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 : دستور کار جلسه 

 ارائه گزارش فعالیت دوره گذشته کمیسیون صنعت   -

 ساله پیش رو )برنامه پیشنهادی(  2ارائه مباحث قابل پیگیری توسط کمیسیون در دوره   -

 سایر موارد   -

 : اهم موارد مطرح شده

جناب آقای مهندس  مقدم خدمت حاضرین و تشکر ازجناب آقای رخصت رئیس کمیسیون صنعت اتاق ضمن عرض خیر

 تالش ما در این کمیسیون طرح  :فرمودند ،ت محترم اتاق ایران جهت حضور در اولین جلسه کمیسیونسایشافعی ر

هاست گریبانگیر این بخش بوده و باید به مدد سال دغدغه های فعاالن بخش صنعت و تولید استان است. موضوعاتی که بعضاً

 گری فعاالن این حوزه پیگیری و حل و فصل شوند. مطالبه

هایی که در حمایت از بخش تولید مطرح می شوند، اما در عمل رنگی ندارند؛ بیان داشتند: وی با انتقاد از تمجیدها و وعده

ست که فعالیت اقتصادی و تولیدی شان در این استان متمرکز است بخشی از مطالبه ما متوجه بنگاه های اقتصادی بزرگی ا

 شهرها استقرار دارد. به همین استناد نیز مالیاتشان سهم خطه دیگری می شود. ها در پایتخت یا دیگر کالناما دفاتر آن

ا هوز سهم مالیات آناز سوی دیگر به رغم تعطیلی موسسات مالی و اعتباری متعدد و بعضی پروژه های بزرگ اقتصادی، هن

بر دوش این استان سنگینی می کند و دیگر بخش ها از جمله، حوزه تولید باید این بار را متقبل شوند. مسئوالن و متولیان 

دولتی اما، بی توجه به این شرایط، هر سال بر حجم مالیات این استان افزون می کنند. تالش خواهیم کرد تا در این کمیسیون 

 دغدغه های فعاالن بخش صنعت و چاره جویی برای آنها باشیم.پیگیر همین 

 در حوزه پرداخت تسهیالت بانکی نیز با توجه به منابع موجود در استان، نباید رتبه دوم و سوم را داشته باشیم. برخی 

ری به گردش بیشت های استان باید تسهیالت سرمایه درست که بانکیگیرند. این درحالها از منابع ما تسهیالت میاستان

 صنایع خراسان رضوی پرداخت نمایند.

هد اتاق مشهیات نمایندگان در دور هشتم  کمیسیونهای این در ادامه دبیر کمیسیون صنعت به ارائه گزارشی از فعالیت

جلسه در سطح کمیته های  33جلسه این کمیسیون و  18شاهد برگزاری  97تا  95های پرداخت و گفت: طی سال
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 تخصصی به صورت مستمر برگزار شود.  - عه آن بودیم. امیدواریم در دور جدید، جلسات این ساختار مشورتیزیرمجمو

، جمع بندی  95در سال  ه اقتصادیبررسی برش استانی برنامه ششم توسع ازجمله اقدامات مهم کمیسیون در دوره مذکور

د. وبه صورت ساالنه ب ع مجلسکمیسیون صنای ءبا اعضا های مشترکدر نشست الن صنعتی استان و طرح آنهاهای فعادغدغه

شور  ک نیز موضوع بررسی اختالف ارزش حرارتی گاز مصرفی در صنایع استان در مقایسه با سایر مبادی تولید گاز 96در سال 

  د.مبدل گردی 97که به یکی از موضوعات مهم در شورای گفتگوی استان در سال  در دستور کار قرار گرفت

ار سمین»، «انداز اقتصاد ایرانبررسی و تحلیل چشم»، «بررسی اثر تحریم و ارز بر هزینه مواد اولیه» همچنین از تحلیل

بررسی مشکالت صادرکنندگان به »و « تحریم ها و آینده اقتصاد کشور»، «مشترک با موضوع عمق و پایداری بحران ارزی

 اقدامات سال گذشته این کمیسیون نام برد. به عنوان شمار دیگری ازمی توان « آسیای میانه

حوزه صنعتی پیش بینی شده تا مباحث  14در برنامه ای پیشنهادی که برای دوره جاری این کمیسیون در نظر گرفتیم، 

 آن ها را در جلسات این کمیسیون طرح و پیگیری نماییم. از مرتبط با هر کدام 

های یکی از صنایع مذکور را به عنوان یکی از موضوعات اصلی مطرح کرده و برنامه ما این است که تا در هر جلسه، چالش

 مشکالت مربوط به آن صنعت )که پیش از آن در کارگروه مربوطه احصاء شده(، مورد بررسی قرار بگیرد. 

