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کمیسیون صنعتصورتجلسه  :تعداد صفحــات 4  

 مشترک با کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   
 

 تاریخ برگزاری: 1396 /ماهشهریور /15

 شماره جلســه: 18

 سلیمانی احمدی جناب آقای رئیس جلسه:                   جناب آقای مهندس مرادی جلسه: دبیر  11:00 ساعت خاتمه: 7:30 ساعت شروع:

 

 دستورکار جلسه:

 بررسی شاخص حل و فصل ورشکستگی در کشور و راهکارهای ارتقای آن در سطح جهانی 

 گزارش مباحث جمع بندی شده حوزه صنعت جهت ارائه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 

 
 :موارد مطرح شدهاهم 

علمی دانشکده اقتصااد دانشاگاه  هیأتمشاور اتاق و عضو چشمی علی ، آقای دکتر مهندس حمیدی به حضار آقای جناب مدگوییاخوشپس از 

 مطالبی را در مورد بحث ورشکستگی به شرح ذیل عنوان کردند: فردوسی

پنج نماگر  در این راستاکسب و کار است.  شاخصهای بهبود وضعیت ایران درموضوعی که اخیرا در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است، بحث 

ورشکستگی به معنی توقف در تادیه دیون است.  رضوی که مسئولیت نماگر ورشکستگی بعهده اتاق خراساناند بین پنج استان تقسیم شده

هر اداره تصفیه و امور  88ایم، چنانکه تا پیش از سال بودهورشکستگی در کشور های های اخیر شاهد افزایش تعداد پروندهدر سال است.

 100های اخیر هر اداره حدود پرونده را در دست اقدام داشت اما در سال 20ورشکستگی در کشور)زیر نظر قوه قضائیه و در پنج استان(، حدود 

 کند.پرونده را پیگیری می

وار بصورت زنجیار بستانکاران مخصوصاً ..(.دهندگان وکنندگان مواد، وامتأمینمشتریان،  جملهاز ) با ایجاد هر پرونده ورشکستگی، افراد مختلفی

راهیان بانک صبا که یک موسسه مالی بوده اسات  مثالًمتفاوتی وجود دارد، های دهند. پروندهمی شوند و شاغلین شغلشان را از دستمی درگیر

است و از طریق پروسه ورشکستگی تصفیه شده است اماا میازان یاا ناامن الحجاج از طریاق  هزار بستانکار داشته 80تا  64حدود  86در سال 

دارناد کاه روی ایان موضاوع ای باشد، کمیته ویاههمی های دیگر تصفیه شده است. بانک مرکزی هم که پیگیر این موضوعپروسه ادغام با بانک

کنناد. در اساتان ماا می بانکی هستند کاه برخای نیاز از آن ساوت اساتفادههای فعلی ما معوقات کنند. عامل ورشکستگیمی تحقیق و بررسی

ست که ا است و موضوع اینشت چند سال هنوز انجام نشده ستگی تصفیه هایشان پس از گذ.. پروسه ورشک. موضوعاتی همچون پدیده، میزان و

 افتد:می تواند به آنها کمک کند یا خیر. ورشکستگی به چند دلیل اتفاقمی آیا این پروسه

 که خارج از کنترل یک بنگاه است و عمادی محساوب ... های مالی در آمریکا وها، بحرانها، جنگاقتصادی مثل تحریمهای بی نباتی -1

 شود.نمی

 دالیل درون سازمانی مثل سوت مدیریت )غیر عمدی(  -2

نها کمک برند تا به آمی ر پروسه ورشکستگیرا د دالیل درون سازمانی )عمدی( بعنوان مثال برخی متقلبان وامی که از بانک میگیرند -3

 کند که از زیر بار بدهی بانکی یا سایر بستانکاران خارج شوند.

د، باز هم بحث ورشکستگی وجود شونجدید بروز میهای و پروژهها یاما اگر این موارد هم وجود نداشته باشد، حتی در یک جامعه پویا که نوآور

برنامه باید یک نظام اقتصادی کارا و پویا هم برای ورود، هم برای رشد و حتی برای خروج )کم هزینه( کسب و کارها دارد. به همین دلیل 

در کشور ما در مرحله رشد و خروج، تسهیلی وجود ندارد. در کشور ما قانون ورشکستگی یک فصل از قانون تجارت است  متأسفانهشته باشد. دا

و اصالح آن تنظیم و تا شورای نگهبان پیش رفته است و نمایندگان مجلس نیز طرحی جهت اصالح قانون  جهت بهبودای که اخیرا الیحه

