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 :تعداد صفحــات 7
و مجلس شورای اسالمی خراسان صنعت هایکمیسیون  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396 /ماه شهریور /16

 شماره جلســه: 5

 انیسلیم احمدی جناب آقای رئیس جلسه:                   جناب آقای مهندس مرادی جلسه: دبیر  11:00 خاتمه:ساعت  7:30 ساعت شروع:

 

 :مجلس شورای اسالمیخراسان و صنعت  یهانمشترک کمیسیو دستورکار جلسه

  مجلس شورای اسالمیی اتاق مشهد و هانراهکارهای کمیسیوبررسی مسائل و 

 

 :اهم موارد مطرح شده

نمایندگان مجلس شورای اسالمی را خیر  حضور ریاست کمیسیون صنعت اتاق مشهد، آقای مهندس احمدی پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم،

سپس آقای دکتر مرادی دبیر محترم کمیسیون صنعت اتاق مشهد مباحث و مشکالت جمع بندی شده صاحبان صنایع در خراسان  مقدم گفتند.

 را بدین شرح عنوان کردند: رضوی 

های اخیر در بخش صنعت مواجه شدیم، مسائل و مشکالت مطرح شده از سوی فعاالن دوران رکود و تحوالتی که در سالبا عنایت به ادامه 

 گردد: می بخش بطور کلی ارائه درچند اقتصادی صنایع

  واردات، صادرات و امور گمرکی: -1
 تصویب قوانین حمایت از تحریک تقاضا در داخل کشور، تشویق به خرید کاالهای داخلی، کنترل واردات و بویژه مبارزه با قاچاق کاال.  

 مشترک( به منظور خلق بازارهای جدید برای ی هاقالزام بخش دولتی به پذیرش رایزنان بازرگانی منتخب از بخش خصوصی )تقویت اتا

  محصوالت کشور.

  اجتماعی: تأمینبانک، بیمه و  -2

 دستورالعمل تسهیالت نوسازی تسهیالت حوزه صنعت بویژه در بخش سرمایه ثابت از جمله لزوم اصالح  پیش بینی بودجه الزم جهت

به این دستورالعمل و پیش  بدهی معوق واحدهاو  ی برگشتیهاکعدم لحاظ چو تسری شرایط تسهیالت رونق تولید از جمله صنایع 

نرخ رایج تسهیالت در صورت پرداخت به هنگام اقساط با دوره بازگشت ده ساله )این اقدام در زمان  %50بینی یارانه تسهیالت به میزان 

 ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نیز انجام شده است(.

  خصوص صنایع نساجی در برنامه سوم توسعه اجرایی گردید.تصویب قوانین اختصاصی جهت بازسازی و نوسازی صنایع مشابه آنچه در 

 به  %10به  %23اجتماعی و متعاقباً کاهش سهم کارفرما از  تأمیندولت به سازمان های اخت بدهیتصویب بودجه خاص برای بازپرد

 . منظور حمایت از تولید و تشویق به کارآفرینی

  قانون برنامه پنجم  80ماده  "و"و یا ابقای بند  برنامه چهارم توسعه 103اده مالی جهت تسری م تأمینتصویب بودجه ویژه به منظور

  حق بیمه سهم کارفرما برای تشویق فعاالن اقتصادی به جذب نیروی کار جدید. تأمینتوسعه در راستای 

   کنند. انتظار دارد می موقع اقدامبه  هاکبرای کارآفرینانی که نسبت به بازپرداخت دیون به سیستم دولتی و بان قوانین تشویقیتصویب

اجتماعی بدون کارمزد در نظر گرفته  تأمینبرای کارآفرینان منضبط تسهیالت با نرخ ترجیحی و تقسیط بلندمدت در امور مالیاتی و 

 شود تا فرهنگ خوش حسابی میان ایشان ترویج گردد.

