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مشکالت ناشی از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران از جمله تالش جهت رسیدن به خود کفائی صنعتی و کشاورزی و تسهیل
عدم گشایش اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی برای واردات ورود مواد اولیه مورد نیازصنایع و حل مشکالت نقل و انتقال
پول به خارج کشور
ماشین آالت ،مواد اولیه و صادرات کاالهای نهایی

*

2

مشکالت ناشی از قوانین ناكارآمد و دست و پا گیري چون قانون
كار و تامین اجتماعي

عزم جدي دولت و مجلس شوراي اسالمي براي اصالح قانون
كار و تامین اجتماعي

*

3

باال بودن حق بیمه سهم كار فرما در قانون تامین اجتماعي (23
درصد)

كاهش حق بیمه سهم كارفرما به 8درصد و تامین  15درصد آن
از محل اعتبارات قانون هدفمند سازي یارانه ها

*

4

كمبود و باال بودن قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع

آزاد سازي واردات كلیه مواد اولیه مورد نیاز صنایع با تعرفه
صفر كنترل قیمت مواد اولیه تولیدي صنایع در بخش هاي دولتي

*

عدم عرضه مناسب مواد اولیه پتروشیمي توسط شركتهاي پتروشیمي الزام شركت پتروشیمي به تامین مواد اولیه پتروشیمي مورد نیاز
واحدهاي تولیدي صنایع
دولتي و ؼیر دولتي

*

5

6

مشكالت ناشي از سیاست تثبیت نرخ ارز و متضرر شدن صادر
كنندگان كاالهاي ؼیر نفتي كشور

مدیریت نرخ ارز با رویكرد آزاد سازي تدریجي آن همزمان با
اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها

7

افزایش قیمت تمام شده كاال با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها و حمایت وزارت صنعت  ،معدن و تجارت ازواحدهاي تولیدي با
رویكرد جبران افزایش هزینه هاي تولید
آزاد سازي قیمت حامل هاي انرژي

8

اجراي ناقص و تبعیض آمیز مالیات بر ارزش افزوده به ضرر تولید معافیت صنایع تااجراي كامل وبدون تبعیض قانون مالیات بر
كنندگان داخلي و عدم توانایي بسیاري از تولیدكنندگان در دریافت ارزش افزوده و دریافت پنچ درصد مالیات موضوع این قانون
از مصرؾ كننده نهایي و نه تولید كننده كاال
مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان

کانون کارفرمایان استان قزوین
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*
*
*
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9

برخورد با پدیده شوم قاچاق كاال به داخل كشور و كم اظهاري در
گمركات رسمي و مبادي ورودي كاال

مبارزه قاطع با پدیده هاي قاچاق وكم اظهاري با هماهنگي كلیه
دستگاه هاي ذیربط و تشكل هاي صنفي و كارفرمایي  ،با روش
هاي اقتصادي و نه صرفا امنیتي و قضایي و از بین بردن زمینه
هاي فرهنگي واقتصادي آن و تعیین نرخ پایه وارداتي

*

10

تعطیالت سالیانه زیاد وهم چنین تعطیالت ناگهاني خارج از تقویم
رسمي كشور توسط دولت

ساماندهي تعطیالت رسمي كشور با رویكرد كاهش آن و
جلوگیري از تعطیالت ناگهاني در كشور به منظور افزایش بهره
وري

*

11

كمبود نقد ینگي و سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي

تسهیل و تامین منابع مالي مورد نیاز واحدهاي تولیدي از
طریق سیستم بانكي و تسهیل تامین این وجوه از سایر منابع ؼیر
بانكي ومعافیت سود متعلقه از مالیات

*

12

اجراي سیستهاي اقتصاد آزاد و الزام دولت در تحقق آن وجهت
عدم وجود بازار مبتني بر عرضه و تقاضاي آزاد در داخل كشور
گیري دولت جهت حمایت ،هدایت ونظارت