 در حال بررسی است.  هاکه در مجلس و مرکز پهوهشاند ورشکستگی داده

و دیگری از طریق های خاصی هستند دو مسیر برای ورشکستگی وجود دارد. یکی از طریق ادارات تصفیه و امور ورشکستگی که در استان

 شود.می دادگاه که مربوط به قانون تجارت

 بینیم:می بطور خالصه چهار مرحله مهم در فرآیند ورشکستگی در ایران
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تواند مالیات یا نمی کسی کهدرخصوص  مثالًکه در ادارات مختلف پخش شده است.  مرحله پیشگیری و شناسایی ورشکستگی -1

. استبه سمت ورشکستگی حرکت ، نشانه باشدمی را بپردازد یا درگیر تعدیل نیروهایشاش جتماعیا تأمینیا بیمه  اقساط وام بانکی

 پیشگیرانه و یا شفاف سازی ورشکستگی مشکل داریم. ما در ایران نسبت به اقدامات

در دادگاه است. این ابهام وجود دارد که آیا خود ورشکسته باید اظهار کند یا  که عمدتاً مرحله اظهار تا صدور حکم ورشکستگی -2

. یکی از تمایلی جهت ورود به پروسه نداردشود که دادستان می دیده . معموالًرایش حکم دهد یا دادستانی رصد نمایددادگاه ب

کنند یا خیلی دیر وارد نمی ارند ولی اصال ورود پیداهای ورشکسته را دست که کسب و کارها ویهگیا آید اینمی مشکالتی که بوجود

 شوند.می این فرآیند

تواند در اداره تصفیه و امور ورشکستگی باشد یا مطابق قانون تجارت می یا مرحله شناسایی بستانکاران تا رسیدگی به مطالبات -3

 در دادگاه با تعیین مدیر تصفیه و ناظر تا کارها انجام گیرد.

آید بین بستانکاران می شود و وجوهی که بدستمی مهر و موم شده و به مزایده گذاشته کهمرحله شناسایی اموال ورشکسته  -4

 شود.می تقسیم

کشور مثل عربستان این  40یا  30حدود  را دارد. در نماگر حل و فصل ورشکستگی 156رتبه کشور،  165ایران از میان حدود  متأسفانه

 رسند؟ برای این نرخ هم معیارهایی حائزمی . یکی از دالیل آن نرخ بازستانی است، یعنی بستانکاران به چه میزان از طلبشانسیستم را ندارند

 ند:ااهمیت

 سال است.  1.5کنند حدود می سال و در کشورهایی که خوب عمل 4.5زمان بازستانی که در ایران حدود  -1

 %15دادگاه، مدیران تصفیه، حق الوکاله، ارزیابی و مزایده که در ایران حدودا های هزینهالزم برای قطع ورشکستگی مثل های هزینه -2

 از اموال ورشکسته است.

است یعنی  %17.9شود. نرخ بازستانی در ایران می کند یا کال منحلمی نتیجه فرآیند، اینکه کسب و کار ورشکسته ادامه پیدا -3

و در کشورهای اول  %26که این درصد در منطقه خاورمیانه  ماندمی باقی %82و حدود  رسندمی از طلبشان %18 حدود بهطلبکاران 

 است. %90کنند باالی می و کشورهایی که خوب عمل %73لیست 

 معیار دارد: 4کنند. چهارچوب حقوقی می بر اساس چهارچوب حقوقی اندازه گیری نماگر را %50نماگر بر اساس میزان بازستانی و  50%

 (گیردمیامتیازش را  2امتیاز دارد که ایران  3)این معیار  شروع رسیدگیشاخص  -1

 (گیردمیامتیازش را  2امتیاز دارد که ایران  6)این معیار  شاخص مدیریت و دارایی بدهکار -2

 (گیردمیامتیازش را  0امتیاز دارد که ایران  3)این معیار  شاخص رسیدگی به بازسازماندهی -3

 (گیردمیامتیازش را  1امتیاز دارد که ایران  4)این معیار  شاخص مشارکت بستانکار -4

  ....امتیاز و 6امتیاز، مالزی  8امتیاز، کره  15امتیاز، آمریکا  13، جمهوری چک گیردمی امتیاز 5کال نماگر  امتیاز 16ایران از 

 ند:باشمی به شرح ذیلدارد که بطور  نقایصیفرآیند ورشکستگی ایران 

 بستانکاران و دسترسی به اطالعات مالی ورشکسته و نقش اندک آنها در این فرآیندعدم حق مشارکت  -1

