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 مقدمه

تک نرخی به اصطالح و 7931در فروردين ماه ايش نرخ ارز زشوک افها و با وقوع متعاقب شروع دور جديد تحريم

رای ب ایمشکالت عديده ثباتی و شکافهای قیمتی در اين بازارو با وقوع بیتومان  0044با قیمت  ارز شدن

ها و مقررات متعددی را صادر تولیدکنندگان ايجاد گرديد. دولت و بانک مرکزی برای کنترل اين وضعیت دستورالعمل

. انجمن مديران و اتخاذ تصمیمات اين چنینی، چالشها را تشديد نمود و مشکالت بخش تولید نیز مضاعف گرديد ندکرد

دسته اخذ و به همراه برخی راهکارها  را در خصوص مشکالت 7ءود نظرات اعضابراساس وظايف سازمانی خصنايع 

بندی کرده است. که در هر بخش اول مشکالت کالن موضوعات مربوطه بیان شده و در ادامه آن مشکالتی که 

و در نهايت مطرح شده تحت عنوان مشکالت خرد با آن مواجه هستند در حال حاضر حدهای مختلف تولیدی او

 بیان شده است. کارهااهر
 

 صنعتمشکالت اهم 

شروع تحريم های جديد و عدم آمادگی دولت و حتی جامعه برای مواجه با پیامدهای اجرايی و روانی آن، دولت را بر 

آن داشت تا با استفاده از تنها ابزار در دسترس خود يعنی ابالغ بخشنامه های پی در پی و متناقض جامعه تولیدی را با 

مختل، تامین مواد اولیه سخت، مواجهه تعزيرات حکومتی با کل بطوری که واردات و صادرات  کند.سردرگمی مواجه 

 نیز با بن بست مواجه شد.جهش يافت و تامین نقدينگی  و قیمت هاتولیدکنندگان آغاز 

به دلیل بروز نااطمینانی در اگرچه دولت سعی کرد از فصل دوم سال تناقضات بخشنامه ها را تا حدودی رفع نمايد ولی 

اولین اثر دوره جديد تحريم و انفعال دولت انعکاس ل تاکنون فرايندها به چرخه تعادل برنگشته اند. فرايند تولید حداق

آثار روانی کمبود احتمالی در آينده بر قیمتها و هجوم گسترده جامعه به تامین مواد اولیه مورد نیاز و حتی غیرضرور بود 

یامدهای متعددی برای بخش کاالهای اساسی ايجاد که پ گسترش صادرات شداز طرف ديگر افزايش نرخ ارز باعث 

گمرک، و امور ترخیص مسائل واردات و تأمین مواد اولیه، مسائل مرتبط با در قالب ياد شده در ادامه مشکالت  کرد.

 .و ارائه می گرددساير مشکالت طبقه بندی و های ارزی وصول مطالبات، چالش

 

 

 

 

                                                                 
سفیدرود، انرژی، آلومتک، مگ   روغن زیتون از جمله که اعالم نظر نموده اند  اعضای انجمن مدیران صنایعاز  با تشکر و قدردانی - 1

باف، رزیتگان، سگهاهان، سگیم   ان، پرنیگ گگااری مشگف ،   الکتریک، ایرکاپارت صنعت، هامون نایژه، شرکت بلور نوری تگازه، سگرمایه  

کارآفرینان صنعت ذوب فلزات، فروآلیاژ ایران، کویر جین سمنان، انجمن مدیران صنایع شعبه سمنان، پرنیان، آبسال، ایران اسگتاب  

انجمگن مگدیران صگنایع    سگمنان و  شعبه ، انجمن مدیران صنایع شعبه گیالن، انجمن مدیران صنایع الیزر، سایها، صنعتی جام دارو

لین خراسان، گروه وکائ )حوله یاس سهید مشهد، دیبا ابنیه، راه پالست شرق، فرش مشهد، قند تربت حیدریه، شعبه خراسان رضوی

 .(گندمک توسصنعتی بهساز، 
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 و تامین مواد اولیه  نقدینگی -1

  کالنمشکالت 

  ،اتخاذ سیاست های مالیاتی متعدد، قوانین گمرکی پرهزينه و تعدد باالی قوانین مربوط به واحدهای تولیدی

ها در مقابل واحدهای تولید، نبود استراتژی حمايتی بانک مرکزی از واحدهای تولیدی، رفتار انقباضی بانک

کمبود نقدينگی در واحدهای تولیدی محدوديت های موجود در بازار واحدهای تولیدی از عمده مشکالت 

ای از تولیدکنندگان خارجی تمايل به مبادالت نقدی دارند موجب کشور هستند. با توجه به اينکه بخش عمده

می شود که تولیدکنندگان داخلی به دلیل کمبود نقدينگی دچار مشکل شوند و با انجام اين معامالت هزينه 

سرمايه و امکانات  تولیدیواحدهای شور متحمل می شوند. بنابراين های بااليی را در داخل و خارج از ک

 .ای دارندنیاز به کمک و پشتیبانی های فکری، فنی، بازاريابی و توسعه دارندمحدودی 

 المللی مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی، گشايش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین 

 به دلیل عملکرد ضعیغ به بانک ها محول می شوند یدی که واحدهای تول: پایین بودن سقف تسهیالت

بانکی يک دستگاه تخصصی بوده و بر  نظام .محکوم به تعطیلی يا ضرر و زيان بسیار هستندنظام بانکی 

امکان . در بعد از انقالب سیستم بانکی، واحدهای تولیدی که کند اساس مسائل پولی و اعتباری فعالیت می

دهد در  در حوزه تولید نشان می هاتجربه فعالیت بانکنداشتند را در اختیار خود درآورد. پرداخت بدهی خود را 

های مديريتی در سیستم بانکی دولتی بوده و به  شیوه اکثر موارد سیستم بانکی عملکرد خوبی نداشته است،

اوتی است و آيد دارای اختیارات متف صورت بروکراتیک است به نحوی که هر مديری که به اين بخش می

برخی  .دهد اما نکته اينجاست دغدغه کار تولید در اين حوزه وجود ندارد هايی را انجام می براساس آن فعالیت

ها اين تسهیالت  سوءمديريتاما به دلیل دهند،  را در اختیار واحدهای تولیدی خود قرار می یها تسهیالت بانک

 .گردد ولیدی در کشور شود و بیشتر صرف موارد ديگر میتواند راه چاره ای برای توسعه فعالیت های ت نمی

 المللی مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین :

واحدهای تولیدی به منظور های جديد اعتبارات اسنادی بعد از برجام و در دولت يازدهم، نامه براساس شیوه