*

13

برقراري عدالت اقتصادي و اطالعاتي در مناسبات دولت و
عدم وجود روابط یكسان و برابر فیمابین دولت و بخش خصوصي بخشهاي اقتصادي خصوصي و الزام دولت در پاسخگویي به
تعهدات خود به بخش خصوصي

*

14

صدور دستور العملها و بخشنامه هاي گوناگون و بعضا مؽایر از
طریق سازمانهاي دولتي

مطابقت بخشنامه هاي تهیه شده قبل از ابالغ با قوانین موجود
توسط واحد حقوقي مجلس شوراي اسالمي

15

وجود رانت هاي اطالعاتي

اطالع رساني شفاؾ یكسان  ،همزمان و مبتني بر عدالت به
تمامي فعاالن بخش هاي اقتصادي اعم از دولتي و ؼیر دولتي

*

16

باال بودن قیمت تمام شده محصوالت تولید در داخل و باال بودن
هزینه هاي تولید در كشور

تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با حداقل هزینه ها
وكاهش هزینه ها ي تولیدو افزایش بهره وري

*

کانون کارفرمایان استان قزوین
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راه حل های پیشنهادی
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مواردی که
نیاز به
به درستی
نیاز به
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یكي از اهداؾ اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها آزاد سازي
فشار ؼیر منطقي وزارت صنعت  ،معدن و تجارت (سازمان حمایت اقتصادي مي باشد در حالیكه دولت مجاز به افزایش نرخ
مصرؾ كنندگان و تولید كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتي)مبني خودمي باشدچگونه سایرین نباید متناسب با افزایش اجزاء قیمت
تمام شده و هزینه هاي خود نسبت به افزایش قیمت اقدام نمایند
بر الزام بنگاههاي تولیدي به عدم افزایش قیمت ها علي الرؼم
این حركت دقیقا مؽایر با اهداؾ قانون هدفمند سازي یارانه ها و
افزایش قیمت نهاده هاي تولید
قوانین اقتصاد آزاد مي باشد.
به موجب بند  5ماده 101قانون برنامه پنجم توسعه ،دخالت
دولت در امر قیمت گذاري فقط میباید محدود به كاالها و خدمات
تثبیت دستوري قیمت هاي فروش محصوالت از سوي دولت ،
عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي یارانه اي وضروري
علیرؼم افزایش مواد اولیه و حامل هاي انرژي و ...كه باعث
باشد لذا دخالت دولت در قیمت گذاري تمام بخش ها مجاز
افزایش قیمت تمام شده محصوالت صنعتي شده است
نمیباشد و باید مبناي قیمت رقابت باشد.
عدم تعیین تكلیؾ مابه التفاوت نرخ ارز دریافتي صنایع از محل
اعتبارات صندوق ذخیره ارزي

*
*

علیرؼم تصویب نامه شماره  22306/199968مورخ
 88/10/13كمیسیون اقتصادي  ،این مصوبه عملیاتي نشده
ومنوط به تصویب مجدد در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
نهایتا كمیسیون اقتصادي دولت مي باشد.

*

عدم اجراي ماده  28قانون برنامه بودجه سال  91،90در خصوص الزام بانك هاي كشور به اجراي دقیق و بدون تفسیر به راي آن
و بخشودگي جرایم در ابتداي تعیین تكلیؾ مجدد بدهي ها
بخشودگي جرایم بانكي و استمهال بدهي واحدهاي صنعتي

عدم پرداخت جوایز صادراتي به صادركنندگان و بدهي بیش از
 400میلیارد توماني دولت به صادر كنندگان

کانون کارفرمایان استان قزوین

*

پرداخت هرچه سریعتر مطالبات صادر كنندگان وتخصیص
بودجه سال جاري و سال قبل و مطالبات میبایست بر اساس
اصول و قواعد مشخص پرداخت گردد.

