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مشروح مذاکرات
نوزدهمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  1977/04/25با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب آقای محمد تقی مقدم
فرد ،جناب آقای علی کالنتری ،جناب آقای عبدالمجید هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای ولی اله بیات ،جناب آقای جالل شريفی ،جناب
آقای فرزاد عباسی ،نماينده محترم جناب آقای حیدری ،سرکار خانم سیمین طريقی ،جناب آقای يوسفی اصل ،جناب آقای داود مرادخانی ،جناب آقای
سجاد نباتچیان ،جناب آقای ناصر فغفوری (رياست محترم سازمان صمت) ،جناب آقای جمیلی (رياست محترم اتاق) ،در محلل سلالن جلسلات اتلاق
بازرگانی تشکیل گرديد .اين جلسه با دستور رونمايی از کتاب مجلد سند برنامه ريزی استراتژيک توسعه بخش صنعت و معدن استان برگلزار گرديلد.
همچنین آثار تحريم ها بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و مديريت و نحوه مقابله با آن نیز از ديگر دستورات جلسه مذکور بود.
جناب آقای مقدم فرد ریاست محترم کمیسیون صنعت  :در شرايط حال کشور ،بحث مطالبه گری ،يکی از مهم ترين نکاتی است کله از سلوی بخلش
خصوصی می بايست مورد لحاظ قرار گیرد .کمیسیون صنعت اين مهم را در قالب سند جامع استراتژيک پس از دو سال تالش و عمل به صورت مکتوب
منتشر نموده است .لذا اين سند آماده اجرا و بهره برداری از سوی بخش دولتی است .احیاء صنايع دستی و گردشگری ،احیاء صنايع تبديلی می بايست
در استان مورد توجه قرار گیرد .اين سند با توجه به اينکه به همت فعاالن بخش خصوصی تهیه شده فارغ از هرگونه نگاه دولتی و جبهه ای است و بله
صورت کلی نسبت به شناسايی و معرفی فرصت های پیش روی توسعه ای استان اقدام شده است .شورای عالی مالیاتی قوانین و مقلررات را در قاللب
مجمع تنظیم و تدوين می نمايد .انشاء رأی برای اکثريت توسط عده ای اقلیت در شورای عالی مالیاتی شکل می گیرد .با توجه به آمارهای منتشر شده،
منابع ارزی که قرار بود در تولید و اشتغال صرف شود در حال حاضر در میان صرافان توزيع شده .اکثر بانک ها ضمن عقد قرارداد با صرافی ها ،نسلبت
به اخذ مبالغ ارزی که دولت در اختیار صرافان قرار داده اند اقدام نموده تا موجودی ارزی خود را افزايش دهند .بسیاری از وارد کننلدگان نسلبت بله
واردات کاال و مواد اولیه مورد نیاز خود در سالهای گذشته اقدام نموده اند اما در حال حاضر با راه اندازی سامانه نیما ،دولت اين دسته از واردکنندگان را
مکلف به معرفی منشاء ارز می کند در حالیکه در آن زمان تمام منابع تأمین کننده ارزی به صورت آزاد يا از صرافی بوده است .اما دولت به اين موضوع
هیچ توجهی ندارد .دولت بايد نسبت به کنترل و مهار رانت های خبری و اطالعاتی ورود نمايد .چنانچه اختیارات استانی گلردد خیللی از مشلکالت و
نابسامانی های زنجیره توزيع مواد در بازار و بورس مديريت خواهد شد .در حال حاضر دو تشکیالت به طور مغاير با هم عمل می کنند .يکی تشلکیالت
دولتی است يکی تشکیالت خارج از دولت است .زمان تخصیص ارز ،منابع در اختیار افراد دولتی قرار می گیرد .لذا به منظور مديريت اين مشلکالت از
اعضا درخواست می گردد نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص التهابات بازار ارز به طور مستند به کمیسیون ارائه نمايند .ما به دنبال آن هستیم که
عملکرد کارگروه صنعت را با حضور رياست اتاق ،رياست سازمان و اضافه شدن چند عضو جديد از بدنه دولتی ارتقا دهیم .تحريم داخلی بسیار بدتر از
تحريم های خارجی است .موضوعی که در حال حاضر در کشور جاری است .لذا قبل از توجه به تحريم های خارجی بايد التهابلات داخللی را ملديريت
کرد .لذا در ترخیص کاال ،تخصیص ارز و موضوعات مربوطه ،سازمان صنعت و معدن اقدامات ويژه ای لحاظ نمايد.
جناب آقای سجاد نباتچیان ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت استان  :در حال حاضر شرايط دولت به نحوی نیست که فعاالن بخش خصوصی
