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رونمایی از کتاب مجلد سند برنامه ریزی استراتژیک توسعه بخش صنعت و معدن استان

دستور سوم

بحث و بررسی در خصوص قوانین مخل تولید و کسب و کار که بایستی حذف یا اصالح گردد.

دستور چهارم

بحث و بررسی در خصوص ماده ( )9قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی

مشروح مذاکرات
هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1031/00/11با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای محمد تقی مقدم
فرد ،جناب آقای علی کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای ولی اله بیات ،جناب آقای جالل شريفی ،جناب
آقای فرزاد عباسی ،جناب آقای حیدری ،سرکار خانم سیمین طريقی ،جناب آقای يوسفی اصل ،جناب آقای داود مرادخانی ،جناب آقای عزت اله همتی
در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گرديد .اين جلسه با دستور رونمايی از کتاب مجلد سند برنامه ريزی استراتژيک توسعه بخش

صشنعت و

معدن استان برگزار گرديد .همچنین رسیدگی به قوانین مخل حوزه تولید و کسب و کار که بايستی اصالح و حذف گردد نیز از ديگر دستورات جلسشه
مذکور بود.
جناب آقای مقدم فرد ریاست محترم کمیسیون صنعت  :در ابتدا تقدير و تشکر ويژه از اعضای محترم کمیسیون که در تهیه و اجرای سند استراتژيک
با کمیسیون اتاق همراه بوده اند بعمل آمده و اين سند راهگشای بخ

مهمی از مشکالت حوزه تولید و صنعت استان بشمار می رود .با توجه به الزامات

اسناد برنامه ريزی ،اين سند نیز همانند ساير اسناد مشابه قابلیت اصالح ،تغییر ،بازنگری و بروز رسانی در طول دوره ها و فصول مختلف سشال را دارد.
پاي

و ارزيابی دوره ای اين سند می تواند از جمله اقدامات کلیدی آتی تیم کمیسیون باشد .همچنین در حال حاضر و در شرايطی کنونی اجرای ايشن

سند از اولويت برخوردار است .چرا که اين کتاب ماحصل ساعت ها و روزهای تالش و فکر و مشورت تیمی تولیدکنندگان و صنعتگران اسشتانی اسشت.
قدم اول اجرای آن و قدم بعدی اصالح و بروز رسانی آن خواهد بود .استان زنجان دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است که کمتر بشدان توجشه ششده
است .به عنوان مثال استان زنجان دارای تاريخچه و پیشینه پرباری در بخ

گردشگری و جاذبه های تاريخی است .اما تاکنون هیچگونه برنامه و طرح

مدونی برای احیاء و ارتقای سطح کیفیت خدمات رفاهی و تاريخی استان نشده است .علیرغم ساير استان ها که بودجه های کالنشی را در ايشن بخش
تخصیص داده اند .می توان با بهره مندی از نگاه کلی در اين سند ،نمونه مشابه آن را برای ساير بخ