سال و با رعايت ضوابط و  9به مدت  ، می توانندواردات کاالاز طريق ود تکمیل و تجهیز خطوط تولید خ

که براساس  میلیون دالر اقدام کنند ۰4دار حداکثر معادل  مقررات ارزی برای گشايش اعتبار اسنادی مدت

ات توانند وارد توجیه مالی داشته باشد. در اين روند واردکنندگان میبايد ها اين خطوط تولیدی  تشخیص بانک

اما مشکلی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند اين است پرداخت انجام دهند.  درصد پیش 74کاال را با 

-های اسناد اعتباری بینکه؛ واحدهای تولیدی در بخش خريد مواد اولیه نگران هستند زيرا عالوه بر هزينه

ها و تعدد رخه تولید قرار گیرد، با هزينهالمللی تا زمانی که مواد اولیه به محصول نهايی تبديل شود و در چ

باالی زياد قوانین اقتصادی مواجه است و مشکل عمده ديگری که وجود دارد شیوه پرداخت اقساط بانکی 
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شود؛  محسوب می با هزينه باالاين طرح روشی است که اين بايد بعد از فروش محصول اتفاق بیافتد. بنابراين 

. و در ادامه اين دهد های خريدار را افزايش می شود و اين امر هزينه رد معامله میچرا که خريدار با فروشنده وا

اند اما همچنان به صورت کامل اجرا نشده است. از مشکالت ها با اينکه ابالغ شدهنامهکه؛ بخشی از شیوه

عدم است.  وزانس(اين اعتبارات )يزا بودن استفاده از  تورمديگری که می توان به صورت تحلیلی اشاره کرد 

خواهد شد که اين به تورم دقت کافی در شیوه نامه اجرايی اعتبارات اسنادی در طول زمان منجر 

 تولیدکنندگان را خود به خود به روشهای ديگر تشويق می کند.

 ها های تولید، افزايش ريسک خريدهای خارجی، تامین مواد اولیه از طريق واسطه افزايش هزينه 

  به طريق نقدیلزوم خريدها 

 نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی 

 .عدم شفافیت برای امکان تخصیص ارز بازار اول به کاالی مورد نیاز صنايع 

 ايران اقتصاد در بانکی معوقات حجم 

 بر برودن اخذ کد تخصیص از بانک مرکزیبودن روند ثبت سفارش واردات مواد اولیه و زمانطوالنی 

 یما و سرگردانی در تأمین مواد اولیهعدم دسترسی به ارز سامانه ن 
 

 خرد مشکالت 

  جهش قیمت ارز موجب شده که تمايل برای صادرات اين اقالم به شدت افزايش يابد و تولیدکنندگان داخلی

اين نوع فلزات با مشکالت بزرگی مواجه شوند. تولیدکنندگان  (از جمله مس و برنج)فلزات رنگی برای خريد 

کنند، با توجه به جهش نرخ ارز صادرات بر باشند و از يارانه انرژی استفاده میکه عمدتا صنايع انرژی بر می

به عنوان مثال يکی از اعضای اين انجمن در ارديبهشت ماه اقدام به خريد  دهند.می    ترجیح را فروش داخل 

ريال مینمايد و در زمان تحويل کاال در تیرماه با  910344مس از شرکت مس شهید باهنر با قیمت هر کیلو 

درصدی روبرو میشود که بعد از پیگیری اين مورد، شرکت مس شهید باهنر اظهار میدارد  ۰9افزايش قیمت 

سهمیه در نظر گرفته شده از طرف صنايع ملی مس کاهش يافته و اين شرکت نیز برای تامین تعهدات خود 

 ازار آزاد نموده است که منجر به افزايش قیمت تحويل کاال گرديده است.اقدام به تامین از ب

  شمش، آلومینیوم و انواع مواد پالستیک مانندعدم تخصیص و تحويل سهمیه مواد اولیه 

 ها از سوی خريدارانکسری نقدينگی به دلیل عدم انجام تعهدات و پرداخت 

  در گردشسرمايه به ف عو نیاز مضانقدی خريدها  تسويهضرورت 

  قراردادها برای تولیدکنندگان باعث شده مواد اولیه و عدم ثبات قیمتی، تامین قیمت نوسانات شديد در

از زمان ارائه پیش فاکتور تا زمان تائید مشتری به دلیل افزايش قیمت مواد چرا که . نداشته باشدسودآوری 
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و از طرفی نیز امکان تدارک به موقع با قیمت  اولیه، ايجاد تعهد برای تولیدکننده پرريسک و مشکل است

 در پی افزايش قیمت مواد اولیه تولید دچار کمبود نقدينگی است. که توافق شده امکانپذير نیست

  مشکالت موجود در تاخیر تخصیص ارز توسط بانکها و زمان طوالنی انتظار جهت تايید تخصیص ارز، مانع از

ش شده و وقفه های قابل توجه در تامین به موقع مواد اولیه ايجاد کرده اقدام به موقع جهت قطعی کردن سفار

 است.

 شود به دلیل مهلت خیلی کم فاکتورهايی که از فروشندگان اخذ میعدم ثبات قیمت در بازار و ابطال پیش

 فاکتورهای مهلت يک ساعته دارند.()حتی بعضی پیش

  کاهش کیفی محصول  در نتیجهصنايع غذايی و دارويی و کاهش کیفیت مواد اولیه مورد نیاز صنايع مخصوصا

 نهايی 

 و عدم امکان تامین مواد اولیه و در نتیجه  از جمله کاغذ ممنوعیت واردات مواد اولیه و کمبود مواد اولیه در بازار

 کاهش شديد تولید 

 ندان کرده است.افزايش قیمت مواد اولیه و همچنین خريد نقدی آن مشکل کمبود نقدينگی واحدها را دوچ 

  درصد سپرده تضمین واردات کاال ۰4اعمال مشکالت نقدينگی ناشی از 

  افزايش بهای تمام شده نرخ خريد ارز به دلیل تبديل يک ارز بر مبنای نرخ يورو يا ساير ارزهای مورد نیاز مورد

 تقاضای طرفین تجاری 

  درصد  94گشايش اعتبار اسنادی به صورت محدود شدن واردات مواد اولیه از چند کشور خاص و عدم امکان

 کند.درصد تقسیط فشار زيادی به سرمايه در گردش شرکتها وارد می 14و  نقدی

  مشکالت صادرات به کشور افغانستان به اين دلیل که هیچ بستر مناسبی از قبیل بانک و گشايش اعتبار بین

 .دو کشور پیش بینی نشده است و پول بصورت ريالی تسويه میشود

 درصدی در طوی يک هفته، قیمت   94و نوسان قیمتی ببش از  قابل اتکا نبودن سامانه نیما جهت تامین ارز

 گذاری متناسب را غیرممکن کرده است.

