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زیر گريٌ کمیسیًن صىعت ،معذن اصل  44ي محیط کسب ي کار
اتاق بازرگاوی ،صىایع ،معادن ي کشايرزی بیرجىذ

بسمٍ تعالی

عىًان جلسٍ

بررسی آخریه يضعیت ياحذَای تًلیذی ي صىعتی استان ي بُرٌ گیری از فضای

آقایان  :محمذ رضا صباغ زادٌ  ،سیذ حسیه خراشادیسادٌ  ،آرش يحیذ ویا  ،حسه علی آبادی ،
مُذی ساجذ

حاضریه در جلسٍ

خاوم َا  :مریم امیر احمذی  ،سحر حاجی زادٌ ،بُىاز اطمیىان
مکان

ساله جلسات اتاق بازرگاوی صىایع ،معادن ي کشايرزی بیرجىذ

جوؼی اص تَلیذ وٌٌذگبى خشاسبى جٌَبی عی بشگضاسی جلسِ ای دس اتبق ببصسگبًی بیشجٌذ ،خَاستبس سفغ
سیطِ ای هطىالتطبى ضذًذ .
ایي گًَِ وِ پیذاست سبل ّبست وِ ٍاحذّبی تَلیذی اص هطىالتی هبًٌذ داسایی ،اسصش افضٍدُ ،تبهیي
اجتوبػی ٍ هطىالت ببًىی سًج هی بشًذ ٍ اهب ایي ببس دسد دیگشی بالی جبًطبى ضذُ است.
اص حشف ّبیطبى پیذاست وِ بسیبسی اص تَلیذ وٌٌذگبى اص ػذم تىشین ٍ احتشام اص سَی هسئَالى دٍلتی ٍ
ػذم حوبیت دٍلت اص بخص خصَصی سًج هی بشًذ ٍ خَاستبس سسیذگی بِ ٍضؼیت وًٌَی ّستٌذ.
بشخی اص تَلیذ وٌٌذگبى ٍ سشهبیِ گزاساى وِ بِ گفتِ خَدضبى اص ایي ٍضؼیت بِ ستَُ دسآهذُ اًذ ٍ دس
صَست اداهِ اص ضشایظ  ،دیبس خشاسبى جٌَبی سا تشن هی گَیٌذ .
روحیه صنعتی در خزاسان جنوبی وجود نذارد
مذیرعامل شرکت صىایع شیرسرایان  :دس ایي جلسِ بب بیبى ایٌىِ دس افغبًستبى چٌذ وبسخبًِ ساُ اًذاصی
ًوَدُ است ،گفت :بِ اًذاصُ ای وِ دس خشاسبى جٌَبی اریت ضذم ،دس افغبًستبى اریت ًطذم.
ػلی آببدی اداهِ داد :هتبسفبًِ دس خشاسبى جٌَبی سٍحیِ صٌؼتی ،وبسآفشیٌی ٍ اضتغبل هؼٌی ًذاضتِ ٍ تٌْب
بشای وبس دٍلتی سبختِ ضذُ است.

