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 مقدمه
گزارش حاضر مجموعه اي از مشکالت کنونی صنعت کشور را بررسی می نماید که پس از نظرخواهی از اعضاي 

 انجمن مدیران صنایع در سراسر کشور احصاء و جمع آوري گردیده است.
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عید به نظر می رسد. آنها در یک بازه زمانی کوتاه ب سترده و متفاوت است که بر طرف شدنگ بسیاردامنه این مشکالت 
اما براي دولتی که با شعار رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار وارد عرصه انتخابات گردید و پس از روي 

مانند: کارآمدن نیز همواره با رویکرد رفع موانع تولید اقدامات گوناگونی انجام داده است، ضروري است. مشکالتی از 
ها براي انجام امور جاري، افزایش مطالبات و  بود نقدینگی و سرمایه درگردش شرکت، کمشرایط رکود حاکم بر بازار

هاي انقباضی بانکها و مؤسسات مالی در  ، سیاستدولتی ها از سوي کارفرمایان عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت
ها به دلیل عدم پرداخت  هاي مالی زیاد به شرکت ارائه تسهیالت، باالبودن نرخ تسهیالت بانکی، تحمیل هزینهمورد 

هاي ثابت و  ، تحمیل هزینهو صادراتمطالبات، مشکالت ناشی از تحریم در مورد تأمین بعضی از مواد اولیه خارجی 
ها به دلیل عدم تأمین نقدینگی توسط کارفرمایان و مسایل ناشی از تحریم، اجرایی نشدن قانون  پروژهمتغیر اضافی 

طوالنی شدن زمان انجام داخلی با ارز مبادالتی،  مشابهکاالهاي واردات قاچاق و  ،بهبود مستمر محیط کسب و کار
باشد (ازقبیل عدم تأمین به موقع تجهیزات)، عدم پذیرش زیان  پروژه به ویژه به دلیل عواملی که در اختیار پیمانکار نمی

، راردادهاي منعقد شده با پیمانکارانقیک طرفه بودن ها از سوي سازمان امورمالیاتی،  ها و مواردي از هزینه شرکت
 کالت قوانین کار و تامین اجتماعی.مش

 عدم اعتقاد کلیه مسئولین، نبود اجماع بر سر نحوه خروج از مشکالتعالوه بر موارد ذکر شده و در سطح کالن کشور: 
، ي در نقاط مختلف کشوراتخاذ تصمیمات آنی بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی اقتصاد، کشور به عبور از بحرانها

ساله و  20انداز سند چشم نبودن استراتژي توسعه صنعتی کشور و نقشه راه صنعتی، نبودن عزم جدي براي اجراي
، نوسانات باال بودن سهم دولت در اقتصاد و رقابت دولت با بخش خصوصی، قانون اساسی 44اصل  کلیهاي ستسیا

 و... نرخ ارز

تی است که با روي کار آمدن یک دولت قابل برطرف شدن نیست و عزمی راسخ در کلیه ذکر شده مشکال مواردکلیه 
بر اساس آخرین در ادامه مشکالت حوزه صنعت  تا بتوان این مشکالت را برطرف نمود. دنهادهاي حکومتی را می طلب

 .رددنیز ذکر می گ رفع مشکالتو راهکارهاي ل بیان به تفصینظرخواهی از اعضاي انجمن بررسی و 

روغن موتور قطران از اعضاي انجمن صورت گرفته است شرکتهاي  93شایان ذکر است در نظرخواهی که در بهمن ماه 
 ،کاوه، تولیدي پارس دکور، بهینه تکنیک، بلور نوري تازه، صنایع فروآلیاژ ایران، سکو ایران، صنعتی نیکو، سیمان خاش

بدینوسیله از آنها قدردانی  واین خصوص اعالم نظر کرده اند  که و همینطور اعضاي شعبه اصفهان این انجمن سایپا
 میگردد.

 

 

 عدم حمایت از صنایع داخل -1
عدم توجه به مسائل گمرکی در ورود کاالهاي ساخت کشورهاي دیگر (چین، هند و...) که عمدتا بی کیفیت  •

 نیز میباشند

 لعدم اعمال استاندارهاي الزم نسبت به کیفیت کاالهاي تولید داخ •
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عدم بررسی هاي الزم توسط دستگاه هاي متولی صنعت در خصوص مقدار تولید، نیاز مصرف و ... در صدور  •
 مجوز تاسیس کارخانه هاي تولیدي

 عدم مشوق هاي الزم جهت تولیدات باکیفیت برتر داخلی •

تسهیالت لغو جوایز صادراتی و عدم پرداخت آن به صادرکنندگان و سایر کمکهاي حمایتی از قبیل اعطاي  •
 صادراتی قبل از صدور و یارانه سود بانکی براي تسهیالت بانکی

تغییر نرخ تسویه بدهی ارزي از محل صندوق ذخیره ارزي به سیستم بانکی، از نرخ روز گشایش به نرخ  •
 مبادالتی

 واردات کاالهاي مشابه داخل با ارز مبادالتی •

عالیت جهت تامین قطعات از سازندگان اصلی اروپایی مشکالت مربوط به واردات ناشی از تحریمها که امکان ف •
به شدت محدود و با پیچیدگی و هزینه مضاعف صورت میگیرد. جهت واردات از کشورهاي هند و چین که 

 امکان گشایش اعتبار اسنادي وجود دارد نیز مسائل مربوط به کد تخصیص ارز گریبان گیر است