های کشاورزی ،گردشگری ...،تدوين کرد .اتشاق

بازرگانی آمادگی الزم جهت هرگونه همکاری و همفکری مشترک با ارگان ها و دستگاه های ذيربط را داراست .عدم توجه به داشته ها و امکانات داخل
استان مشکل و ايراد اصلی ما می باشد .اين کتاب به عنوان پايه ی اولیه ديد روشنی از آنچه که در اختیار بوده و در دسترس است به مخاطبان ارائه می
کند .و با امید به حمايت و توجه مسئولین در استان بتوانیم اين راه را ادامه دهیم و به نتايج مثبتی دست يابیم .متأسفانه آنچه که در اسشتان از سشوی
مقام عالی استان طرح و تصويب می گردد از سوی دستگاه ها و مسئولین اجرايی به طور کامل و دقیق عملیاتی نمی شود .لذا برای پیگیری و نظارت بر
حسن اجرای بسیاری از مصوبات و نتايج مصوب در جلسات می بايست کارگروه و کمیته ی ويژه ای در استان تشکیل گردد که به طور ويژه به پیگیری
و نظارت در اين حوزه بپردازد .در اين شرايط شايد بتوان شرايطی جهت حسن اجرای امور و مقررات ايجاد کرد .با توجه به اعمال تحريم هشای مجشدد،
شرايط برای فعالیت تولید کننده مجدداً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .لذا دغدغه اصلی کمیسیون در اين شرايط شناسايی اثشرات و نحشوه کنتشرل و
مقابله با آن برای تولیدکنندگان است .از اعضای کمیسیون درخواست می گردد نسبت به ارائه نقطه نظرات و راهکارهای خود در اينباره اقدام نمايند تا
در يک جلسه ويژه به بررسی و تحلیل همه جانبه موضوع بپردازيم .در پايان کسب عنوان  100مدير برتر صنعتی در سال  39برای شرکت ايران اگزوز را
به اطالع عزيزان می رسد .از کمیسیون درخواست می گردد نسبت به اطالع رسانی و انتشار بخشنامه ها و اخبار مهم حوزه تولید ،بانشک ،مالیشات بشه
اعضاء محترم اقدام نمايد .نگاه جمعی در کشور حمايت از تولید است اما با توجه به اينکه نسبت به توجیه و تفسیر بخشنامه هشا و قشوانین سشلیقه ای
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عمل می شود ،در نتیجه با مشکل مواجه می شويم.
جناب آقای کالنتری عضو محترم کمیسیون صنعت  :ضمن تقدير و تشکر از همت اعضاء در تهیه اين کتاب ارزشمند ،بحران اقتصادی و اعمال تحريم
های مجدد به کشور مهم ترين دغدغه اين روزهای تولید است .اين سند عالوه بر اينکه بايد اجرا شود ،بازنگری و بروز رسانی آن منطبق با شرايط حال
حاضر کشور نیز می بايست مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گیرد .کمیسیون صنعت به عنوان بازوی مشورتی اتاق می بايست در مسیر فرهنگ سازی
و احیاء فرهنگ عمومی تولید و روابط صلح آمیز بین المللی قدم بردارد .ايفای مسئولیت های اجتماعی که از جمله اهداف اصلی اتاق است بايد توسط
کمیسیون صورت پذيرد .علت اصلی خروج همشهريان زنجانی از استان نبود انگیزه ،نبود فرهنگ کار ،نبود زمینه رشد و توان علمی و ساير موارد
مشابه است .اين کمیسیون می بايست نسبت به عارضه يابی اين مسائل و شناسايی راهکارهای اصالحی آن حرکت کند .هرچند که بسیاری از مباحث
اين چنینی در قالب اين کتاب رسد شده است .در حال حاضر برخی مديران و کارشناسان سطوح ارشد دستگاه ها در اجرای دستورات و مصوبات مقام
عالی استانی تخطی می نمايند .مشکل اصلی ما با رقبای خود نیست بلکه نمی دانیم کجا هستیم و چه میخواهیم .بخ

اعظم مشکالت در صنعت،

معدن و کشاورزی به دلیل فقدان فرهنگ تولید و همکاری و همیاری است .تولید کننده در شرايط بحران اقتصادی حاضر و تحمل تحريم ها ،از سوی
ديگر با مقاومت و مخالفت نظام دولتی و سخت گیری مديران اجرايی دولت مواجه است .در خصوص نابسامانی بازار ارز و تخصیص ارز به تولید کنندگان
و مشکالتی که در ذيل سامانه ثبت سفارش گريبانگیر تولید کنندگان است ،بهتر بود دولت نسبت به اولويت بندی تولید کنندگان و تهیه شناسنامه
برای آنها اقدام می کرد تا بدين طريق تخصیص ارز و ترتیب ثبت سفارش بر اساس الگو و مدلی مشخص پی