 نامشخص بودن فرايند خريد بدون انتقال ارز برای قطعات 
 

 راهکارها 

 ی توان به پايبندی سازوکار يکی از راهکارهای اصلی در خصوص کاهش آثار نوسانات ارزی و تحريم ها م

بازار توسط دولت اشاره کرد به اين مفهوم که با پرهیز از سرکوب قیمتی اجازه کشف قیمت منصفانه در 

ها از طريق بورس کاال و تخصیص بهینه منابع توسط تولیدکننده را فراهم سازد و آثار رفاهی افزايش قیمت

 های مالیاتی و توزيعی جبران نمايد.سیاست
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 های پايه و خريداران در مورد عرضه پرهیز از صدور دستورات خارج از قواعد بازار در خصوص قیمت

 های نفتی در بورس کاال توسط وزارت صمتمحصوالت کشاورزی، فلزی و پتروشیمی و فرآورده

 ز رانتپايبندی به قیمت پايه بر اساس نرخ ارز بازار و پرهیز از ايجاد سقف نوسان کاذب جهت جلوگیری ا 

 ملزم ساختن تولیدکنندگان به عرضه حداکثری در بورس کاال جهت تامین بازار داخل 

  تکمیل زنجیره عرضه کلیه محصوالت قابل پذيرش و عرضه در بورس کاال جهت کشف قیمت منصفانه 

 هماهنگی بین تناسب عرضه در بورس کاال با صادرات جهت جلوگیری از کمبود در بازار 

 ولیه از بورس، از يک کارگزاری خريد را با هماهنگی انجمن صنفی خودشان انجام دهند که خريداران مواد ا

 کننده دولتی مواد در بورس نشود.رقابت در بورس انجام نگیرد و فروش به نفع شرکتهای ارائه

  تهیه مواد اولیه از بورس کاال اعم از مفتول مس، شمش آلومینیوم، پودرpvc هاو حذف دالل 

  واردات مواد اولیه به صورت ماهیانه داده شود تا امکان تولید و استفاده از ظرفیتها فراهم گردد.اجازه 
 

 یگمرکترخیص امور مرتبط با مسائل  -2

 مشکالت کالن 

  مشکل تامین ارز و نحوه اولويت بندی اعالم شده توسط دولت جهت تخصیص ارز است که بعضی از صنايع و

اند و نیازمند اين است که تجديد نظر در اين بخش در اولويت گروه دوم قرار گرفتهواحدهای تولیدی به اشتباه 

 صورت گیرد.

  اشاره به اينکه از زمان راه اندازی سامانه نیما هزينه دموراژ و انباداری واحدهای تولیدی به جهت عدم

 تخصیص ارز افزايش يافته است.

 صیص ارز در سامانه نیماها و اولويت بندی کاالهای جهت تخجداسازی تعرفه 

  وجود مشکالت عمده در سامانه جامع گمرکی که علیرغم راه اندازی اين سامانه فرآيندهای گمرکی کوتاه تر

 .نشده است

  مشکالت سامانه جامع گمرکی از جمله تعیین مسیر سبز، سامانهtsc  ،برای تعیین ارزش، کارشناس مجاری

 ود کد رهگیری در سیستمخطای ثبت سفارش هنگام اظهار کاال و وج

 .به طور کلی زيرساختهای شفاف سازی با سرور ضعیف سامانه جامع گمرکی قابل اعمال نیست 

  اشاره به اينکه ارز به کاالهای اساسی و دارو تخصیص يابد و برای بقیه کاالها سوبسید ارزی به واحدهای

 تولیدی داده شود.

  روز به واسطه  9روز به  02اظهارات متعدد مسوالن گمرک ايران از زمان ترخیص کاالهای وارداتی که بنا بر

 .راه اندازی سامانه جامع گمرکی کاهش پیدا کرده است صحت ندارد
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  اشاره به اينکه سامانهtsc  دهد و برای تعیین ارزش کتاب مقررات صادرات و واردات را پوشش می 04تا فصل

 انجام شود.کتاب بايد مراجعه حضوری  30کاال برای فصل 

  میلیون دالر صادرات باشد که اين  0میلیون دالر واردات يا  0شرط مسیر سبز شدن در گمرک اين است که

شرط را اکثر واحدهای تولیدی ندارند و اين موضوع شامل شرکتهای بزرگ است و عمال واحدهای تولیدی 

 شوند.خوش حساب که گردش مالی کمتری دارند مشمول اين قاعده نمی
 

 خرد شکالتم 

  افزايش صادرات )در پی کاهش ارزش ريال( و اعتراض تولیدکنندگان پايین دستی به صادرات مواد اولیه و عدم

گمرک برای ارزيابی وضعیت مقطعی آمادگی گمرک جهت مديريت صادرات در دوره جديد باعث شد که در 

وارد شده بودند که در صورت ترخیص می کاالهای صادراتی و ارسال اطالعات کاالهايی که با نرخ ارز قبلی 

عمال صادرات و واردات مختل شود و اين امر فشار مضاعفی بر  ،باعث توزيع رانت های احتمالی شود ستتوان

 ؛. از طرف ديگر مسائل فنی نیز فرآيندها را پیچیده تر کرده است به عنوان مثالدنموتولیدکنندگان وارد 

سازی به دلیل پیادهاست.  مسائليکی از اين  TSC،7مشکالت در سامانه ترخیص مواد اولیه گمرک به دلیل 

 قیمت کلیه TSC. در سامانه اندگذاری مواد اولیه بسیاری از شرکتها دچار مشکل شده در قیمت TSCسامانه 

-ينای از رزاری شده است. به عنوان مثال رزين شیمیائی دارای طیف گستردهمواد اولیه با موارد معمول بارگذ

های پايه است. برابر رزين 9تا  0های خاص مثل الکترو باشد که قیمت رزينهای الکترو میهای پايه تا رزين

بدين ترتیب تولیدکننده  گذاری شده است.ها بر اساس رزين پايه قیمتقیمت تمامی رزين TSCاما در سامانه 

  می شود.شود و در تسويه ارزی با بانک مرکزی دچار مشکل متهم به اظهار کاال با قیمت باالتر می

  در هر بار اظهار کاال در گمرکات، ارزش کاال در سمانه ارزش ثبت و با ارزش قبلی اظهار و ثبت شده در سامانه

کند. را به بانک عامل منعکس می موضوعشود و در صورت وجود اختالف در ارزش، گمرک ارزش مقايسه می

باشد. از آنجا که قیمت مواد گیری برای يافتن اختالف، کاری کامالً تخصصی میو نتیجه مقايسه قیمت

نمايد. تغییر مختلف در سراسر دنیا با توجه به عوامل مختلف از جمله عرضه و تقاضا، قیمت انرژی و... تغییر می

 تواند در بسیاری از مواقع کامالً قابل توجیه باشد.قیمت می

های های فروشندگان، از طريق واسطهتحريم، خريد برخی از مواد اولیه با توجه به محدوديتدر شرايط کنونی 

 شود.گردد که خود موجب افزايش قیمت مواد اولیه میبازرگانی با پرداخت درصدی از قیمت پرفورما انجام می

                                                                 
7 - Tariff Specification Code  اين کد چهار رقمی بر اساس مشخصات فنی، فیزيکی، است، کد شناسه ی کاال که نشان دهنده ی ارزش کاال .