 بار به اروپاعدم فعالیت الزم کشتیرانی ها جهت ارسال  •

 مشکالت مربوط به تصمیمات فوري و لحظه اي مانند افزایش عوارض ترکیه از واردات از ایران •

 عدم عرضه با قیمت مناسب مواد اولیه پتروشیمی توسط شرکتهاي پتروشیمی خصوصی و دولتی •

 مشکالت ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز و متضرر شدن صادرکنندگان کاالهاي غیر نفتی •

ش قیمت تمام شده کاالهاي تولیدي با اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازي قیمت حاملهاي افزای •
 ي و حمل و نقلژانر

 و عدم تناسب جرائم در نظر گرفته شده قاچاق کاال موضوع •

 مغایر از طریق دستگاه هاي اجرایی بعضاهاي  ها، بخشنامه صدور دستورالعمل •

 طیالت رسمی ساالنهتعباال بودن تعداد روزهاي  •

رقابت با کاالهاي مشابه به دلیل  نتولید داخل و عدم امکامشابه کاهش تعرفه واردات برخی از کاالهاي  •
 سیاستها و شرایط اقتصادي چند سال اخیر

% پیش پرداخت 25عدم وصول به موقع مطالبات از کارفرمایان دولتی و شبه دولتی با توجه به اینکه دریافت  •
و از طرفی تولیدکنندگان موظف هستند مالیات و حق بیمه و حقوق  نیز ناکافی استین مواداولیه هم براي تأم

هاي جاري خود را به موقع پرداخت نمایند و بعضاً  کنندگان و سایر هزینه و دستمزد کارکنان و مطالبات تأمین
د لذا عدم وصول به موقع دانن سازندگان نمیبه خودشان را ملزم به پرداخت به موقع  دولتی کارفرمایان

تعطیلی برخی گردد و حتی گاهی موجب ورشکستگی و  مطالبات باعث رکود و خمودگی واحدهاي تولیدي می
 از واحدها خواهد شد.
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 مشکالت ناشی از کد تخصیص ارز •

 تثبیت قیمتها •

از جامعه  قوانین بیمه بیکاري همراه با یارانه نقدي در کنار دیگر شاخصهاي زندگی انگیزه الزم بخشی •
 کارگري را در انجام خدمات به بنگاه ها پایین می آورد

عدم اجراي تعهدات دستگاه هاي اجرایی به صاحبان صنایع ضررهاي هنگفتی را وارد ساخته است و عدم  •
 پاسخگویی در این زمینه

 
 راهکارهاي پیشنهادي

 تامین بودجه جوایز صادراتی •

 تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک •

 تسویه بدهی ارزي واحدهاي تولیدي از محل حساب ذخیره ارزي لیفتعیین تک •

 افزایش توان رقابت پذیر در کشور •

 اصالح قوانین کار و تأمین اجتماعی. •

 ها.اصالح قوانین مالیات •

قانون  44هاي کلی اصل انداز و سیاستاصالح کلیه قوانین و مقررات به منظور دسترسی به اهداف سند چشم •
 سازي.صوصیاساسی در جهت خ

 ها، براي تولید از مزیت معقول برخوردار باشند.هاي انرژي در آستانه هدفمند شدن یارانههزینه •

هاي صنعتی با واحدهاي تولیدي، منطقی و در حمایت از صنعت  به صـورت کـامالً غیرانتفـاعی    رفتار شهرك •
 باشد.

 ها با منظر حمایت از تولیدات داخلی باشد.هدفمند کردن یارانه •

 هاي مواد اولیه و ملزومات صنعت در جهت حمایت از تولید داخلی اصالح شود.تعرفه •

متن قراردادهاي شرایط عمومی و شرایط خصوصی قراردادهاي جاري مورد بازنگري قرا رگرفته و جامعه  •
 ساز رهایی دهند.  هاي سرنوشت آالت صنعتی از این بحران سازندگان تجهیزات و ماشین  صنعتی خصوصاً

 
 

 بانکی و سرمایه در گردشمشکالت  -2

 اتخاذ سیاست انقباضی و قفل شدن سیستم بانکی به دلیل کمبود منابع •
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که این منجر  ،درصد 37درصد و با احتساب خسارت تاخیر تا  30تسهیالت بانکی تا حدود  سود افزایش نرخ •
 به افزایش هزینه تولید می گردد

 دلیل اتکاء به تامین مالی از طریق بانکهاکمبود سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي به  •

 ملی به دلیل عدم همکاري بانکها یا کمبود منابع صندوق توسعهعدم امکان استفاده از منابع صندوق  •

ها اغلب براي ارائه هرگونه خدمات از قبیل اعطاي تسهیالت و صدور ضمانتنامه و غیره از واحدهاي  بانک •
نمایند و این معضل باعث عدم  بعضاً تا میزان دوبرابر مطالبه می صنعتی سند مالکیت منزل و آپارتمان

 گردد. از واحدهاي صنعتی به تسهیالت می بسیاريدسترسی 

مشکالت ناشی از اخذ گواهی  -اخذ مفاصاحساب مالیاتی براي هر فقره تسهیالت و یا هر تعهد جدید •
 186مفاصاحساب ماده 

 
 راهکارهاي پیشنهادي

وقع مطالبات سازندگان تضمین گردد زمینه پرداخت به م دولتی خلی) توسط کارفرمایانریالی (دا LCگشایش  •
 تامین بخشی از نیاز نقدینگی سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي با ازدیاد سهم تسهیالت بانکیو 

در  ها در بانکها و قراردادهاي معتبر واحدهاي صنعتی به عنوان تضامین پشتیبانی دریافت وامپذیرفته شدن  •
مقابل با افتتاح حساب مشترك در بانکها ارائه دهنده تسهیالت از کارفرما طرف قرارداد درخواست گردد تا کلیه 

 مطالبات گیرنده تسهیالت را به آن حساب مشترك واریز نمایند.