علیرؼم نزدیك كردن قیمت برق به قیمت تمام شده آن  ،كیفیت آن تضمین كیفیت وكمیت برق تحویلي به صنایع ازسوي وزارت
مناسب نبوده و قطعي و نوسان برق در واحد هاي صنعتي هزینه ها نیرو تا در بروز هر گونه مشكل بتوانند هزینه خسارت وارده را
مطالبه نمایند.
و خسارت بسیاري به وجود مي آورد.

اولویت

*
*
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تاثیر افزایش قیمت حامل هاي انرژي در قیمت هاي تمام شده
محصوالت واحد ها با ارائه تسهیالت بانكي و با پرداخت اقساطي
قبوض حامل هاي انرژي مرتفع نمیگردد

اختصاص سهم تولید ازمنابع حاصل از قانون هدفمند سازي
یارانه ها (  % 30در سال  89و % 20سال در 90و )...و توزیع
عادالنه آن در بین صنایع مثال كاهش مناسب حق بیمه سهم
كارفرما

24

25

با توجه به تحریم كشور و عدم امكان گشایش اعتبار كاال و نقل و همكاري بانك مركزي با واحدهاي تولیدي كه ثبت سفارش كرده
انتقال پول از طریق سیستم بانكي كشور تامین ارز مورد نیاز با نرخ اند بطوریكه بتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ هاي رسمي
تهیه نمایند.
هاي رسمي امكان پذیر نمي باشد

براساس اعالم شركت هاي توزیع برق استان بهاء برق واحد هاي
صنعتي در ماه هاي تیر  ،شهریور 15درصد و در ماه مرداد 30
درصد افزایش مي یابد

نحوه فروش محصوالت پتروشیمي مورد نیاز صنعت كه به موجب
دستور العمل شماره /198219ت45789مورخ 90/9/6معاونت
رئیس جمهور میبایست از طریق بورس كاال عرضه گردد این امر
باعث به وجود آمدن تقاضاي كاذب و بازار سیاه براي این
محصوالت گردیده است و این امر باعث شده صنایع نتوانند مواد
26
مورد نیاز خود را بصورت مستقیم و با قیمت مناسب تامین كنند.
همچنین فروش این محصوالت در بورس بصورت نقدي بوده و
صنعتگران براي خرید آن میباید  %100وجه رادر هنگام ثبت تقاضا
بلوكه نمایند كه با وجود مشكالت نقدینگي در صنایع این امر فشار
زیادي را به صنعتگران وارد میكند.
کانون کارفرمایان استان قزوین

در حال حاضر كه نرخ برق به قیمت تمام شده آن نزدیك گشته و
با در نظر گرفتن آینده ،بدلیل راندمان پایین (37درصدي)
نیروگاه برق واتالؾ انرژي در شبكه هاي توزیع و انتقال (18
تا  27درصد )مصرؾ كننده بهاي بیشتري براي هر كبلو وات
دریافتي مي پردازد .در چنین شرایطي و با در نظر گرفتن آنكه
قیمت تولیدات صنعتي در ماههاي مختلؾ تؽییر نمیكند  .افزایش
تعرفه برق در تابستان توجیح پذیر نیست.

عرضه و فروش محصوالت پتروشیمي كه مواد اولیه صنایع
زیادي را به شمار مي اید همچون گذشته (سال  )1388و به
صورت قراردادهاي بلند مدت بین خریدار و فروشنده صورت
پذیرد.عرضه مازاد تولیدات مجتمع هاي پتروشیمي از طریق
بورس كاال بالمانع است.
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واردات بي رویه محصوالت بي كیفیت و ؼیر استاندارد

28

مشكل نقدینگي براي خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش

راه حل های پیشنهادی

استاندارد سازي محصوالت واراداتي و باالتر بودن كیفیت
محصوالت وارداتي نسبت به محصوالت تولیدي داخل جهت
رشد حركت كیفیتي محصوالت داخلي
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*