قادر باشند کمک و حمايتی از دولت دريافت کنند .منابع ارزی دولت محدود بوده و در آينده نزديک اين موضوع تشديدتر خواهد بود .تفاوت در نلرخ
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ارز ،اختالف در نوع ارزی که از سوی صادرکننده و خريدار خارجی حاصل می شود و دولت ارز دالری را مورد پذيرش قرار می دهد ،همچنین طلوالنی
بودن زمان برای اينکه بانک های ايرانی با بانک های خارجی هماهنگی الزم را نسبت به واردات کاال برقرار کنند .پس از اينکه بانک های خارجی مبالغ
ارزی را دريافت می کنند به دلیل طوالنی بودن اين پروسه ارزش پول خريدار داخلی افت کرده لذا فروشنده خارجی يا از حجلم کلاال يلا از جلنس و
کیفیت آن می کاهد .دولت در اين شرايط به دلیل اينکه حجم کاالی کمتری وارد شده واردکننده را مواخذه می نمايد و بدون توجه به اينکه ارزش پول
داخلی کاهش يافته ،به دلیل همین اختالف در آمار و ارقام از وارد کننده طلب مابه تفاوت نرخ ارز می نمايد .بعالوه منابع ارزی کله بلرای صلادرکننده
حاصل شده به عنوان مثال لیر ترکیه است اما دولت اين منابع ارزی را نپذيرفته و تنها دالر را دراين معامله به رسمیت می شناسد .شرايط ارزی دولت
به نحوی نیست که بتوان به نفع خود بهره برداری کرد .لذا فعاالن بخش خصوص خود بايد به فکر چاره سازی و چاره انديشی باشند .فروشنده  90ساله
در تحريم های گذشته تاب مقابله داشته است .حتی خريداران خارجی بدون ترس و واهمه برای تجارت با ايران ،روابط دوجانبه مستحکی داشتند املا
امروز طرف های خارجی بطور جد و صريح از فعالیت و همکاری با طرف ايرانی سرباز می زنند .در صورتی که نظام برای نجات کشور و بخش خصوصی،
چاره ای انديشیده است اعالم کند تا فعال اقتصادی تکلیف خود را در اين شرايط بحرانی بداند در غیر اينصورت که هیچ کمک و چاره ای از سوی نظام
و دولت برای بخش خصوصی نیست تاکتیک ديگری را اتخاذ کنیم.
جناب آقای ولی اله بیات مدیر عامل محترم شرکت پارس سوئیچ  :مواد اولیه مورد استفاده تولیدکنندگان که از منابع داخلی تامین می شوند عبارتند
از فلزات مس ،آلومینیوم ،آهن و روی که به جزء فلز روی ،بقیه شرکتهای تولیدی تحت کنترل وزارت صمت می باشند.
فرمول قیمت گذاری اين فلزات ،قبل از يکسان سازی نرخ ارز ،از طريق حاصل ضرب نرخ  LMEدر قیمت ارز آزاد محاسبه می گرديد .بديهی است پس
از تعیین نرخ 000ر 42ريال برای هر دالر ،قیمت ها بر مبنای اين نرخ بايد محاسبه می گرديد.
قیمت مس با تالش سنديکای صنعت برق پس از حدود  2هفته از تاريخ اعالم نرخ ارز رسمی ،با نرخ ارز رسمی تطبیق داده شد .ولی ساير فلزات به
هیچ وجه تبعیت ننمودند .اين در حالی است که دولت اعالم نمود ،صادرکنندگان می بايد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند و
آنها را به سیستم بانکی بفروشند.
مالحظه فرمائید در حالی که دولت تصمیمی برای ايجاد آرامش در جامعه پیش بینی نموده و بصورت دستورالعمل اعالم نموده بود ،بدلیل اينکه دولت
خواسته خود را بصورت تعارفی و نه از روی قدرت حاکمیتی اعالم نموده بود ،شرکتهايی که بنوعی خودش سهامدار آنها می باشد نیز دستور دولت را
جدّی نگرفته است.
در حالی که دولت امکانات الزم و کافی را برای اجرايی نمودن دستورالعمل خود دارد ولی معلوم نیست به چه مالحظه ای از آن استفاده نمی نمايد.
بعنوان نمونه اين واحدها انرژی برق را به قیمت سوبسید دار استفاده می نمايند و شايد به قیمت کمتر از  20درصد قیمت  ،FOBبنابراين دولت اين
سوبسید را برای تولیدکنندگانی که با او همراهی نمی کنند ،چرا بايد پرداخت نمايد.
اگر تولیدکننده ای در اين شرايط خاص و سرنوشت ساز که بقاء کشور مطرح می باشد ،نخواهد با دولت همراهی نمايد ،بايد هزينه انرژی برق يا خوراک
تولید و ...را به نرخ  FOBپرداخت نمايد .اگر تولیدکننده کا ال را برای خودش می داند و می خواهد مبلغ ارزی آنرا با سلیقه خود دريافت نمايد ،بايد