می رفت .دچار اين نابسامانی و اغتشاش

نمی گرديد .دولت بايد ساز و کار و نظام مشخصی برای تعیین تولیدکنندگان برتر و خوش حساب تهیه نمايد تا بر اساس آن کلیه فعالیت های مهم
تجاری اعم از واردات ،صادرات ،ثبت سفارش و  ...با سهولت و اولويت مشخصی صورت گیرد .در حال حاضر در سامانه ثبت سفارش ،و حجم عظیم
تقاضا در اين سامانه هیچگونه الگوی مشخصی در ثبت نام و نحوه تخصیص ارز مشاهده نمی گردد .کلیه متقاضیان دچار يک سردرگمی و پیچیدگی در
فرآيند هستند .در اين خصوص پیشنهادی با موضوع تفويض اختیار تخصیص ارز به استان ها نیز مطرح می شود .چنانچه تخصیص ارز در داخل استان
به اختیار مديران و مقامات استانی تع یین گردد شايد بخ

قابل توجهی از اين نابسامانی سامانه های نیما و ثبتارش را بتوان کنترل نمود .به اطالع می

رساند اتاق طی اقدامی با برگزاری جلسات ويژه با مديران محترم اداره کار ،بهداشت و تأمین اجتماعی ،تالش بر آن داشت تا بررسی پرونده های
مشاغل سخت و زيان آور با کمترين میزان خطاهای کارشناسی صورت گیرد .لذا مقرر شد اتاق راساً به اين بخ

ورود نمايد .همچنین بر اساس مصوبه

بند  1کارگروه رفع موانع تولید استان ارزيابی سختی و زيان آوری از سوی کارشناسان اداره کار و بهداشت تنها در صورت استفاده از کلیه لوازم
حفاظت فردی و ايمنی مجاز است .در پايان نیز با توجه به وجود برخی ابهامات در خصوص خوش حسابان و بخشودگی جرائم آنها ،از کمیسیون
درخواست میگردد نسبت به بررسی همه جانبه بخشنامه اخیر تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم سال  31اقدام نمايد.
سرکار خانم سیمین طریقی عضو محترم کمیسیون صنعت  :در ابتدا مروری بر اخبار مهم منتشر شده در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمايان در حوزه
های مالیاتی ،بانکی و تأمین اجتماعی به اطالع رسید .با توجه به آخرين بخشنامه های واصله مقرر گرديد سازمان تأمین اجتماعی نسشبت بشه اعمشال
بخشودگی جرائم کارفرمايان خوش حساب تا زمان  10تیرماه سالجاری اقدام نمايند .از طرفی به دستور بانک مرکزی ،کلیه جرائم بدهکاران بانکی که تا
سال  39سررسید شده است در در صورت پرداخت اصل و سود تسهیالت تا پايان شهريورماه سال جاری بخشوده خواهد ششد .همچنشین بخششودگی
جرائم مالیاتی برای مؤديان در سال  31به کلیه مديران اجرايی سراسر کشور تفويض اختیار شده است .همچنین در پی اقدام اخیر وزارت امور اقتصاد
و دارايی کشور ،به منظور تسهیل محیط کسب و کار و تکريم حقوق متقاضیان 4 ،سامانه تخصصی ثبت ،رسیدگی و پاسخگويی به ششکايات مششتريان
ايجاد و راه اندازی شده است .مقرر گرديده است اين  4سامانه در نیمه اول سالجاری به طور کامل مورد بهره برداری دستگاه های اجرايی و متقاضشیان
کسب و کار کار قرار گیرد .نما ،سام ،ياور و دادور نام اختصاری سامانه مزبور بوده و به طور سراسری در راسر کشور قابل بهره برداری است .در اسشتان
زنجان نیز  91دستگاه دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی جز اعضای آن بوده و اتاق بازرگانی نسبت به شکايات حوزه صدور و تمديد کارت بازرگانی و صدور
گواهی مبدأ مسئول پاسخگويی به هرگونه شکايت احتمالی است .در خصوص کتاب سند استراتژيک به اطالع می رساند اين سند با برگزاری جمعشاً 10
جلسه تخصصی کمیسیون و بی