پنجره ی دسترسی به بانک اطالعاتی وسیعی از ارزش کاالهای تولیدی و بازرگانی می باشد که توسط گمرک  TSCسامانه  و مدل تعیین می شود. شیمیايی

بوده است. در راستای تسريع و ايجاد ی رويه هماهنگ و يکسان گمرکی در تعیین ارزش کاال  TSCايران راه اندازی شده است. طراحی و بهره برداری از سامانه 
های اختالفی به میزان چشمگیری  های يکسان در سطح گمرکات دست يابند و از میزان پرونده دهد تا به ارزش اين سامانه به صاحبان کاال و تجار امکان می

 کاسته شود.
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های واسطه به ذينفع با صرافیهای بانکی توسط با توجه به محدوديتهای موجود در سیستم بانکی، انجام حواله

گردد. با توجه به عدم پذيرش اين کارمزدها توسط بانک مرکزی، درصد انجام می 3تا  0.۰ ارمزدهايی بینک

را در خريدهای بعدی بر روی مبلغ شود. معموالً ذينفع اين کسرکارمزد کارمزد ارزی از ذينفع اخذ می

 قیمت خواهد گرديد.نمايد که موجب افزايش پروفرفورما اضافه می

 آالت خطوط تولید مشکل در ترخیص ماشین 

اقدام به ثبت سفارش جهت واردات ماشین آالت به منظور گسترش  32به عنوان نمونه شرکتی در تابستان 

خطوط تولیدی نموده است که پروسه حمل کاال به دلیل انواع محدوديتها، يکسال به طول انجامیده و در ماه 

مورخ  79۰09۰/31گمرک رسیده است. بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی )شماره گذشته کاال به 

بخش اول مجموعه  0-ذيل بند د 9( مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در تبصره 0۰/0/31

ماه از تاريخ صدور  3به حداکثر « ماشین آالت، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی»مقررات ارزی بابت واردات 

ماه بايد تفاوت بسیار زيادی پرداخت گردد. حال آنکه بر  3واله ارزی افزايش می يابد و برای موارد بیش از ح

ماشین االت، تجهیزات، ، هیئت محترم وزيران 03/۰/31مورخ  14004/ت/۰۰299مصوبه شماره هاساس 

 هستند.   ت معافاز شمول ما به التفاو قطعات يدکی خط تولید و مواد شیمیايی و مصرفی خط تولید
 

 راهکارها 

  نظیر  تغییر در سامانه هاپرهیز از(TSC )شود.که منجر به سردرگمی می 

  مرتبط برای ترخیص کاالدر دستگاه های اجرائی ايجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام های اطالعاتی 

 وصول مطالبات -3

 مشکالت کالن 

 بدهی درصد از 7۰ تقريباهايی است که  صنعت از جمله بخش های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد ايران، بخشدر بخش

ها،  که با نگرش قهريه بانکها حاکی از اين است را شامل خود می کند. تحلیلها  بانکو جرائم ديکرد معوق  های

جهت  تولیدیو در واقع با تعامل و همکاری در راستای کمک به واحدهای  وصول اين مطالبات امکانپذير نیست.

مهم های معوق، راهکار  شدن واحدها جهت پرداخت بدهی اندازی مجدد، افزايش ظرفیت تولید و نهايتا توانمند راه

 .نخواهد داشتديگری وجود 

 های معوق واحدهای تولیدی است مشکل ديگری که وجود دارد عدم توجه الزم به بخشودگی جرائم ديرکرد و بدهی

دهای تولیدی اعمال می شود. و خود معوقه ها درخواست مجدد تسهیالت بانکی را ها و واحکه فقط در برخی استان

مشکل ساز کرده و مورد تصويب بانکها قرار نمی گیرد. الزم بذکر است که بخشودگی جرائم ديرکرد و بدهی های 

جمهوری برابر دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی  به اين صورت آمده است: 7932معوقه در قانون بودجه سال 

، بدهکاران بانکی که تسهیالت 7932قانون بودجه سال  9۰آئین نامه تبصره  0اسالمی ايران در راستای اجرای ماده 
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میلیون تومان باشد در صورت پرداخت اصل بدهی تا پايان اسفند، از بخشودگی سود و جرايم آن  744آنها کمتر از 

 د.برخوردار خواهد ش
 

 خرد مشکالت 

  :دولت طی بودجه های  ،بدلیل کمبود اعتبارات عمرانی از سالهای قبلمطالبات پیمانکاران از دولت

عدم  ،هدفگذاری درستبا وجود سنواتی در پی استفاده از ابزارهای بازار سرمايه برای تامین مالی برآمد که 

يکی از اين روشها  .ستاجرای صحیح آن عمال مشکل طلب پیمانکاران از دولت را پیچیده تر هم کرده ا

اسناد خزانه اسالمی است. اوراق اسناد خزانه اسالمی روش انتشار  بابه پیمانکاران  دولتهای  بدهی پرداخت

اين اسناد اوراق بهادار  شود.میيک ابزار مالی مبتنی بر بدهی محسوب و  نوعی از ابزارهای مالی اسالمی است

ای با قیمت  های سرمايه های تملک دارايی های خود بابت طرح بدهیبا نامی است که دولت آن را به جای 

مهم ترين معضل برای نقد کردن اين اوراق . کند اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می

يعنی تقريبا بیش از خرند.  نرخ تنزيل از پیمانکاران میو شايد بیشتر درصد  94آنها را با بعضا اين است که 

نرخ تنزيل به عنوان زيان،  اين قبولعالوه بر  بعنوان هزينه نقد کردن صرف می شود.چهارم از مطالبات يک 