  قوانین ممنوع الخروجی مدیران صنعتی و کارآفرینان به واسطه گردد موضوع می دهانبه منظور ادامه حیات واحدهای تولیدی، پیش

اجتماعی قبل از هرگونه اقدام )بویژه اقدام سازمان ثبت اسناد و امالک کشور علیه مدیر واحد(،  تأمینبانکی، امور مالیاتی و های بدهی

 ن اجرایی گردد.در هر استا امضای ریاست شورامطرح و صرفا با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در 
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 :تعداد صفحــات 7
و مجلس شورای اسالمی خراسان صنعت هایکمیسیون  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396 /ماه شهریور /16

 شماره جلســه: 5

 انیسلیم احمدی جناب آقای رئیس جلسه:                   جناب آقای مهندس مرادی جلسه: دبیر  11:00 خاتمه:ساعت  7:30 ساعت شروع:

 

  تواند پس از انقضای قرارداد می باشد و کارفرما نیزمی انقضاء مدت قراردادخاتمه قرارداد کار، ی هاشقانون کار یکی از رو 21طبق ماده

و شغل کارکنان تغییر پست در مواردیکه به علت  و تصفیه حساب با کارگر با شرایط جدید نسبت به انعقاد قرارداد با کارگر اقدام نماید.

 تأمینیابد، این کاهش دستمزد مورد تایید سازمان می دستمزد کارکنان کاهش هاهدر کارگا اجرای طرح طبقه بندی مشاغلو یا 

نماید. از طرف دیگر هر می اجتماعی نبوده و مبلغی را بعنوان بدهی در قالب ریاضی فنی همراه با جرایم محاسبه و به کارفرما اعالم

اجتماعی این موضوع را مشمول  تأمیناجتماعی حق اعتراض به هر گونه بدهی را دارد،  تأمینقانون  42رفرما به موجب ماده چند کا

 داند. نمی حق اعتراض

  موارد دولتی و ملی: -3

   اسالمی باشد. در اولویت فعالیت نمایندگان مجلس شورایقانون تجارت فعاالن اقتصادی انتظار دارند بازنگری، اصالح و تصویب  

   پرداخت تعهدات خود به بخش خصوصی تحت عناوین یارانه بخش صنعت و جوایز صادراتیالزام دولت به. 

  پذیرش دارایی و  توسعه برندهای ملینامشهود به منظور کمک به های تصویب قوانین مرتبط با مالکیت فکری و ارزش گذاری دارایی

  .هابانک ه عنوان اعتبار و وثیقه نزدنامشهود ب

   برندهای  ثبت بین المللیی هاهجهت پوشش بخشی از هزین بودجه بالعوضباالی ثبت بین المللی برند، تصویب ی هاهبا توجه به هزین

 در بازارهای جهانی مورد انتظار است.  آنهاداخلی جهت حمایت از 

  شوند به منظور پیشگیری از تحمیل می حریم شهر واقعدر پیشروی شهرها تصویب قوانین حمایتی از واحدهای صنعتی که به دلیل

 ها. ن کار و پرداخت عوارض به شهرداریسنگین تغییر کاربری، اخذ پایای هاههزین

  سازمان نظام مهندسی صنعتتصویب قوانین مرتبط با ایجاد . 

  شوند می آالینده از طرف سازمان محیط زیست معرفییی که به عنوان هاتقانون مالیات بر ارزش افزوده شرک 39 و 38در اجرای مواد

شود( و فارغ از بخشی از تولید که آالینده است می شناختهدرجه آالیندگی  )که تحت عنوان نوع، میزان و مدت آالیندگیفارغ از 

  .بایست عوارض آالیندگی پرداخت نمایندمی ییهاناز فروش )و نه درآمد( محصول  %1به میزان 

 شود می رتیب شرکت تولیدی کوچک با انواع آالیندگی بسیار تجدید ناپذیر با میزان باال و مدت طوالنی به همان نسبت جریمهبدین ت

که یک واحد بزرگ به واسطه آالیندگی کم در حجم و مدت کوتاه در بخشی از خط تولید، و این یعنی پرداخت جرایم چندین برابری 

  تقاضا داریم قانون مذکور با لحاظ موارد زیر اصالح گردد:و خارج از عرف واحدهای بزرگ. 

  در  هانت ییهانفروش محصول  %1سقف )نوع، میزان و مدت آالیندگی( بخش آالینده واحد تا  درجه آالیندگیالف ( واحدها به میزان

  .مشمول پرداخت عوارض آالیندگی شوند همان بخش تولید

 گردد، می واریزها و یا دهیاریها به حساب شهرداری 39( ماده 2ر مالیاتی که طبق تبصره )ب ( عوارض آالیندگی دریافتی توسط امو

به واحدهای آالینده با نظارت ادارات کل محیط زیست  قالب تسهیالت ارزان قیمتدر صندوق ملی محیط زیست کشور ذخیره و در 

  .محل ادامه فعالیت عوارض مبالغ این تسهیالت تصفیه گردد واحدهای آالینده شود و از رفع آالیندگیو  احداث تصفیه خانهصرف 

  تأمینانتظار داریم با توجه به آنکه بخش بزرگی از منابع صندوق ملی محیط زیست از محل عوارض آالیندگی واحدهای صنعتی 

  صندوق مذکور حضور داشته باشند. هیات مدیرهدر ترکیب  نماینده بخش خصوصیشود، می
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 :تعداد صفحــات 7
و مجلس شورای اسالمی خراسان صنعت هایکمیسیون  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396 /ماه شهریور /16

 شماره جلســه: 5

 انیسلیم احمدی جناب آقای رئیس جلسه:                   جناب آقای مهندس مرادی جلسه: دبیر  11:00 خاتمه:ساعت  7:30 ساعت شروع:

 

  تکمیل ظرفیت فراتر از نیاز بازار داخلی و کشورهای هدف به منظور  کنترل صدور مجوزهای واحدهای تولیدیبرنامه ریزی صحیح برای

واحدهای موجود با برندهای مختلف بصورت کارمزدی جهت کاهش هزینه سربار و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت با واحدهای  خالی

  مضاعف در خطوط تولید و تولید غیر اقتصادی.ی هاهبلوکه شدن سرمای تولیدی موجود و پیشگیری از

  ی اجرایی به هاهایجاد کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاقانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و  7اجرایی شدن ماده

ورود و همچنین جلوگیری از  ...و دارو و استاندارد، معاونت غذای هاهو تاکید بر حذف موازی کاری بویژه در حوزواحدهای تولیدی 

  به منظور کسب درآمد. ...و گواهی حاللبه مباحثی همچون صدور  بخش دولتی

 انجمن مدیران صنایع خراسان مسائل مربوط به امور مالیاتی را اینچنین ارائه نمودند:مالیاتی کارگروه محترم  عضوسپس آقای مرشد 

  :امور مالیاتی -4

  مستقیمالف( مالیات 

 ( ماده 3به استناد تبصره )پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه ی هاهپذیرش هزین" 31/04/1394ی مستقیم مصوب هاتقانون مالیا 147

  "خواهد بود. سامانه )سیستم( بانکی تری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریقهات

 باشد این قبیل می به موقع از مشتریان و صنعتی که ناشی از عدم وصول مطالبات با توجه به کسری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

شواهد باشند که براساس می ی دریافتی از مشتریانهاکاقدام به خرج کردن چ ناگزیر هستند که برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود مودیان

  گردد.می موجود، این عمل مودیان مورد قبول واحدهای مالیاتی مربوطه قرار نخواهد گرفت و هزینه خرید مواد اولیه آنان برگشت

 اضافه گردد .ق. م. م 147( ماده 3به تبصره ) گردد جمله زیرمی دهانپیش:  

 هاکتسویه خریدهای باالتر از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که چبرای  و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی هاکاستفاده از چ "

  "ثبت شده باشد. و اسناد دریافتنی در دفاتر قانونی خریدار

 توسعه یافته مبدا زمانی برقراری معافیت مالیاتی مناطق کمتر قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص 159بند )ب( ماده  بر اجرای تاکید 

معاون محترم حقوقی  18/01/1395تاریخ  3018/28652استاندار محترم با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ه به مکاتبهبا توج

ند رئیس جمهور خطاب به جناب آقای تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و تاکید سرکار خانم امین زاده مبنی بر اینکه در ب

ناظر به افزایش میزان معافیت  قانون برنامه پنجم توسعه حکمی در خصوص تغییر مبدا زمانی برقراری معافیت ندارد بلکه صرفاً 159)ب( ماده 

تکلیف این ابهام را مشخص ای گردد مجلس محترم طی استفساریهمی دهانواحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است، پیش

 فرمایند.

 از طریق تصویب معافیت مالیاتی براساس میزان سرمایه  با مالکیت و سرمایه گذاری کامالً خصوصیی هاتانین حمایتی از شرکتصویب قو

 گذاری. 

 در قالب بخشی از مالیات بمنظور تشویق واحدها به سرمایه گذاری مجدد از محل ای های توسعهطرحی هاهتصویب قوانین جهت پذیرش هزین

  درآمد.

 ی اقتصادی فارغ از وابستگی به هر هاتتصویب و اصالح قوانین مالیاتی جهت برقراری عدالت مالیاتی و اخذ مالیات از کلیه واحدها و فعالی

 .شبه دولتیی هاشجهت متعادل سازی شرایط رقابت و فضای کسب و کار میان بخش خصوصی واقعی و بخارگان یا سازمان 

 ( ماده 1برابر تبصره )با رعایت  اشخاص حقوقی،های افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائی 1394مستقیم مصوب ی هاتقانون مالیا 149

  باشد.نمی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد استانداردهای حسابداری

 ل با توجه به اینکه در سنوات قبل رعایت استانداردهای حسابداری پیش بینی نشده بود و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه، مشمو

حذف لذا قانون تجارت هستند،  141و با عنایت به اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول ماده  گردیدنمی مالیات
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 141تواند کمک موثری به واحدهای تولیدی درخروج از ماده می حسابداری و یا حل این مشکل به طریق دیگری ط رعایت استانداردهایشر

  قانون تجارت باشد.

 مجوز انتقال مازاد تجدید ارزیابی به  یک دوره دو سالهگردد به منظور خروج واحدها از رکود و امکان تداوم فعالیت جهت می دهانلذا پیش

  حساب سرمایه از شمول مالیات خارج گردد.

  اعم از عملکرد و ارزش افزوده( برای  96قانون بودجه سال  6تبصره “ ز”عدم دریافت مالیات و یا تخفیف در نرخ مالیات در راستای اصالح بند(

آنان ناشی از سوء مدیریت نبوده بلکه ناشی از آثار های کی بوده و معوق شدن بدهیمدت محدود از واحدهای تولیدی که دارای بدهی معوق بان

به تائید کمیته مذکور یا ستاد  آنهابودن  بحران استانداری تشکیل گردیده و بحران زای هاهدر کمیت آنهابوده و یا پرونده  ...ظالمانه وی هامتحری

  رسیده است. تسهیل

 ( ماده 2اصالح بند )یک قاضی اعم از شاغل و مستقیم. در حال حاضر یکی از اعضای هیات حل اختالف مالیاتی، ی هاتقانون مالیا 244

گردد، عمالً قضات شاغل به دلیل حجم کار می برگزار باشد. از آنجا که جلسات هیات حل اختالف مالیاتی در ساعات اداریمی بازنشسته

که اغلب آنان به قوانین و مقررات  قضات بازنشستهاز  حل اختالف مالیاتی شرکت نمایند و به ناچار توانند در جلسات هیاتنمی هادادگستری

  شود.می مالیاتی اشراف ندارند و قادر به تجزیه و تحلیل مسائل مالیاتی نیستند استفاده میشود که این امر باعث تضییع حقوق مودیان مالیاتی

 حوزه حسابداری، حسابرسی و مالیاتی استفاده گردد. در کارشناسان رسمی دادگستریمیگردد بجای استفاده از قضات دادگستری، از  پیشنهاد

  کند.می قوه قضائیه تعیین الزم به ذکر است که آزمون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضائیه انجام شده و صالحیت آنان را

  قانون رفع موانع تولید در خصوص استرداد عوارض و  34مالیاتی در ارتباط با اجرای ضرب العجل مدت یک ماه در ماده تذکربه سازمان امور

تواند در جهت می شود. در این راستا مجلس محترممی به خارج از کشور صادر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریدهای کاال و خدمات که

کاهش نقدینگی واحدها مجوز اخذ ضمانت )اعم از چک و یا تعهد( بجای وصول و عودت ارزش افزوده را تصویب توسعه صادرات و جلوگیری از 

  نماید.

  تغییر نگرش سازمان امور مالیاتی با همکاری مجلس محترم از توسعه وصول مالیات به توسعه فضای مالیاتی بعبارت دیگر بجای دادن آمارهای

تا اشخاصی که  ودمورد نظر قرار گیرد بعبارت دیگر بستری فراهم ش رشد منابع مالیاتیز اهداف سازمان مالیاتی باید وصولی مالیاتی بعنوان یکی ا

در این خصوص  .آتی با کاهش وصول مالیات مواجه میشویمی هاهند. با نگاه فعلی و با نرخ ثابت قطعا در دورمالیات پرداخت مینمایند بیشتر شو

های تخصصی نسبت به تعدیل نرخ مالیات در زمان رکود و جلوگیری از فرار مالیاتی در آینده )بجای تمرکز بر کمک تشکلشود با می پیشنهاد

  گذشته( گام برداشت.

  ی هاتبر خالف آنچه درقوانین فعلی دیده میشود که در نرخ و موهب تبدیل فعالیت اشخاص حقیقی به حقوقیایجاد فضای مناسبتری برای

ی مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی است هاتقانون به سمت شخص حقیقی میل نموده است. هرچند حربه معافی ،ق م م 77مانند ماده مالیاتی 

 اما فضای پلیسی حاکم بر قانون مالیات این موضوع را کم رنگ نموده است. 

 ب( مالیات بر ارزش افزوده

  اینکه فروشنده به تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات و عوارض اقدام ننموده ندارد و با توجه به اینکه خریدار قانونا تکلیفی نسبت به

 منطقا در صورتیکه به استناد مدارک و مستندات اثبات گردد که خریدار نسبت به پرداخت مالیات و عوارض به فروشنده اقدام نموده به عنوان

گردد همچنین برابر بخشنامه اخیر سازمان نمی شرکت خریدار محاسبههای منابع در پرداختیاعتبار مالیاتی وی منظور گردد. اما در محاسبه 

های گذشته از مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی اقدام به خرید کاال مودیانی که در سال 27/10/1395تاریخ  76/95/200امور مالیاتی به شماره 

بر اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نموده اند، در زمان رسیدگی دفاتر خود توسط های صادره و مدارک معتبراساس صورتحساب نموده و

ارض واحدهای امور مالیاتی، اعتبار پرداختی آنان به دلیل اینکه عرضه کنندگان کاال و خدمات در مناطق یاد شده نسبت به پرداخت مالیات و عو

سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کنندگان های تعیین شده توسط دریافتی از خریدار به حساب

 محسوب نخواهند شد.
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  که از الزامات حرکت جامعه به سمت عدالت مالیاتی بدون ایجاد فشار بر  مالیات بر تولید به مالیات بر مصرفاصالح قانون ارزش افزوده از

یند تولید طال و آهن آالت و اغلب تولیداتی که با یک واسطه به دست مصرف آ)به عنوان مثال زنجیره فر باشد.یتولید کننده و فعال اقتصادی م

 سبب فعالیت زیرزمینی این واحدها باشند که یا سبب ظلم به مصرف کننده و یامی رسد در این حوزه با مشکالت متعددی مواجهمی کننده

 گردد.(می

 ی متفاوت برای محصوالت متفاوت. به عنوان مثال در شرایطی که هاخاصالح قوانین مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و تعیین نر

  .. نرخ مالیات تعدیل گردد..صنعت ساختمان با رکود مواجه است، به منظور حمایت از صنایع وابسته همچون فوالد، سیمان، کاشی و سرامیک و

 

سال  سه تا چهار: صادرات در مرز زیان است. بطور میانگین در یادآور شدندکمیسیون صنعت اتاق مشهد محترم پس از آن آقای احمدی ریاست 

چون مشوق مالیاتی نداریم بهتر است دولت مالیات منفی بگذارد داشتیم که اکنون رو به بهبود است.  کاهش صادرات %40اخیر در بخش فوالد 

 مدارانی که قصد افزایش سرمایه گذاری را دارند در نظر گرفته شود.هاسی مالیاتی برای هاقتر کنند و مشوهاتتا صادر کنندگان بتوانند سال بعد 

 

تواند روی پای خود بایستد که بتواند می دند: کشور ما زمانینموعنوان  آقای ملکی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

که یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرایی است. دنیا هم اگر پیشرفتی داشته  بازارهای دنیا را هم در اختیار داشته باشد چرا

شعاری شده است کمااینکه این  هم هاقمشو در کشور ما متأسفانهولی  ی صادراتی دستخوش تغییراتی بودههاقاست. مشو بوده در سایه صادرات

بعنوان بازوی این افراد بازرگانی ما در خارج از کشور فعال نیستند ولی در کشورهای دیگر، ی هاهوابست مسئله پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.

ی ایران هاکخارجه نیز قول داده اند که به این مسئله رسیدگی کنند. بان کنند. وزیر محترم امورمی قوی برای توسعه صادرات در کشورها فعالیت

توان تولید را پیش برد. نمی %18چون با تسهیالت حداقل  کنند بلکه عمال بازدارنده هستندنمی مشارکت هانمرکب هستند، نه ت حربوی و رب

اجه است و مجلس هنگام تصویب، بیشتر روی اوراق قرضه و بهادار اجتماعی جزو اهداف مجلس است، کشور با کسری بودجه مو تأمینموارد 

ن بودجه را بسته است. بهتر است موارد ذکر شده فشرده تر و بصورت طرحی از سوی اتاق مشهد ارائه تا مجلس بهتر بتواند بررسی نماید. همچنی

استاندارد باشد و باید مسائل زیست محیطی رعایت شود شود که آالیندگی در حد  های صنعتی طوری طراحیها و تصفیه فاضالبباید پساب

ی مجلس و بخش خصوصی و کارشناسان هاشچون بحث سالمت انسان که بر همه چیز اولویت دارد در میان است. با استفاده از نظر مرکز پژوه

در ایران قانون چک و اسناد بهادار اثربخشی و ارزش خود را  متأسفانه توجه شود. بصورت ویژه هاهبه بحث آالیندباید ی ذیربط آنهاو سازم خبره

نیست که قابل اطمینان باشد. بسیاری از مشکالت کارآفرینان به دلیل عدم اعتبار اسناد است ای از دست داده است. امروزه در تجارت چک وسیله

جایگزینی قضات با کارشناسان رسمی دادگستری  پیشنهاد وکننده است گیرد. اختالفات مالیاتی نگران می مورد سوء استفاده نیز قرار متأسفانهکه 

 است. قابل بررسیی حل اختالف امور مالیاتی هاتدر هیئ

خاطرنشان کردند کشور بضاعت اندکی برای حمایت از تولید  عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمیآقای دکتر احمدی 

ولید، صادرات است و اگر یک واحد بودجه موجود باشد باید به سرمایه در گردش صادرات اختصاص یابد و واحدهای دارد. امروز کلید اصلی حل ت

همچنین در اولویت بندی پرداخت تسهیالت باید اول به صادر کننده دوم به تولید  بایست بیشتر حمایت شوند.می تولیدی که صادرات دارند نیز

ز به سرمایه در گردش دارد، سوم به تولید کننده محصوالت صادراتی که نیاز به سرمایه جدید دارد، چهارم به کننده محصوالت صادراتی که نیا

 ابد.تولید کننده محصوالتی که نیاز به سرمایه در گردش دارد و پنجم به تولید کننده محصوالتی که نیاز به سرمایه گذاری ثابت دارد اختصاص ی

صفر و یک است  مان بصورتکشوراغلب قوانین  متأسفانه افزودندیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی عضو محترم کمیس خانم زرآبادی

باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی بصورت قوانین دربیاید تا در اصالح قوانین به ما کمک کند. نظرات  یعنی هیچ انعطاف پذیری نداریم.

 کارشناسی بخش خصوصی در حد مشاوره و یا یک گزارش باقی نماند و باید الزاماتی برای تبدیل مباحث به قانون بوجود آید.

یادآور شدند که سامانه جامعی در حوزه صنعت و معدن لس شورای اسالمی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مج حاج آقای حسینی کیا

 ه شود و این نیازمند یک نگاه جدی است.بیات کارآفرینان به اشتراک گذاشتوجود ندارد تا تجر
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رت اقتصاد است، در وزا کنونی کشور یهاشعضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی عنوان کردند بیشتر چالآقای رضاییان 

وارد مجلس شود. اصالح قانون تجارت در ای . مجلس نیز معتقد است قانون اصالح نظام بانکی در قالب الیحهسود بانکی جدی ترین مسئله است

 دستور کار است.

ی هاتم وجود سیاسیادآور شدند یکی از مشکالت اساسی، عد آقای نورقلی پور عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

در دولت دوازدهم نیاز به ساماندهی نظام  کالن و مدون در حوزه تولید و صنعت است. ما نیاز به تغییر رویکرد همراه سیاست کلی و باثبات داریم.

 بانکی و مالی کشور داریم.

در  کنند،می در حوزه اقتصادی قدرتمند عمل که افزودند کشورهایی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمیآقای حبیبی 

کنند. مهم اینست که دولت و مجلس احساس مسئولیت نسبت به بخش خصوصی و تولید دارد و چشم انداز می حوزه سیاسی هم خوب عمل

استعدادهای زیادی در ایران  شود. باید به دنبال رقابت سازی باشیم. صنعت و تولید سابقه طوالنی در ایران دارد ومی خیلی نویدبخشی دیده

در پارت ها گویند در معامالت، ایرانیمی برخی تجار خارجی بایست با دنیا هماهنگ شویم.می وجود دارد اما خودمان را خیلی به روز نکرده ایم،

ادامه دهیم. بنابراین باید به سمت  آنهاا توانیم بنمی افتند و مامی کنند اما به محض اینکه فضا باز میشود از کیفیتمی اول و دوم خوب عمل

 کیفیت پیش برویم. استانداردسازی و تولید با

 شود:می ات خود را مطرح کردند که بطور خالصه آوردهپیشنهادمسائل و پس از آن حاضرین در جلسه 

  کاهش بیابد. %2در صنعت غذا مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت حذف یا به  -

آسیای میانه، بازار بسیاری از این  یکشورها برخیایران و  نامناسب سیاسی به دلیل پایین بودن قیمت کاالی چینی و روابط متأسفانه -

 کشورها از دست رفته است.

 .حمایت کوتاه مدت و بلند مدت انجام شود و تفسیر غلط از قوانین صورت نگیرداز بخش صنعت  -

بایست انجام شود و بین تولید کننده با کیفیت و بی کیفیت تفاوت باشد. استانداردهای ما قدیمی می تولید کاالی باکیفیت و استاندارد -

 سال پیش است که باید به روز شود.20و مربوط به 

و صندوق ای ی عامل باشد که از منابع بودجههاکو از محل سپرده گذاری صندوق در بانای تسهیالت قرار بود از منابع بانکی و بودجه -

 نشد و فقط از طریق منابع بانکی اتفاق افتاد.  مینتأ

 حوزه صنعت و بازرگانی باید از یکدیگر جدا شده و هر بخش از منافع خودش دفاع کند. -

 کنند.می قارچ وار شکل گرفته و با بهای تمام شده کمتری تولید بصورت ی بدون نظارت بسیاریهاهکارگا متأسفانه -

 ی مالیاتی شوند.هاتکنند در یک بازه زمانی مشمول معافیمی یت اسمی تولیدواحدهای تولیدی که باالی ظرف -

ی قضایی هاهمدی دستگاارآاساسی را ناک تمشکال یکی از عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمیآقای دکتر احمدی 

خروجی باید این جلسات  واست  120خورند. رتبه کسب و کار ما در دنیا می به همین دلیل است که صنعتگران زمین بیان نمودند ودانستند 

برابر کشورهای  10داشته باشد. بستر صادرات فراهم نیست چون سود تسهیالت و مالیات بر ارزش افزوده باالست. کشور بیشتر نظام اداری دارد و 

 دهد. همه باید برای اقتصاد کشور کار کنند. می دیگر حقوق

داریم نصنعتی نگاه و قوانین  وما هنوز فرهنگ عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی عنوان نمودند: ن آقای ملکی در پایا

روی آورده ایم. صنعت گران بزرگ ما باید به سمتی پیش بروند که برند  ی شدنو مدت زمان کمی نسبت به کشورهای دیگر است که به صنعت

 دارد.به همراه چون برندسازی موجب کاهش قیمت و بهبود کیفیت شده و در نتیجه تصرف بازار جهانی را بین المللی شوند. 

 

 

 

 

  :مصوبات جلسه
مقرر گردید مطالب مطرح شده جمع بندی و در جلسه مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و  .1

 تصویب گردد. آنهاکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مطرح و پیگیری 
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 :مجلس شورای اسالمی نیحاضر
 ،غالم محمد زارعی ،ولی ملکی ،رامین نورقلی پور ،عبداهلل رضیان ،سید جواد حسینی کیا ،،فریدون احمدی ،محمد عزیزی ،آقایان: سبحانی فر

 و خانم سیده حمیده زرآبادی حمید حبیبی

 اتاق مشهد:حاضرین 

علی  ،محمود مرید احمدی ،علی حکیمیان ،مهدی تقوایی ،رضا حمیدی ،امیرمهدی مرادی ،سید امید طباطبایی ،سید حسین احمدی آقایان:

 ،حبیب اهلل مقامی ،محمد مهدی ناصری ،سید محمدعلی موسوی فرد ،حسین کوهزاد ،هادی مقدم ،مجتبی قویدل ،احد هرمز زاده ،شریعتی مقدم

 ،محمدرضا پیرحسین لو ،مهدی پارسا ،محسن احتشام ،علی اصغر فیاض ،علیرضا نصیری ،مهدی رحمانی ،علیرضا کیوانی ،علیرضا دربان ثانی

احمد  ،حسین سقاء رضوی ،محمدرضا زیبایی ،مجید محمد نژاد ،مهران مرشد ،مسعود مهدی زاده ،محسن شادمان ،امیر آقایی ،نخعیغالمرضا 

 ،عبدالرحیم مطهری ،محمدرضا حسینی ،سید احمد موسوی ،علیرضا دربان ثانی ،عبداهلل یزدانبخش ،مجتبی بهاروند ،ابراهیم ناصری ،اثنی اعشری

 علیرضا بوستانی

نرجس  ،مرجانه عابدی ،مریم عرفانی ،آزاده آژیر ،سپیده صرافان ،شادی قاسمی ،زهرا سپهری ،مریم سراج احمدی ،راضیه علیرضایی :هامخان

 فاطمه آستانی ،اکرم زین الیان ،خوش زبان

 :جلسه غایبین
 نعیمی پور ،نبی زاده ،منصوریان ،مظاهری ،کامالن ،قاسمیان ،شامل ،خواجه نائینی ،چمنیان ،اسحق آبادی ،ابراهیمی ،آقایان: زاهدی فرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