گاه به ن صرفاًتقاضای ما این است که  در این جلسات، موضوعات دیگری به اقتضای اتفاقات روز، بررسی خواهند شد. طبیعتاً

مشکالت جاری صنایع نباشد؛ اگرچه کشور در شرایطی قرار دارد که نمی توانیم مباحث توسعه و پیش بینی آینده را داشته 

باشیم، اما ضعف اصلی نبود استراتژی مشخص صنعت در استان و کشور است و اگر قرار بر نظرخواهی از بخش خصوصی 

 وثر صنعتگران استان را گردآوری کرده و ارائه دهیم.باشد، ما باید بتوانیم دیدگاه های م

ود دو مشکل عمده در صنایع تبدیلی وج عنوان نمودند، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی آقای بوستانی 

 دارد : 

درصد قیمت را  70الف ( کارخانجات فصلی و صنایع تبدیلی با تنوع محصوالت مواجه می باشند. با عنایت به آنکه بیش از 

 مواد اولیه تشکیل می دهد ، نوسان کشت محصوالت کشاورزی عمالً ضررهای بزرگی به دلیل بی برنامگی به کشور وارد 

می کند. متاسفانه هیچ مسئولی نتوانسته است الگوی کشت درستی را ارائه نماید و یا حداقل برنامه کشت مشخصی بدهد 
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دو  ظرف. به عنوان مثال قیمت گوجه فرنگی ه استدیگردبرای صاحبان صنعت ریزی برنامهامکان سبب عدم  این عامل که

تومان رسیده است. متاسفانه برداشت از هکتار پایین نشان داده می شود تا قیمت تمام شده  7000تومان به  500از هفته 

 است و نیاز به یک خانه تکانی اساسی کشاورزی سازمانی فربه و بی خاصیت شدهجهادرا باال گزارش دهند . متاسفانه سازمان 

 دارد. 

موضوع درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده بر روی محصول در اغلب موارد به زیان مصرف کننده است. تغییر ب ( 

درصد بابت  20مداوم نرخ میوه و تره بار، حمل و نقل و  . . . بر روی قیمت فروش کارخانه به شدت اثرگذار است. اکنون 

اما کارخانجات کوچک با درج قیمت کنند ینه پخش پرداخت می شود. متاسفانه برندهای معتبر قیمت درست را درج میهز

ند و یا با ارائه کن، حاشیه سود بسیار باالیی برای فروشندگان ایجاد میکنندگانبه عرضه قیمت پایینباال و فروش محصول به 

 ،ندکای ارائه نمیقابتی بوجود می آورند . بنابراین در شرایطی که دولت یارانهتخفیفات بسیار باال در اذهان مردم مزیت ر

 دلیل برای کنترل به این نحو وجود ندارد.

موضوع بروکراسی اداری و قوانین غیرشفاف معضل همیشگی فرمودند: ان خراسان ، مدیر عامل شرکت چشمه نوشآقای فیاض

های اخیر در گمرکات یا کمبود و یا بیش طی ماه تولیدکنندگان قرار گیرد.صاحبان صنعت است. باید ابزار الزم در اختیار 

ا رف تو از ح صنعت تنها استبه شدت تلف می کند . متاسفانه اعالم می شود که وقت صنعتگر را  نامه گمرکیاظهار در بود

 صالحو مراجع ذی ناگفته های صنعت را با زبان رسا به سازمان هاعمل مسئوالن فاصله بسیار است. از اتاق انتظار داریم 

 د .منتقل نمای

و نیاز بانک اطالعاتی برای صنعت استان در توس به اهمیت  ، نماینده شرکت صنایع نساجی مهتاآقای پرویزیانسپس 