افزایش سریع سرمایه بانکها براي پاسخگویی به نیاز متقاضیان و به خصوص بخش صنعت از جمله درخواست  •
 .ي صنعتگران استها

 

 مشکالت مالیاتی -3
سازمان امور مالیاتی باید وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان را حداکثر  ،مطابق قانون •

 .گیرد نمی روز مسترد کند در حالی که هم اکنون این کار صورت 15پس از 

و تامین اجتماعی به واحدهاي تولیدي مانند مراجعات متعدد ادارات مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی  •
 حسابرسی ها

یک کاالي نفتی در نظر  را(روغن موتور  اخذ مالیات بر صادرات کاالهاي غیر نفتی مانند روغن موتور •
 گیرند) می
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مشکالت ناشی از ذینفع واحد که شرکتهاي داراي سهامدار مشترك را بدلیل بدهی معوق در یک شرکت با  •
سایر  نان اخذ تسهیالت توسط سایر واحدها با مشکل روبرو ساخته و باعث زمین گیر شدمسدود کردن امک

 واحدهاي تحت مالکیت این گونه مجموعه ها میشوند

موظف شدن واحدهاي اجرایی مالیات براي اخذ گواهی مفاصاحساب مالیات براي هر فقره تسهیالت و تعهدات  •
 ن مالیاتهاي مستقیمقانو 186موضوع ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 

ارش خرید به عنوان دلیل رد مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم با استناد به گز 169مشکالت ناشی از اجراي ماده  •
دفاتر که به دلیل مشکالت اجرایی و اشتباهات صورت گرفته در خصوص درج اطالعات خریدار و فروشنده 

 بعضا مشکالتی ایجاد می نماید

هاي مختلف مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات حقـوق و دسـتمزد، مالیـات تکلیفـی،     تولیدکننده با سازمان •
و اگـر یـک بنگـاه اقتصـادي داراي      سر و کار داردمالیات بر ارزش افزوده و اداره اطالعات و خدمات مالیاتی 

 (ماننـد ر معمـولی  شود و براي یـک کـا  شعب در چند نقطه کشور باشد، مراجعه به ادارات دارایی چند برابر می
که این موارد توان تولیدکننده را کاهش  نمایدبایستی وقت و انرژي زیادي مصرف  )فروش یک دستگاه خودرو

و در واقع جواب یکی در گرو موافقـت   بوده صورت زنجیروار به یکدیگر وابستهدهد و این ادارات مالیاتی بهمی
 دیگري است.

نماید و مالیات سود بدست آورده خود را  ه به اداره دارایی ارائه میهر شرکتی گزارش عملکرد خود را هرسال •
کنند و  ها اعتنایی نمی کارشناسان واحد ارزش افزوده به گزارش عملکرد شرکت با این حالنماید  پرداخت می

 مالیات بر ارزش افزوده را دارند هاي شخصی مطالبه پرداخت براساس برداشت

کنند واحد  ها جهت ارائه تسهیالت از واحدهاي تولیدي مطالبه می که بانک در مورد صدور فاکتورهاي صوري •
% جریمه عدم پرداخت هم از 24آورد  ش افزوده عالوه بر اینکه این فاکتورها را واقعی به حساب میزار

 نماید. ها مطالبه می شرکت

به مودیان فرصت داده تا دفاتر  ها تا آخرتیرماه قانونگذار در مورد ارائه اظهارنامه و دفاتر پلمپ شده شرکت •
ي دارایی ارائه نمایند لیکن مسئولین واحد ارزش  هایشان به اداره قانونی خود را تکمیل نموده و همراه اظهارنامه

 نمایند. بینی شده دفاتر رسمی را براي حسابرسی از مودیان مطالبه می افزوده زودتر از فرصت پیش

 کداقتصادي سایرشرکتها و سوء استفاده از آن امکان دسترسی شرکتها در مؤسسات به •

 ها بدهی مالیاتی دارند هایی که مدیران آن جلوگیري از ثبت صورتجلسات شرکت •

 توقفها بوده و  ها از ضروریات حیات اقتصادي و تجاري آن ها و موسسات و بنگاه ثبت صورتجلسات شرکت
ها که  لیاتی مدیران و اعضاي هیأت مدیره آنثبت صورتجلسات این گونه موسسات، آن هم به دلیل بدهی ما

سازد که  منافع یکسانی ندارند، موجب توقف فعالیت اقتصادي این گونه موسسات خواهد شد خاطرنشان می
هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق  توقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات به ویژه شرکت

ها موجب تنبیه شرکت و  ختلف، آن هم به دلیل بدهی مدیران آنبهادار با ترکیب سهامداران متفاوت و م
 هاي اقتصادي خواهد شد. سهامداران متفاوت و مختلف بنگاه
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هاي مسـتقیم عملکـرد سـالیانه،    کند (مالیاتتعدد مراکز مالیاتی براي واحدهاي بزرگ بیشتر مشکل ایجاد می •
 لیاتی).ارزش افزوده، تکلیفی، حقوق و دستمزد، سازمان آمار ما