هزينه های واقعی آنرا بپردازد.
تکلیف به تولیدکنندگان فلزات اساسی برای تبعیت از نرخ ارز محاسبه قیمت فروش حتی اگر به کاهش سود اين واحدها بیانجامد ،در مقابل کاهش
التهاب بازار کامالً موجه می باشد.
دولت با مالحظه تولیدکنندگان فلزات اساسی که هزينه واقعی انرژی سود آنها را متأثر می کند شرايط را بايد با انتقال التهاب به بازار که بسیاری از
تولیدکنندگان اين  4فلز پايه را بعنوان مواد اولیه استفاده می نمايند .مردم و مصرف کنندگان را دچار زحمت و مشکل می کند و اثر اجتماعی و هزينه
های اجتماعی نارضايتی مصرف کنندگان بايد مدنظر دولت باشد.
از رياست سازمان صمت درخواست داريم اين موارد را صراحتاً به مراجع باالتر منتقل نمايند .دولت را مکلف نمايیم تا با افرادی که از اين نرخ تبعیت
نمی کنند برخورد کنند و ابزاری ايجاد گردد تا انرژی مصرفی آنها را به نرخ آزاد محاسبه نمايد .زمانی که فشار بر صادرکنندگان نباشد ،افراد منابع
ارزی خود را بصورت ارادی تسلیم دولت نخواهند کرد .در صورتی که فشار های اين چنینی بر صادرکنندگان اعمال شود تمام منابع ارزی کنترل خواهد
شد و به چرخه اقتصاد برخواهد گشت .دولت بايد برای حفظ نظام با اقتدار وارد شود .واردات خوراک دام از سوی نهادهای غیر مرتبط بايد از سوی
دولت مورد رسیدگی قرار گیرد .سازمان های صنعت و معدن چنانچه اهلیت و صالحیت واردکنندگان را تأيید کنند کار درستی است اما بايد در انتقال و
انتشار رانت دقت کنیم.
جناب آقای داود مرادخانی ریاست محترم پارک علم و فناوری استان زنجان  :فعاالن خصوصی در طی سالیان سال خود را در مقابل فشارهای
اقتصادی و تهديدها و نوسانات بازار و اقتصاد سرپا نگه داشته اند .اما همچنان به ناچار درگیر مسائل و حاشیه های اقتصادی هستیم .کشور آلمان به
کمک تعهدنامه مارشال به يک آلمان صنعتی تبديل شد .اين نشان از قدرت و توان حمايت از صنايع و تولیدکنندگان اين کشور داشت .خیلی از
کشورهای با انعقاد قرار داد قادر معامله منابع ارزی متعدد هستند از جمله معامالت يوآن با لیر که حتی به نفع دو کشور است .اما در کشور ما چنانچه
باور به توافق جهانی نداشته باشیم ،و به دنبال الگوهايی مشترک بین المللی نباشیم ،به منافع جمهوری اسالمی دست نخواهیم يافت و هر روز وضعیت
اقتصادی کشور بدتر خواهد شد .از جمله کشورهای موفق که اين چنین الگو ها را پیاده کردند می توان به کشورهای ژاپن ،مالزی ،آلمان .. ،اشاره کرد.
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جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم شرکت سامان شیمی  :شرکت ما به دلیل توانايی در بحث صادر و موجودی منابع ارزی ،آنچنان دچار مشکالت
ارزی نشده است .اما می بايست به طور جدی نسبت به مديريت مسائل ارزی که گريبان گیر ساير واحدهای تولیدی است دولت اقدامی اساسی نمايد.
سرکار خانم سیمین طریقی کارشناس محترم امور صنایع اتاق  :اتاق بازرگانی به کمک توان کارشناسی خود در خصوص اتفاقات اخیر اقتصادی اقدام
به تهیه و تدوين گزارش جامعی در جهت  4گروه کااليی مجاز برای تخصیص ارز نموده است .اين گزارش به استناد نظرات و پیشنهادات مستقیم فعاالن
بخش تولید استان تهیه شده و در آن ايرادات  4گروه کاال شناسايی شده است .پیشنهاداتی در خصوص تغییر اولويت بندی اقالم و حذف يا افزودن
کاالها ارائه شده است که قابل ارائه و بهره برداری است .لذا از رياست محترم سازمان صمت درخواست میگردد نسبت به رسیدگی به اين موضوع و
انعکاس پیشنهادات به مرکز در اسرع وقت اقدام نمايد.
جناب آقای یوسفی اصلی عضو محترم هیأت رئیسه اتاق :با توجه به برگزاری نشست شورای رؤسای منطقه شمالغرب کشور با حضور استاندار محترم و
عضو محترم هیئت رئیسه اتاق ،مطلبی در جلسه عنوان شد که وضعیت اقتصادی در مدت  9ماه آتی حادتر خواهد شد .لذا از جناب آقای استاندار
درخواست شد که در اين مدت سه ماهه بانک ها را ملزم نمايند تا از کلیه افراد و واردکنندگان و تولید کنندگان و صادرکنندگان که نیاز به تأمین مالی