ٍی بب اضبسُ بِ هطىالت پیص سٍی صٌؼت دس خشاسبى جٌَبی ،اظْبس وشد :بشای اخز یه پشٍاًِ دس استبى ببیذ
ضص هبُ پیگیشی وٌین دس صَستی وِ دس سبیش استبى ّب ػشض دٍ ّفتِ هی تَاى آى سا اخز وشد.
ػلی آببدی بب اضبسُ بِ خطىسبلی ّبی پیبپی دس خشاسبى جٌَبی ،بیبى وشد :بب تَجِ بِ هیبًگیي پبییي
ببسًذگی دس سبلً ،ببیذ هبلیبت بِ خشاسبى جٌَبی تؼلك گیشد.
هذیشػبهل ضشوت ضیشسشایبى اداهِ داد :ببیذ تفبٍتی بب وسی وِ دس خشاسبى جٌَبی سشهبیِ گزاسی هی وٌذ
بب تَلیذ وٌٌذگبى دیگش استبى ّبٍ ،جَد داضتِ ببضذ.
ٍی یىی اص هطىالت خشاسبى جٌَبی سا ًذاضتي جوؼیت داًست ٍافضٍد :ایي ببػث ون بَدى هصشف وٌٌذُ دس
استبى ضذُ است.
ػلی آببدی بب تبویذ بش ایٌىِ ببیذ چبسُ ای بشای ایجبد ببصاس بشداضتِ ضَد ٍ ،ببیذ بِ ببصاس افغبًستبى وِ دس
ّوسبیگی خشاسبى جٌَبی است بِ ػٌَاى یه فشصت ًگبُ ضَد ٍ .ی ّوچٌیي سوَد ببصاس ٍ وبّص ًمذیٌذگی
سا یىی دیگش اص چبلطْبی ٍاحذّبی تَلیذی استبى بشضوشد ٍ ضوي گالیِ اص بشخی ببًىْب گفت ببیستی
پشداخت ٍام بب بْشُ پبییي بِ ٍاحذّبی استبى تؼلك گیشد ٍ اضبفِ وشد ببیذ اًگیضُ ای بشای سشهبیِ گزاساى
دس استبى ایجبد ضَد.
سایه سیاه مشکالت دارایی در واحذهای تولیذی:
ػلی آببدی اداهِ داد :دس حبل حبضشوبسخبًِ ضیش سشایبى پشٍاًِ بْذاضتی استبًذاسد ٍ پشٍاًِ بْشُ بشداسی سا
گشفتِ ٍ تٌْب تَلیذ وٌٌذُ پٌیش استبى است.
ٍی اظْبس وشد :بشخی اداسات خشاسبى جٌَبی سذ ساُ تَلیذ بَدُ ٍ بشخی دستگبُ ّبی خذهت سسبى بِ دلیل
ایٌىِ وبسخبًِ دس سغح ضْش لشاس ًذاسد ،اص اسائِ خذهبت خَدداسی هی وٌٌذ.
هذیشػبهل ضشوت ضیشسشایبى تبویذ وشد :ببیذ هطىالت داسایی ،تبهیي اجتوبػی ٍ دیگش هَاًغ تَلیذ حل ضَد
تب ّویي ٍاحذّبی تَلیذی وِ تؼذادضبى اًگطت ضوبس است ،دس استبى بوبًٌذ.
ٍی اسصش افضٍدُ سا اص دیگش هطىالت اصلی پیص سٍی تَلیذ استبى داًست ٍگفت :اگش لشاس است ضشایظ بِ
ّویٌگًَِ پیص بشٍد ،ببیذ تَلیذ ٍ بخص خصَصی سا تؼغیل وٌین.
ػلی آببدی اداهِ داد :دس ضشایظ وًٌَی وِ بی آبی بش وطبٍسصی لغوِ صدُ است ببیذ صٌؼت ٍهؼذى سا تمَیت
وٌین دس غیش ایي صَست تب  50سبل آیٌذُ خشاسبى جٌَبی خبلی اص سىٌِ هی ضَد.

قانون کشور پارچه  140هشار تیکه/قانون ،ابشاری بزای چالش تولیذ
مذیر عامل شرکت پادسازٌ قُستان  :دس ایي جلسِ بب بیبى ایٌىِ دسد صٌؼت اص االى ًیست ٍ اص لذین
بَدُ است ،گفت :بب اهذى تحشین ّب ضشایظ التصبدی هب بی ًْبیت بِ ّن سیخت ٍ ببصاسّب لفل ضذ.
سبجذ اداهِ داد :ببًه ّب ٍ سیستن دٍلتی بِ جبی ایٌىِ بِ هب ووه وٌٌذ ،بالی جبى هب ضذُ ٍ همببل هب
ایستبدًذ .
ٍی بب بیبى ایٌىِ لبًَى وطَس هب ،پبسچِ ّ 140ضاس تیىِ است ،افضٍد :دس بسیبسی اص ضْشّب اص لبًَى بشای
ووه بِ تَلیذ استفبدُ هی ضَد اهب هتبسفبًِ دس ضْشّبی وَچه اص لبًَى بِ ػٌَاى ابضاسی جْت چبلص ٍ
تَلف تَلیذ وٌٌٌذُ استفبدُ هی وٌٌذ .
سبجذ اظْبس وشد :ضشایظ التصبدی ّ 91وِ سا دچبس چبلص وشد ٍ ًتیجِ اش سوَد ٍخَابیذُ ضذى ٍاحذ
تَلیذی است .
ٍی بب اضبسُ بِ ّضیٌِ گضاف وبس آفشیٌی بیبى وشد :دٍلت ًوی تَاًذ ّضیٌِ وبسافشیٌی سا بذّذ بٌببشایي اگش
دست بِ دست بِ دست ّن ًذّین ،وبی اص پیص ًوی سٍد.
سبجذ ،داسایی سا اص دیگش هطىالت پیص سٍی تَلیذ وٌٌذگبى داًست ٍگفت :داسایی بسیبس سلیمِ ای ػول هی
وٌذ ٍ هطىالت ٍ چبلص ّب سا هی بیٌذ اهب اص دسآهذ وسب ًىشدُ ،هبلیبت هی گیشد.