 

 مشکالت تامین اجتماعی -4
گذاري، واجد اشـکال و نیازمنـد اصـالح     مقررات قانون تأمین اجتماعی از منظر سلبِ انگیزه و ممانعت از تولید و سرمایه

هاي اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب  باشد و در شرایط حاضر مسئولیت اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمهمی
است.  عهده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سازمانی دولتی قرار گرفته طور انحصاري به ي تأمین اجتماعی بهها با برنامه

هـاي مربـوط شـامل     گـر بـا طـرف    همین وضعیت انحصاري و دولتی بودن نه تنها روابط این سازمان را به عنوان بیمه
دهد، بلکه موجب اقدامات یک سویه و مبتنـی بـر اجبـار     ر میگذار (کارگر و کارفرما) درحالتی نابرابر قرا شده و بیمه بیمه

وري مناسب و نازل بودن سطح کیفیت خـدمات ارائـه شـده    دلیل فقدان رقابت و عدم بهره خواهد شد و در عین حال به
مشابه  هاي شود. براین اساس بازنگري در قوانین تأمین اجتماعی و ایجاد سازمانمنجر به نارضایتی کارگر و کارفرما می

 در ادامه مهمترین مشکالت در این خصوص آمده است: اي و رقابتی کردن خدمات تأمین اجتماعی ضروري است. بیمه

اغلـب کارفرمایـان در    ) و% سـهم بیمـه کارفرمـا   23بیمه کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی ( باال بودن سهم •
موقع به سـازمان مـذکور پرداخـت    ه خود را بهاند سهم بیم هاي اخیر به علت مشکالت اقتصادي نتوانسته سال

 اند.نمایند و در نتیجه شامل جریمه دیرکرد سنگین شده

با توجه به اینکه هر کارگاهی موظف است کارکنان خودش را بیمه نماید و حق بیمه آنها در زمان تعیین شده  •
ر از سازندگان و یا فروشندگان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید پس چرا در قراردادهاي واگذاري کا

 گردد. کاال چنددرصدي از مبلغ کل را براي ارائه مفاصاحساب بیمه بلوکه می

با توجه به اینکه پیمانکاران فرعی سازندگان هم موظف هستند مانند مورد اول حق بیمه کارکنان خودشان را  •
لی را مأمور پرداخت حق بیمه کارکنان بیمه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند پس چرا پیمانکار اصبه 

نمایند و تا ارائه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی مبالغ کسرشده در این زمینه را آزاد  پیمانکاران فرعی می
هاي سنگین خود مأمور وصول مطالبات  کنند مگر سازندگان و پیمانکاران دست اول با توجه به هزینه نمی

گردد  ي سربار واحدها می یندها باعث باالرفتن هزینهآته باشید اینگونه فردستگاههاي دولتی هستند؟ توجه داش
 شود. و موجب ضرر و زیان واحدهاي تولیدي می

تحمیل هزینه و حق بیمه اضافی از سوي سازمان تأمین اجتماعی در مواردي از قبیل حق بیمه مربوط به خرید  •
ذکرشده در پروفرما و محاسبه آنها براساس هاي  ها به دلیل عدم پذیرش قیمت تجهیزات خارجی پروژه

 دستورالعملهاي مالی سازمان تأمین اجتماعی،

بیمه اجباري پرسنل در تأمین اجتماعی: درحال حاضر به دلیل نیاز به مفاصا حساب بیمه، حسابرسی و غیره به  •
رکتها و پرسنل تحمیل اجبار بایستی پرسنل در تأمین اجتماعی بیمه شوند و عالوه براینکه هزینه سنگین به ش

رسد، درحالی که  ها نمی نگري به پرسنل یا شرکت هاي درمان و آینده اي از بابت هزینه شود هیچگونه بهره می
 هاي مناسب را دارند. هاي مختلف موجود آمادگی ارائه انواع خدمات با هزینه بیمه
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هـاي  تمزد از کارفرما و کارگر مسئولیت% حقوق و دس30باتوجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در قبال اخذ  •
مختلفی از قبیل پرداخت غرامت دستمزد، غرامت نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی را در قبـال کـارگر   

-شدگانی که در حین کار دچار حادثه و یا از کارافتادگی کلـی و جزئـی مـی   شود، بیمهدارد، گاهی مشاهده می
شوند، ضمن دریافت غرامت از سازمان تأمین اجتماعی به محاکم دادگستري نیز مراجعه نموده، تقاضـاي دیـه   

 نمایند.می

 آور:تعهدات سازمان در مورد کارهاي سخت و زیان •

باشد. سال سابقه کــار قابل بازنشسته شدن می 20ور، با آطبق قانون نیروي کار، در محیط سخت و زیان
اي متشکل از نمایندگان وزارت کار، وزارت بهداشت، کارگر، کارفرما و سـازمـان تأمین براي این منظورکمیته

شود که سازمان از اجراي آن دهند و بعضاً دیده میاجتماعــی موضوع را مورد بررسی و تأیید قرار می
 نماید در حالی که هزینه آن را نیز قبالً اخذ کرده است.خودداري می

