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-تحلیل بخش فرصت های سند  swotصنعت استان-ارائه گزارش عملکرد از بانک ها و مؤسسات مالی استان در پرداخت تسهیالت رونق تولیدسیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  ۱۱روز یک شنبه مورخ  ۷۲/۰۱/۶۹با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای محمد تقی
مقدم فرد ،جناب آقای علی کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای حمید فغفوری ،جناب آقای
مصطفی الماسی ،سرکار خانم سیمین طریقی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
این جلسه با هدف بررسی مشکالت روز صنعت استان و علی الخصوص بررسی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت رونق تولید به بنگاه های
کوچک و متوسط در استان برگزار گردید.
جناب آقای مقدم فرد رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی :ضمن عرض خیرمقدم و قدردانی از حضور هر یک از اعضاء به چکیده
اخبار و مسائل روز صنعت اشاره نمودند .ایشان اقدام کمیسیون صنعت اتاق را در راستای مطالعه و جمع آوری اطالعات و گزارش از عملکرد
بانک ها در پروژه رونق تولید با همکاری کارشناسان محترم سازمان صنعت و معدن عامل تآثیر گذار در شناسایی و اصالح مشکالت دانستند.
ضمن بررسی و مطالعه این گزارش مشاهده میگردد بسیاری از بانک ها و موسسات مالی در استان در قالب چهارچوب تعیین شده پروژه رونق
تولید حرکت ننموده و در مجموع به اهداف اصلی این پ روژه در رابطه با فعالیت های بنگاههای تولیدی دست نیافته ایم .ضمن بررسی آمار ها،
باالترین تعداد پرداختی ها مربوط به واحدهای کشاورزی و از سوی بانک کشاورزی استان می باشد .چرا که بدون در نظر گرفتن ماهیت اصلی
پروژه رونق تولید (برای بنگاههای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط) این اقدام در استان با حجم کثیری از پرداختی ها برای واحدهای
کشاورزی منظور شده و لذا واحدهای صنعتی  ،تولیدی و خدماتی از انتفاع این جریان بی نصیب مانده اند .نکته دیگر در اجرای ناصحیح این
طرح و عدم مدیریت و نظارت در آن طوالنی بودن پروسه دریافت تسهیالت ،زمانبر بودن و فرآیند های پیچیده اداری  -بانکی و ثبت سامانه

خالصه مذاکرات
جلسه

ایی می باشد.
عدم خوش حسابی و نام نیک تجار ایرانی در اذهان خارجی نیز قابل توجه و تامل است .سودهای ناچیز بانکی در بسیاری از بانک های خارجی
که در حال حاضر در معامالت داد و ستد تجار سراسر کشور تاثیر شگرفی را داشته این بحث در ایران مغفول مانده و عامل ناتوانی در فعالیت
واحدهای تولیدی شده است .امروزه در کشور مالزی بسیاری از بانک های خارجی که دارای شعبات معتبر در این کشور هستند فعالیت نموده و
با ایجاد زمینه مناسب و بهره گیری از الگوی بانک اسالمی توانسته اند در کسب و کارها رونق حاصل نمایند .این تعریف و این الگو مطابق با
بانکداری اسالمی در ایران نیز می بایست اجرایی گردد و ه مچنین تالش برای ایجاد شعبات بانک های معتبر آسیایی و اروپایی از دیگر اقدامات
موثر برای بهبود و پیشرفت تجار و بنگاههای اقتصادی در کشور خواهد بود.
با توجه به الگوی اتخاذی استان اصفهان در نحوه اجرای ارزش افزوده واحدهای تولیدی ،اتاق بازرگانی ضمن برخورداری از امتیاز حضور
متخصصین و افراد مجرب و سابقه دار و مشاوران ارشد حوزه مالیاتی به صورت تمام وقت میتواند زمینه ورود کارشناسانه را با برگزاری
جلسات تخصصی ایجاد نماید و شرایط مشابه در صورت امکان با همفکری مدیران و مسئوالن ارشد استانداری ،دارایی ،سازمان صنعت و معدن
و فعاالن بخش خصوصی در زنجان شکل گیرد.
در دنیا امروز موضوع ارزش افزوده به پای مصرف کننده نهایی است .مصرف کننده نهایی که متعهد به خرید و انتخاب کاالی مورد نیاز خود
است در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صنعتی متعهد به پرداخت کلیه هزینه های مالیاتی ،هزینه های تولید و در نهایت هزینه تمام شده
محصول می باشد .این در حالی است که در ایران به جهت حفظ حقوق و منافع دولت و پاسداری از نظام مالی کشور که ماهیتاً امری حیاتی و
اولویت دار است وصول درآمدهای دولت از جمله مالیات های ارزش افزوده در ابتدای عمل تولید و در بدو ورود مواد اولیه از سوی فعاالن و
تولیدکنندگان پرداخت میگردد و متعادل سازی درآمدها و هزینه های دولت که خود امری ضروری و بسیار مهم در اداره کشور است هریک از
شهروندان در هر جایگاه و منسب ملزم به تحقق این امر هستند و قابل کتمان نیست .اما از طرفی الگوی پیشرفت کشور و کسب درآمد و