مهلت یک ساله سزمایه گذاران بزای رفع مشکالت :
مذیرعامل شرکت پارس بته خًسف ّ :ن دس ایي جلسِ بب بیبى ایٌىِ دسدٍلت ٍ ًظبم اضتیبلی بشای ساُ
اًذاصی تَلیذ ًیست ،گفت :ایي اضتیبق دس سبل ّبی گزضتِ اص بیي سفتِ است.
یَسفی بب اضبسُ بِ ًشخ بیىبسی دس خشاسبى جٌَبی ،بیبى وشد :ببیذ بب سفغ هطىالت ٍاحذ ّبی تَلیذی صهیٌِ
اضتغبل دس استبى فشاّن ضَد.
ٍی خشاسبى جٌَبی سا هطَْس بِ بْطت هؼبدى داًست ٍ گفتٍ :ظیفِ سبصهبى صٌؼت هؼذى ٍتجبست ایي
است وِ هطىالت تَلیذ وٌٌذگبى ٍ سشهبیِ گزاساى سا تسْیل وٌذ.

ٍی بب اضبسُ بِ اخز تؼشفِ ّبی دٍلتی اص ٍاحذّبی تَلیذی ،بیبى وشد :دس بیشجٌذ اص ٍاحذّبی دس حبل سبخت
تؼشفِ صٌؼتی اخز هی ضَد ٍایي دس حبلی است وِ دس سشبیطِ اص ٍاحذ دس حبل سبخت ،تؼشفِ آصاد هی
گیشًذ.
ٍی اداهِ داد :دس خشاسبى جٌَبی  60ویلَهتش وِ اص هشوض استبى فبصلِ هی گیشین ،لَاًیي سلیمِ ای ػول هی
ضَد ٍببیذ هَسد تَجِ لشاس گیشد .
سخم های بی درمان بخش دولتی بز واحذهای تولیذی :
ومایىذٌ صىایع کاشی ویلًفر ّ :ن دس ایي جلسِ بب بیبى ایي وِ هطىالت ٍاحذّبی صٌؼتی بب بخص دٍلتی
دٍ ًَع است روش ًوَد :تؼذادی اص آًْب هلّی است وِ یب دس استببط بِ لَاًیي است ٍ ببیذ تَسظ ًوبیٌذگبى
پیگیشی ٍ اصالح ضَد ٍ یب بِ دستَسالؼول ٍ بخطٌبهِ ّبی دٍلت هشبَط هی گشدد وِ هی ببیست بب پیگیشی
همبهبت استبى دس سغح ٍصاستخبًِ ّب حل گشدد اهّب بسیبسی اص هطىالت هب استبًی است وِ ببیذ بب فشٌّگ
سبصی هشتفغ گشدد.
بشخی اص وبسگضاساى ٍ هجشیبى سٍح لَاًیي ٍ بخطٌبهِ ّب سا دسن ًٌوَدُ ٍ بب بخطی ًگشی ٍ صشفبً هالحضبت
سبصهبًی ضشبِ ّبیی بِ تَلیذ ،اضتغبل ٍ بغَس ولّی سشهبیِ گزاسی هی صًٌذوِ بسبدگی لببل جبشاى ًیست.
ًَسبخص افضٍد :هتأسفبًِ اوثش افشاد دیذگبُ هلّی ٍ حتی بؼضبً دیذگبُ استبًی ًذاضتِ ٍ بب ػولىشدی وِ هحذٍد
بِ ًگشش سبصهبًی هی ضَد هبًغ پیطشفت استبى ٍ دلگشهی ػاللوٌذاى بِ سشهبیِ گزاسی ٍ ایجبد اضتغبل هی
گشدًذ.
ٍی اضبسُ وشد :اگش پبی دسد دل ّش یه اص وبس آفشیٌبى بٌطیٌیذ وتببی اص دسد دل سا دس بشابشتبى خَاٌّذ گطَد
وِ بب اًذوی تَجِ ٍ سؼِ ی صذس هسئَلیي ٍ وبسگضاساى،اوثش آًْب لببل حل است،ووب ایٌىِ بشخی اص ّویي
هسئَلیي ٍ ػَاهل دٍلتی ضوي سػبیت لبًَى ٍ دستَسالؼول ّبی هشبَط هَجب پیطشفت اهَس ٍ دلگشهی
ػاللوٌذاى هی گشدًذ.
اتاق مشاورین حل مشکل تولیذکننذگان تشکیل شود :
ًبئب سئیس ووسیَى صٌؼت ،هؼذى اتبق ببصسگبًی بیشجٌذ بب اضبسُ بِ الذاهبت اًجبم ضذُ دس صهیٌِ صٌؼت ٍ
هؼذى استبى ،بیبى وشد :تبوٌَى اتمبفبت خَبی دس ستبد سفغ هَاًغ تَلیذ ٍ دس ساستبی التصبد همبهتی افتبدُ
است.

