶/۰درصد می باشد .این رقم از اسفند ماه سال  ۰۱تا اسفند ماه سال  ۰۵به میزان  ۱۲۹۹میلیارد
تومان افزایش یافته است .سهم استان در کشور نیز به نسبت مشابه از  ۱۶/۰درصد به  ۱۶۱۹درصد افزایش پیدا کرده است .در حال
حاضر تا پایان آذر ماه سال  ۰۹حجم سرمایه گذاری صنعتی استان به میزان  ۹۵۹۹میلیارد تومان دست یافته است و عدد مشابه آن
در کل کشور به میزان  ۱۹۱هزار میلیارد تومان می باشد .که سهم استان از کل کشور نیز با رشد صعودی به  ۱۶۱۹درصد رسیده
است .این نشانگر این است که استان در عین حفظ سهم خود در سطح کشور ،توانسته در سطح منطقه نیز نسبت به سایر استان ها
نیز عملکرد مناسبی داشته است .با ایجاد و راه اندازی مجموعه های صنعتی از جمله راشا کاسپین با حجم سرمایه گذاری ۹۹۹
میلیارد تومان ،واحد فوالد کاران به میزان  ۱۹۹میلیارد تومان ،مجموعه عایق الکتریک به میزان  ۵۹میلیارد تومان ،مجموعه پویا
ریس به میزان  ۱۹۹میلیارد تومان ،مجموعه البرز ناب آرش به میزان  ۲۹۹میلیارد تومان ،واحد سرجین بافت به میزان  ۵۹۹میلیارد
تومان می توان به واضح عملکرد مثبت استان را در جذب سرمایه گذاری خارجی تصدیق کرد .در سال های گذشته استان با دارا
بودن تنها یک طرح سرمایه گذاری مشترک (سیمان خمسه) مفتخر به انجام اقدام مؤثر در این حوزه بود .اما در حال حاضر تنوع
طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشترک در استان بسیار زیاد بوده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود .تعدد پروژه های ۱۹۹
میلیارد تومانی ،نشان از اقدامات مؤثر در این حوزه است .در صورت حل مشکالت بانکی ،مشکالت دارایی و مالیاتی در استان،
جهشی ویژه در استان به وقوع خواهد پیوست .این نتیجه و زحمت بخش خصوصی در استان است .به منظور تکمیل این اقدامات
پیشنهاد می گرد کمیته ها و کمیسیون های تخصصی همانند کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی دقیق تر و به طور ویژه وارد مباحث
تخصصی شده و برای حل مشکالت ضمن ایجاد زمینه هم فکری مشترک میان مدیران اجرایی اقدام نماید .نیازی به تعریف دوباره
ظرفیت ها و توانایی استان جهت جذب سرمایه گذار در استان ،ایجاد و راه اندازی اداره جذب سرمایه گذار ،مرکز خدمات سرمایه
گذاری نیست .در حالی که پروژه های نیمه تمام موجود در استان را با نگاه و توجه ویژه ای عملیاتی نماییم به خودی خود در مسیر
جذب سرمایه گذاری در استان حرکت خواهیم کرد .در جذب سرمایه گذاری خارجی استان زنجان پس از استان های البرز ،گیالن و
لرستان (با اختالف بسیار ناچیز از استان لرستان با حجم سرمایه گذاری  ۰۰۱میلیارد تومان) استان زنجان با رقم  ۰/۲میلیارد تومان
در رتبه چهارم کشوری قرار دارد .استان زنجان با ایجاد اولین واحد تولیدی رنگرزی پشم توانسته زمینه را برای پیشرفت و رشد