از  19جلسه ذيل کمیسیون نسبت به شناسايی محیط کسب و کار استان تهیه و تدوين گرديد .که ضمن مجلد نمودن

آن در روزهای آتی در اختیار اتاق های سراسر کشور ،اعضای هیئت نمايندگان اتاق ،اعضای عضو کمیسیون و ساير دستگاه ها و ادارات دولتشی قشرار
خواهد گرفت .بنابرا ين تشکر ويژه از سپرست اصلی تیم و مشاور عالی تیم جناب آقای عزت اله همتی به پاس راهنمايی هايی که در خصوص ساز و کار
اصلی در اختیار کمیسیون قرار دادند به عمل می آيد .در ادامه نیز قوانین مخل کسب وکار به عنوان دستور سوم مورد طرح است .پیوست ارائه ششده
ماحصل نتايج و ارزيابی کمیسیون های تخصصی اتاق های سراسر کشور است که طی جمع بندی نهايی از سوی اتاق ايران در اختیار قرارگرفته اسشت.
لذا از اعضای کمیسیون درخواست می گردد نسبت به ا رائه نظرات خود ،اصالح ،ادغام و يا افزودن مطالب تکمیلی بشه آن نهايشت همکشاری را داششته
باشند.
جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم شرکت سامان شیمی :ضمن تشکر و قدردانی نسبت به تهیه و تنظیم کتاب سند استراتژيک ،اجرای آن و
مطالبه خواسته های بخ

خصوصی از دولت در دستور بعدی اين کمیسیون قرار خواهد گرفت.

جناب آقای موسوی مدیر عامل محترم شرکت کابل کمان  :سند استراتژيک که توسط کمیسیون تهیه گرديد آينه راه برای صنعتگران ،دولتمردان،
مسئولین و دست اندارکاران اقتصاد کشور است .در اين سند مطالب و موارد مهمی طرح شده است که اگر حتی يکی از آنها اجرا شود نتايج بسیار
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خوبی به دنبال خواهد داشت .اين سند افتخار بزرگی برای جامعه اتاق و تولیدکننده است .امیدوار هستیم در اجرای اهم موارد مندرج در آن نیز همانند
تدوين آن تالش و همت کافی لحاظ گردد .در استان میبايست به دنبال بومی سازی فرهنگ مطالبه گری باشیم .بايد بتوانیم حقوق ،مطالبات و
درخواست های خود را پیگیری کنیم .در شرايط کنونی نمی توان توان ،قدرت ،نقطه نظرات و درخواست های تولیدکننده را ناديده گرفت .مديران و
مسئولین بايد به تولید کننده توجه نمايند .هم زمان آموزش و اطالع رسانی به واحدهای تولیدی نیز بايد صورت گیرد .بازنگری ،آسیب شناسی،
اقدامات اصالحی در اين سند نیز بايد لحاظ شود .پیشنهاد می گردد لیست مشخصی از واحدهای مشکل دار در استان تهیه شود و برای حل مشکالت
آنها و مرتفع نمودن معضالت راهکار و دستوراتی تهیه شود .سرمايه و پول در جايی که ايمن باشد ماندگار خواهد شد اما اگر غیر از اين باشد سرمايه
از آنجا خارج شد .بايد در استان زنجان به دنبال ايجاد محیطی ايمن و سالم برای سرمايه بود .ايجاد رابطه ی مشخصی بین شبکه تولید و مصرف
کنندگان و قانون گذاران الزم است .استان زنجان در وصوال مالیات ارزش افزوده جز استان های اول است .سازمان تأمین اجتماعی بهتر است نسبت به
حمايت خوش حسابان خود ساز و کاری تعريف نمايد .اعمال بخشودگی در اولويت قرار گیرد .به دلیل حجم باالی واردات برخی واحدهای کوچک و
متوسط تعطیل شده اند و قادر به احیا و راه اندازی مجدد خود نیستند.
جناب آقای داود مرادخانی ریاست محترم پارک علم و فناوری استان زنجان  :با توجه به ماهیت اسناد استراتژيک ،بازنگری و بررسی دوره ای به
طور فصلی ،سه ماهانه و ش