الحاقی به  0چرا که بر اساس تبصره هزينه قابل قبول مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی رد شده است، 

دهايی که به موجب اين قانون ، هزينه های مربوط به درآم7930قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  701ماده 

از پرداخت مالیات معاف يا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده به عنوان هزينه های قابل قبول مالیاتی شناخته 

معاف از مالیات است، هزينه آن نیز نمی تواند جزء هزينه که قانون درآمدی  نمی شود. در واقع بر اساس اين

پرداخت مطالبات پیمانکاران بدون در درصد مالیات می گردد. اينگونه  ۰0و لذا مشمول  قابل قبول قرار گیرد

در حالی که اين مورد بايد جز  .نظر گرفتن خسارت وارد شده به آن ها اجحاف در حق بخش خصوصی است

 مالیاتی محسوب شود.هزينه های قابل قبول 

کارفرمايان برای انجام طرح های تملک قراردادهای دولت با و نیز  در اسناد مناقصهاين در حالی است که 

نمیشود و سرمايه ای شرطی بابت تامین مالی پروژه از محل اسناد خزانه يا اوراق مشارکت لحاظ  های دارايی

پرداخت مطالبات انباشته از دولت در شرايط خاص مطرح راهکاری برای  به عنواناسناد خزانه اسالمی انتشار 

لاا دو تا راهکار متصور است  پرداخت مطالبات بکار گرفته شود. ويه جاریبوده است و نبايد به عنوان ر

اول اینکه هزینه های تنزیل جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. ثانیا تنزیل های 

 خارج از بورس هم معادل تنزیل های بورس مالک عمل قرار گیرد.

 :به »کل کشور،  7931قانون بودجه سال  72ره بر اساس بند و تبص بدهی واحدهای تولیدی به بانکها

ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتريان بدهی  منظور تشويق تولیدکنندگان و تسويه مطالبات بانک

تسويه  7931، سررسید شده باشد، از تاريخ سررسید تا پايان شهريورماه 7932معوق خود را که تا پايان سال 
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الی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب ها و مؤسسات م نمايند، بانک

 «.جريمه دريافت و تسويه نمايند

های تولیدی مشکل تنگنای مالی اين  بخشش جريمه معوقات بنگاه :کند اين بند دو هدف عمده را دنبال می

های  ها به بازپرداخت بدهی تشويق بنگاهبا و همچنین بنگاه را کاهش داده و به تولید آنها کمک خواهد کرد 

  .کند ها می بانک نقدينگی ها را زنده خواهد کرد و وارد جريان ها منجمد بانک خود دارايی

به بانکها هدف قانونگذار که محاسبه اصل و سود در اجرای اين حکم بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه 

براساس قرارداد اولیه و بخشودگی جرائم بود را ناديده گرفته و نهايتا به قراردادهای جاری محدود شده است 

 در حالی که بايد محاسبه اصل و سود بر مبنای منشاء دين انجام شود.

اط بانکی باعث خارج شدن های بانکی و اعالم تنفس در پرداخت اقساستمهال بدهی 

از خدمات بانکی از این طری  می توانند تولیدکنندگان از سرفصل بدهکاران خواهد شد و 

 که می تواند به عنوان یک راهکار محسوب شود. استفاده نمایند.

 ترين مشکل صاحبان واحدهای  يکی از جدی: بازپرداخت تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی

تولیدی کشور که در اواخر دهه هشتاد اتفاق افتاد نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی و نحوه محاسبه قیمت 

ارزهايی که در قالب تسهیالت در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته بود تبديل شده است. که تعداد قابل 

رايط حاکم بر منابع حساب ذخیره ارزی توسط سیستم بانکی بررسی توجهی پروژه سرمايه گذاری براساس ش

و با توجه به توجیه اقتصادی از محل مزبور تصويب و تامین منابع شد. واحدهای تولیدی که تسهیالت ارزی 

را دريافت کرده بودند به يکباره پس از افزايش چشمگیر نرخ ارز و همچنین کمبود منابع ارزی در کشور، با 

جديدی از سوی بانک مرکزی مواجه شدند که براساس اين مصوبات بايد تسهیالت را با نرخ ارز روز  مصوبات

شد. اين  کردند که اين امر برای واحدهای تولیدی و صنعتی چالشی بسیار بزرگ محسوب می پرداخت می

شور شد اما مشکلی پذير و ارتقای نظام مالی ک قانون رفع موانع تولید رقابت 04چالش منجر به تصويب ماده

که به وجود آمد اين بود که؛ به هنگام وضع قانون توجه الزم به تمامی استفاده کنندگان منابع ارزی نشده 

( در 00قانون بودجه سال  2بود و تعداد قابل توجهی از آنان )از جمله استفاده کنندگان از منابع جزء )د( بند 

 0موجب الحاقیه بند )ح( تبصره  اين مساله به  3۰در پايان سالزمره مشمولین قانون قرار نگرفته بودند که 

کنندگان از اين منابع نیز  پذير برطرف و استفاده قانون رفع موانع تولید رقابت 04به ماده  32قانون بودجه سال 

صويب مشمول مزايای ماده قانونی مزبور قرار گرفتند. با توجه به اينکه آئین نامه اجرائی برای اين مساله ت

شده است به مرحله اجرا نرسیده است و با توجه به مشکالت عديده ای که واحدهای تولیدی با آنها مواجه 

 هستند توانايی الزم را در بازپرداخت تسهیالت ارزی ندارند. 

 

 
 

http://8tag.ir/news/10114460652557477652-9180646931323576287
http://8tag.ir/news/10114460652557477652-9180646931323576287
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 راهکارها 

  عمرانی  با کمبود اعتبار مواجه است با انتشار اوراق بدهی برای طرحهایدولت مانند گذشته در مواقعی که

، اوراق بدهی را منتشر کند، در بورس و فرابورس بفروشد و پول آن را برای تزريق به پروژه اعتبار  می نمايد

 .های عمرانی به خزانه واريز کند

 .هزينه تنزيل و همچنین مالیات متعلق به آن در قراردادهای دولت با پیمانکاران لحاظ گردد 

  از مجلس و تقاضای رفع  استفساريهابهام در اجرا وجود دارد، دولت طی  در صورتیکه 72موضوع بند )و( تبصره

 ابهام در جهت محاسبه اصل و سود بر مبنای منشاء دين بنمايد.

  دوتا راهکار متصور است. اول اينکه هزينه های تنزيلل جلزو هزينله    در خصوص مطالبات پیمانکاران از دولت

تنزيل های خارج از بورس هم معادل تنزيل های بورسی مالک عمل های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. ثانیا 

 قرار گیرد.