-1بانك ها فعال موضوع چك برگشتي را نادیده بگیرند
 -2براي گشایش اعتبار حداكثر  10درصد پیش پرداخت در
نظر گرفته شود.
 -3ماده  28قانون بودجه سال  90توسط همه بانك ها مسئوالنه
در سال  91نیز اجرائي گردد.
 -4بهره  25درصد بانكي در صنعت جواب نمي دهد و الزم
است بهره مازاد بر  15درصد توسط دولت و از منابع حاصل
ازهدفمندي یارنه ها تامین شود.
-5گشایش اعتبار اسنادي داخلي برقرار و به بنگاه هاي دولتي
تكلیؾ شود كه براي فروش تولیدات و محصوالت خود
LCداخلي را بپذیرند.
-6نرخ ارز تثبیت شده و از وارد كردن شوكهاي ناگهاني به آن
جدا پرهیز و ارز واحدهاي صنعتي و معدني تامین شود.

*

-7با توزیع یارانه در بخش تولید و تعهدات دولت در قبال بخش
هاي تولیدي در مرحله اول هدفمندي یارانه ها به صورت كامل
انجام نشده وفعال از اجراي مرحله دوم خوددراي شود
-8بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي حداقل  25درصد
افزایش سرمایه داشته باشند
 -9ایجاد سیاست هاي تثبیت شده در حوزه قوانین بانكي و
جلوگیري از قوانین انقباضي و انبساطي صرؾ
کانون کارفرمایان استان قزوین
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مشكل مواد اولیه وتجهیزات

راه حل های پیشنهادی

مواردی
مواردی که
که قانون
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نیاز به
به درستی
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قانون دارند
قانون دارند
شود

اولویت

-1در جهت كاهش تنش با كشور هاي صاحب تكنولوژي بر
اساس منافع تالش شود
-2تعرفه مواداولیه و تجهیزاتي كه در داخل تولید نمیشود كاهش
یابد
-3بانك ها در گشایش اعتبار اسنادي بنگاهاي تولیدي اولویت
سرعت قائل شوند.
 -4بانكها میزان و سقؾ اعتبارات را با توجه به تورم تعدیل
نمایند.
 -5گمركات با نگرش حمایت گرایانه نسبت به ترخیص مواد
اولیه و تجهیزات واحدهاي تولیدي اقدام كنند.
 -6واردات كلیه ماشین آالت معدني و راه سازي و كشاورزي
كه در داخل تولید نمیشوند همانند ماشین آالت صنعتي محسوب
شده و پرداخت عوارض گمركي معاؾ گردند.

*

-7عوارض گمركي مواد اولیه و تجهیزاتي كه در داخل تولید
نمي شوندكاهش یابد

 -8در گمركات كشور با برداشت نمونه و اخذ تعهد  ،كل كاالي
رسیده مربوط بنگاههاي تولیدي ترخیص شود.

کانون کارفرمایان استان قزوین
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ردیف

مشکالت و تنگناها

30

مالیات بر در آمد و مالیات بر ارزش افزوده

31

باال بودن هزینه تامین اجتماعي و ناكافي بودن خدمات سازمان

راه حل های پیشنهادی

مواردی
مواردی که
که قانون
مواردی که
نیاز به
به درستی
نیاز به
بازنگری
اجراء نمی
قانون دارند
قانون دارند
شود

اولویت

 -1مالیات واحد هاي تولیدي از  25درصد به 15درصد كاهش
یابد.
 -2مسئولیت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریداران
نهایي تولیدات را ،خود وزارت اقتصاد و دارائي به عهده گرفته
و تولید كنندگان را به مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده
نكنند.
 -3به اظهار نامه ها و تراز نامه هاي بنگاهاي دولتي با نگرش
مثبت از طرؾ وزارت اقتصاد و دارائي نگریسته نشود

*

 -4ممنوع الخروجي صاحبان صنایع و مدیران واحد ها ي
صنعتي در صورت قطعیت و مبلػ آن باالي پانصد میلیون لاير
با اطالع ذي نفع انجام میگردد.
 -5بهره جرایم دیر پرداخت مالیاتي در حد بهره بانكي در نظر
گرفته شود.
 50 -1درصد حق سهم كارفرما به وسیله دولت و از محل در
آمد هدفمند كردن یارانه ها تامین شود.
 -2تامین اجتماعي وبیمه كاركنان از حالت انحصاري خارج و
رقابتي گردد.
 -3معافیت هاي بیشتري براي شمول بیمه به هزینه ها در نظر
گرفته شود.