دارند و مشکالت ثبت سفارش و موارد اين چنین دارند ،در بحث های ارزی و تأمین مواد اولیه برای يکسال آتی حمايت کنند.
جناب آقای شریفی مدیرعامل محترم شرکت نیک ریس  75 :درصد از مواد اولیه مورد نیاز شرکت نیک ريس از منابع وارداتی است .لذا با توجه به
التهابات اخیر اقتصاد کشور ،شرکت هايی که طرف همکاری مشترک هستند به طور جد نسبت به عدم امکان تأمین مواد اولیه اخطار داده اند .لذا تنها
تا  2ماه آينده قادر به تأمین مواد هستیم  .اين شرکت ها هم اکنون مدعی هستند که خريد با فاکتور قطعی نهايی شود تا بتوانند کاال و ماود را به داخل
کشور حمل کنند .اغلب اين شرکت ها که شرکت های ازبکستانی هستند نسبت به محدوديت تأمین نخ ،الیاف ،پلی استر ،پنبه تذکر داده اند .در
خصوص مشکالت وارداتی  ،اين شرکت نسبت به واردات ماشین آالت مورد نیاز خط تولید اقدام نموده ،ارز به طور کامل پرداخت شده ،اعالمیه فروش
ارز دريافت شده اما هنگام ترخیص دستگاه ،دولت اعالم کرده که بايد مابه تفاوت ارز را پرداخت کنیم .واردات ماشین آالت با دالر  9000صورت گرفته
اما هم اکنون می بايست با دالر  4200محاسبه و ما به تفاوت به دولت پرداخت شود .اين ها تنها برخی از مشکالت واحدهای تولیدی است که دولت بايد
نسبت به حل آن چاره انديشی نمايد.
جناب آقای فرزاد عباسی مدیر عامل محترم شرکت یاردان صنعت  :در حال حاضر حاضر تولیدکننده قادر به تأمین مواد اولیه موردنیاز خود نیست
چرا که به منابع تأمین آن در بازار مشخص نیست .چرا که واردکننده جنس مورد نیاز تولیدکنندگان را در بازار عرضه نمی کند .اين موضوع در بازار
مس ،فوالد ،آلومینیوم نیز صدق می کند .زمانی که اين مباحث مطرح می گردد کلیه افکار به سمت صنايع بزرگ معطوف می شود در حالیکه بخش
اعظمی از آن متوجه صنايع کوچک است که با اين مشکالت دست و پنجه نرم می کنند .و نتیجه آن فعالیت  20درصدی واحدهای در شهرک ها و
نواحی صنعتی است .و اينکه اين واحدها با چه ظرفیت مشغول به فعالیت هستند هم مشخص نیست .خیلی از اين واحدهای تا سه ماهه آينده به
نابودی کشیده خواهند شد و قطع به يقین تعطیل خواهند شد .در سطح کشور شرکت های خوبی در صنعت برقی فعال هستند اما در حال حاضر روند
تعديل نیرو انسانی خود را آغاز نموده اند .اين موضوع در ماه های آتی نیز تشديدتر خواهد شد .دولت و دست اندرکاران دولتی در طی سالهای گذشته
تاکنون تنها به تشديد فشارها و محدوديت های بخش تولید و صنعت همت گمارده اند .چند درصد از میزان تأمین شرکت های بزرگ در کشور توسط
شرکت های کوچک و متوسط شکل می گرد؟ با نگاهی به آمار متوجه خواهیم شد که اين رقم ،رقم بااليی است .لذا توجه به مشکالت اين صنايع بسیار
حساس و مهم تر از ساير مباحث خرد و کالن است.
جناب آقای موسوی مدیر عامل محترم شرکت کابل کمان  :ضمن تقدير و تشکر از توان و همت اعضای فعال در کمیسیون در تهیه سند جامع
استراتژيک و حصول نتايج قابل قبول و استناد که از نظر اين جمع معتبر است .در خصوص مديريت ارز ،با توجه به اينکه ساير دوستان نظرات خود را
اعالم کردند چنانچه توافق و همکاری مشترک بین المللی میان اقتصاد و تولید داخل و خارج شکل نگیرد هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد .لذا اين
موضوع می بايست در سطح کالن از سوی دست اندرکاران نظام مورد توجه قرار گیرد .در شرايطی که تولیدکنندگان برای تولید و فعالیت خود برنامه
ريزی می نمايند اما به دلیل جو اقتصاد قادر به اجرای برنامه های خود نیستند .در داخل کشور مجموعه ها و نهادهايی هستند که ضمن ارتباط با وزارت
صنعت ،نسبت به تأيید و اعالم توان تولید داخل و اينکه چه شرکت هايی قادر به تولید چه محصولی هستند وارد شده اند .اما در واقعیت امر اينطور
نیست که کل اين شرکت ها و لیست تولیدکنندگان ارائه شده به وزارت ،درست و قابل استناد باشد .چرا که درجه کیفیت و نوع محصول تولیدی داخل