 تسعیر از ناشی درآمدهای و ارزی های سپرده مالیات اخذ عدم همچون راهکارهايی از توان می ارزی حوزه در 

 تولید موانع رفع قانون 04 ماده نامه آيین اجرای ارز، کردن نرخی تک سوی به حرکت گذاران، سپرده توسط ارز

 برد. بهره مدت کوتاه راهکارهای بعنوان
 

 

  ارز و مسائل مرتبط -4

 مشکالت کالن 

از دغدغه های اصلی اقتصاد ايران نوسانات نرخ ارز و لزوم دستیابی به ارز تک نرخی است. از پیامدهای اين مشکل 
می توان به بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، باال رفتن هزينه های تولید، افزايش قیمت تمام شده محصوالت و 

ای منطقه ای نام برد. مشکل نرخ ارز در اقتصاد همچنین کاهش رقابت پذيری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقب
 ايران موجب باال ماندن قیمت پول و تورم باال در کشور شده است. 

گذاری( که از شروع کار، واحدهای تولیدی را با چالش عدم توجیه قیمت باالی پول در ايران )بهره باال در سرمايه
ها کنندگان سرمايه )بانکفراوانی را برای واحدهای تولیدی و تامینکند و در نهايت مشکالت اقتصادی روبه رو می

 کند.و موسسات اعتباری( ايجاد    می
رقمی است را از به دلیل باال بودن تورم تولیدکننده داخلی امکان رقابت با رقیب خارجی که معموالً دارای تورم تک

 دهد.دست می
اقتصادی دولت به خوبی می داند که بهره بانکی در ايران باال است  راه حل اين موضع چندان ساده نیست زيرا تیم

و اين موضوع صنعت را دچار چالش های جدی عدم توجیه اقتصادی سرمايه گذاری می نمايد و امکان کاهش زياد 
سود سپرده های بانک هم میسر نیست. در صورت تثبیت قیمت ارز و فراهم نمودن شرايط برای صنايع به منظور 

گذاری در اين بخش های کمک به بخش صنعت و ايجاد زمینه سرمايهبهره خارجی يکی از راههای کمذ واماخ
 است.
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  کمبود توانمندی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه وارداتی از محل منابع موجود صندوق توسعه ملی  و

منابع صندوق، به عاملیت بانکهای تجاری  درآمدهای ناشی از افزايش نرخ تسعیر ارز و با اقدام دولت در تجهیز

 وام کوتاه مدت يکساله با نرخ ترجیحی

  جلوگیری از افزايش متوسط تعرفه مؤثر و نیز قیمت تمام شده کاالی وارداتی، تا اطالع ثانوی و بازگشت عدم

منظور و تومان  0044شرايط عادی به اقتصاد کشور مبنای نرخ تسعیر ارز در تعیین حقوق ورودی کاالها، 

 محاسبه گردد.

 جلوگیری از انباشت کاالی وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ تصمیم در تعیین نرخ برابری ارز  عدم

تعیین تکلیف محموالت وارداتی کمیته عدم برای خريدهای مدت دار اعم از فاينانس و ريفاينانس و همچنین 

المی ايران و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و ای مرکب از نمايندگان دولت از گمرک جمهوری اس

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماينده ای دائمی از اتاق بازرگانی تعیین تا با بررسی دقیق نسبت به 

 صدور احکام، متناسب با موارد خاص و در جهت حل مشکالت تجار و واحدهای تولیدی اقدام نمايد.

  ای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کاالها، من جمله کاالهای اساسی، به بازار ثانويه تأمین ارز برای نیازهعدم

 .ارز واگذار گردد

  عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز  عدم بههای دستوری در بازار ثانويه و  از کنترل نرخ ارز و دخالتعدم اجتناب

 در بازار 

  های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر  دولت نسبت به تأمین کسری سرمايه در گردش بنگاهعدم اقدام

 افتد از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز  ها اتفاق می قیمت

  کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزينه شدن

 خارجی کشور شده است اصالح گردد. فرايندهای تجارت 

  درصد  34درصد و صنايع بزرگ  04عرضه ارز حاصل از صادرات صنايع کوچک و متوسط عدم اقدام در جهت

 را در بازار ثانويه

  ای قاچاق پذير )بنزين و گازوئیل(ه نظام سهمیه بندی سوختعدم بازنگری در 

 خرد مشکالت 

 يا گذاری سرمايه برای کارآفرينان اغلب از مدت بلند ريزی برنامه امکان ارز های بازاربه تالطم توجه با 

شده و همچنین عموم فعاالن اقتصادی و مردم برای حفظ ارزش سرمايه های  گرفته خود ارزی ديون پرداخت

 .دارند خود تمايل به تبديل آن به طال يا ارز

 اين درحالیکه نمايد می پرداخت سود ارزی های سپرده به چهار تا شش درصد کشور بین های هم اکنون بانک 

درصد و معاف از مالیات می باشند. در صورتی که طبق بخشنامه  بیست بر بالغ ريالی های سپرده برای سود
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 سود نمودن مالیات مشمول های موجود سازمان مالیاتی تفاوت ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات می گردد، لذا

 دو است، مصداق رفتار مالیات از معاف ريالی های سپرده سود حالیکه در زیار های سپرده از تسعیر حاصل

بوده و باعث انجام معامالت ارزی خارج از کشور و  منطقی غیر امر باشد و اين می درآمد منشاء يک با گانه

ثروت  ريالی جاری ارزش حفظ حقیقت در ارز نرخ افزايش شبکه های قابل کنترل بانک مرکزی می گردد.

 به آن تعلق شده تا مالیاتی سود تلقی نبايد اساساً شده ايجاد تفاوت اين و شده ارز به تبديل که فردی است

بديهی است قوانین جاری مالیاتی برای تسعیر نرخ ارز باعث شده بسیاری از مردم ارزهای خود را در  .گیرد

خارج از کشور و يا در حجم باال، به صورت نقدی و به دور از هرگونه رصد و استفاده شبکه بانکی نگهداری 

میلیارد دالر برآورد شده و  کنند، لذا میزان ارزهای خانگی طبق آمارهای موجود بین هفده تا بیست و پنج

های مديدی از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج و راکد می ماند و يا  متاسفانه اين سرمايه سنگین مدت

 گردد.میباعث خروج سرمايه زيادی از کشور 

  ثباتی در قیمت مواد اولیه، باال رفتن هزينه های تولید، افزايش قیمت تمام شدهباعث بینوسانات نرخ ارز 

  گردد.میمحصوالت و همچنین کاهش رقابت پذيری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه ای نام 

 گذاری( که از شروع کار، واحدهای تولیدی را با چالش عدم قیمت باالی پول در ايران )بهره باال در سرمايه

کنندگان تامین دهای تولیدی وکند و در نهايت مشکالت فراوانی را برای واحتوجیه اقتصادی روبه رو می

تولیدکننده داخلی امکان رقابت با  ،کند. به دلیل باال بودن تورمها و موسسات اعتباری( ايجاد میسرمايه )بانک

ع چندان ساده ودهد. راه حل اين موضرقمی است را از دست میرقیب خارجی که معموالً دارای تورم تک

داند که بهره بانکی در ايران باال است و اين موضوع صنعت را دچار ه خوبی مینیست زيرا تیم اقتصادی دولت ب

چالش های جدی عدم توجیه اقتصادی سرمايه گذاری می نمايد و امکان کاهش زياد سود سپرده های بانک 

 هم میسر نیست. 

