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دستورکار جلسه:
 بررسی مسائل و راهکارهای هم افزایی کمیسیونهای اتاق مشهد و اصفهان

اهم موارد مطرح شده:
پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم ،آقای مهندس احمدی ریاست کمیسیون صنعت اتاق مشهد با عرض خیر مقدم خدمت جناب آقای شافعی
ریاست محترم اتاق ایران و خراسان ،جناب آقای سهل آبادی ریاست محترم اتاق اصفهان و ریاست خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران،
سرکار خانم مهندس علیرضایی ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی ،جناب آقای دکتر سبحانی ریاست
کمیسیون صنعت اتاق اصفهان و مدیر عامل فوالد مبارکه و دیگر همراهان ایشان از اتاق اصفهان ،از حضور فعال اعضای کمیسیون صنعت دو
اتاق بخاطر برقراری این تعامل تشکر نمودند.
ایشان عنوان نمودند صنعت اصفهان و خراسان خصوصاً شرکتهای فوالد مبارکه و فوالد خراسان سابقه همکاری دیرینه دارند .فوالد خراسان
بزرگترین مجموعه فوالدسازی در شرق کشور است که با کمک فوالد مبارکه اصفهان رشد کرده و امروزه صنعتگران اصفهانی در منطقه سنگان
خراسان نیز سرمایهگذاریهای عظیمی دارند .مبادالت خوبی در بخش صنایع فرش و در زمینه فنی و مهندسی نیز بین این دو استان انجام
شده است.
سپس آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران و خراسان رضوی عنوان کردند :اتاق اصفهان از گذشته دور تاج اتاق ایران و بسیار شاخص
است .ما در یک مقطع  10ساله بین سالهای  75تا  85رکورد بیشترین اشتغال کشور را در تاریخ داشته ایم که قبل و بعد از آن تکرار نشده
است .در این ده سال  5/900/000شغل و بطور متوسط ساالنه  590/000شغل ایجاد گردید که پایه اصلی آن در بخش صنعت بوده است .در
یک مقطع پنج ساله بین سالهای  86تا  91وضعیت کامالً معکوس در اشتغال کشور ایجاد شد و به سمت قهقرای تاریخ رفتیم و در این میان
باالترین صدمه به بخش صنعت وارد شد .پیش قراول حرکت توسعه کشور بخش صنعت است که تأثیر بر سایر بخشها میگذارد،
هم در جهت منفی و هم در جهت مثبت .متأسفانه در آن دوره پنج ساله بدقولیها و بی قانونیهای بسیاری نسبت به این بخش شد.
قرار بود پس از هدفمندی یارانهها مصرف انرژی را پایین بیاوریم و قیمت تمام شده کاالی تولیدی نیز پایین بیاید ،بازار رقابتی ایجاد شود و نیز
قرار بر این بود که بخشی از یارانههای پرداختی در جهت نوسازی و تجهیز صنایع باشد ،که انجام نشد .متأسفانه این بی مهری به صنعت و
اقتصاد ما آسیب رساند .یکی از مشکالت کنونی در این بخش بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و همچنین قاچاق کاالها و مصرف کاالهای
خارجی است .این بهم خوردن عرضه و تقاضا به دلیل شکسته شدن طبقه متوسط جامعه در این دوره پنج ساله میباشد که برخی به طبقه
مرفه و برخی به طبقه ضعیف منتقل شدند که طبقه مرفه اغلب کاالهای خارجی استفاده میکنند و طبقه ضعیف توان خرید ندارند .اما
امیدواریم در اقدامات جدید کشور به این مسائل توجه بیشتری شود تا از برنامههای بلند مدت خارج نشویم.
آقای مهندس حسینی ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان و نایب رئیس اتاق مشهد عنوان نمودند :خراسان بعد از
انقالب صنعتی شد و پیش از آن بیشتر جنبه زیارتی داشت و تمرکز فعالیتها بر بخش خدماتی بود .قدمت اصفهان در صنعت خیلی بیشتر از
خراسان است و می توان از تجربیات استان اصفهان استفاده کرد .یکی از شاخصهای توسعه هر کشور توانمندیهای بخش خصوصی است و این
توانمندی را قدرت تشکلها برای بخش خصوصی فراهم میآورد .میبایست دولت در حوزه تشکلها و انجمنها بسیار فعالتر عمل کند و بیشتر
پاسخگو باشد و فقط به شعار وعده وعید بسنده نکند .سرکار خانم مهندس علیرضایی ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
خراسان خاطر نشان کردند که پروانههای بهره برداری صادر شده در سال  92تنها به  300میلیارد تومان رسید .در سال  95میزان
سرمایهگذاری به 1336میلیارد تومان و در سال جاری به 3000میلیارد تومان خواهد رسید.
