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 دستور جلسه 

 استان  تشکل های اقتصادیصنعتی و اقتصادی طرح موضوع مشکالت .  1

 . استماع صحبت های آقای محسن رضایی، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور2
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 دولت -الف
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نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدین خرم  1

 خانم اشراقی نماینده  استان   مدیریت و برنامه ریزی   سازمان  رئیس محمد فرشکاران  2

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان علی اصغر عباس زاده  3

  حاضر  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   رئیس صابر پرنیان  4

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  حسین فتحی 5

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  اکبر فتحی  6
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  حاضر  استان )یا معاون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

  حاضر  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د
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 وضعیت حضور
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  غایب  شهردار تبریز آقای هوشیار 1

  حاضر  استان  اسالمی  شورای  رئیس شهرام دبیری 2
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 آقای ابراهیمی  نماینده  (دبیر و سخنگوی شورای استاناستان ) مرکز کشاورزی و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس یونس ژائله  1
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  غایب  استان   مرکز  اصناف  اتاق  رئیس میرحبیب هاشمی 3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل  یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های  هیأت مدیره شرکت رؤسای   یا عامل مدیران )
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  غایب  مدیرعامل شرکت کاشی تبریز  صمد حسن زاده  1

  حاضر  رئیس انجمن انبوه سازان استان  جمشید برزگر  2

  غایب  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3

  غایب  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  حاضر  شرکت شکوه بناب   رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5
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  حاضر  اتحادیه بنکداران مواد غذایی تبریزرئیس   ی باحجب محمد  نیدحسیس 8

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوع تبصره    توضیح:

نام و نام خانوادگی  "درج ـشده و در ـستون بعدی،    "نماینده  "کلمه ،  "وـضعیت حـرور"در ـستون  ،  "وگوی دولت و بخش خـصوـصیجلـسات ـشوراهای اـستانی گفت

 معین گردد.  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 معاون اقتصادی رئیس جمهور محسن رضایی 1

 معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان آقای یوسف زاده 2
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 اطالعات استانکل  اداره   نظریآقای   3

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری محمد کالمی 4

 مدیرکل اداره امور مالیاتی استان عیسی اورج زاده 5

 مدیرعامل شرکتشهرک های صنعتی استان مرتری نیرومند 6

 مدیرکل اداره استاندارد استان آقای فرشی 7

 مدیرعامل شرکت گاز استان سیدرضا رهنمای توحیدی 8

 عرو هیات نمایندگان اتاق علی سالک نجات 9

 شرکت حوله برق المع علی اکبر برق المع 10

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق مسعود بنابیان 11

 رئیس اتحادیه کشاورزی استان آقای آقاباالیی 12

 صادرکنندگان فرش استانعرو اتحادیه   آقای هریسچیان 13

 رئیس انجمن نساجی و پلیمر پالستیک استان سید حسن پروینی 14

 رئیس انجمن فوالد استان کریم رحیمی 15

 رئیس انجمن پیمانکاران استان جواد تقی پور 16

 رئیس خانه معدن استان آقای نوروزی 17

 رئیس انجمن قطعه سازان استان آقای پایدار 18

 داروسازان استانرئیس انجمن   آقای یزدانشناس 19

 مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی استان بشیر جعفری 20

 رئیس انجمن مجتمع های تفریحی استان محمدعلی عالقه بند 21

 نایب رئیس انجمن صنایع همگن فلزی استان ابوالفرل شوقی 22

 نماینده شرکت خدماتی شهرکسلیمی محمد ارجمندی 23

 دبیرخانه شورامشاور   مصطفی بهنیا 24

 مشاور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 25

 نماینده شرکت فوالد امین آقای نایب درختان 26

 رئیس انجمن حمل و نقل بین المللی استان آقای باراندوزی 27
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 دبیر انجمن صنایع غذایی استان رضا جعفری 28

 رئیس انجمن آرد استان آقای غالمی 29

 رئیس انجمن خدمات فنی مهندسینایب   آقای اعتماد 30

 عرو هیات نمایندگان اتاق یوسف حسینی 31

 دبیر انجمن صنایع غذایی استان رضا جعفری 32

 رئیس انجمن قطعه سازان و ... یونس اکبرپور پایدار 33

 رئیس انجمن داروسازان استان حجت اهلل یزدانشناس 34

 دانشگاه علوم پزشکیعرو هیات علمی   محبوب نعمتی  35

 مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از بخش کشاورزی بشیر جعفری 36

 استان  یهمگن فلز  عیانجمن صنا  سینائب رئ یابوالفرل شوق 37

 شرکت شیرین عسل آقای برهانی 38

 دبیرکل اتاق بازرگانی تبریز مهدی قهرمانی 39

 استانسازمان مدیرت و برنامه ریزی   شاهین فتحی 40

 مدیرعامل شرکت ساتین تن کیمیا محمد حسن حمدی نژاد 41

 رئیس پژوهشگاه اداره استاندارد فرزانه انصاری 42

 پژوهشگاه اداره استاندارد مریم جلیلی 43

 شرکت سهند جام احد محبوبیان 44

 شرکت تراکتورسازی آقای قبادیان 45

 شرکت ایلکین آقای قالیچه باف 46

 شرکت آناتا جواد سالک نجاتمحمد   47

 انجمن مجتمع های رفاهی آقای اجمالی 48

 سازمان مدیریت و برنامه کریم عابدینی 49

 مدیرعامل شرکت آهن فوالد جهان سیروس همتیان 50

 شرکت آهن فوالد جهان عقیل خانی 51

 مدیرعامل شرکت آذرپاک تهران محمدکاظمی نژاد 52
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 سازمان صمت استان آرش نگهبان 53