 کرده است که به های ارزی و کاالهای مشمول مشکالت زيادی را برای حوزه تولید ايجاد تغییرات بخشنامه

 برخی از آنها در ادامه اشاره می شود:

 در خصوص تامین ارز کاالهای گروه هیئت وزيران مصوبه  ۰بر اساس بند : موضوع مابه التفاوت نرخ ارز

کنندگان و سازمان حمايت مصرف( 72/۰/7931هل مورخ  ۰۰299/ ت 29139يک )مصوبه شماره 

هايی که تا زمان ابالغ اين تصويبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و يا تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاال

گروه  های کااليی اول و دوم( تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذيرفته )به جز کاالهای در سامانه نیما )گروه

و با رعايت ساير  «صدر بازار در تاريخ ترخی نرخ ارز»و  «زمان پرداخت نرخ ارز مابه التفاوت»( ضمن اخذ يک

 .ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند

به دلیل تغییر مداوم مقررات، بسیاری از . ه استاين امر مشکالت فراوانی را برای تولیدکنندگان ايجاد نمود

کاالهايی که از فروردين ثبت سفارش شده اند به داليل مختلف امکان ترخیص نداشته اند. با توجه به اينکه 

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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بسیاری از واحدهای صنعتی در مناقصات مختلف شرکت نموده و کاالهای خود را بر اساس قیمت مواد اولیه بر 

 گرديدهپیش فروش میکنند، پرداخت اين مابه التفاوت موجب تشديد مشکالت  مبنای نرخ ارز خريداری شده

به عنوان مثال واحدهايی که در مناقصه ای برنده شده اند و قراردادی بر مبنای ثبت سفارش با دالر  است.

تومانی منعقد شده است. در حالی که بانک مرکزی بر اساس قیمت ارز بازار ثانويه تخصیص صورت  0044

 هد و عمال امکان ادامه و انجام تعهدات قراردادی وجود ندارد.مید
 

  بخشنامه اخا تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات )جهت عودت ارز حاصل از

به عنوان نمونه نحوه فروش به مشتريان عراق و افغانستان و مشتريان حوزه آسیای میانه بصورت  :صادرات(

اين بخشنامه اين دست از  در گردد کهصادرات کاال، ريال از ايشان اخذ میگیرد و در ازای ريالی صورت می

مايند و نمشتريان تعیین تکلیف نشده است و گمرکات در ازای فروش اين مشتريان نیز تعهدنامه ارزی طلب می

یرد به باعث اخالل فروش و فعالیت شده است. و اگر هم ارزی از اين مشتريان در اختیار صادرکنندگان قرار گ

المللی، امکان استفاده از اين ارز برای واردات منتفی است. خارج شدن فروش دلیل عدم امکان مراودات بین

 لی از قاعده ارائه تعهدنامه ارزی ضروری است.ريا

 % نقد و۰4ز صادرات بصورت ا مشتريان جهت دريافت وجه حاصل اهمچنین برخی از قراردادهای شرکتها ب

ماهه ارز حاصل از صادرات فراهم نیست. مضافا اينکه  9باشد. در اينصورت امکان بازگشت روزه می 34 -۰4%

پذير نیست لذا به اين دلیل که امکان انتقال ارز بطور مستقیم از کشورهای اروپايی به بانکهای ايرانی امکان

ر واريز نموده و کلیه تولیدکنندگان ناچار هستند ارز حاصل از صادرات را به حساب ديگری در خارج از کشو

 نیازمند زمان است.جات خريد را از مبداء حساب خارج اظهار نمايند، طبیعی است که اين جابجايی ارزی حواله

 ی تغییرات زياد در معرفی کاالها :بندی کاالها(بندی گروهی کاالها )گروهمشکالت ناشی از دسته

برای تامین از منابع داخلی يا خارجی هستند مشکالت متعددی را باعث  اساسی که مشمول دريافت تسهیالت

از  عمده ارز به تجار تخصیص داده میشود و سهمیه ارزی بین شرکتهای تولیدی رعايت نمیشود. شده است.

 ريختگی نظم بازارها گرديده است.بندی کااليی باعث به همطرف ديگر گروه

ی پاکت های بسته بندی مايعات که به سختی از تعداد انگشتان يک دست به عنوان نمونه تولیدکنندگان داخل

قرار گرفته است، در تنگنای تولید  0بیشتر میشوند به دلیل اينکه مواد اولیه مورد مصرف آنها جزو گروه کااليی 

 1/2/7931مورخ  7۰4474/24قرار گرفته اند. عالوه بر اين بر اساس آخرين مصوبه وزارت صمت )نامه شماره 

تومانی(،  واردات محصوالت خارجی بسته بندی  0044قلم کاال برای دريافت ارز  1۰و اعالم فهرست تکمیلی 

منتقل شده است  7به  گروه کااليی  0( از گروه کااليی 00773404مايعات موسوم به تتراپک )به شماره تعرفه 

( همچنان در 12417774و  930404۰4، 00749344ولی مواد اولیه اين تولیدکنندگان )به شماره تعرفه های 

جای دارد که برای حفظ قدرت رقابت پذيری، ضرورت دارد تعرفه موارد فوق هر دو در يک  0گروه کااليی 

 گروه کااليی تعريف شوند. 
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 های قبلی در پروانه های پايه صادراتی همچنان نرخرغم ارسال اصالحیه نرخعلی: صادراتیهای پایه نرخ

های گردد، که با توجه به نوع و کیفیت مختلف محصوالت و شرايط رقابتی هر بازار نرخلحاظ می سبز گمرکی

گیرد که الزم است پس از های پیشنهادی اصالحی، پس از توافق با مشتری مورد عمل قرار میمتفاوت با نرخ

 ک اخذ تعهدنامه قرار گیرد.های ارائه شده از جانب صادرکننده مالهای پايه صادراتی نرخ پروفرماصالح نرخ
 

 راهکارها 

 های مطبوع وهای متعدد و موازی از سازمانها و دستورالعملبازبینی و جلوگیری از ارائه بخشنامه     

 های متولی اداره امور اقتصادی کشور.وزارتخانه

 های مجريان را در ردهها که موجب تفسیر و تشتت آراء بازبینی و جلوگیری از عدم صراحت در ارائه بخشنامه

 مختلف سازمانهای متولی و مجری را در پی داشته است.

