کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
............آقای احمدی سلیمانی
رئیس جلسه.... :جناب
.........................................................

جناب آقای مرادی
دبیر جلسه:
.......................................
...............................

تعداد صفحـات:

2
.............................................

تاریخ برگزاری:

1693
 /22اردیبهشت ماه/
.............................................

شماره جلســه:

11
.............................................

ساعت شروع 0367 :ساعت خاتمه9367 :

دستورکار جلسه:
 بررسی راهکارهای هم افزایی صنایع در زمینه توسعه ساخت داخل با رویکرد تأمین قطعات و ماشین آالت صنعتی در داخل کشور
 سایر موارد

اهم موارد مطرح شده:
در آغاز جلسه جناب آقای مهندس احمدی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار ،هدف از برگزاری جلسه را تأمین قطعات شررکتهرای برزر

توسر

قطعه سازان داخلی عنوان نمودند.
در ادامه جناب آقای مهندس اسماعیلی گزارش اجمالی از شرکت فوالد خراسان ارائه نمودند .فوالد خراسان تنها واحد فوالدی کشور است کره زنییرره
تولید را در استان خود تکمیل نموده است .در حال حاضر  1122نفر نیروی مستقیم و با پیمانکاران  2177نفر در فوالد مشغول به کار هستند .شررکت
فوالد به منظور تأمین قطعات از داخل کشور اقدام به اییاد یک سایت نمایشگاهی نموده است که قطعه ،کد کاال ،سازنده و دفترچه اطالعات فنری کراال
را در اختیار تولید کنندگان قرار میدهد .در سال حدود  62میلیارد تومان خرید قطعات خارجی شرکت فوالد است که امکان تولید در داخرل کشرور را
دارد .فوالد خراسان آمادگی خود را برای خرید قطعات تولید داخل اعالم مینماید.
در ادامه سرکار خانم مهندس علیرضائی ریاست محترم سازمان صمت استان با تأکید بر فعالیتهای ساخت داخل اعالم نمودنرد 3در پایران سرال 1692
کالً  676میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفت که در سال  1691به  1663میلیارد تومان و در  3ماه اول سرال  1693بره  6777میلیرارد تومران
خواهد رسید.
از سال  1696تاکنون  999میلیون یورو ماشین آالت صنعتی که ساخت داخل نداشته است وارد استان شده است .به عبرارتی بره ازای  9777میلیرارد
تومان ورود ماشین آالت خارجی  11777میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی صورت گرفته است .ماشین آالت حرداکرر برا تعرفره  9درصرد و نهایتراً 1
درصد به کشور وارد میشوند .ایرن ماشرین آالت  17ترا  11درصرد حمایرتهرای بیمره و خردمات پر
ضمانتهای پ

از فرروش دارد .متأسرفانه در سراخت داخلری

از فروش خوبی وجود ندارد و صنعتگران تمایل بیشتری به خرید ماشین آالت خارجی دارند.

در سال  ،1691در حوزه صنایع در برق مصرفی  19درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته ایم و  23/9درصد از برق مصرفی استان در حروزه صرنعت
میباشد .در خصوص گاز  11درصد افزایش داشتهایم که  12/3درصد از کل مصرف گاز استان در صنعت مصرف میگردد.
در میزان مصارف انرژی در دوران آقای روحانی  11درصد برق و  22درصد مصرف گاز صنایع افزایش یافته است .حرکت ساخت داخل در صرنایعی کره
در حال نوسازی هستند اهمیت بسزایی دارد .در حال حاضر شرکت فوالد خراسان و پاالیشگاه خانگیران اقدام به اییاد نمایشگاه ساخت داخل نمودهانرد
تا قطعات و ماشین آالت خود را از داخل تأمین نمایند.
وزارتخانههای مختلف کمکهای فنی اعتباری دارند و از طریق صندوقهای موجود برای واحدهای فنی و نوآور ضمانتنامه صادر مینمایند .پیشنهاد شرد
یک سایت میازی نمایشگاهی توس اتاق اییاد گردد تا واحدهای صنعتی که نیاز به خرید ساخت داخل دارند ،بتوانند اطالعات ماشین آالت و قطعرات
خود را در سایت معرفی و قطعه سازان جهت تولید قطعه اطالعات الزم را از سایت دریافت نمایند .شرکت فوالد آمادگی خود را جهت برگزاری یک ترور
صنعتی برای بازدید از کارخانه فوالد و نمایشگاه ساخت داخل اعالم نمودند و مقرر گردید برنامه ریرزی الزم توسر کمیسریون در ایرن زمینره صرورت
پذیرد.
آقای دکتر بهرامی معاون پژوهشی دانشگاه به استانداردهای مورد نیاز صنایع تأکید و فرمودند 3دانشگاه آمرادگی خرود را بررای اختصراص زمرین جهرت
اییاد نمایشگاه دائمی اعالم مینماید.
جناب آقای دکتر یزدان بخش پیشنهاد اییاد نمایشگاه دائمی در شهرکهای صنعتی و همچنین در نمایشگاه بین المللی مشهد را مطرح نمودند.
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آ قای دکتر نوروززاده مدیر عامل محترم شرکت شستا و مشاور وزیر صنایع در ادامه بیان داشتند تا کشور توسعه سیاسی نداشته باشد ،توسعه اقتصرادی
نخواهد داشت .متأسفانه قانون خصوصی سازی به هیچ عنوان درست اجرا نشده است .کاش در خصوصی سرازی سرهام واحردها بره فرروش مریرسرید.
امیدواریم در دولت جدید نیز اهداف کسب و کار توسعه و فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم گردد .ترا زمرانی کره شررکتهرای برزر

مهندسری

نداشته باشیم ،به اهداف خود نخواهیم رسید .باید به فکر اییاد شرکتهای مهندسی بود .باید دو بخش مهندسی و سراخت (طراحری و سراخت) کرامالً
دیده شود .هدف از اییاد ساپکو ،اییاد یک شرکت مهندسی بود لیکن اهداف بازرگانی شرکت را از اهداف خود دور ساخت .انتقال دانش فنی ترا زمرانی
که شرکتهای فنی مهندسی درستی نداشته باشیم امکان پذیر نیست.

جلسه:
مصوباتجلسه:
مصوبات
 .1اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان نسبت به ایجاد یک وب سایت تخصصی جهت ارائه درخواستهای قطعات
ساخت داخل ایجاد نماید تا واحدهای تولیدی که قطعات و ماشین آالت خود را از خارج از کشور وارد میکنند با نمایش و
قطعات و ماشین آالت مورد نیاز ،شرکتهای قطعه ساز و ماشین ساز را به ساخت داخل تشوقی نمایند.
 .2بازدید از سایت نمایشگاهی شرکت فوالد خراسان برنامه ریزی گردد.
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احمدرضا بهرامی دانشگاه فردوسی مشهد ،مهدی پرواززاده آلومینیوم رضا ،مسعود دانشور ،محمدرضا رحمانی ،علیرضا رنیبر ،حمیدرضا زارع فوالد
خراسان ،سعید زارع ،محسن شادمان ،علی شفیعی ،اشکان فربد ،حسن قاسمیان ،شهرام صابر تهرانی ،جعفر لطفی ،حبیب اله مقامی ،علیرضا کیوانی،
مهدی محمودی فریمانی ،محسن محمدی ،محمد مظاهری ،سیدمهدی مظلوم زاده  ،سیدمحمدعلی موسوی فرد ،محمدمهدی ناصری ،سیدرضا
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