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تالشی که سرمایهگذاری استان در حوزه صنعت داشت بسیار چشمگیر بود و نقش صنعت فوالد نیز بسیار موثر بود .در مورد شبکه توزیع که
 48%سهم در فرآیند تولید را دارد ،بسیار مهم است که بتوانیم شبکه تولید متوازن با توزیع داشته باشیم و سپس به مسئله حمایت از مصرف
کننده در این شبکه بپردازیم .امسال بحث ح مایت از توسعه و نوسازی صنایع مطرح است و باید جایی برای عمق دادن به ساخت داخل باز
کنیم و نیز به نقش دانشگاهها و مراکز علمی در خلق فناوریهای نو باید توجه کنیم.
ایشان به آقای دکتر سبحانی برای ایجاد ارتباط پروژههای بزرگ دو استان و نمایشگاههای دورهای برای ساخت داخل اعالم آمادگی کردند و
اذعان داشتند که ما آماده همکاری و تبادل با سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان هستیم .اتاق اصناف خراسان ساختارهای جدیدی پیدا
کردهاند و آماده همکاریهای بیشتری هستند.
آقای سهل آبادی ریاست محترم اتاق اصفهان و ریاست خانه صنعت و معدن ایران ضمن تشکر و قدردانی از مهمان نوازی اعضای اتاق و
کمیسیون صنعت اتاق مشهد اعالم کردند :خراسان به خاطر بارگاه امام هشتم جایگاه خاصی دارد .همچنین خطاب به خانم مهندس علیرضایی
عنوان کردند :شبکه توزیع را در بحث تجارت باید همراهی کرد تا در خرید از کاالهای ساخت داخل استقبال شود.
ایشان بیان داشتند :بخش صنعت و معدن در انتخابات در تمام استانها نهایت همکاری را داشته است اما نتوانستهاند از رئیس جمهور حتی
یک وقت بگیرند تا در انتخابات وزرای اقتصادی کشور بتوانند نظر دهند .وزیر صنعت باید کسی باشد که حداقل چند کارخانه صنعتی بزرگ
ایجاد کرده باشد تا با چالشها و مشکالت این بخش مآنوس باشد .اتاق اصفهان با  3اتاق از کشورهای انگلستان ،برزیل و هندوستان رقابت دارد
و شهریور ماه سال جاری در استرالیا یکی از این چهار اتاق بعنوان اتاق اول انتخاب می شود .از جمله مواردی که باعث شده به این نقطه برسیم
توجه به جوانان و بانوان بوده است و در پایان از آقای شافعی درخواست داشتند که صدای صنعتگران را به گوش دولت برسانند.
آقای دکتر سبحانی رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق اصفهان و مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کردند :سال  1370در شرکت فوالد خراسان
مشغول بکار شدند که تا سال  81ادامه داشت .سال  76آقای هاشمی رفسنجانی کلنگ فوالد خراسان را زدند و در سال  80آقای خاتمی افتتاح
کردند .امروز هم فوالد مبارکه در سنگان خراسان  2300میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است .پتانسیلهای زیادی در خراسان و اصفهان
وجود دارد و کنار هم قرار گرفتن این پتانسیلها هم میتوانند مکمل هم باشند و هم میتوانند سینرژی برای انجام کارهای بزرگتری ایجاد
کند .دولت یازدهم برنامه داشت تا بیشتر سیاستگذاری کند و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند و این فرصت خوبی برای بخش
خصوصی است .اما بخش خصوصی هم با مشکالت زیادی روبه روست و اتاقها میتوانند بسیار راهگشا باشند .متأسفانه برخی سیاستهای
بازرگانی کشور و مسائل مالیاتهای ارزش افزوده و مشکالت نرخهای بانکی باعث میشود مردم به سمت کاالهای ساخت خارج رو آورند.
موضوع طرحهای نیمه تمام و شیوه واگذاری آنها میتواند موجب اشتغال گردد و اگر دولت این طرحها را در ابتدا با نرخ مناسبی واگذار نماید
و پس از بهره برداری مطالبه داشته باشد ،توجیه اقتصادی خواهد داشت.
در ادامه آقای مهندس احمدی یکی از چالشها در این چنین جلسات را نداشتن خروجی مناسب در بحث طرح مشکالت مالی و بانکی در
سطح ملی دانستند.
آقای سهل آبادی در ادامه خبر دادند ،مشکالت در بحث مالیات ارزش افزوده در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده که
امیدواریم به نتایج خوبی برسیم .همچنین در بحث تسهیالت ارزی به زودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
نکاتی که در بخش صنعت قابل توجه است این است که صنعتگران میبایست در بحثهای مالی و تسهیالت بانکی ،بیش از این از یکدیگر دفاع
و حمایت نمایند.
در پایان نتیجه جمعبندی نقطه نظرات حاضرین به عنوان تصمیمات اولین نشست مشترک دو کمیسیون بشرح ذیل اعالم گردید که مقرر شد
با امضاء روسای دو کمیسیون به اتاق ایران منعکس شود:
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