  عدم اخذ مالیات سپرده های ارزی و درآمدهای ناشی از تسعیر ارز توسط سپرده گذاران، حرکت به سوی تک

 بهره برد.قانون رفع موانع تولید با عنوان راهکارهای کوتاه مدت  04نرخی کردن، اجرای آيین نامه اجرايی ماده 

 های بهره خارجی يکی از راههای کمتثبیت قیمت ارز و فراهم نمودن شرايط برای صنايع به منظور اخذ وام

 گذاری در اين بخش است.کمک به بخش صنعت و ايجاد زمینه سرمايه

 متوسطدولت در خصوص صنایع کوچک و مشخص رویکرد  نبود -5

در ايران، بخش خصوصی را بر آن داشته که مهم ترين چالش چرخه معیوب حیات بنگاه های کوچک و متوسط 

ها در کشور را شناسايی و مورد بررسی قرار دهند. پژوهش ها و مطالعات انجام SME  های راهبردی و زيرساختی

خرد، کوچک و  کسب وکار کوچک و متوسط در ايران نشان می دهد که در حال حاضر بنگاه های 0۰شده از 

شاهد اين ادعا نیز ويژگی هايی  .های سنتی فاصله گرفته و به بینشی مدرن دست يافته انداهمتوسط از برخی نگ

ای خود را تغییر داده و هستند که در واکاوی ها نشان داده اند چرا بنگاه های کوچک و متوسط در ايران نگاه توسعه

 «نحوه تامین مالی»، «ییر حق مالکیتتغ»علیرغم اين موضوع رويکرد دولت  7از ساختار های سنتی گذر کرده اند.

جايگاهشان در چرخه اقتصاد استراتژی مشخصی را دنبال نمی کند و در واقع همین صنايع کوچک بخشی از صنايع 

 0نیمه تعطیل کشور هستند که آمار و ارقام نشان می دهد.

                                                                 
هلا در   SMEگران موسسه مطالعات اقتصادی فرانسله در ملورد   شنشست کارشناسی کمیسیون صنايع اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران با پژوه.  7

 ايران.

انلد در کنلار    و صد بنگاه تولیدی تعطیل شلده  هزار پنجواحد تعطیل و نیمه تعطیل وجود دارد که  ۰44هزار و  1ساله دولت يازدهم  براساس آمار موجود در چهار.  0
برداری رسیده است. همچنین پنج هزار بنگاه تولیدی ديگلر   بنگاه تولیدی جديد تکمیل شده و به مرحله بهره 044هزار و  70شده،  هزار و صد بنگاه تعطیل اين پنج

توجله   اند. املا نکتله شلايان    تاکنون حدود هفت هزار واحد تولیدی نیز توسعه يافته 9307ساله گذشته و از سال  اند. عالوه بر اين در چهار در دولت يازدهم احیا شده
بله ايلن دوللت تحويلل داده شلده اسلت. بلا         7930بنگاه بوده کله در سلال    ۰44هزار و  70های تعطیل در زمان استقرار دولت يازدهم  اين است که تعداد بنگاه

برداری رسیده در دولت يازدهم و با لحاظ واحدهای احیاشده در اين دولت کله تعلداد    بهره  شده و به مرحله تکمیلواحد تولیدی جديد  044هزار و  70درنظرگرفتن 
برابرشلدن واحلدهايی اسلت کله در ايلن       9.۰دهنده حدود  واحد به چرخه تولید اضافه شده که اين رقم نشان 044هزار و  71 رسد، حدود آن به پنج هزار مورد می

 ند.ا مدت تعطیل شده
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  مقاومتی، اعطای تخفیف و بخشودگی جرائم های حمايتی دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد  بستهعملیاتی شدن

معوق واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای جرائم ديرکرد پرداخت اقساط خود هستند در راستای احیا و 

 سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل فعال

 ر سازی پرداخت و استفاده صحیح از تسهیالت بانکی د های اقتصاد مقاومتی به منظور روان تشکیل کارگروه

 راستای ايجاد رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی

 زمینه رقابت پذيری صنايع کوچک و بنگاه های اقتصادی زودبازده در های حمايتی  اعمال سیاست  

  توانمندسازی اقتصاد و اصالح الگوی مصرف کاالهای تولید داخلی با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می

های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ سازی در زمینه مصرف تولید داخلی شود. از اين رو يکی از راه 

 .است

  خريد کاالهای داخلیتشويق 
 

 حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی -6

عالوه بر مسائل عمده مطرح شده مشکالت مالیاتی و مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیز در اين وضعیت 

تولید تنگ کرده است. از جمله مشکالت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که در دشوار اقتصادی عرصه را بر 

کنندگان، به لحاظ مواردی علیرغم رعايت کلیه ضوابط و شناسايی و تايید صالحیت سیستمی و دريافت مدارک تامین

ی تولیدکنندگان را عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تامین کنندگان کاال و خدمت، سازمان امور مالیات

نمايند. اصالح قوانین مالیاتی به نفع تولید و گسترش چتر مالیاتی میتواند مکلف به پرداخت دوباره ارزش افزوده می

های حل اختالف مالیاتی در عدالت مالیاتی را منجر شود. همچنین لوايح دفاعیه و مدارک مثبته ارائه شده در هیئت

کنند و به خودداری میعالوه ب اين فروشندگانی که از ارائه فاکتور رسمی میشود. سازمان امور مالیاتی توجهی ن

در دفاتر  723شود و مشمول جرائم ماده دلیل کمبود مواد اولیه تولیدکننده ناچار به خريد از اينگونه فروشندگان می

های سازمان تامین در حسابرسی در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز تعیین و مطالبه ارقام غیرمنصفانهگردند. می

اجتماعی در رسیدگی مکرر به دفاتر سنواتی و عدم توجه به لوايح دفاعیه و مدارک و مستندات از مشکالت همیشگی 

 تولیدکنندگان است.