همچنین پیشنهاد نمودند اتاق فکر  .ها اشاره نمودندروی انسانی، ماشین آالت، تکنولوژی و دیگر بخش های مختلف نیحوزه

 ریزی شود.صنعت برنامه صنعت استان در کمیسیون

 آسانسور قانون مشخصی برای آنبا توجه به نوپا بودن صنعت  :عنوان نمودند، مدیر عامل شرکت آس تک یباییزآقای جناب 

امیدوار  ،برای آسانسور وجود دارد. با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار ین مشخصوانیوجود ندارد. در حالی که در اروپا ق
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هم اکنون انجمن صنایع همگن، اتحادیه ها و سندیکاها بساط ناموزونی را ایجاد های تشکل ها از بین برود لکن بودیم تداخل

 از سوی پارلمان بخش خصوصی است.ها کرده و تقاضای ما تجمیع آن

 .ه استت باال دارند مشکل ساز شداز طرف دیگر مشکل تعزیرات حکومتی برای کاالی غیر تعزیراتی بویژه واحدهایی که کیفی

در مواردی از صنعت  والًاگرچه قوانین کشور معم؛ اظهار داشتندمدیر عامل شرکت صنایع روشنایی شب فروز ، آقای جوادزاده

اما عمده این رویکردهای حمایتی متوجه افرادی است که به هر دلیل در پرداخت دیون خود در بخش های  ،کندحمایت می

ها دوام آورده و در تسویه مالیات، بیمه و سال دشوار اقتصادیاز کسی که در این فضای  مختلف، بدحسابی می کنند. متقابالً

 ودش، یک شعار است، آنچه انجام میکرده، حمایتی انجام نمی گیرد. در واقع حمایت از کارآفرینتسهیالتش خوش حسابی 

 مشمول واحدهای اقتصادی دارای مشکل است.

نگاه ما در امر توسعه صنعتی بر رویکردهای کالن و اقدامات اصولی متمرکز نیست. مدام ورود سرمایه به طرح های زودبازده 

رای ناگزیر است ب اقتصادی د. با این رویه، فعالگردشود و برای این حوزه ها، تسهیالت ارائه میمیو مشاغل خانگی تبلیغ 

 . این رویکردهای کوتاهها وارد مسیرهایی شود که کل ماهیت تولید خود را به زیر سوال ببردمندی از تسهیالت و مشوقبهره

 صنعت را نیز به چالش خواهد کشاند.  کنند،وری ماندگاری برای اقتصاد ایجاد نمیمدت که بهره

 ای و غیردر غیاب استانداردسازی بسیاری از واحدهای پوشاک زیر پله، مدیرعامل شرکت چاپ درسا فرمودند: آقای بیاتی 

 و این موضوعاشتغال را دارد  3میلیون تومان توان ایجاد  5نعت پوشاک با ص. با کیفیت پایین فعالیت می نماینداستاندارد و 

انسانی که بر این صنعت ناظر است مشابه صنعتی که برای ایجاد  انتظار داریم قوانین حوزه منابع .کمتر مورد توجه بوده است

  توان این صنایع رقابتی یکسانی ندارند. نیاز دارد نباشد زیرا اصوالًگذاری یک میلیارد تومان سرمایه هر شغل به

در بحث واردات، با مشکل ثبت سفارش  ؛عنوان نمودندالعملکاران امور گمرکی خراسان رضوی دبیر اتحادیه حق، آقای قندچی

باشیم و مجموعه صنعت کمترین اختیار را در این زمینه دارد. در بحث گمرکی هم پیشنهاد ما به همکاران کاال مواجه می

 ادیه کارگزاران حاضر به همکاری و صنعتی این است که مشکالت خود را با ناظر گمرکات استان مطرح کنند و اتح

 مطالبه گری در این بخش است.
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ای ؛ متاسفانه شاخص ارتقاظهار داشتند، نماینده انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در استان خراسان رضوی آقای کیوانی

 برای اداره حتی کیفیت و استانداردسازی کمتر در انتخاب واحدهای نمونه مورد نظر بوده است. پیشنهاد می شود 

 کمیسیون ها نیز استاندارد تدوین شود.