ماهانه آنها از الزامات آنها خواهد بود .در غیر اينصورت اين اسناد بالاستفاده خواهد ماند .آثار برجام و تحريم های بین

المللی و وضعیت کنونی اقتصاد کشور ،می بايست به اين سند الحاق گردد .در زمان تدوين اين سند شرايط تحريم ها به نحو ديگری بود و سند بر
اساس همان شرايط تهیه گرديد .اما در اين شرايط با تغییر اوضاع ،بايد اثرات و نتايج و تهديدهای جانبی آن به ديد کلی سند پی

رو اضافه گردد.

همچنین طراحی شکیل و جذاب برای اين کتاب که زمان و انرژی قابل توجهی برای آن صرف شده است مهم و مورد تأکید است .از نگاه پارک علم و
فناوری ،کلیه واحدهای برتر و بزرگ در کشور ،زمانی به عنوان يک استارتاپ کوچک فعالیت خود را آغاز نموده اند .با صرف زمان و هزينه به واحد
تولیدی عظیمی تبديل شده اند .رسالت پارک علم و فناوری پیوند دانشگاه با صنعت است .به نحوی که با تشويق و حمايت فارغ التحصیالن دانشگاهی،
زمینه را برای ورود افراد به تولید دان

محور و تجاری فراهم نمايیم .يعنی هر متخصص دانشگاهی صرفاً به فعالیت در کار اداری متمرکز نشود و خود

کسب و کار خود را ايجاد و راه اندازی کند .لذا برايی دستیابی به اين هدف ،پارک استان نسبت به تهیه و تدوين بروشورها ،الگوريتم ها و کتابچه های
تخصصی برای دان

بنیان شدن و راه اندازی کسب و کارهای بومی اقدام نموده است و به جهت همراهی کمیسیون صنعت و ايفای نق

حمايتی خود،

آمادگی الزم در ارائه و انتشار اين مستندات به اتاق را دارد .تا بدين طريق بتوان عالقه مندان و متقاضیان را برای ايجاد تجارت خود ترغیب کرد.
جناب آقای ولی اله بیات مدیر عامل محترم شرکت پارس سوئیچ  :در شرايطی که تحت تأثیر فشارها و تحريم های بین المللی هستیم دستگاه های
دولتی در تدارک برنامه های متفرقه و نامربوط به اين موضوع هستند .بعضاً مشاهده می گردد جلسات و نشست های هم انديشی در راستای مسائل
ورزشی ،رفاهی ،اجتماعی و ...حائز اهمیت تر از جلسات تخصصی تولید و عارضه يابی در بخ

صنعت و اقتصاد است .چرا در اين شرايط نگاه و توان

خود را برای کنترل تحريم ها و اثرات آن بر تولید کننده و نظام تولید کشور معطوف نمی کنیم ؟ اين فشارها تولیدکننده و صنايع کشور را نابود خواهد
کرد .در اين چند مدت اخیر صنعتگران شاهد افزاي

و نوسان شديد در قیمت های خريد مواد اولیه و هزينه های جانبی بوده اند .چنانچه فکری به

