به نام خُدا

نشست مشترک صاحبان و مدیران صنایع استان با آقای مهندس جعفرزاده
ساعت  11روز چهارشنبه  - 59/3/12دفتر انجمن
موضوع مشترک صنایع در این نشست  -1 :مشاغل سخت و زیان آور
 -2مالیات بر ارزش افزوده
 -3تسهیالت سرمایه درگردش

« نشست با انم و یاد خداو ند متعال آغاز گردید »
سخنان پیش از دستور جلسه :

دبیر انجمن رد مقدهم این دیدار اظهار داشت  :پیرو هماهنگی ا نجام شده قبل از انتخا با ت با نمایندگان محترم مبنی رب نشست من مظ
کم
با صاحبان صنا عی استان هک اولین نشست آن امروز با آ اقی مهندس جعفرزاده نماینده رشت  ،عضو یسیون ربانهم و بودهج و انظر رب
کم
یسیون اشتغال و سرماهی گذاری ربگزار می شود .
 این نشست طی انهم  59/0/02هب اطالع مدریان
رسید و ردوخواتت شد هک نظرات وخود را ربای طر ح
رد جلسه ارسال نمایند.
 پس از ردیافت نظرات  ،طی دعوتناهم  59/3/9ارسال و نشست امروز ربگزار می شود .
 ابتدا موارد عمومی ردوخواتت شده رد این نشست مطر ح وخواهد شد و رد صورت ام کان زمان جلسه  ،موارد اختصاصی واحداه
مطر ح وخواهدشد .
 اقدا م ا نجام شده پیرامون ردیافت تسهیالت سر ما هی رد گردش ربای واحدصنعتی هک با هماهنگی رسیی سازمان صنعت و معدن
و مدریعامل شهرک اه ی صنعتی و با اتدیی استاندار تحویل آ اقی دکتر نوبخت رسیی سازمان ربانهم و بودهج کشور شد .
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 با توهج هب مذاکرات اقتصادی کالن پس از تحریم و احتمال ورود شرکت اهی معتبر جهانی ربای ورود هب صنعت اریان  ،تغی ر و
کش تح
م
ی
بهینه ساز ی خطوط تولیدی بسیار ضروری اتت رد غیر این صورت  ،ر کود مجدد اقتصادی هب صناعی ور ل وخواهد شد .

آغاز دستور جلسه :

 -1مالیات رب ارزش افزوده  :صاحبان و مدریان حاضر رد جلسه از شر کت اهی  :فر آوری و ساخت – پا یا کال چ –
نج
ا من چای – اندیشه شمال – ماشین سازی میرنظام  -گیالن سویا  -شمش ازنلی  -دستکش گیالن  -شهاب شیمی پارس ،
نظرات وخود را هب شر ح زری بیان دادنتش :
 با توهج هب تحریم اهی متعدد از  32سال گذشته  ،ش کرت اه ی تولیدی ضعیف شده اند  ،هک با توهج هب وضعیت جدید
می بایست مساعدت اهی مالی دولت هب وژیه رد بخش رپداخت اه از جمله  :مالیات رب ارزش افزوده رد مورد
صنعت اجرا شود ات تولید بتواند رد مقابل سوانمی ورود تکنولوژی جدید هب کشور ایستادگی نماید .
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 صنا عی تبدیلی مانند چای می بایست از معافیت اهی وژیه بهره مند شود هک از جمله مالیات رب ارزش افزوده اتت.
امروز زمانی اتت هک دولت می بایست هب حمایت از صنعت گام رب می دارد یکی از این حمایت اه  ،مساعدت
وژیه رد ردیافت مالیات رب ارزش افزوده اتت .
 نوشاهب اه و نوشیدنی اهی تحت لیسانس و حمایت ربنداهی خارجی با زهینه کمتر و تخفیف رتشیب هب بازار رعهض می شود هک
با مساعدت مالی دولت رد بخش مالیات رب ارزش افزوده هب تولیدا ت داخلی  ،پایداری واحداهی تولیدی را هب
همراه وخواهد داشت .
 اصال ح اقنون مالیات رب ارزش افزوده و حذف بار اضافی از صنعت ضروری اتت .
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 -0تسهیالت سرماهی رد گردش  :مش کالت شیپ روی صنعت ربداشته شود نیازی هب رپداخت تسهیالت با بهره باال و
جرایم فلج کننده هب تولید و صنعت  ،نیست .
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 ا ر دو ت  ،از ل م یار هن ی رپدا ت شده هب ت  ،رد و ق با بانک رزی  ،ت هب کا ش
 % 92بهره تسهیالت بانکی هب صنعت اقدا م کند هب نحوی هک تولید کننده متعهد رپداخت آن نباشد  ،بقای
صنعت و اشتغال موجود  ،ام کان پذری وخواهد بود .
 -3مشاغل سخت و زیان آور  :با توهج هب ا ین هک کارگاه اهی صنعتی و تولیدی هب صورت مکرر مورد بازدید دایمی
بازرسین کار و بهداشت قرار می گیرند و تذکرات داده شده نیز ر فع می شود  .اما پس از بازنشستگی یک رپسنل و تسوهی
حساب کامل مشاهده می شود هک با اعالم ش کایت کارگر بازنشسته کارخاهن را هب مبا لغ سنگین محکوم و صاحبان صنا عی را با
لکشم و نگرانی اساسی مواهج می نماید و این امر متاسفاهن اخی ًرا هب صورت ریگمشچی رد حال افزایش اتت.

 -4ساری موارد :
ش کرت اهی  :دستکش گیالن – شمش ازنلی  -فرآوری و ساخت – پایا کال چ  -روغن زیتون سفیدرود  -گیالن سویا ،
پیرامون سرماهی رد گردش – ربق – محیط زیست – علی الراس مالیاتی و تسهیالت ارزی مطر ح نمودند .
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کم
آاقی مهندس جعفرزاده نماینده محترم مجلس  ،عضو یسیون ربانهم و بودهج و محاسبات – تلفیق – عضو انظر رب هدفمندی یاراهن – عضو انظر
نج
رب اشتغال و سرماهی گذاری  ،با ارباز وخوشحالی رد جمع صنا عی متنو ع از شهراهی مختلف استان و تشکر از پیگیری دبیر ا من مدریان صنا عی رد
ربگزاری این نشست ،اظهار داشت :

اش کاالت موجود هک موجب نگرانی کارآفرینان و تهدیدی هک ربای تولید و اشتغال استان ایجاد می نماید را اتدیی و مش کالت موجود کشوری
نج
دانست  .ایشان ارباز امیدواری نمود هک صاحب نظران رد ره بخش با مدرییت ا من مدریان صنا عی نسبت هب تدوین گزارش

نج
مش کالت و راه کار اه اقدا م و هب اینجانب اراهی ات پس از پیگیری از سازمان اهی ذریبط و حصول هجیتن  ،مرا تب را ا ز طر یق ا من
هب اطال ع صاحبان و مدریان محترم صنا عی وخواهد ر سید .
این نشست ساعت  15/49با عکس یادگاری حاضرین پایان یافت.
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