*

 -4اصالح ساختار تامین اجتماعي بصورت كامل اجرائي گردد.
-5قانون تامین اجتماعي بصورت كامل اجرائي گردد.
کانون کارفرمایان استان قزوین
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مشکالت و تنگناها

32

كسادي بازار

33

پایین بودن بهروري

راه حل های پیشنهادی

مواردی
مواردی که
که قانون
مواردی که
نیاز به
به درستی
نیاز به
بازنگری
اجراء نمی
قانون دارند
قانون دارند
شود

اولویت

-1آزاد كردن قیمت ها
 -2تعدیل قدرت خرید خریداران
 -3جلوگیري از قاچاق
 -4صنعت نمایشگاهي حمایت هاي همه جانبه از تولید داخلي به
عمل آورد
 -5بستن منافذ ورودي ؼیر رسمي كاال

*

 -6باال بردن تعرفه كاالي ساخته شده خارجي به ویژه كاالهاي
خارجي بي كیفیت
 -7سرمایه گذاري  ،تبلیػ و تشویق استفاده از تولیدات داخلي
 -1بازنگري در پاره اي مواد قانون كار بر مبناي رعایت منافع
مشابه و دو طرؾ كارگر و كارفرما
 -2اجازه كاهش حقوق و دستمزد كارگران تنبل و كم بازده تا
 20درصد
 -3سرمایه گذاري در فرهنگ سازي با هدؾ ارزش گذاري به
كار بیشتر و تولیدات فراوانتر

*

 -4ماده  80و ماده  10نوسازي قانون برنامه پنجم عبارت (( به
دولت اجازه داده میشود))به عبارت (( دولت مكلؾ است)) تؽییر
یابد .
 -5اجراي كامل ماده  10نوسازي جهت خروج نیروهاي كم بازده

کانون کارفرمایان استان قزوین
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ردیف

مشکالت و تنگناها

34

بار منفي وكم ارزش بودن كارهاي تولیدي

35

عدم همراهي  ،عدم مسئولیت و كم تواني پاره اي از مسئولین

36

عدم استفاده از پتانسیل هاي كامل صادراتي

راه حل های پیشنهادی

 -1صدا وسیما به تهیه برنامه و فیلم مناسب نسبت به ارزشمندي
كار و تولید و احترام به سرمایه گذار تولیدي اقدام نماید.
 -2آموزش و پرورش ووزارت علوم در كتابهاي درسي اهمیت
الزم به تولید را به دانش آموزان و دانشجویان آموزش بدهند.

مواردی
مواردی که
که قانون
مواردی که
نیاز به
به درستی
نیاز به
بازنگری
اجراء نمی
قانون دارند
قانون دارند
شود

اولویت

*

 -1كنار گذاشتن مجریان و مسئولیني كه مسئوالنه و متعهدانه و
منصفانه انجام وظیفه نمیكنند.
-2انتخاب و استخدام پرسنل بر اساس شایستگي ( در كنار تعهد
به تخصص و تجربه نیز بها قائل شوند)

*

 -3استفاده از بخش خصوصي براي هم اندیشي و هم افزایي(
كانون ها و تشكل هاي كار فرماني)
 -1ارز حاصل از صادرات با قیمت ترجیهي خریداري شود.
 -2ارز حاصل از صادرات بدون محدودیت در اختیار صادر
كننده باشد.
 -3جوایز و مشوق صادراتي هر ساله حداكثر در سه ماهه اول
سال بعد نقدا پرداخت شود.
 -4بخش بازرگاني سفارتخانه ها با استفاده از افراد متخصص و
با تجربه بخش خصوصي در مقوله بویژه صادرات سازماندهي
شود.
 -5اقتصاد صادرات محور را فداي سیاست نكنیم.