متفاوت با جنس خارجی است .به عنوان مثال تولید کننده ای که در داخل مدعی است يک قلم کاال را می تواند تولید کنند با کیفیت و نوع دقت نوع
خارجی بسیار فاصله دارد .لذا تشخیص و شناسايی درست اين واحدها در معرفی اقالم کااليی که دارای توان تولید داخلی است بسیار مهم است لذا از
سازمان درخواست می گرد نسبت به اين موضوع توجه ويژه نمايند.
جناب آقای کالنتری عضو محترم کمیسیون صنعت  :قرار تحقیق برای پرونده های مالیاتی شرکت ها يکی از مشکالت اساسی واحدهاست .کااليی
خريداری شده و وارد می شود .فروشنده فاکتور هايی با نام غیرمرتبط با نام شرکت فروشنده صادر می کند و اداره مالیاتی نسبت به تأيید فاکتورهای
با نام غیر ممانعت نموده و مدعی است فاکتورهای خريد به نام شخص ديگری است و هزينه خريد را جز هزينه های قطعی شرکت خريدار نمی پذيرد.
قرار تحقیق که از سوی هیأت مالیاتی تعیین می گردد به شکل درست و کارشناسی صورت نمی گیرد .در مواردی که دولت واردکننده را مکلف به
معرفی منشاء ارز می کند به منظور شناسايی افراد اصلی توزيع کننده ارز در سطح بازار ،گیرنده نهايی را ملزم به معرفی منشاء تأمین ارز می کند تا
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صرافان قانونی و غیر قانونی را شناسايی کند و بتواند نسبت به عملکرد آنها نظارت کافی داشته باشد .در حال حاضر نبايد از معلولیت ها صحبت کرد.
خواسته يا ناخواسته تولیدکنندگان در شرايط تحريم قرار گرفته ايم .ما به مدت سالیان سال است که در شرايط تحريمی در حال فعالیت هستیم و خود
را سرپا نگه داشته ايم .لذا بايد به دنبال راهکار باشیم و به دولت پیشنهاد بدهیم .جناب آقای پیر مؤذن به عنوان عضو محترم اتاق ايران مأمور جمع
آوری و احصاء نقطه نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی می باشد تا به صورت گزارش کامل به دولت ارائه نمايد .وقتی که  20در صد از واحدهای
تولیدی فعال هستند و با توان بسیار پايین کار می کنند پس منابع ارزی به دست چه کسی می رسد و کجا به مصرف در می آيد؟ افرادی که با منابع
دولتی دارای ارتباطات ويژه ای هستند می توانند به راحتی منابع ارزی را دريافت نمايند و هیچ نظارتی بر آنها نشود .لذا پیشنهاد می گردد وزارت
صنعت معدن و تجارت با همکاری اتاق مسئول شناسايی کلیه واحدهای تولیدی در سطح کشور شوند و با ايجاد و ثبت شناسنامه کاری و تولیدی،
نسبت به شناسايی و بروز رسانی اطالعات واحدهای محق و موفق و تولیدکننده واقعی همت گمارد .اينکه چه واحدهايی در طول اين سالها سرپا مانده
و هم چنان با حفظ جامعه کارگری خود تولید خود را ادامه داده اند .در تمام کشور ها ،دولت به تولیدکنندگان هر آنقدر که منابع ارزی نیاز داشته
باشند ،ارز تخصیص می دهد .کشور ما با توجه به اينکه به شبکه بانکی جهانی متصل نیست دارای مشکالت عديده ای است .دولت به وعده های خود
عمل نمی کند .در حال حاضر میلیاردها دالر منابع ارزی و پولی به صورت نقد در منازل نزد مردم نگه داری می شود .لذا دولت زمانی که خواستار
بازگشت ارز به چ رخه است ،چنانچه اجازه می داد اين منابع در حساب های بانکی متمرکز می شود به آن سود تعلق می گرفت مردم مشتاقانه منابع
خود را وارد شبکه بانکی می نمودند و پول در اقتصاد به چرخه در می آمد .و زمانی که پول ها در بانک متمرکز شود دولت از همان منابع به نفع کشور
بهره برداری خواهد کرد .واحدهای تولیدی واقعی بايد شناخته شوند .تولیدکننده واقعی قادر به تأمین مواد اولیه نیست اما در بازار سیاه دالالن بدون
محدوديت مواد اولیه را وارد کرده اند و با قیمتی بسیار باالتر به تولیدکنندگان به فروش می رسانند.
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان  :با سالم و عرض ادب و تشکر خدمت اعضای حاضر در جلسه و
اعضای محترم اين کمیسیون ،کمیسیون صنعت يکی از فعال ترين و پر تالش ترين کمیسیون های اتاق ايران بوده و به طور جد موضوعات و جريانات