سود بیشتر در کشور نیز مستلزم حمایت از بنگاههای تولیدی است .پس به نظر میرسد اتخاذ شیوه و الگوی به روز شده در وصول این قبیل
هزینه ها که در ابتدای امر تولید از تولیدکننده دریافت می گردد (عامل اصلی شکست و عدم موفقیت صنایع است) مورد نیاز است .درخصوص
تایید نقشه های ساختمانی در واحدهای صنعتی در بدو فعالیت خود و اخد مجور فعالیت در شرکت شهرک ها که این امر طی تفاهم نامه منعقد
شده میان شرکت شهرک ها و نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر در حال انجام است و مشکالت متعددی را از قبیل پرداخت هزینه های
گزاف از جانب واحدهای تولیدی به نظام مواجه شده است .باتوجه به اینکه شرکت شهرک های صنعتی دارای زمینه و تخصص کارشناس و
ناظران فنی فعال در شرکت شهرک ها و همچنین وجود واحد مستقل نظارت و مهندسی در این شرکت تایید نقشه های ساختمانی خارج از
فعالیت های شرکت شهرک ها و بدست نظام مه ندسی امری بیهوده و قابل حذف می باشد لذا پیشنهاد می گردد اتاق بازرگانی ضمن انجام
مکاتبات الزم با شرکت شهرک ها و توجه به پتانسیل مهندسی و نظارتی موجود درشهرک ها نسبت به حذف و تعلیق تفاهم نامه اقدام نمایند.
در پی پیشنهاد جناب آقای کالنتری عضو محترم هیئت رئیسه اتاق در خصوص بخشنامه  ۶5۶/5۷5/5۰3۹3مورخه  11/5/۱1با موضوع
رسیدگی حساب تسهیالت مالی دریافتی  ،با علم به اینکه تسهیالت دریافتی از بانک ها می بایست در قالب قرارداد منعقده و در جهت
عملیات تولید و رونق و ایجاد اشتغال صرف گردد ،رسیدگی و بازرسی به این تسهیالت که در ابتدا از سوی بانک و در ادامه از سوی اداره
مالیاتی انجام میگرد و به واسطه این بخشنامه تعیین گردیده .می بایست تصمیمی اتخاذ گردد تا کلیه دستگاهها و اتاق بازرگانی با مشارکت
فعاالن بخش خصوصی نسبت به صرف مبالغ و تسهیالت در مسیر تولید ،اشتغال ،رونق و بهبود فعالیت بنگاه ها نظارت و توجه ویژه ایی نماید.
در پایان این موضوع توسط کارشناس صنایع اتاق و سایر اعضاء کمیسیون نیز مرود بررسی و پیشنهاد قرار گیرد.
جناب آقای کالنتری مديرعامل محترم شرکت زنجان نخجیر  :با توجه به مسائل اساسی و مهم حاشیه ای صنعت و تجارت در کشور
ک میسیون صنعت مسئولیت خطیری در ورود و بررسی این موضوعات را برعهده دارد و می بایست بخش اعظمی از فعالیت های خود را در این
مسیر متمرکز کرده و در دستور کار خود قرار دهد  .نحوه اجرا ارزش افزوده در کشور طی برنامه های منعقد شده و جلسات برگزار شده
مشترک میان ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و ریاست اتاق ایران در حال حاضر در شرایط پیگیری و اصالح است ،در بسیاری از استانها
مرتفع گردیده و سازوکار مشخصی برای آن تعیین شده است .به عنوان مثال استان اصفهان ضمن هماهنگی با اداره کل امور مالیاتی خود و
توافقات صورت گرفته در حال حاضر امتیازات ویژه ایی برای بنگاهها و واحدهای تولیدی صنعتی خود در خصوص وصول مالیات ارزش افزوده
(پرداخت ارزش افزوده در پایان سال مالی) قائل شده است .استان زنجان نیز قادر خواهد بود ضمن الگو برداری از این جریان با همدلی و هم
فکری مسئوالن شرایط مشابهی را برای بنگاههای تولیدی این استان در نظر گیرد تا از این طریق فرصت ها و امتیازات کمک دهی و حمایتی
در استان شکل گیرد.
در بخش دیگری از مسائل مهم روز موضوع پذیرش اظهارنامه های ارائه شده از سوی واحدهای کوچک و متوسط در اداره امور مالیاتی است و
پیش از این در پی مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با عنوان پذیرش اظهارنامه واحدهای کوچک و متوسط در سال  ۷۹میتوان این موضوع را برای
کلیه سالها و به صورت مداوم برای واحدهای کوچک و متوسط در اتاقها در نظر گرفت و یا امتیازهای ویژه ایی برای واحدهای خوش حساب،
فعال و موفق که به صورت موردی از سوی سازمان صنعت و معدن مورد تایید میباشد به این اداره معرفی گردیده و کمک شایانی به واحدهای
تولیدی نمود.
جناب آقای مهندس حمید فغفوری مديرعامل محترم شرکت فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان  :در ادامه نتایج بررسی شده از عملکرد
بانک ها و موسسات مالی در تسهیالت رونق تولید و ضمن شناسایی بانک های موفق و ناموفق در این طرح و همچنین احصاء مجموعه
واحدهایی که به آسانی و یا در پروسه بسیار پیچیده اداری و بانکی در شرایطی موفق به اخذ وام شده و یا نشده اند می توان با انجام
نظرسنج ی و تنظیم پرسشنامه جامع متشکل از زمان سپری شده ،شرایط بدهی واحدها ،ضمانت نامه های درخواستی بانک ها ،تاثیر اشتغال،
وضعیت فعال و نیمه فع ال و تعطیلی واحدها و سواالتی از این قبیل به سنجش واقع بینانه تری از عملکرد بانک ها دست یافت و صحت و
اطمینان از آمار ارائه شده از سوی دستگاهها از این طریق به طور واقعی حاصل نمود.
تحلیل  SWOTصنعت استان که در جلسه حاضر ارائه و مورد بحث قرار گرفت کلی و همه جانبه است .می بایست هرچه دقیقتر نسبت به
تعیین معیارها و وزن دهی گزینه های طرح شده در بخش فرصت های استان زنجان مطالعه کرد .در ادامه نیز کلیه بخش های قوت و ضعف که
پیش از این در جلسات گذشته کمیسیون مورد تایید اعضاء قرار گرفته است نیز در بحث پایانی فرصت ها و تهدیدها لحاظ گردد .چرا که در
شرایط خاص فرصت های موجود قابلیت تبدیل به نقاط قوت ،تهدیدها قابلیت به نقاط ضعف و بالعکس نیز امکانپذیر است .در اینجا از فعالیت و
توجه ویژه اعضاء کمیسیون که با تالش در جلسات قبلی توانسته اند این سند را در این مرحله به تدوین و پایش رسانند تشکر می نمایم.
جناب آقای الماسی عضو محترم کمیسیون  :درخصوص تایید نقشه های ساختمانی که در حال حاضر با تفویض اختیار به نظام مهندسی
ساختمان این امر در حال رسیدگی است با نگاهی کارشناسانه به راحتی میتوان دریافت که اخذ تاییدیه به واسطه این اتفاق با اصل موضوع
حمایت از صنعت و تولید در تضاد است .چرا که در نتیجه این امر تنها حجم ثبت و رسیدگی به اسناد اداری افزایش یافته و هزینه های مازادی
که می بایست در راه تولید و ایجاد اشتغال از حساب بنگاهها صرف گردد در حال حاضر به صورت ناعادالنه در این مسیر پرداخت می شود .با
استناد به قانون شرکت شهرک ها این شرکت با بهره گیری از توان و تخصص کارشناسی و نظارتی خود ملزم به رسیدگی و بررسی و تایید و