 کار امکان اندک تداوم کسب و -2

 مالی ورشکسته تأمینعدم امکان  -3

 ابهام در تعریف ورشکستگی -4

 در شروع فرآیند ورشکستگی تأخیر -5

 نرفتن برخی کسب و کارها به سمت این فرآیند -6
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 فرآینداجرایی های باال بودن هزینه -7

 طوالنی بودن مدت زمان فرآیند -8

 باال بودن حجم تقلب و تحریفها در ورشکستگی -9

 هاناکارآمدی مجازاتها برای ورشکسته -10

باا کماک  ی جدیدگذارتفکیک گردد تا با سیستم قانونآن  بصورت شفاف ازشود و قانون ورشکستگی  مجزاقانون تجارت  اریمدر مجموع امیدو

 ها بتوان به حل مشکالت این پروسه پرداخت.اتاق ایران و سایر دستگاه

: خراسان رضوی عنوان کردند در قانون تجارت سه نوع ورشکستگی داریم رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی سپس آقای حبیب قوی پنجه

تاجر یا بازرگان نقشی  .. است که.های غلط اقتصادی، نوسانات، جنگ، اغتشاشات وناشی از سیاست است که« ورشکستگی عادی»نوع اول آن 

های کمتر یا بیشتر از ناشی از عملکرد خود بازرگان و اشتباهات محاسباتی و خرید و فروشاست که « ورشکستگی به تقصیر». شکل دوم، ندارد

د که که تاجر دهاست که به دلیل سوت نیت، حیله و تقلبی رخ می «ورشکستگی به واسطه تقلب». اما سومین قسم این بحث، مظنه بازار است

تالش ما در اداره تصفیه این بوده که واحدهای تولیدی حتی  و مجازات هم دارد. شودبه کار برده است و وی از این منظر مجرم شناخته می

ارگران با تا اشتغال ک دادیمه میرهای مربوطه را به اجاتی کارخانهپس از اعالم ورشکستگی نیز به فعالیت خود ادامه دهند. در این راستا ح

 ها نباشد.رو نشود و خسران این بحث متوجه آنمشکل روب

د که بر گردش مالی کسب و کار بازرگانان نظارت داشته باشد و بازرگانان چنانچه با اختالل وشمشخص یک سیستم حمایتی شود می پیشنهاد

توانند موضوع را با ما در میان بگذارند تا بدچار مشکل گردید،  هارو شدند و نحوه تسویه دیون آنو دشواری در عملکرد اقتصادی بنگاه خود روبه

 اقدامات پیشگیرانه و ابتدایی انجام پذیرد و از تعمیق یافتن مشکالت جلوگیری شود.

شود. اما نباید می ، فرد ورشکسته تلقیفعالیت صرف توقف باقانون تجارت  412عنوان کردند مطابق ماده  آقای رجایی پور نماینده دادگستری

های شخص برگشت خورد اعالم ورشکستگی کند. باید ارزیابی کلی از وضعیت تاجر داشت و با توجه به اوضاع و اگر فقط یکی از چک مثالً

 رفیرا تاجر مع در مواردی برخی افراد خوددر حقیقت عدم تعادل بین دیون و دارایی ورشکستگی است. احوال کلی او را ورشکسته اعالم کرد. 

های مالی در قانون اجرای محکومیت 3کنند که در اصل نیستند و در صدد این هستند که حکم ورشکستگی بگیرند تا بتوانند از اعمال ماده می

کنند و به محض های خود را از دسترس خارج میاموال و دارایی ،افراد برای اعالم ورشکستگی کنیممی مشاهدهها در این سالامان بمانند. 

شود برابر همین دیون، اموالی در اختیار این های بعدی مشخص مینمایند. حال آنکه در بررسیمواجهه با بعضی دیون، اعالم ورشکستگی می

سازی های افراد را تسهیل نماید تا در این حوزه شفافساز و کاری اندیشیده شود که روند شناسایی اموال و دارایی امید است افراد بوده است.

 زم انجام پذیرد.ال

علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه، نظر به توسعه اقتصادی و خانم مهندس 

ایران : اقدام صورت گرفته از سوی اتاق ایران برای کاهش رتبه ندفناوری در جهان، افزایش پدیده ورشکستگی دور از انتظار نیست، عنوان کرد

آید که باید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی ای به شمار میدر شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی قابل تقدیر است و این مقوله

ها، لیستی تهیه شد که در آن صنایعی را که به واسطه اجرای این طرح حتما دچار مشکل و در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه سامان بگیرد.