مهم کشور رابه صورت مشتاقانه و مؤثر پیگیری کرده و برخی از آنها به نتايج قابل قبولی رسیده است .ازجمله سند جامع استراتژيک و ساير
دستورجلسات کمیسیون که در سطح استان و ملی طرح شده است .در صورتی که نظر و پیشنهادی در خصوص دستورجلسات باشد حتما ارائه خواهد
شد .اما يک نکته بسیار مهم در خصوص جنس کمیسیون صنعت می توان به تنوع تخصص ها و پیشینه افراد در زمینه های مختلف اقتصادی اشاره
کرد .چیزی که در ساير کمیسیون ها بدين شکل نیست .دراين کمیسیون اعضای حاضر هر يک در بخشی از صنعت و تجارت صاحب تجربه و تخصص
هستند .که نظرات و تجربیات خود را در اين کمیسیون به اشتراک می گذارند .به همین دلیل اين کمیسیون از سرعت عمل بسیار بااليی برخوردار
است .مردم جامعه بايد خود در مديريت اين وضعیت وارد شوند .زمانی که گرانیهست و قیمت ها با نوسان شديدی مواجه است چرا افراد جامعه اقدام به
خريد کاال و ذخیره آن می کنند؟ مردم خود به تشديد آثار مشکالت جاری در کشور دامن می زنند .زمانی که دولت تصمیم به افزايش قیمت می گیرد
مردم اقدام به خريد و ذخیره قلم کاالی مربوطه در شرايط گرانی می کنند .درحالیکه وقتی در کشورهای خارجی از قبیل چین ،دولت قیمت بنزين را
گران می کند مردم به هیچ وجه نسبت به خريد بنزين اقدام نمی کنند تا زمانی که دولت خود از تصمیم خود باز می گردد .و شرايط را به حالت اولیه
تغییر می دهد .اما اين الگو و فرهنگ در کشور ما جاری نیست .تا زمانی که فرهنگ و نگاه احاد مردم در کشور به اين سمت تغییر نیابد اين مشکالت و
هزاران مشکل ديگر ايجاد خواهد شد و هیچ منبع و نهادی قادر به کنترل آن نیست .اگر منافع ملی مطرح است مردم بايد جلوی افزايش قیمت را
بگیرند .بر اساس اخبار شنیده شده ،خود دولت اقدام به ذخیره کاالهای اساسی و انبار کردن کاالها نموده است .در زمانی که هنوز تحريم ها شروع
نشده اند ،چنانچه سايه تحريم های واقعی بر اقتصاد کشور گسترده شود چطور قادر خواهیم بود اين آثار را کنترل کنیم؟ منابع مالی و ارزی در طی
روزهای اخیر به طرز عجیبی به هدر رفت .چرا وزارت صنعت معدن و تجارت از اعالم و انتشار چند اسامی واردکننده خودرو ،موز ...،امتناع می کند؟
مگر می شود که دولت از واردات اين اقالم بی خبر باشد؟ و نداند اين اقالم از کدام منبع و توسط چه کسی در اين حجم عظیم وارد شده است ؟
تولیدکننده واقعی در شرايط کنونی اصال مايل به خروج و ترک کشور نیست؟ همه ما نگران و متعصب مديريت و نظارت و ساماندهی آثار تحريم ها ،
مشکالت و التهابات هستیم .با مطالعه اتفاقات  10سال اخیر برخی کشورها از قبیل ونزوئال ،ترکیه ،يونان ...،مشاهده می کنیم چنانچه تحوالت و
تغییرات اساسی اين چنینی ناديده گرفته شود کشور دچار فروپاشی خواهد شد .اما کشوری همانند ترکیه با مديريت و پیاده سازی الگوهای منطقی و
درست ارزش پول خود را حفظ نمود و توانسته در سطح  20کشور مهم اقتصادی خود را معرفی نمايد .کشور ايران نیز بدون توجه به اين اتفاقات در
آينده ای نه چندان دور همانند کشورهای يونان و اقتصاد ونزوئال ...،خواهد شد .مسائل درمان ،سالمت ،آب ،آموزش ،فرهنگ ،تجارت همه مشکالت
مهم و اساسی کشور است که بايد اصالح شود .دولت به تنهايی قادر به حل و اصالح اين مسائل نخواهد بود.
جناب آقای ناصر فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت  :در طی روزهای گذشته سازمان تالش نموده است ضمن هماهنگی و اخذ
تأيید از مرکز نسبت به حل آن دسته از واحدهايی که قادر به ترخیص کاالی وارده خود در گمرک نیستند اقدام نمايد .لذا مقرر شد کاالی وارد شده در
گمرک برای اين گروه افراد بدون انتقال ارز ترخیص گردد .تا پس از آزاد سازی نسبت حل مشکالت ارزی و بانکی اقدام شود .تاکنون اين الگوی کمکی
برای چند واحد تولیدی در استان اجرا شد .بعالوه آن دسته از ثبت سفارش هايی که صورت گرفته اما قادر به تأمین ارز خود نشده اند طبق هماهنگی و