هاي گوناگون (عمدتاً اسکلتی و شود کارگرانی پس از چند سال کارکردن به دالیل بیماريگاهی مشاهده می
شوند، که عمالً اجابت آن براي واحد تر میعضالنی) از انجام وظیفه خودداري نموده، خواستار کار سبک

 باشد.ذیر نمیپتولیدي امکان

قانون کار موارد فوق را در صورتی که بیماري ناشی از شغل باشد به شورايِ پزشکیِ تـأمین اجتمـاعی ارجـاع    
نماید، ، بدون کاهش حقوق، به نیروي کار میتررما را مکلف  به دادن کار سبکدهد و پس از تایید آن کارفمی

 این حقوق را تأمین اجتماعی بپردازد. درحالی که اگر کارگر بیمه باشد، بایستی بخشی از 

دهـد و عمـالً وي، بـین کارفرمـا و سـازمان      ضمناً در مورد فوق تأمین اجتماعی جواب روشنی به کارگر نمـی 
 ماند. سرگردان می

دلیل عدم شناخت شرایط فرهنگـی موجـود و نادیـده    حسابرسان مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به •
هاي تولیدي براسـاس خریـد مصـالح و    ، براي شرکتتامین اجتماعیقانون  38ماده ل گرفتن موارد عدم شمو

-ها را بدهکار مـی کاال از بازار برخالف قانون تأمین اجتماعی خود قانون را تفسیر و حق بیمه تعیین و شرکت
 کنند.زیادي را ایجاد می و بدین ترتیب مشکالت و بار مالیکنند 

نمایـد کـه اطالعـات هـر     کارت بازرگانی، سازمان، متقاضی را کتباً متعهد می هنگام درخواست تمدید گواهی •
، اطالعات قانون تامین اجتماعی 101و  39مواد خواهد ارائه نماید در حالی که طبق ســالی را که سازمان می

 کند.ماه قبل کفایت می 6حداکثر 

شـوند و  دفاعیات خود و خـروج از جلسـه مـی    معموالً وادار به اظهار و ثبت هاي حل اختالفهیأتدر  مؤدیان •
گیـرد در صـورتی کـه هیـأت حـلِ اخـتالف بایسـتی        سپس کمیسیون غیاباً قضاوت و تصمیم را علیه آنها می

اعضاي هیـأت، از مـدیران تـأمین اجتمـاعی     نفر  5نفر از  3اختالف را مورد بحث قرار داده، رفع نماید. ضمناً 
 دهند.هستند و رأي یکطرفه می

 کارهاي پیشنهادي:راه
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گردد سازمان محترم تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان خود تجدیدنظر نموده  پیشنهاد می •
و سطح کمی و کیفی خدمات خود را نسبت به میزان حق بیمه پرداختی افراد بیمه شده ارتقا داده تا با این کار 

شدگان جلوگیري بعمل  نمودن میزان واقعی حق بیمه بیمههم رضایت بیمه شده تأمین گردد و هم از کتمان 
 آید.

شود در اینگونه موارد دادگستري از سازمان تأمین اجتماعی استعالم نموده، در صورتی که بیمـه  پیشـنهاد مـی •
است، کارفرما را از پرداخت دیه معاف نموده شده  از طرف سازمان وجهی دریافت کرده یا مستمري برقرار شده

گیري باشد، درحالی کـه پزشـکیِ قـانونی در    رات کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی مالکی براي تصمیمو نظ
 دهد.موارد بیماري و از کارافتادگی براي مراجع قضائی نظر می

 دار.معافیت سهم تأمین اجتماعی براي واحدهاي مشکل •

 

 هاشهرداريمشکالت  -5
اند ها و روستاها واقع شدهمحدوده شهرها و در مجاورت بخشآن دسته از کارخانجات تولیدي که در خــارج از  •

هاي توسعه و هرگونـه ساخت و ساز مدتی است وابسـته  جهت صدور پروانه ساختمانی براي احداث واحد، طرح
اند، و از آنجایی که این ادارات معموالً داراي درآمد چندانی نیستند این امر ترین شهرداري محلی شدهبه نزدیک

اسـت  هاي اداري و تجاري براي بخش خدمات کارخانجات شدهقاعده و باال و ادعاي نرخخواهی بیزیاده باعث
و بحث تراکم و پارکینگ را مطرح و پروانه ساختمانی را حداکثر یک سال صـادر و بـراي تمدیـد آن عـوارض     

جـات تولیـدي در شـرایط بـد     کنند و این امر خود مشکل بزرگی براي کارخانمجدد و مفاصا بیمه را مطالبه می
 است.اقتصادي فعلی گردیده

-ها واحدهاي تولیدي را براي احداث ساختمان موظف به انعقاد قرارداد با مهندسین ناظر خود میاین شهرداري •
 است.هاي تولید و ایجاد مشکل شدهنمایند که این مسئله باعث باالرفتن هزینه

 راهکار:

محلی خـارج از محـدوده شـهرها و    هاي تولید توسط شهرداري بخش ختمانیسا هايصدور پروانه معضلرفع 
 ها.ها و بخشداريها، فرماندارياحاله آن به استانداري

 

 مشکالت سازمان توسعه تجارت -6

هاي تشویقی از صادرکنندگان داراي پیچیدگی و نارسایی است به نحوي که به عنوان مثـال دریافـت   سیاست •
استرداد عوارض گمرکی مواد اولیه کاالهاي صادراتی مستلزم صرف وقت و هزینه بسـیار  جوایز صادراتی و یا 