عارضه یابی نقشه ها و ساختارهاست .با ادامه این روند در قالب تفاهم نامه منعقده که تح ت هیچ شرایطی و بر اساس هیچ منطقی مورد تایید
نیست نظام مهندسی مسئول رسیدگی و تایید نقشه ها در داخل شهرک ها نبوده و این امر قابل حذف بوده و فوریت اصالح دارد.
موضوع پذیرش اظهارنامه بنگاههای کوچک و متوسط تنها برای سال مالی  ۷۹پیشنهاد گردیده و قابل تمدید به صورت دائم نیست .چرا که در
این صورت کلیه واحدهای تولیدی با ورود حسابرسی نشده به دفاتر مالی خود نتایج ضرر و زیان اعالم میدارند .این در ادامه زمینه ساز بروز
مشکالت متعدد خواهد بود.
جناب آقای جالل موسوی مدير عامل محترم شرکت کابل کمان  :موضوع دریافت  %۷ارزش افزوده در بدو ورود مواد اولیه از فعاالن اقتصادی
عامل اصلی در فلج شدن واحدهاست .بلوکه کردن نقدینگی واحدهای تولیدی در ابتدای ورود مواد اولیه به واسطه دریافت مالیات ارزش افزوه
کمی غیرمنطقی است .چرا که واحد تولیدی با صرف بخش عمده ایی از نقدینگی خود جهت واردات مواد اولیه قدم در پروسه به نسبت طوالنی
و با دوره زمانی بازگشت سرمایه بلند مدت می نهد .سفارش مواد اولیه ،خرید ،تحویل ،پروسه تولید ،محصول نهایی ،ارسال به بازار ،فروش،
تحویل به مصرف کننده و بازگشت سرمایه در یک زمانبندی بلندمدت برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی در کشور صورت می کگیرد .لذا
صرف نقدینگی بنگاهها و دریافت  %۷ارزش افزوده در ابتدای این مسیر بدون بررسی همه جانبه و کارشناسی شده عامل اصلی ناتوانی صنعت
و تولید کشور است.
در خصوص عملکرد بانک ها در مو فقیت پرداخت تسهیالت می توان اظهار داشت استان زنجان و بسیاری از استانهای کشور موفق به
توانمندسازی و به راه اندازی موتور محرک صنایع تعطیل و نیمه تعطیل در استان نبوده است .با توجه به آمار ارائه شده در این جلسه مشاهده
می گردد ارتباط نسبی منطقی میان تعداد طرح های متقاضی با دریافت تسهیالت و تعداد طرح های موفق به دریافت تسهیالت برقرار نیست.
همچنین ضمن توجه به ارقام تسهیالت در مرحله درخواست و در مرحله دریافت (پایان پروسه) مشاهده می شود با نسبت  %5۰تنها موفق به
تخقق  %۱از نیاز واقعی تولید و صنعت استان شده ایم.
 -پیشنهاد گردید اتاق بازرگانی ضمن احصاء مجموعه واحدهای دریافت کننده تسهیالت و یا واحدهای در صف انتظار ،یک نظرسنجی از اینواحدها به عنوان جامعه نمونه در خصوص شرایط دریافت ،سختی ها ،موانع و  ...انجام دهد.
 -پیشنهاد می گردد اتاق ب ازرگانی ضمن انجام مکاتبات الزم با شرکت شهرک ها و توجه به پتانسیل مهندسی و نظارتی موجود در شهرک هاتصمیمات يا
مصوبات جلسه