شدند را احصات نمودیم. در حال حاضر نیز باید توجه داشته باشیم که اگر نرخ ارز به سمت واقعی شدن سوق پیدا کند، باز هم گی میورشکست

ها و تصمیمات بر عملکرد و ورشکستگی احتمالی شوند. از این منظر، بررسی تبعات اجرای طرحشماری از صنایع ما با تعطیلی مواجه می

اگر روند اعالم ورشکستگی به درستی انجام گیرد و این شاخص در کشور ما اصالح شود،  آید.ضرورت به شمار می واحدهای صنعتی، یک

هایی که ایم تجارب حاصل شده در پروندهآماده توانیم به بازگشت کسب و کارهای شکست خورده به چرخه فعالیت در آینده امیدوار باشیم.می

 ا برای غنای این اقدام پهوهشی در اختیار اتاق قرار دهیم.اند ربه کمیته بحران ارجاع شده

مورد این مصوبات اجرایی  200مصوبه بوده و بیش از هزار و  600که ماحصل آن یک هزار و  برگزار شدجلسه ستاد تسهیل 112 سال گذشته

ای قوانین پیشبرد کار را را درنیامده و بعضا پارهورشکستگی واحد بوده، به مرحله اج یشده است و مابقی یا در دست انجام است یا چون در فضا
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شان حل مشکالت و ها ما را به راهکارها و حتی قوانینی منطقی برساند که نتیجهبرگزاری این نشستبایست می اند.با دشواری مواجه کرده

 های موجود باشد.اصالح ضعف

 دند:به شرح ذیل اعالم نمو سپس حاضرین جلسه نظرات خود را

 باید سریعتر اعالم شود تا بقیه با او معامالتی انجام ندهند که با مشکل مواجه شوند. ر کسی در شرف ورشکستگی استاگ -

 .. داریم مانع ایجاد فضای مناسب کسب و کار سالم است. .ها وقوانینی که ما در دارایی، بیمه، بانک -

های قانونی مجددا وارد های الزم و حمایتمتوقف و پس از آموزشورشکسته برای مدت زمانی فعالیت واحد در کشورهای پیشرفته  -

 شود. امید است در کشور ما هم اصالحاتی در این زمینه صورت گیرد. می چرخه تولید

 تاأمیندر چهار محور واردات، صادرات و امور گمرکی، بانک، بیمه و  نیازهای قانونی بخش صنعت دوم این جلسه مجموعه مشکالت و در بخش

محترم کمیسیون صنعت مطرح و مورد تبادل نظر اعضای دو کمیسیون واقع گردیاد  توسط دبیر اجتماعی، امور مالیاتی و مباحث دولتی و ملی

 .قرار گیردشورای اسالمی مجلس اعضای کمیسیون صنایع و معادن از سوی کمیسیون صنعت اتاق در اختیار  تا

 

 

 

 

 

 

 :جلسه نیحاضر

محسن  ،محمد رجایی پور ،عبداهلل یزدانبخش ،احمد اننی اعشری، علی چشمی ،سید امید طباطبایی ،امیرمهدی مرادی ،رضا حمیدی آقایان:

رضا  ،علی شریعتی مقدم ،حبیب قوی پنجه ،علیرضا دربان نانی ،محمدرضا رحمانی ،سیدمحمدعلی موسوی فرد ،علیرضا نصیری ،شادمان

 علیرضا کیوانی ،دمهران مرش ،هادی نبی زاده ،محمدمهدی ناصری ،خواجه نائینی

 فاطمه آستانی ،اکرم زین الیان ،مرجانه عابدی ،مریم عرفانی ،ظریف پورمریم  ،راضیه علیرضایی ها:خانم

 

 :جلسه غایبین
 ،منصوریان ،مقامی ،مظاهری ،مرید احمدی ،کامالن ،قاسمیان ،فیاض ،سقات رضوی ،زیبایی ،حکیمیان ،چمنیان ،اسحق آبادی ،ابراهیمی آقایان:

 شامل ،هرمز زاده ،پورنعیمی  ،مهدیزاده

  :مصوبات جلسه
ت اعضای دو کمیسیون در مطالب ارائه شده کمیسیون صنعت جهت طرح در جلسه با اعضای جمع بندی و اعمال نظرا .1

محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و لحاظ در پیوست تفاهمنامه شورای گفت و گوی دولت و بخش 

 خصوصی استان و کمیسیون مذکور