حال اين وضع نکنیم بدون شک هیچ صنعتی دوام پیدا نخواهد کرد .ادارات دولتی ،دستگاه ها و نهادهای وابسته به دولت بايد فکری به حال واحدهای
تولیدی در اين شرايط بحرانی کنند .اينکه چطور و چگونه می توان از تولید و تولید کننده در برابر تحريم محافظت کرد مهم ترين موضوع است.
تشکیل جلسات و نشست ها حول محور اين موضوعات در اين روزها بايد مورد توجه مديران و مسئولین قرار گیرد .واحدهای تولیدی با گذر از تحريم
های سالهای قبل  ،در وضعیت زخم خورده و مريض هم چنان خود را سرپا نگه داشته و به فعالیت خود ادامه میدهند .تصور کنید طیفی جديدی از
تحريم های سخت گیرانه به اين حال و اوضاع تولید کننده مجدداً اعمال شود .مسلماً نتیجه جز شکست و ناکامی چیزی نخواهد بود .تولید کننده برای
خريد مواد اولیه و واردات کاالی مورد نیاز خود بايد حمايت شود .گشاي
درصد جز مطالبات بخ

اعتبارات اسنادی و افزاي

سهم آن از  00الی  40درصد به حد  00الی 30

خصوصی است .برای اجرای مصوبات و تصمیمات مقامات دولتی ،حضور يک کمیته پیگیر و ناظر الزم است .به نحوی که اين

کمیته تنها به نحوه اجرای مصوبات و حسن اجرای آن در استان بپردازد .بانک ها ،گمرک و سازمان ها در اين شرايط بايد ضمن ايجاد هماهنگی به
کنترل و کم رنگ شدن اين شوک ها نسبت به تولیدکنندگان اقدام کنند .درخواست می گردد يک دستورجلسه فوری با موضوع اثرات تحريم و راه
های مقابله با آن در تولید تهیه و در روزهای آتی جلسه مربوطه از سوی کمیسیون صنعت برگزار گردد .در رابطه با تخصیص ارز به تولیدکنندگان،
دولت در اقدامی کلیه تولیدکنندگان را در  0سطح طبقه بندی نموده و تخصیص ارز برای آنها به طور مثال از درآمد حاصل از فروش نفت ،میعانات
گازی ...،تعیین شده است .اما همچنان لزوم استقرار سیستم مشخص رده بندی و رتبه بندی در تخصیص ارز احساس می گردد .در حال حاضر ثبت نام
در سامانه نیما و تخصیص ارز به متقاضیان با پیچیدگی های فراوانی مواجه است .بعالوه دولت بايد در تأمین منابع مالی شرکت ها را حمايت کند تا
شرکت ها بتوانند مطالبات خود را وصول نمايند .بخ

اعظمی از مطالبات شرکت ها به شرکت ها و نهاد های دولتی مربوط می شود .در صورتی که اين

مطالبات به حساب تولید کننده سر موعد باز گردد تولید کننده قادر خواهد بود مشکالت خود را تا حدی کنترل نمايد .در ادامه صحبت های ساير
عزيزان ،به نظر می رسد چنانچه تخصیص ارز در استان ها صورت گیرد و تفويض اختیار شود ،بیشتر با مسائل رانت و تخطی قانونی مواجهه شويم .چرا
که در داخل استان ها اين موضوعات با چال

های بیشتری روبروست .بهتر است برای صادرکنندگان در همان ابتدای فرآيند صادرات 10 ،درصد يا 10

درصد هديه و پاداش صادراتی لحاظ شود و يا به صادرکنندگان مبلغ بیشتری ارز اختصاص داده شود .زمانی که ما خود نمیتوانیم از حق خود دفاع
صفحه  0از 1