دستور وزير محترم صنعت ،مقرر شد لیستی از اين افراد تهیه و در اسرع وقت به مرکز منعکس شود تا راساً نسبت به حل مشکل آنها جناب آرياالی
وزير اقدام نمايد .لذا درخواست می گردد چنانچه واحد تولیدی در طی روزهای اخیر ثبت سفارشی داشته است ،اطالعات خود را اعم از شماره ثبت
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سفارش ،نام بانک عامل و مبلغ ثبت سفارش شده در اسرع وقت به اين سازمان ارسال نمايد .اتاق بازرگانی به عنوان يکی از اعضای تأثیر گذار در
کارگروه های تخصصی و ستادهای سطوح عالی شناخته شده است و لذا می بايست نظرات و پیشنهادات متعددی از اين بخش به جلسات ستاد اقتصاد
مقاومتی اعالم و مطرح شود .تاکنون دستورجلساتی اندکی از اين بخش به عنوان نماينده بخش خصوصی در ستاد ها و کارگروه استانداری طرح شده
است .از اعضای هیأت رئیسه اتاق درخواست می گردد تا موضوعات و انتظارات اين بخش را راساً به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه نمايند .تشکر و قدردانی
در خصوص تهیه سند استراتژيک بخش صنعت است .اين سند در دستور کار بررسی و رسیدگی سازمان صمت قرار گرفته است تا به صورت تلفیقی با
سند راهبردی استان که در سال  79تدوين شده است مقايسه گردد و کلیه اشتراکات دو سند شناسايی شود .لذا در ادامه به دنبال بهره مندی و اجرای
مفاد آن هستیم .بیشترين مشکل در کشور بار روانی است که به دست خود ايجاد کرديم .خودفريبی هايی که به دست خودمان صورت می گیرد بر آثار
تحريم ها دامن می زند .بر اساس آمار های احصا شده  24درصد از واحدهای دارای پروانه بهره برداری مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در حال
حاضر تعطیل هستند .با توجه به آمار بیمه های اجباری ،درآمد گمرک ،حقوق دولتی و حجم سرمايه گذاری  ،فعالیت بخش خصوصی در سال  79مثب
بوده است و کامال با آن چیزی که در حال حاضر در جامعه جاريست متفاوت است .کلیه واحدهای وضعیت مساعدتری در سال  79نسبت به سال  75را
تجربه نموده اند .هیچ صنعتی در سال  79تعطیل نشده است .تعدادی از واحدهای تعطیل که سالیان سال فعال نبوده اند در سال  79مجدداً به چرخه
تولید بازگشته اند .بر اساس آمارارائه شده  ،در سه ماهه نخست سال جاری  ،درآمدهای دولتی و میزان صادرات کشور به میزان  19درصد رشد داشته
است .اما اثر بخش دولتی در جو روانی بسیار کم است .بخش خصوصی خود بايد متشرک و قدردان تالش ها و دست آوردهای خود باشد .میزان
صادرات  4ماهه نخست سالجاری به میزان  290میلیون دالر اعالم گرديده است که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل بسیار باالست( .رقم  77میلیون
دالر در سال گذشته) .صنايع استان و واحدهای تولیدی در شرايط سخت از اين هم توان مقابله با مشکالت را داشته اند  .در حال حاضر نیز بايد به
همت يکديگر بار روانی حاکم را خنثی کنیم .بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با مقامات دولتی ،مقرر گرديد دقت بیشتری نسبت به دريافت
کنندگان ارز  4200تومان لحاظ شود .بعالوه پیشنهادات کاربردی در خصوص اصالح و بازنگری لیست  4گروه کااليی به مرکز ارائه شده است که
خواستار تغییر ان شده ايم .لذا از کمیسیون درخواست می گردد چنانچه نظرو پیشنهادی و گزارشی در اين خصوص در اختیار دارد به سازمان ارائه
نمايد تا در اسرع وقت به وزارتخانه ارجاع دهیم .با توجه به اينکه شنبه هر هفته کمیته ی ويژه ای با عنوان کمیته رسد اقتصادی در استانداری تشکیل
می گرد از اتاق درخواست می گردد اخبار و موضوعات روز و درخواست های خود را به سازمان اعالم نمايد تا در اين کمیته از جناب آقای استاندر
درخواست کنیم که دستور پیگیری صادر نمايند .در پايان نیز سازمان صمت آمادگی خود را در خصوص حضور و مشارکت مستمر در جلسات کمیسیون
صنعت اتاق و ساير کمیسیون های مرتبط اعالم می دارد .لذا حضور کارشناسا سازمان صمت و حتی نمايندگان دولتی ساير دستگاه ها نیز به اين جلسه
پیشنهاد می گردد.
مصوبات
شرح مصوبه