*

 -6از توان حمل و نقل نهاد هاي عمومي در مقوله صادرات
استفاده شود و به این ترتیب هزینه هاي صادراتي را كاهش دهیم
 -7قوانین صادرات و واردات باید داراي ثبات باشد.
کانون کارفرمایان استان قزوین
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37

عدم رعایت قانون ومقررات

38

عدم برنامه مشخص دستگاه قضا جهت جلوگیري ازمتالشي شدن
واحدهاي مشكل داروبحراني

39

انجام تعهدات دولت و یاري واحد هاي تولیدي

راه حل های پیشنهادی

مواردی
مواردی که
که قانون
مواردی که
نیاز به
به درستی
نیاز به
بازنگری
اجراء نمی
قانون دارند
قانون دارند
شود

اولویت

 -1برخورد جدي با قانون گریزان
-2برخورد جدي با تفسیر كنندگان منفعت طلبانه قانون و مقررات

*

 -3برخورد با مقاومت كنندگان اجرائي كردن قوانین
 -1جلوگیري ازتوقیؾ ماشین االت وابزار ضروري جهت
كاركرد واحدهاي صنعتي
 -2عدم رسیدگي به طرح پرونده هاي حوادث و ...بیش از
گذشت حداكثر  5سال جهت جلوگیري از سوء استفاده جاري
 -3سازمان تعزیرات حكومتي منحل و كلیه وظایؾ نظارتي بر
فعاالن اقتصادي بر عهده شوراي اصناؾ و تشكلهاي صنفي
قرار گیرد

*

 -4عملیات اجرایي براي بازداشت ،توقیؾ و مزایده و حراج
بنگاهاي اقتصادي بدهكار مالیاتي  ،تامین اجتماعي ،بانكي و
اشخاص براي مدت دو سال متوقؾ گردد.
 -5تشكیل كمیسیون حمایت از سرمایه گذاران بطور جدي نه
بعنوان رفع مسئولیت
 -1پرداخت بدهي پیمانكاران از وزارت نیرو  ،راهو خودرو
سازان
 -2لؽو مصوبه دولت در خصوص دریافت مطالبات شركت گاز
و قیمت آزاد در صورت عدم پرداخت واحد هاي صنعتي

*

 -3كنترل تورم جهت بهبود فضاي كسب و كار
کانون کارفرمایان استان قزوین
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40

مشكل زیر ساخت هاي صنعت توسط دولت

راه حل های پیشنهادی

مواردی
مواردی که
که قانون
مواردی که
نیاز به
به درستی
نیاز به
بازنگری
اجراء نمی
قانون دارند
قانون دارند
شود

اولویت

-1كاهش بروكراسي زائد و عیر ضرور ثبت شركت هاي واحد
هاي تولیدي
 -2ایجاد بستر مناسب جهت ورود سرمایه گذاران خارجي و
شفاؾ سازي و تطبیق قوانین با قوانین بین المللي
 -3جلوگیري صدور پروانه براي كاالهایي كه تولید آن داراي
مزیت نسبي نیست.
 -4عدم پذیرش سرمایه گذاري براي صنایعي كه مازاد تولید
داشته و با وجود صادرات در حد اشباع است

*

 -5عدم افزایش تعداد شهرك هاي صنعتي بدون ایجاد بستر و
زیر ساخت ها مانندآب  ،برق  ،گاز و سایر عوامل مورد نیاز
 -6پذیرش سرمایه گذاري داخلي وخارجي براي تولید مواد اولیه
صنایع كه دركشور تولید نمي گردند.
 -7ارائه استراژي سرمایه گذاري توسط سازمان صنعت
وتجارت و معدن استانها یصورت شفاؾ براي سرمایه گذاران

کانون کارفرمایان استان قزوین

تهیه کننده :اصغر آهنی ها