کنیم و پیگیر مطالبات خود باشیم نمی توان انتظار بهبود فرهنگ تولید و اقتصادی داشت .در اين شرايط بايد به فکر کل کشور بود نه به فکر يک
سازمان يا يک گروه خاص .تخصیص جوايز صادراتی ،موجب ايجاد انگیزه به تولیدکننده می شود و در نهايت تالش خواهد کرد تا درآمد حاصل از
صادرات خود را به هر طريقی به کشور بازگرداند .در رابطه با قوانین مخل کسب و کار ،قوانین متعددی وجود دارد که دارای اشکال و ايراد جدی است.
برای مثال در آيین دادرسی ،چنانچه هرگونه حادثه ای در حین کار صورت گیرد مسئول اصلی حادثه ،مديرعامل خواهد بود .اما اينکه در چه شرايطی و
با چه الزاماتی است مشخص نیست .لذا اين قانون يکی از قوانینی است که می بايست اصالح گردد .بعالوه بسیاری از هزينه های واحدهای تولیدی در
نظام حسابرسی اداره مالیاتی مردود شده و مورد پذيرش نیست .اما درآمد های واحد تولیدی مورد قبول واقع می گردد .در خصوص مشاغل سخت و
زيان آور اگر نگاهی به آمار در اين بخ

داشته باشیم شاهد هستیم استان زنجان بیشترين سهم در پرونده ها را به خود اختصاص داده و رقمی باالتر

از میانگین کشوری را داراست .در وصول مالیات سهم باالی استان نسبت به ساير استان ها نیز گواه اين مشکالت است .با توجه به اينکه لیست
مشخصی از اين قوانین از سوی شرکت پارس سوئیچ تهیه و تدوين شده است ،جهت همکاری با کمیسیون در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت تا در
مجامع مربوطه طرح و بررسی شود.
جناب آقای فرزاد عباسی مدیر عامل محترم شرکت یاردان صنعت  :در شرايط کنونی ،شاهد اعمال بیشترين فشارها و محدوديت ها برای
تولیدکنندگان هستیم .در بحث تعیین استراتژی ،اين کتاب بر اساس تغییرات محیطی ،اقتصادی و اجتماعی می بايست در دوره های کوتاه مدت بروز
رسانی شود و نگاه سازمان در تدوين آن بايد در هر دوره مورد ارزيابی قرار گیرد .در زمینه تبديل شرکت ها به دان
افراد جهت راه اندازی کسب و کارهای دان

بنیانی و تالش در جهت جذب

بنیان ،استان زنجان با دارا بودن ظرفیت های بالقوه دانشگاهی ،قادر خواهد بود به راحتی در اين بخ

رشد نمايد .می توان يک همکاری مشترک با پارک علم و فناوری جهت ايجاد و استقرار کمیته تخصصی در اين زمینه بعمل آورد .کمیته نامبرده می-
توان در جهت توسعه راهکارها و الگوريتم ها و مسیرهای دان

بنیان شدن ،ترويج و ايجاد بسترهای عملی و علمی گام بردارد .از کمیسیون صنعت

درخواست می گردد برنامه ی کاری مدونی برای سال  31ضمن معرفی دستورجلسات عمومی و تخصصی تهیه نمايد.
جناب آقای شریفی مدیرعامل محترم شرکت نیک ریس  :کسب عنوان واحد برتر ملی در سال  39برای شرکت نیک ريس يکی از افتخاراتی است که
اين شرکت در سال گذشته کسب کرده است .ضمن تقدير و تشکر از تدوين و تهیه اين سند و اهتمام ويژه کمیسیون به انتشار اين سند ،در ادامه راه
نیز بايد به وصول مطالبات قانونی خود بپردازيم .از کمیسیون صنعت درخواست می گردد نسبت به رسیدگی به موضوعات بخشودگی جرائم واحدها،
مطالبات از دولت ...،در سطوح مديريتی اقدام نمايد .لذا جلسات ويژه با جناب آقای استاندار ،رئیس محترم اتاق ،دارايی ،اداره کار ،شبکه بانکی ،تأمین
اجتماعی برگزار گردد.
جناب آقای عزت اله همتی رئیس محترم گروه نوسازی و تحول اداره سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان  :اجرای مقدمات اجرايی سند
استراتژيک توسعه ای بخ