ردیف

1

پیشنهاد می گردد دولت با افرادی که از اين نرخ ارز تکلیفی تبعیت نمی کنند برخورد کنند و
ابزاری ايجاد گردد تا انرژی مصرفی آنها را به نرخ آزاد محاسبه نمايد.

مسئول پیگیری

تاریخ تعیین شده جهت انجام

دولت

به طور مستمر

پیشنهاد می گردد بانک های استان در مدت  9ماه آينده برای کلیه افراد و واردکنندگان و تولید

2

کنندگان و صادرکنندگان که نیاز به تأمین مالی دارند و با مشکالت ثبت سفارش بحث های ارزی

استاندار محترم-

مواجه هستند ،زمینه های الزم را برای منابع مالی و ارزی تسهیل نموده و برای يکسال آتی کمک

بانک ها

ظرف مدت  1ماه

های ويژه خود را اعمال نمايند.
پیشنهاد می گردد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی ،مسئول شناسايی کلیه
واحدهای تولیدی در سطح کشور شوند و با ايجاد و ثبت شناسنامه کاری و تولیدی ،نسبت به

9

شناسايی و بروز رسانی اطالعات واحدهای محق و موفق و تولیدکننده واقعی همت گمارد .لذا آن
دسته از تولیدکنندگان واقعی و کارخانجات موفق شناسايی و معرفی شوند تا دولت نسبت به

اتاق ایران -وزارت
صمت

اسرع وقت

تخصیص ارز و منابع ارزی به شیوه صحیح و در راه صنعت اقدام نمايد.

4
5

از اعضای کمیسیون درخواست می گردد به منظور مديريت مشکالت ارزی نظرات و پیشنهادات
خود را در خصوص التهابات بازار ارز به طور مستند به اين کمیسیون ارائه نمايند.
پیشنهاد گرديد جلسات آتی کمیسیون صنعت با حضور و مشرکت چند عضو از دستگاه های دولتی
و کارشناسان محترم سازمان صمت و رياست محترم سازمان تشکیل گردد.

اعضای کمیسیون

اسرع وقت

کمیسیون

منبعد

از رياست محترم سازمان صمت درخواست می گردد با توجه به شرايط کنونی ،تصمیمات و

9

اقداماتی در خصوص مشکالت ترخیص کاال ،تخصیص ارز و موضوعات مربوطه برای تولیدکنندگان

سازمان صمت

اسرع وقت

استانی اتخاذ نمايد.

7

پیشنهاد میگردد دستورجلسات و مصوبات کمیسیون صنعت از سوی اتاق به ستاد اقتصاد
مقاومتی ابالغ گردد تا موضوعات به طور فراگیرانه پیگیری شود.

صفحه  5از 6

اتاق

به طور مستمر

با توجه به اينکه شنبه هر هفته کمیته ی ويژه ای با عنوان کمیته رسد اقتصادی در استانداری
تشکیل می گرد و سازمان يکی از اعضای اصلی حاضر در اين کمیته است ،از اتاق درخواست می

0

اتاق

گردد اخبار و موضوعات روز و درخواست های خود را به سازمان اعالم نمايد تا در اين کمیته به طور

هر هفته

مستمر و هفتگی طرح گردد و از جناب آقای استانادر درخواست کنیم که دستور پیگیری صادر
نمايند.
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توضیحات
اسامی غائبین  :جناب آقای مصطفی الماسی  /جناب آقای محسن عطائیان  /جناب آقای حمید فغفوری /
اين جلسه با حضور رياست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان جناب آقای مهندس ناصر فغفوری به همراهی جناب آقای مهندس جمیلی
تشکیل شد.
تنظیم کننده

صفحه  6از 6

سیمین طریقی
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