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  بمنظوربررسي مسائل و مشكالت طرحها و واحد توليدي و اقتصادي استانكارگروه تخصصي امور اقتصادي صورتجلسه 

  :شماره دعوتنامه
49979/53/17 

  :تاريخ دعوتنامه
17/9/90 

  :رياست جلسه
  استاندار محترم

    :زمان جلسه
  20/9/90مورخه   8ساعت 

  :محل برگزاري جلسه
  رياستاندا

 :دستوركار جلسه

ميليون يورو تسهيالت ارزي  5/6درخواست  -2نياز به سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه  -1( شركت آرتاويل تاير  -1
 )نيروي انساني مازاد بر نياز  -3براي تكميل خط توليد تايرهاي تمام سيمي 

 )درخواست سرمايه درگردش  -2ك ملت و تجارت براي بدهي هاي معوق از بان 28اعمال ماده  -1( شركت آتا ماشين  -2

 - 3درخواست سرمايه در گردش  - 2درخواست زمين از مسكن و شهرسازي براي توسعه  -1(  شركت خلخال ورق  -3
  )تمديد پروانه تاسيس خط توليد لوله  -4بخشودگي جرايم بدهي هاي تسويه شده با بانك ملي 

 )درخواست تمديد جواز تاسيس ( شركت مازمان  -4

  )مشكل تامين آب و گاز و جاده دسترسي در شهرك تخصصي آب نير ( شركتهاي نيرآب سبالن و تنسم نوش  - 5

  :مصوبات جلسه
 شركت آرتاويل تاير   -1

ميليارد ريالي از محل آمايش در بانك  30دررابطه با سرمايه درگردش با توجه به در دست بررسي بودن درخواست  -1-1
رپرداخت استانداري و سازمان صنعت ، معدن و تجارت  استان  پيگيري الزم بعمل صنعت و معدن تهران ، جهت تسريع د

بمنظور مشاركت بانكهاي استان براي تامين بخش ديگري از سرمايه نيز خواهند آورد و مديريت محترم شعب بانك ملي 
 . هد نمودبراي هرگونه مساعدت الزم مطرح خوادرگردش موردنياز موضوع را در شوراي هماهنگي بانكها 

سازمان صنعت ،  ميليون يورو تسهيالت ارزي براي تكميل خط توليد تايرهاي تمام سيمي مقرر گرديد 5/6 در مورد -1-2
 .ملي به يكي از بانكهاي عامل طرف قرارداد اقدام نمايد توسعهمعدن و تجارت  استان  نسبت به معرفي شركت از محل صندوق 

و مقرر گرديد شركت مذكور با . بازنشستگي و موارد توافقي مخالفت بعمل آمد با هرگونه تعديل نيروي انساني بغيراز -1-3
پيگيري هاي مستمر براي دريافت مطالبات خود از ايران خودرو و تراكتورسازي ، راه اندازي خط توليد جديد و افزايش توليد 

 .مشكل نيروي انساني مازاد را برطرف نمايد

 شركت آتا ماشين -2

ماهه  60تجارت بدون دريافت هيچگونه پيش پرداختي با تقسيط بانك  ، براي بدهي هاي معوق 28ده ال مااعمدررابطه با  -2-1
از همكاري بانك . شود همكاري الزم بعمل آورندمقرر شد به بانك ملت نيز بواسطه عدم حضور درجلسه ابالغ . موافقت نمودند 
 .نموده بود ، تشكر بعمل آمد 28اعمال ماده ملي نيز كه قبالً 

 



واحدها وكارخانه هاي  ومعدن  صنعت و وبا همكاري اتاق بازرگاني معدن و تجارت استان  ، سازمان صنعتمقرر گرديد  -2-2
   از خسارات و تبعات ناشي از ورود چنين كاالهايي از گزارش كاملي ، محصول بي كيفيت و يا قاچاق از واردات  متضرر

 .نمايندجمله آچار تهيه نموده و جهت انعكاس به مسئولين كشوري به استانداري تحويل 

همكاري عامل  هايبانك اقتصادي و فنيتوجيه داشتن در خصوص درخواست تسهيالت سرمايه درگردش در صورت  -2-3
  . خواهد نمود

 شركت خلخال ورق  - 3

خط توليد ايرانيت از آزبست به نانو آزبست بدون دريافت با توجه به سرمايه گذاري كالن شركت مذكور براي تغيير  -3-1
مقرر گرديد تسهيالت سرمايه نصب و راه اندازي ،  يهيچگونه تسهيالت ارزي و ريالي و آماده بودن ماشين آالت جديد برا

آن تا يك ماه  نسبت به پرداخت بانك ملي بررسي وبا معرفي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان  توسط درگردش مورد نياز 
  .آينده مساعدت الزم بعمل آيد 

كميته منتخب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري  2/10/88با توجه به اينكه شركت مذكور باستناد صورتجلسه مورخه  -3-2
ه را يكجا تسويه حساب نمود 1379قانون بودجه  11استان كل بدهي هاي معوق خود از محل اعتبارات وجوه اداره شده تبصره 

درصد جرايم  مربوطه نامه  6مقرر گرديد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در رابطه با اعمال بخشودگي و استرداد  .است
  .اي را با امضاي استاندار محترم براي وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهيه و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد 

حوزه شهرستان نمين جهت توسعه و ايجاد خط توليد جديد لوله نانو  280ي از پالك دررابطه با درخواست زمين منابع مل -3-3
مقرر گرديد با توجه به عدم انتقال سند بنام سازمان توسط اقاي نصراله اسدي ) ايرانيت ( آزبستي از ضايعات واحد موجود

خط  ر شد بمنظور تسريع در ايجاد اينمقر بعداز واقع شدن در حريم شهر نمين ،گذشته دو سال در طول مسكن و شهرسازي 
امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي  راساً نسبت به واگذاري مقدار زمين مورد  ،توليد بشرط عدم درخواست تسهيالت 

  .درخواست اقدام نمايند 

 و تجارت استانمقرر گرديد سازمان صنعت ، معدن اقاي نصراله اسدي دررابطه با تمديد پروانه تاسيس خط توليد لوله  -3-4
  .همكاري الزم بعمل آورند

 ركتهاي نير آب سبالن وتنسيم نوش ش

گاز، آب و ( تخصصي نير به حل مشكالت شهركنسبت استان صنعتي  هايشهرك عامل محترم شركتمقرر گرديد مدير -4-1
 1390زرساني را تا سوم ديماه مشكل گا "خصوصا اقدام وكه واحدهاي مذكور نيز در داخا آن قرار گرفته اند ، ) جاده دسترسي 

  . حل نمايد 

مديرعامل محترم شركت شهركهاي صنعتي استان با پيگيري هاي مستمر و شبانه روزي ، در رابطه با ارتقاي مقرر گرديد  -2- 5
    . اقدام وتغييرات و تحوالت انجام شده را گزارش نمايد شهركهاي صنعتي استان تا دوماه آينده سايروضعيت فعلي 

  مطابق برگ پيوست  :ست حاضرين در جلسه لي

    
 


