به نام خُدا

شما ره 97/3521 :
تا ريخ 97/6/52 :
پيوست :

جناب آ اقی الهیان
با احترام

دبیر محترم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گیالن

ربارب بند  8مصوهب  79/5/88ستاد  ،بدینوسیله طی نشست اه و نظرخواهی از صاحبان صناعی و معادن

استان  ،مهم رتین مش کالت واحداهی صنعتی و معدنی استان هب صورت خالهص هب شر ح زری هب استحضار می رسد :
الف  -امور بانکی :

 -3رپداخت معواقت بدهی واحداهی تولیدی ( اصل و سود ) ربارب بند و تبصره  81اقنون بودهج سال  79هک ات
پایان شهریور تعیین شده بود  .هب دلیل عدم اطالع رسانی سیستم بانکی  ،ام کان اقدا م هب مو قع فراهم نشد  ،لذا با توهج
هب ردخواست پیشنهادی بانک مرکزی و تصویب یک فوریت آن رد مجلس  ،با توهج هب ا نجام بوروکراسی

اداری  ،احتمال تصویب و اجرای آن ات پایان سال  79وجو د ندا رد  ،لذا پیشنهاد می شود مصوهب تمدید مهلت
بازرپداخت معواقت بانکی واحداهی تولیدی هب سال آینده ( )78موکول شود .
 -5تسهیالت ( سرماهی رد گردش ) داده شده هب واحداهی تولیدی  ،با توهج هب بحران فعلی و فروش محصوالت هب صورت

نسیه رد بازار  ،پیشنهاد می شود باز رپداخت تسهیالت ردیافتی از یک سال هب  61ماه افزا یش یابد.
 -1تجدید نظر ارزیابی واثیق تولید کنندگان زند بانک اه  ،طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام و ارزیابی جدید
واثیق  ،معیار افزایش دارایی و ردخواست تسهیالت جدید قرار گیرد .
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واحداهی بحرانی فعال  ،هک ضمن آمادگی تقسیط معواقت  ،ام کان شیپ رپداخت را ندا رند  ،هم کاری شایسته
بانک اه رد این ربهه ی حساس مورد ااظتنر است .

ب -امور مالیاتی :

ات زمان حذف مالیات رب ارزش افزوده از تولید کنندگان  ،زمان رپداخت این مالیات هب  81ماه افزایش یابد.

پ -مواد اولیه پتروشیمی :

 -3افزایش قیمت مواد اولیه ی ظروف پلیمری وژیه محصوالت مهم غذا یی  ،موجب گرانی محصول و کاهش
مصرف آن را رد جامعه هک با ربوز بیماری  ،سالمت جامعه رد خطر و زهینه ردمان ربای دولت رتشیب خواهد شد .
ً
ش
خ
ا
ا
لذا از افزایش قیمت مواد اولیه جد ود د ری ود .

-5کاهش فروش مواد اولیه پتروشیمی ربای واحداهی تولیدی  ،موجب افت تولید و کاهش نیروی کار  ،افزایش
بی کاری و زهینه اهی اقتصادی و جامعه را افزایش خواهد داد .لذا رعایت این امر از سوی تولید کنندگان مواد اولیه
پتروشیمی ضروری و مهم هب نظر می رسد.
ت -امور معدن :

شیب از  24شر کت معدنی رودخاهن ای هک اتمین کننده شیب از  14شر کت تولید کننده ی بتن آماده استان
می باشند  .از ابتدا ی سال جاری ( )79اتکنون هب دالیل بی توجهی و غیراقبل توجیه اقتصادی  ،از صدور مجوز
ربداشت خودداری شده و هیچگوهن پیشنهاد جایگزین مواد و مصالح اقبل اتمین هم اراهی نمی شود هک ش کرت اهی فعال
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را با بحران تعطیلی مواهج نموده است  .سازمان اهی مسوول رد این امر  :صنعت  ،معدن و تجارت  -آب
م طنقه ای  -منا بع طبیعی و محیط زیست می باشند.
ث -امور زیست محیطی :

رد وضعیت فعلی هم کاری محیط زیست با واحداهی تولیدی  ،ضروری می باشد .
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مدریان محترم سازمان اهی ذریبط با حضور دبیر محترم ستاد  -نماینده محترم استاندا ری و رسیی رم ع ما ندگان ا تان و
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان  ،ربانهم رزیی خواهد نمود و نتایج متخذه هب ستاد  ،گزارش خواهد شد .
با سپاس
اكبر تطهیری مقدم
دبیر و مدری اجرائی
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