 براي صادرکننده است.
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هاي صادراتی به عنوان تنها سند صادرات در دست صادرکننده است لیکن ادارات دولتی براي اعطاي اظهارنامه •
باشند که این اصل اظهارنامه میتسهیالت صادرات، جایزه صادراتی و استرداد حقوق گمرکی همگی متقاضی 

 نماید.گیري اظهارنامه و ارائه آن به سازمان دیگر ایجاد مشکل میامر بعضاً براي بازپس

شـود،  (پیشـنهاد مـی  براي ترخیص کلیه کــاالهــا الزامـی اسـت.   صنعت، معدن و تجارتارائه مجوز وزارت  •
بدون در نظـر گـرفتن ارزش کـاال، از ایـن قاعـده       باشندمی 38ماده  1قطعات یدکی و نمونه که مشمول بند 

 مستثنی گردند.)

هاي بـاال و کیفیـت   هاي داخلی که جایگاه اصلی براي بازاریابی محصوالت تولیدي هستند با هزینهنمایشگاه •
 شوند.خدمات پایین برگزار می

ه ملـی کشـور از سـازمان    با توجه به تنگناهاي موجود جهت حواله وجوه به خارج از کشور، صادرکنندگان نمون •
اندکـه در  توسعه تجارت درخواست حواله وجه مشارکت براي شرکت در نمایشگاههاي خارج از کشور را نموده

نماید پاسخ، آن سازمان شرکتهاي مذکور را جهت تامین ارز مورد نیاز خود به بانک توسعه صادرات معرفی می
 بانک نیز پاسخی داده نشده است. ولی درنهایت به درخواست این شرکتها از جانب این

 

 مشکالت گمرك -7

قانون مقررات صـادرات و واردات بـه منظـور تقلیـل و حـذف       1لزوم حمایت گمرك ایران در کمیسیون ماده  •
حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی صنایع تولیدي کشور به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده 

ول نهایی ایرانی و صادرات آن (فرایند استرداد حقوق و عوارض گمرکــی مـواد   و افزایش امکان رقابت محص
 ها.فرساست) به ویژه در این برهه حذف یارانهاولیه محصوالت صادراتی، اغلب طوالنی و طاقت

+ حقوق و سـود و   CIFروي قیمت تمام شده وارداتی( برگمرك % مالیات بر ارزش افزوده توسط 8اري برقر •
بـه  کنونی % 4با توجه به حقوق ورودي گمرکی  میشود.قیمت تمـام شده  منجر به افزایش ها) کهدیگر هزینه

 % مالیات بر ارزش افزوده جایگزین نرخ پایه شود.8مفهوم دوبار دریافت مالیات و عوارض است و باید 

-ت یدکــی  ماشـین  شوند به عنوان اجــزاء و قطعاآالت استفاده میگمرك قطعاتی را که منحصراً در ماشین •
. میشـود دارد که این قطعات در کتاب تعرفه، تحت تعرفه کلی و تجاري محاسـبه  پذیرد و اعالم میآالت نمی

شود، جزئی از کل است، جنبه می درصورتی که لوازم یدکی که اغلب تولید داخل ندارد و در حد چند قطعه وارد
 شود.د آن باعث توقف خط تولید میتجاري ندارد و نبو

روز ترخیص و از انبار گمرك خارج گردند هزینه انبارداري به آن تعلق  3هم اکنون کاالهاي وارداتی اگر ظرف  •
گیرد. روز انجام شود، هزینه انبارداري به تمام روزهـا که کاال در انبار بوده تعلق می 3گیرد، اما اگر پس از نمی

نبارداري تعلق نگیرد و ضمناً هزینه انبارداري فقط براي پس روز هزینه ا 10شود اوالً مانند قبل تا پیشنهاد می
 روز اخذ شود. 10از 
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سپرده   ،کاال CIFبرابر  3هم اکنون در گمرك بندرعباس از صاحب کاال براي ترانزیت داخلی معادل یک تا  •
طرف دیگر استرداد شود. از آنجایی که این مبلغ براي کاالهاي با ارزش باال، قابل توجه خواهد بود و از اخذ می

 ك فقط براي حقوق ورودي خواهد بودآن مراحل پیچیده و طوالنی را در بردارد، ضمن اینکه ریسک گمر

هیـأت   20/10/89هــ مـورخ    41788/ت2ـ   5830چند سال است که در بندرعباس بر اساس مصوبه شـماره   •
داشت و حراست از منطقـه ویـژه   هزینه حفاظت، پاکسازي، نظافت، به"اي تحت عنوان محترم وزیران، هزینه

در هزار ارزش سیف کـاال   5/1این هزینه  شود.به ازاي هر کاالي وارداتی از واردکننده دریافت می "اقتصادي
تعیین شده است درحالی که این هزینه ارتباطی با ارزش سیف کاال ندارد و تابعی از حجم و وزن کـاالي وارد  

 شده است.نه انبارداري است که تاکنون دریافت میشده باید باشد که آن هم جزیی از هزی

شـوند و  هاي مرزي و همراه مسافر ولی به صورت تجاري وارد کشورمیواردات کاالهایی که از طریق بازارچه •
این واردات اغلب با برندهاي تقلبی و با قیمت و کیفیت بسیار پایین هستند، باعث ایجاد مشـکل و در بعضـی   