نسبت به حذف و تعلیق تفاهم نامه اقدام نمایند.
 -پیشنهاد گردید درخصوص رسیدگی به موضوع پذیرش اظهارنامه ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی ضمن بررسی موضوع با مشاورانمالیاتی اتاق موضوع پیشنهاد تعمیم سال  ۷۹به صورت دائم برای کلیه سال ها در دستور کار قرار گیرد.
 -در خصوص بخشنامه  ۶5۶/5۷5/5۰3۹3مورخه  11/5/۱1با موضوع رسیدگی حساب تسهیالت مالی دریافتی موضوع توسط کلیه اعضاءحاضر در کمیسیو ن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم پیشنهادات ارائه گردد.

اقدامات الزم از

تهیه کننده  :سیمین طريقی

جانب اتاق
جناب آقای مقدم فرد رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
جناب آقای کالنتری مدیرعامل محترم شرکت زنجان نخجیر
اسامی حاضرين
در جلسه

جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم شرکت سامان شیمی
جناب آقای الماسی کارشناس محترم کمیسیون صنعت
جناب آقای موسوی مدیرعامل محترم شرکت کابل کمان
جناب آقای فغفوری مدیرعامل محترم شرکت فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان
سرکار خانم طریقی کارشناس محترم کمیسیون صنعت
جناب آقای یوسفی اصل مدیر عامل محترم شرکت سیم و کابل نور
جناب آقای مرادخانی مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی

اسامی غايبین
در جلسه

جناب آقای باقر محمدی مدیر عامل محترم شرکت سنگ مرمرین کسری
جناب آقای عباسی مدیرعامل محترم شرکت یارادان صنعت
جناب آقای شریفی مدیرعامل محترم شرکت نیک ریس
جناب آقای بیات مدیرعامل محترم شرکت پارس سوئیچ