ن را در حوزه قانومباحث مطرح شده  بخش عمدهمدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران  ،آقای دهقان زاده

سال اخیر به  40نفر در طول  2600. حدود گذاری و مجلس کشور ارزیابی نمودندرا در بخش قانون . مشکل اصلیدانستند

اند. متاسفانه از استان هیچ کدام از نمایندگان از اند و کمتر از دو درصد افراد در حوزه اقتصاد فعالیت داشتهمجلس وارد شده

. درصد مربوط به حوزه اقتصاد است 7/6در مجلس تصویب شده است که از این تعداد  قانون 2760حوزه صنعت نبوده اند. 

 درصد ارتباطی به صنعت ندارند . 3/93یعنی 

باحث بندی ممع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جآقای مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایعدر خاتمه 

 آئین نامه چگونگی اداره جلسات و حوزه فعالیت آن حتماً در اختیار اعضاء قرار گیرد و حوزه اختیارات و فرمودند: 

نقش  . کمیسیونبرعهده کمیسیون نمی باشدهای آن برای اعضاء مشخص گردد. وظیفه رفع مسائل و مشکالت روز مسئولیت

 مباحث روز نیست. هدف اصلی کمیسیون مشورتی تخصصی دارد. اثرگذاری مطلوب کمیسیون در پیگیری صرف 

بندی مباحث و پیگیری آنها در سطح استانی و ملی است. موضوع آمایش سرزمین اهمیت بسزایی دارد. در برخی اولویت

ها به این حوزه پرداخته شده اما نتایج آن صرفاً در یک کتابخانه بایگانی شده است. بنابراین اولویت بندی توسعه صنعت استان

چنین اتفاقی در صنعت استان نیفتاده است و اقدامات ما براساس اطالعات صحیح  زیرا ،کمیسیون بسیار اهمیت دارددر 

 اتفاق نیفتاده است. طرز تلقی ما از صنایع کوچک با تعریف واقعینیز ها در استان صنایع سنجیظرفیت حتی نیست. متاسفانه

های این صنایع کوچک ایع کوچک و متوسط دارد اما مگاپروژه ها کشندههای توسعه یافته متفاوت است. آلمان صنشرکت

 صنعتی با چشم بسته حرکت هکند. در توسعهستند. یک برند بزرگ صدها واحد کوچک و متوسط را به دنبال خود فعال می

د نیم، رفتار ما آن را تاییرغم آنکه تولید را مقدس می داایم. علیکرده و می کنیم و از صنعت به درستی بهره برداری نکرده

یدی اتفاق غیرتولدارد. فرارهای مالیاتی و  . . . در بخش کند. کارهای غیرتولیدی ریسک بسیار کمتری از فعالیت تولیدی نمی

می افتد. وقتی رونق تولید اتفاق می افتد که تولید به اندازه حرمتش حمایت شود و ریسک تولید نسبت به فعالیت غیر مولد 
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ت های زودبازده هدایبیشترین تاکید مقام معظم رهبری بر تولید است. بدون برنامه تولید به سمت بنگاه یابد . کاهش 

ریزی شده و در طول زمان کاهنده باشد. اینکه نباید نباید با دوپنیگ حمایت شود و باید موضوع برنامه هموارهتولید ود. شمی

 قطعاً صحیح نیست و با این محدودیت منابع  ،اقتصادی نداشته باشدهیچ واحدی تعطیل شود، در صورتی که توجیه 

می بایست اولویت بندی الزم صورت پذیرد. کمیسیون باید به این مباحث به صورت ویژه بپردازد. باید بیش از طرح مشکالت 

 یم. سیستم آموزشی و نوع ارتباط صنعت و دانشگاه وضعیت بسیار نامناسبی دار در راه حل ارائه شود.