صببؽ صادُ خَاستبسّن ًطیٌی ٍاحذّبی تَلیذی بب هسئَالى ریشبظ ضذ ٍ افضٍد :ببیذ بب پبیص هطىالت هَجَد
دس ٍاحذّبی تَلیذی آى ّب سا سفغ وٌین.
ٍی بب تبویذ بش ایٌىِ سوَدّبی هَجَد دس ٍاحذّبی تَلیذی ببیذ ضٌبسبیی ضًَذ ،افضٍد :ببیذ هطىالت هَجَد
سا ضٌبسبیی وشدُ ٍ بشای حل آى ّب چبسُ اًذیطی وٌین.
صببؽ صادُ اداهِ داد :دس ضشایظ وًٌَی هسئَالى ریشبظ بشای حل هطىالت ٍاحذّبی تَلیذی ٍ بٌگبُ ّبی
التصبدی بِ عَس جذ ٍاسد هیذاى ػول ضذًذ ٍ ایي فشصتی هٌبسب بشای بیبى هطىالت است.
ًبئب سئیس ووسیَى صٌؼت ،هؼذى اتبق ببصسگبًی بیشجٌذ بب بیبى ایٌىِ خَاستبس تطىیل اتبق هطبٍسیي بشای
سفغ هطىالت ٍاحذّبی تَلیذ ضذ ٍ افضٍد :ببیذ یه یب دٍ ًفش هطبٍس هغلغ ٍسصیذُ دس ایي اتبق ّب ببضٌذ تب
بٌگبُ ّب دس سفغ هطىالت اص آى ّب ووه گیشًذ.
ٍی بب بیبى ایٌىِ اتبق ببصسگبًی ببیذ بیص اص پیص ٍاسد هیذاى ضَد ،تبویذ وشد :وویسَى صٌؼت ٍ هؼذى
تصویوبت جذی تشی بشای سفغ هطىالت تبهیي اجتوبػی ٍ هبلیبت بگیشد.
صببؽ صادُ اداهِ دادّ:وچٌیي ببیذ ًطست ّبی تخصصی بشای بخص صٌؼت ٍ هؼذى بشگضاس ضَد ٍ ًتبیج آى
ّب ًیض دس وویسیَى صٌؼت ٍ هؼذى بشسسی ضَد.
واحذهای تولیذی راه حل مشکالت را پیشنهاد دهنذ
ًبئب سئیس ووسیَى صٌؼت ،هؼذى اتبق ببصسگبًی بیشجٌذ بیبى وشد :بِ دًببل ایي ّستین وِ فضبی تَلیذ سا
آّستِ آّستِ دسست وٌین ٍبِ سوت اًسجبم بشسبًین.
ٍی بب اضبسُ بِ ػَاهل هطىل صا بشای ٍاحذّبی تَلیذی خشاسبى جٌَبی گفت :سبختبس بشٍوشاسی اداسی دس
دٍلت ٍ سغَح بذًِ وبسضٌبسی استبى یىی اص ػَاهل پیص سٍ است.
صببؽ صادُ اداهِ دادٍ :احذ ّبی تَلیذی ًبهِ ای بب اتبق ببصسگبًی بیشجٌذ بٌَیسٌذ ٍ دس لبلب آى هطىالت
خَد سا بیبى وشدُ ٍ سٍش ّبی حل آى سا ًیض ببصگَ وٌٌذ.