صنعت و معدن استان زنجان در سال گذشته آغاز گرديد و با کمک خداوند در سالجاری به مرحله نشر رسید .با توجه به

تجربه بسیار ارزشمند حضور در کمیسیون صنعت ،در حال حاضر به جرأت می توان گفت صنعت استان صنعت فهیمی است .صنعت زنده و پويا که به
دنبال رفع معضالت و شکاف هاست .بخ

تخصصی و فنی اين سند مستقیم از سمت اعضای کمیسیون مورد تأيید و تصويب قرار گرفت .در خصوص

شاکله سند و نحوه اجرای برنامه ی استراتژيک ،بازنگری و اقدامات اصالحی الزمه اين مدل اسناد بشمار می رود .لذا هر زمان که کمیسیون نیاز به
اصالح و تغییر در سند را تشخیص داد می توان به راحتی موارد تکمیلی را به آن افزود .در پايان از دعوت و توجه ويژه اين کمیسیون تشکر ويژه بعمل
می آيد و از همراهی اين تیم متخصص در سالها و دوره های آتی نیز استقبال می گردد.
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شرح مصوبه
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پیشنهاد گرديد اقدامات و برنامه های ويژه ای در راستای فرهنگ سازی اجتماعی و
ترويج فرهنگ تولید و روابط اقتصادی صلح آمیز بین المللی صورت گیرد.
پیشنهاد گرديد کمیته ای ويژه به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات
مقام عالی استان و بخشنامه ها و آيین نامه های کشوری در استان تشکیل گردد.
پیشنهاد گرديد ساير نسخ کتاب با بهترين کیفیت و بهترين جنس ورق و جلد (لمینیت
و رنگی) تهیه و میان اعضاء توزيع گردد.
درخواست می گردد يک دستور جلسه فوری با موضوع اثرات تحريم و راه های مقابله با
آن در تولید تهیه و در روزهای آتی جلسه مربوطه برگزار گردد.
با توجه به اينکه لیست مشخصی از قوانین مخل کسب و کار از سوی شرکت پارس

۵

سوئیچ تهیه و تدوين شده است ،جهت همکاری در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا به
موارد رسیدگی شود.
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مسئول پیگیری

تاریخ تعیین شده جهت انجام

کمیسیون صنعت

در سال 79

اتاق

اسرع وقت

کمیسیون صنعت

اسرع وقت

کمیسیون صنعت

هفته اول تیرماه

شرکت پارس
سوئیچ

پیشنهاد گرديد کلیه اخبار و بخشنامه های موجود در خصوص بخشودگی جرائم بانکی ،کمیسیون صنعت
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اسرع وقت
اسرع وقت

مالیاتی ،تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه کارگروه رفع موانع تولید در خصوص مشاغل
سخت و زيان آور به اطالع اعضاء کمیسیون برسد.
1

پیشنهاد گرديد برنامهی کاری مدونی برای فعالیت کمیسیون در سال  31ضمن معرفی
دستورجلسات عمومی و تخصصی تهیه گردد.

کمیسیون صنعت

اسرع وقت

در پايان نیز با توجه به وجود برخی ابهامات در خصوص خوش حسابان تأمین اجتماعی
0

و بخشودگی جرائم آنها ،از کمیسیون درخواست می گردد نسبت به بررسی همه جانبه کمیسیون صنعت

اسرع وقت

بخشنامه اخیر تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم سال  31اقدام نمايد.
از کمیسیون صنعت درخواست می گردد نسبت به رسیدگی به موضوعات بخشودگی
3

جرائم واحدها ،مطالبات از دولت ...،در سطوح مديريتی اقدام نمايد .لذا جلسات ويژه با کمیسیون صنعت

اسرع وقت

جناب آقای استاندار ،اتاق ،دارايی ،اداره کار ،شبکه بانکی ،تأمین اجتماعی برگزار گردد.
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