 است.ي تولیدي مربوط شدهمواقع تعطیلی واحدها

اي وضع شده لیکن بـر روي  گیرانهاخیراً براي صادرات کاالي ایرانـی بــا برند مشتریان خارجی قوانین سخت •
گیرد و کشورهاي تولیدکننده این کاالها (چین، هند، پاکستان واردات کاالهاي تقلبی هیچ نظارتی صورت نمی

 اند.توزیع گسترده اینگونه کاالها در کشور نموده و...) با شناسایی بازار ایران اقدام به

گمرکات کشورهاي اروپایی و ترکیه قوانین متعددي براي کنترل کاالهاي تجاري وارداتـی از نظـر کیفیـت و     •
اند. به عنوان مثال براي ظروف چینی مـدارك گونـاگونی از قبیـل    مضرنبودن براي مصرف انسان وضع نموده

 دهند.زمایشات گوناگونی در این زمینه انجام میگواهی بهداشت را طلب و آ

 سپرده و تعهد جهت ارائه گواهی مبداء براي ترخیص کاال. اخذ  •

اندازي سیستم اظهار از راه دور که نقش مؤثري در کاهش زمان ترخیص کـاال دارد، بسـیاري از   باتوجه به راه •
-ند ولی متأسفانه در بسیاري از گمرکات علیشوهــا به مسیرهــاي سبز و زرد گمرکی هدایت میاظهــارنامه

الخصوص گمرك شهریار به دلیل نداشتن سابقه آزمایشگاه یا مواردي دیگر، مسیر سبز بـه مسـیرهاي دیگـر    
 بایستی به این مشکل رسیدگی شود.کند که میتغییر می

شود جهت یشنهاد میشود. پخوان در گمرکات باعث باال رفتن زمان ترخیص میهاي کارتعدم وجود دستگاه •
خوان مجهز گردند تا نیاز به رفـتن بـه بانـک    هاي کارتهاي گمرکی کلیۀ گمرکات به دستگاهپرداخت هزینه

 نباشد.

 راهکارهاي پیشنهادي:

ربط از جمله اداره اسـتاندارد، بهداشـت   هاي ذياز پیش بین گمرك و سازمان بیشتعامل و همکاري برقراري  •
 و... 
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خیص بدون محدودیت زمانی به عنوان مثال: سـابقۀ آزمایشگاه یک کاالیی که مکـرراً وارد  پذیرفتن سوابق تر •
 شود مشمول مرور زمان نگردد و با همان سابقه آزمایشگاه بتوان کاالي مشابه را ترخیص کرد.می

زیت هاي سنگین جهت ترانتسهیل در ترانزیت کاال توسط صاحب کاال و حذف موانعی از قبیل گذاشتن سپرده •
 المللی.هاي حمل و نقل بینو حذف انحصار امور ترانزیتی فقط توسط شرکت

الخصوص گمرك بندرعباس به صورتی که کلیه امور اضافه کردن نیروهاي متخصص در گمرکات اجرایی علی •
 مربوط به ترخیص در یک روز انجام پذیرد.

ه از تعرفه قطعات یدکی (با حقـوق ورودي  هاي تولیدي این امکان برقرار شود کشود براي شرکتپیشنهاد می •
 %) استفاده کنند.4

هاي معتبر شود براي ترانزیت داخلی، سپرده کاال معادل حقوق ورودي اخذ شود و براي شرکتلذا پیشنهاد می •
 نام در صورت امکان حذف شود.و خوش

ه از برندهاي معتبـر و بعضـاً   که از کشورهاي در حال توسعه با سوءاستفاد بایست بر روي واردات کاالهاییمی •
 شوند کنترل دقیق صورت گیرد.وارد کشور می» آلمان، فرانسه و غیره«تحت عنوان 

روز ترخیص و از انبار گمرك خارج گردند هزینه انبارداري به آن تعلق  3هم اکنون کاالهاي وارداتی اگر ظرف  •
گیرد. به تمام روزهـا که کاال در انبار بوده تعلق میروز انجام شود، هزینه انبارداري  3گیرد، اما اگر پس از نمی

روز هزینه انبارداري تعلق نگیرد و ضمناً هزینه انبارداري فقط براي پس  10شود اوالً مانند قبل تا پیشنهاد می
 روز اخذ شود. 10از 

مت نازل از طرفـی  از ورود کاالهاي با کیفیت پایین و قیبه منظور جلوگیري با وضع قوانین در گمرکات ایران  •
 کننده ایرانی تأمین شود.از تولیدات استاندارد داخل حمایت و از طرف دیگر سالمت و رضایت مصرف

 هاي گمرکی. اصالح تعرفه •

 سازي مراحل ترخیص کاال.روان •

 

 مشکالت حمل و نقل -8

ارض توسـط  عنـوان عـو  % کرایه حمل بـه 10شوند هنوز معادل براي کاالهایی که با ناوگان خارجی حمل می •
هاي داخلی (دولتی، نیمه دولتی) هم اکنون به دلیل شود خصوصاً اینکه ناوگانوزارت راه و ترابري دریافت می

-دادند یا نـرخ هاي جهانی قادر به حمل کاالهاي وارداتی نیستند و قبالً نیز پاسخ استعالم کرایه را نمیتحریم
رغـم  هاي دولتی ظرفیت خالی نداشتند و هم اکنون علـی لهکردند زیرا اغلب با حمل محموهاي باال اعالم می

درصد کرایه حمل کماکان با نرخ جدید  10اي)، چنین افزایش نرخ ارز (از نرخ مرجع به مبادلهموارد فوق و هم
 پابرجاست.
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اي هـ ها در گمرك شهید رجایی فاکتورهاي حمل ارائه شده و یا کرایه حملاخیراً سازمان حمل و نقل و پایانه •
قید شده در پروفرما را نپذیرفته و براساس بولتن سازمان که رقم بسیار باالتري نسبت به فاکتورهاي ارائه شدة 

نمایـد کـه ایـن امـر     درصد عوارض راه اقدام می 10توسط صاحبان کاال در آن درج شده است، نسبت به اخذ 
 شود.افزایش هزینه ها میباعث 

نقلیه متعلـق بـه    لي تولیدي توسط وسایهاو نقل داخلی براي حمل کاال هاي حمل پرداخت عوارض به پایانه •
 تولیدکننده در داخل کشور.

 است:تاکنون به شرح زیر افزایش داشته (THC)هاي بندري هزینه •

 سال
1380 
 ریال

1381 
 ریال

نیمه 
 1382دوم

 ریال

1383 
 دالر

 1386خرداد
 دالر

1387 
 دالر

1388 
 دالر

1389 
 دالر

1390 
 دالر

1391 
 دالر

1392 
 دالر

 20کانتینر 
 161 146 139 110 110 110 110 100 720،000 360،000 250،000 فوت

 40کانتینر 
 فوت

 242 220 209 160 160 160 160 150 ــ 520،000 ــ

 

است و شایسته  شدهجهت اخذ ترخیص پرداخت نمی THCاي به عنوان هزینه 79الزم به ذکر است تا سال 
 کاهش هزینه، این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.است به منظور

هاي حمـل و  ارائـه غیرمتعارف چک سپرده حق توقف کانتینر و چک سپرده برگشت سالم کانتینر بــه شرکت •
دار بستر قانونی ندارد و بهتر است به جاي آن تعهـد کتبـی بنگـاه اقتصـادي     نقل که چک تضمینی و یا وعده

 پذیرفته شود.

  :Bunker Adjustment Factor (BAF(هاي بف هاي حمل به بهانه افزایش هزینهفتن هزینهباال ر •

 اي و متناوببه صورت دوره :Currency Adjustment Factor (CAF(و کف

 

هاي حمل و نقل داخلی کاال (که مربوط به وزارت راه و ترابري و عدم تجهیز ناوگان ترابـري  باال بودن تعرفه •
 داخلی است.)

دم امکان کنترل دقیق روي سالم بودن کانتینرها در هنگام ورود به گمرك و تحمیل هزینه خسارت احتمالی ع •
شـده باشـد   به صاحب کاال، در حالی که ممکن است این خسارت در مبـداء  و حـین حمـل بـه کـانتینر وارد      

 (غیررقابتی بودن اینگونه خدمات)

گـردد کـه   کشتیرانی با تأخیر به واردکننده کــاال اعالم مـی  گاهی اوقات تاریخ ورود کانتینر به گمرك توسط •
 برد.خود احتمال پرداخت مبلغ دموراژ یـا همان هزینه حق توقف را باال می
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و غیره به صورت کامل بابـت هـر    THCهاي در خصوص بارهاي گروپاژ در کانتینر مشترك، دریافت هزینه •
 ه خدمات)بارنامه از هر مشتري (غیررقابتی بودن اینگون

 پیشنهادي  راهکارهاي

 نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور و باز کردن عرصه براي حضور بیشتر بخش خصوصی  •

هاي گمرکات داخل هنگام صادرات کاالي ایرانی با برند خارجی کـه بـا رفـع ایـن مشـکالت      رفع سختگیري •
 گردد.موجب افزایش کاالي صادراتی در کشور می

هاي آنها هاي موجود که برخی بنگاهکشورهاي همسایه جهت رفع موانع و کارشکنیانجام رایزنی با گمرکات  •
 شوند.با جوسازي وسوء نظر مانع واردات از کشور ایران می

 زایی دارند.کمبود تسهیالت مالــی ویژه براي کــارآفرینانی که نقش مؤثري در تولید مخصوصاً اشتغال •

 موسسه  استانداردمشکالت  -9

ره استاندارد مستقر در گمرك شهید رجایی بندر عباس در زمینه تعیین ماهیت کاال و بررسی متاسفانه ادا •
روزکاري را  5الی   4استاندارد اجباري کاالهاي وارداتی زمان بسیار زیادي را به خود اختصـاص داده و گاهی 

زمینه استفاده شود به  هاي خصوصی همانند گمرکات تهران در اینشود از شرکتدهد لذا پیشنهاد میهدر می
 طوري که زمان فوق به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

اداره استاندارد هرمزگان فاقد امکانات پیشرفته جهت آزمایش کاالها بوده به طوري که جهت تعیین ماهیت و  •
ف زمان بررسی استاندارد کاالها، موارد به ادارات استاندارد شهرهاي دیگر ارجاع شده که این امر باعث اتال

 گردد کلیه امور مربوط به استاندارد در همان شهر ورود کاال انجام پذیرد.گردد، پیشنهاد میزیادي می

هاي باالي تعیین استاندارد به عنوان مثال هشت در هزار فوب کاال بدون هیچگونه منطق و اساسی هزینه •
 گردد که الزم است در این زمینه بازنگري شود.دریافت می
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