بیشتر ایجاد نماید .استان دارای پتانسیل ویژه در جذب سرمایه گذار است .در پایان در خصوص کمیته های سخت و زیان آور ضمن
ارائه پیشنهاد به استاندار محترم ،از کارگروه های ویژه استانداری درخواست می نماییم تا کمیته ی دائمی با حضور نمایندگان
سازمان صنعت معدن و تجارت و نماینده بخش خصوصی بر پرونده ها نظارت نمایند .همانند قبل متعهد هستیم تمام مصوبات
کارگروه رفع موانع تولید درست منطبق با مصوبه نهایی انجام و اجرا گردد .اما در خصوص برخی مصوبات مشروط می بایست توجه و
حساسیت بیشتری منظور گردد .اگر بتوانیم طرح های سرمایه گذاری در دست را حفظ نماییم ،برنامه مدون به وقوع خواهد افتاد .با
توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی استان ،تعدیل نیروی کارگری استان در پاییز امسال به صفر رسیده است که
این در سازمان تأمین اجتماعی بی سابقه بوده است .میزان افزایش بیمه اجباری برابر با  ۵۹۱۲نفر در استان بوده و  ۱۹۹نفر به تعداد
مستمری بگیران استان اضافه شده است و در کل  ۹۹۱۲نفر در آذر ماه استان زنجان به لیست بیمه اجباری بخش صنعت اضافه شده
است.
در خصوص عملکرد بانک ها پیرو طرح پرداخت تسهیالت رونق ،سپرده گذاری در قبال تسویه بدهی معوق واحد ها از سوی بانک
عامل ممنوع بوده و به صراحت در متن آیین نامه اجرایی ابالغ شده است .در صورت مشاهده ی مورد مشابه از سوی هر یک از بانک
های ارائه دهنده تسهیالت در استان د ر خواست میکنیم ضمن معرفی موارد به این سازمان ،واحدهای کارشناسی را جهت رسیدگی
به موضوع مطلع نمایید .در فاز اول پرداخت تسهیالت از طریق سامانه بهین یاب  ۱۱۹میلیارد تومان به واحدها با مشارکت و نظر
مساعد بانک ها پرداخت شده است .در پایان مهر ماه ،پذیرش طرح ها از طریق سامانه متوقف شد .پس از آن لیستی از واحدهای
تولیدی توانمند متقاضی درخواست تسهیل به صورت مکتوب به بانک ها معرفی گردید ۰۹ .میلیارد تومان با معرفی مستقیم از سوی
بانک ها و  ۱۱۹میلیارد تومان نیز مطابق با شبکه بانکی پرداخت شد .در مجموع تسهیالت پرداختی به میزان  ۹/۹میلیارد تومان
پرداخت شده است .این در حالیست که سهم استان در برنامه مدون پرداخت به میزان  ۹۹۵میلیارد تومان اعالم شده بود.
-پیشنهاد گردید ضمن ایجاد و آغاز به کار کمیته ی ویژه جذب سرمایه گذاری با مشارکت اتاق بازرگانی ،سازمان صنعت معدن وتجارت استان و همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ،در این خصوص توجه و اهتمام ویژه ای لحاظ شود.
-پ یشنهاد گردید نقاط قوت ضعف تهدیدها و فرصت ها که در قالب سند استراتژیک که از سوی کمیسیون اتاق در حال تدوینمی باشد به کمک سند راهبردی توسعه بخش های مختلف اقتصادی که پیش از این از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان
تصمیمات يا
مصوبات
جلسه

تهیه و منتشر شده است تدوین و ارائه گردد.
-مقرر گردید جلسات بعدی کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون های اتاق بازرگانی جهت رسیدگی به مشکل بانک ها وعملکرد تسهیالت رونق تولید با دعوت از تمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در استان تشکیل گردد.
-مقرر گردید در خصوص تأیید نقشه های ساختمانی از سوی آن دسته از مراجعی که دارای دفاتر فنی بوده و مجاز به رسیدگی وتأیید نقشه ها می باشند ،لذا کمیسیون صنعت اتاق مکاتبات الزم را با سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نظام مهندسی "در
خصوص شناسایی مراجع معتبر رسیدگی کننده به نقشه های ساختمانی و بررسی زوایای مختلف تفویض اختیار به نظام مهندسی"
استان اقدام نماید.

اقدامات الزم

تهیه کننده :سیمین طريقی

از جانب اتاق

اعضای محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی (جناب آقای محمدتقی مقدم فرد ،جناب آقای علی کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید
اسامی
حاضرين در
جلسه

هاشمی ،جناب آقای باقر محمدی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای فرزاد عباسی ،جناب آقای مصطفی الماسی ،جنابآقای
جالل شریفی ،جناب آقای حمید فغفوری ،سرکار خانم سیمین طریقی)
سازمان صنعت معدن و تجارت استان (جناب آقای ناصر فغفوری ریاست سازمان صنعت معدن تجارت استان ،جناب آقای کالنتری
معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن تجارت
جناب آقای سجاد نباتچیان عضو ریاست محترم خانه صنعت معدن و تجارت استان

اسامی غايبین
در جلسه

-جناب آقای داوود مرادخانی مدیرعامل محترم شرکت مهندسی تحقیقاتی فلزات غیر آهنی--جناب آقای ولی اله بیات مدیرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ

