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 دستورکار جلسه:

 بررسی موانع و مشکالت واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی در استان خراسان رضوی ✓

 

مورخه   چهارشنبه  روز    یخراسان رضو  یکشاورز  معادن و  ع،یصنا  ،یاتاق بازرگانو معدن و صنایع معدنی    صنعت  ونیسیکممشترک    نشست

هاای  اعضاای متتارک کمیسایونرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی  مجلس شورای اسالمی و  حضوربا  16:30ساعت    19/03/1400

 .برگزار شداتاق بازرگانی  مرکزیدر متل ساختمان  معدنصنعت و 

 

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی اکبری   ✓

 قوانین اقتصادی استفاده کنیم.بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد و باید از نظرات این بخش در  ▪

کشور سفیر و نماینده تام االختیار داریم و اگر هر یک از آن ها برای یک قلم کاال زمینه ساازی صاادراتی   140ما در   ▪

قلم کاال بازار صادراتی خود را پیدا می کنند. معتقدم برای این کاار بایاد بخاش خصوصای و اتاا    140انجام دهند،  

 جرا کرد. بازرگانی را وارد ما

یکی از طرح های ما در مجلس یازدهم متمرکز بر بحث حمایت از تولید است؛ این طرح دارای چند بناد مای با:اد:  ▪

نخست اینکه، هیچ واحد تولیدی تحت هیچ عنوانی نباید پلمب :ود؛ دوم اینکه، خط مجازات در کشاور ماا در حاوزه 

 اقتصاد، صنعت و تولید عوض :ود. 

گری در جامعه ما به سطح پایینی تقلیل یافته است. همه لبه گری و پیگیری امور با هدف مشارکتمتاسفانه روحیه مطا ▪

باید مطالبه گر با:یم. یکی از پیشنهادات من به رئیس جمهور آینده، توجه به مطالبات بخش خصوصای و اساتفاده از 

 وزیر به مجلس است. 5نظرات این حوزه در معرفی حداقل 

 نقدینگی به سمت زیرساخت باید از سوی دولت انجام گیردهدایت  ▪

واردات نظرم این است که آزادسازی واردات خودرو نباید اتفا  بیفتد زیرا معتقدیم این واردات یا باید از   در خصوص ▪

 مجرای خودروساز صورت بگیرد یا از مجرای قانونی دیگر.
 
 ، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهدرخصت ✓

و سال گذ:ته یأس زیادی گریبانگیر صنعتگران و کارآفرینان :د بانک مرکازی باا قاوانین و مقاررات متاسفانه در د ▪

خاص خود، باعث کاهش صادرات کشور :د و تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی را بی توجاه باه مقیااس و یرفیات 

 تولید:ان، به یک دید نگریست.
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ی کوچک ببینیم. عواقب آن دیدگاه، کاهش صاادرات اماروز ما نمی توانیم صادرات پترو:یمی را مثل صادرات واحد ▪

 است درحالی که با آزادسازی نرخ ارز توقع ما افزایش سه برابری صادرات بود.

بَر و سخت :ده است. از زمانی که تصمیم باه ببات در بخش داخلی نیز تامین مواد اولیه و انتقال پول به :دت هزینه ▪

 را داریم به مقصد  بار رسیدنرسد این نگرانی گیریم، تا زمانی که بار به گمرک میسفارش و واردات کاال می

مجلس این است که از الگاوی کشاورهای موفار در تقاضای ما از    باید گفتاخذ مالیات از بخش صنعت    درخصوص ▪

زمینه میزان مالیات بخش صنعت و تولید استفاده :ود. با این سختگیری های مالیاتی و بانکی موجود کسی در صنعت 

کند. ما خواستار کاهش سهم مالیات بخش تولید هساتیم. از طرفای امیادواریم مالیاات بار ارزش سرمایه گذاری نمی

 ی :ودافزوده سامانده

در حال حاضر نیروی انسانی فنی و متخصص برای بخش صنعت وجود ندارد و اکثر واحدها با کمبود نیرو مواجهناد و  ▪

علی رغم اینکه آمار بیکاری در کشور باالست، نیروی فنی الزم وجود ندارد. بایستی بی رمقی بخش فنای و حرفاه ای 

 کشور گرفته :ود و از این موضوع نباید غافل :ویم.
 کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  ✓

اگر مطالعات سی سال قبل توسعه صنعتی را بررسی کنیم، می بینیم که بعضی از مشکالت سه دهه پیش، نه تنها رفاع  ▪

 نشده بلکه بر حجم آن ها افزوده :ده است.

و ساال هاای آغاازین انقاال   1357ه امید و اعتماد بهمان به نظر می رسد اراده سه قوه باید بر این با:د که ما را ب ▪

برگردانند زیرا علی رغم همه سختی ها در آن ایام، مردم امید و اعتماد دا:تند و باه اتکاای سارمایه هاای اجتمااعی 

 مردم، گره مشکالت گشوده می :د.

سات کاه برنامه ریزی کنند. ایان درحالیدر حال حاضر هیچ یک از مدیران صنعتی نمی توانند برای هفته آینده خود  ▪

 نیز در حال برنامه ریزی هستند. 2050برخی کشورها در حوزه صنعت و تولید خود، حتی برای سال 
 های دانش بنیان استان بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت ✓

عمال کارد. امیادواریم در اکنون وقت دوری از :عارزدگی در حوزه دانش بنیان و نوآوری است و باید به وعاده هاا  ▪

تر :ود و آمارها در خصوص سهم اقتصااد داناش دولت بعدی حمایت از بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان واقعی

 بنیان کشور به آنچه که در عمل وجود دارد، نزدیک گردد.

ه بخاش های ما این است که در ایجاد مرکز نوآوری صنایع در خراسان رضاوی، عرصاه دولتای بایکی از درخواست ▪

 خصوصی دانش بنیان توجه الزم را مبذول دارد و توان این حوزه را مدنظر قرار دهد.

سال اخیر به زیرساخت ها و اقتصاد بر  توجه نشده است. اقتصاد بر  دچار یک نقصان و دور باطل است. راه   10در   ▪

نناده درگیار تولیاد :اود. حلی که در بخش خصوصی به آن رسیدیم، مردمی ساختن انرژی بود. یعنی خود مصرف ک

 نمونه آن، انرژی های بادی و خور:یدی و... است. هیچ راهی جز این برای بهبود وضعیت اقتصاد بر  وجود ندارد.
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قریب به یک دهه است که در زیرساخت های بر  کشور سرمایه گذاری الزم انجام نگرفته و بودجه برای بهبود ایان  ▪

رفی، وزارت نیرو نیز بدهی زیادی به پیمانکاران دارد. باید از مجلس درخواست زیرساخت ها نیز بسیار کم است. از ط

 کنیم تا در بهبود زیرساخت های بر  کشور ورودی جدی نماید.
  شرکا، رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع مشورتی توسعه اقتصادی خراسان  ✓

انین زماان صالح نمای تاوانیم در جناگ ما نیاز به مجلسی داریم که قوانینی خاص زمان جنگ دا:ته با:د زیرا با قو ▪

اقتصادی موفر عمل کنیم. :اید حتی نیاز با:د آنچه که در حال حاضر داریم کنار گذا:ته :ود تا در کشاور بتاوانیم 

 تحولی اقتصادی ایجاد کنیم و قطعا این تحول با تنش ایجاد نمی :ود.

برای بهبود :رایط و گام بردا:تن در مسیر توسعه، نیازمند ما امروز در داخل کشور و با دنیا تنش داریم، در حالی که   ▪

 بهبود تعامالت بین المللی کشورمان هستیم چرا که اقتصاد در فضایی تعاملی ر:د خواهد کرد.

اصالح نظام مالیاتی یکی از درخواست های ما از مجلس :ورای اسالمی است، نظام مالیاتی باید در جهات حمایات از  ▪

مان نیز اصالح نظام بانکداری می با:د. با سیستم بانکی نزول خواری که رمر اقتصاد کشور مطالبه  تولید با:د. دومین

 را می گیرد به جایی نخواهیم رسید و هر آنچه کسب می کنیم باید به بانک ها بپردازیم.

ای کار و بهره در قانون کار، تعریفی بر  است،اصالح قانون کار یکی دیگر از درخواست های بخش خصوصی از مجلس   ▪

 وری وجود ندارد و همه چیز براساس روزمزدی است. 
 یوسفی، مدیرعامل شرکت تولیدی لعاب مشهد ✓

مسائل بانکی برای بخش تولید زجرآور :ده است. این درحالی است که رهبر انقال  بار ماانع زدایای و پشاتیبانی از  ▪

 تولید ایجاد :ده اما بانک ها به مصوبات آن توجهی ندارند.تولید تاکید می کنند. ستاد تسهیل در راستای رفع موانع 

 تولید امروز نیازمند پژوهش، نوآوری و فناوری است و همه این ها نیازمند سرمایه می با:ند. ▪
 نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ✓

 .:ود استفاده معادن قانون اصالح در خصوصی بخش های تشکل نظرات از که است این ما تقاضای ▪

ساال   30همه می گویند که معدن یک راه برون رفت از وضعیت موجود است اما معادن ما اماروز باا ما:این آالت   ▪

 پیش کار می کنند.

اگر برای دریافت مجوز ورود ما:ین آالت صنعتی به مانند امروز روندی طوالنی طی :اود، در رونار بخاش معادن  ▪

 باه اختیاار تفاوی  نهایت در  و  معدنی  آالت  ما:ین  ورود  تسهیل  معادن،  قانون  اصالح  ما  تقاضای،  دموفر نخواهیم بو

 .هاستاستان

موضوع عدم تطابر قانون در دستگاه های دولتی یکی از مشکالت کنونی بخش معدن است. هر دستگاه قانون خاود را  ▪

 یکدیگر تناق  ندا:ته با:ند.دارد و می طلبد که قانون مدونی با:د تا دستورالعمل ها با 
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بسیاری از این واحدها دارای کوره ها و دساتگاه هاایی ، باید فکری اساسی برای بر  صنایع فرآوری مواد معدنی بشود ▪

هستند که با قطع بر  دچار مشکل و خسارات سنگین می :وند. از طرفی هماهنگی بین زمان اعالمی قطع بر  و زمان 

 انجام آن وجود ندارد.
 جمیلی، عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان ✓

در حوزه بر  با وجود اینکه قطعی بر  صنایع و واحدهای تولیدی را پذیرفته ایم، اما :اهد بی نظمی از سوی :رکت   ▪

 بر  در روند قطعی ها هستیم که ما را با چالش برنامه ریزی و همچنین خسارت های متعدد، روبه رو کرده است.

خواستار پرداخت تسهیالت بانکی برای خرید ما:ین آالت دسته دوم صنعتی و تسهیل این موضوع از سوی مجلس ما   ▪

 .هستیم:ورای اسالمی 
 شکورزاده، رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه خراسان رضوی  ✓

و طاوالنی در خصوص صنعت و تولید هیچ گاه استراتژی مدونی تنظیم نشده تا براساس آن برنامه های میاان مادت   ▪

 مدت در کشور پیش بینی :ود. این استراتژی باید مدون :ود تا قوانین مطابر با آن مصو  گردند.

این طرح اگر با این :کل به تصویب برساد، قطعاا خارو    باید گفتطرح مالیات بر عایدی سرمایه ابراز    در رابطه با ▪

 سرمایه از کشور را به دنبال خواهد دا:ت.
 یس کانون زنان بازرگان استانکیانی نژاد، نایب رئ  ✓

کنند، با یکادیگر در تنااق  اسات و بخشی از قوانینی که ارگان های دولتی ما نسبت به واحدهای تولیدی اعمال می  ▪

ماند. نگرانی مهم تری که وجود دارد این است که باا عاوض :ادن مادیران و واحد تولیدی بالتکلیف و سردرگم می

یی بار دیگر، آیین نامه ها تغییر پیدا کند. اگر قانون و آیین نامه ها بباتی پیادا کنناد، کار:ناسان در دستگاه های اجرا

 واحدهای تولیدی می توانند برنامه ریزی الزم را برای آتیه فعالیت خود به عمل آورند.

 هستیم. وریخواستار ایجاد سرفصلی برای کمک به تحقیر و توسعه :رکت ها در راستای تولید محصوالتی با نوآ ما ▪
 صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد  ✓

اند؛ یعنی از نرخ سود، مالیاات، بودجاه، عمده مشکالت اقتصادی این است که ابزارهای اقتصادی تبدیل به هدف :ده ▪

 ایم و این رویکردی غلط است.هزینه کرد دولت و... هدف ساخته

نحو مطلوبی استفاده نماییم. از طرفی بحران آ  در بخش تولیاد، ما نتوانسته ایم از الگوها و تفکر تولیدی در جامعه به  ▪

 صنعت و کشاورزی مدیریت خاص خود را می طلبد و باید در این زمینه برنامه هایی پیشنهاد :ود.

نبود فهم مشترک از مفهوم توسعه، تولید و صنعت، نبود نظام آماری مبتنی بر واقعیت، سنگینی و فرسوده بودن بدناه  ▪

تصمیم گیری های اقتصادی، فقدان فضای خالقیت در بنگااه هاای تولیادی، نارخ بااالی هزیناه اعتباارات، دولت در  

مشکالت مربوط به تامین زمین صنعتی، تعدد عوارض و مالیات های مختلف بر بخش تولیاد و صانعت و... برخای از 

 می با:د.موانع و مشکالت حوزه تولید و صنعت 
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ابزارهای :تا  دهنده هستیم. :بکه ها و زنجیره های تولید باید بهینه سازی :ود و بحث اصلی این است که نیازمند   ▪

 بیش از نیاز مالی، به یک کارگزار :تا  دهنده که بتواند یرفیت های بالقوه را به فعلیت برساند، نیاز داریم.

 
  

  : مصوبات جلسه    

 

 

 

 :حاضرین

آقایان: اکبری تاالر پشتی، رخصت، نازپرور، کبیر، صفار، شرکا، صبوریان، شکورزاده، یوسفی، سعادتی، قادریااان، حساایشا، شاایرد ،  

 مقدم، ستوده مشش، خردمشدثانی،  مدنی، ترشیزیان، دوستدار، پیری، سیدی، تدیشی، خانی زاده، پورعباس، صالحی، 

 کیانی نژادخانم ها: مقدم، جمیلی،  