کان یم. در گذشته کوده امناسبی برای آن ارائه ننموداقدامات بسیار اثرگذاری انجام می دادیم لکن جایگزین  ،در گذشته دور

در تابستان در بازار مشغول به کار می شدند و در همین دوران کارآزموده می شدند. در این خصوص اتاق تالش می کند تا 

 تا ارتباط الزم بوجود آید و این خالء مرتفع شود.مدارس کسب و کار را فعال نماید 

 ای دارند. اگر ده درصد فرمایشات مقامدر خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار و بهبود کسب و کار رهبری نیز تاکید ویژه

فه اتاق وظی 5شد. طبق ماده کشور بسیار متفاوت بود و متحول می ، وضعیتمعظم رهبری در حوزه اقتصاد اتفاق می افتاد

های موازی است. اتاق در این زمینه نتوانسته است به موقع و به هنگام اقدام نماید. اکنون به دلیل تعدد نظرات تجمیع تشکل

 بایست در این خصوص جبران مافات نماید. گیری مردد می شود که اتاق میها بخش دولتی نیز در تصمیمتشکل

کند، اکنون فرصت اجبار به قطع وابستگی به نفت فعاالن اقتصادی تحمیل میعدم فروش نفت اگرچه ریاضت زیادی به 

دار باشد و بوجود آمده است. باید توجه داشت که تامین مالی دولت از طریق مالیات نباید از طریق واحدهای شناسنامه

 شناسایی پایه های جدید مالیاتی بسیار اهمیت دارد.

 

  : مصوبات جلسه      
 کمیسیون قرار گیرد.  ءها در اختیار اعضامقرر گردید آئین نامه اداره کمیسیون  -

 ها اعالم نمایند.محترم نظرات پیشنهادی خود را درخصوص کارگروه ءمقرر گردید اعضا  -

محترم کمیسیون موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسات آتی به  اءمقرر گردید اعض  -

 نمایند.دبیرخانه کمیسیون منعکس 

بندی برگزاری جلسات کمیسیون با هماهنگی ریاست محترم کمیسیون به مقرر گردید برنامه زمان -

 های اتاق اعالم شود.دبیرخانه کمیسیون
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  :حاضرین جلسه 

یون کمیسغالمحسین شافعی )رئیس اتاق مشهد( غالمعلی رخصت )رئیس کمیسیون صنعت( امیرمهدی مرادی )دبیر جناب آقایان 

صنعت( محمود آزمون )استانداری خراسان( علیرضا بوستانی )انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی( محمدکاظم بیاتی 

)چاپ درسا(  محمد پرویزیان )مهتا توس( بهراد پژوم )صنایع پروفیل سینا شرق( پوریا ترابی )حوله یاس سپید مشهد( مهدی 

 وس(  جواد جوادزاده طباطبایی )صنایع روشنایی شب فروز( محمدرضا جواهری )کانونتیموری )صنایع سلولزی توس پاپیر

انجمن های کارفرمایی صنایع خراسان( علی دهقان زاده )خدماتی شهرک صنعتی چناران( محمدرضا زیبایی )آس تک( حسین 

)پارس شعاع توس( محمد مهدی  سقاء رضوی )کاشی فیروزه مشهد( محمد سهامیان مقدم )الستیک پوالد آروین( محمد سمیعی

شکورزاده )انجمن خودرو و نیرو محرکه استان خراسان( سیدامید طباطبایی )ساوین مشهد( علی فدیشه ای )نخریسی و نساجی 

خسروی خراسان( مسعود فوالد کار )کاشی فیروزه مشهد( علی اصغر فیاض )چشمه نوشان خراسان( مرتضی قندچی  )اتحادیه 

ور گمرکی خراسان رضوی( علیرضا کیوانی )انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان رضوی( حبیب اله مقامی حق العملکاران ام

)خدماتی شهرک صنعتی توس( محمداحسان مومنی هروی )خوش بافت کاویان( سیدهادی نبی زاده )رئیس انجمن آرایشی 

 اسان(بهداشتی استان خراسان( عباس یوسفی )انجمن کانی غیر فلزی استان خر

   :غایبین جلسه 

جناب آقایان محمد مهدی ابراهیمی )سیمان شرق( ،  ابوالقاسم اسحق آبادی )صنایع پخت مشهد( ، مرتضی کرباسی )گروه تولید 

 پزشکی ورید( ، محمد صادق مروارید )نان قدس رضوی( 