 و معدن استان  خانه صنعت آقای سلطانی 54

  آقای صالحی 55

 صنایع غذایی حام نادر خادم 56

 اتحادیه کارگزاران گمرکی آقای امیر میران 57
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 مشروح  مذاکرات 

ی: وـص ورای گفتگوی دولت و بخش خـص تاندار و رئیس ـش به خصـو  والدت با سـعادت   ه،یشـعبان امیا کیبا عرض تبر   عابدین خرم، اـس

رت بق عبان و هم مهیاهلل االعظم، ن هیحـر اپیش   کیعرض تبر  نطوریـش ع  دیع پیـش تان  دیـس روران عز  یباـس ر زینوروز، خدمت همه ـس در  نیو حاـض

ه و عرض خ ر آقا  ژهیمقدم و  ریجلـس ائ  ی دکترمحـر ن رـض اد  یمحـس تیر  یمعاون محترم اقتـص هدا، مدافعان،   فیالـس هیو بق  یجمهور اـس همه ـش

وختگان انقالب و نظام مقدس جمهور الم  یفرماندهان و دلـس ایی  زیارت آقای  .یاـس هدا  ادی رـض و  ـش هدا به خـص ورائ یهمه ـش   ، یآقا مهد یعاـش

 یکه برا یبه خون خفته ا  یها اللهو همه آ  یتجالئ  یعل  دیـشه  ،یخراز  دیـشه  ،یحـسن باقر  دیزاده، ـشه عیـشف  دیـشه  انیاغچی  دیآقا، ـشه دیحم

  ی آقا  زنده می کند.،  نمودند اءیکـشور اح نیانقالب در ا  نیکه امام  یراه مقدـس  یرا قربان  زـشانیعز  یکـشور جان ها  نیاـستقالل و عزت و عظمت ا

ایی ان  رانیملت ا  نیدر ب یا ژهیو  گاهیجا  رـض   یبه قول مقام معظم رهبر  دارد.انقالب خون دادند، خون دل خوردند   یداریپا  یکه برا  یو همه کـس

به اـستحـرار   دیبا، هـستند.  کنند  یم  تیفعال  یمقابله با جن  اقتـصاد  یکه برا  یگذاران و کـسان  هیو ـسرما  دکنندگانیتول  یافـسران جن  اقتـصاد

رت عال انم ما    یحـر ور را در تبر  یبازرگان  یاتاق ها نیاز فعالتر  یکیبرـس تم   یمجموعه اطالعات نیا  یها  تیبنده قبال هم از فعال .میدار زیکـش داـش

  زانیعز  نیخدمت ا  قرار گرفته و  یمحترم جمهور اســتیو ر  یحرــرت عالمورد اعتماد  که به عنوان خادم،    یماه  میمدت چهار و ن نیدر ا  یول

رما یفعال و جد اریبـس  یبخش خـصوـص کی قتایحق  ،مه ادیرـس ان   هیو هرآنچه که در مال و ـس و   دیحوزه تول کـشور در یاعتال یدارد برا وجودـش

و اـست ـشروع ـشده    یدر حوزه رـشد اقتـصاد یو حرکت جد  یـشکوفائ کیکار آورده و الحمد اهلل در اـستان   یو تجارت پا  یبازرگان ،یگذار  هیـسرما

ــت ـمانیو پ   ـثاق یم زانیعز  نیآنـچه ـما ـبا ا   چگونهیـبدون ه  یدولتبخش   ـبا این عزیزان خواـهد بود.  یبخش دولت  همراهی تـمام ـقد، همـکاری و  میبسـ

محترم  اسـتیو ر  یحرـرتعالهمانگونه که و انشـاهلل    یدکار آ  یبا اعتماد کامل پا یرا فراهم کرده تا بخش خصـوصـ ریمسـ یسـن  انداز  ایبهانه  

الحمداهلل باـشد.  کـشور   نگین درخـشان  یگذار هیاو ـسرم  دیو تول یاقتـصاد  ابعاددر تمامی   تواند  یم یـشرق جانیاـستان آذربا انتظار دارد،  یجمهور

تان حرکت نیا در ت  آغاز  های موثری اـس ده اـس تان  . لیکنـش رفت اـس ه راهبرای پیـش ع نیا  که میکرده ا هیته ینقـش ه راه وـض مطلوب و  تینقـش

، ابالغ کرده اسـت زدهمیکه دولت سـ  یاهداف  نماییم. بر اسـاستالش    دیبا بوضـع مطلو نیبه ا دنیرسـ  یدهد. برا  یما نشـان م  یاهداف را برا

تی اقدامات الزم را جهتیبا اد ـس د اقتـص د   یباال یرـش ال آ برایهفت درـص ال ها  ندهیـس تان   یبراتی  آ  یو ـس ممکن  حرکت نیاانجام دهیم.  اـس

تک وارد یها  دیجد  عیـصنا و به  میرا فعال کن هیهمـسا  یرهاو کـشو یمرز  یپلماـسید. در این راـستا بایـستی  یبخش خـصوـص  با فعالیتمگر   ،ـستین

 .  میشو

که   یمتناسـب با اهداف میدولت بتوان یاقتصـاد  میو ت  یحرـرت عال  یها  یکه با راهنمائ  میدواریدر اسـتان وجود دارد و ما ام  زهیانگ نیالحمدهلل ا

حد   نی. من در هممیشده، برخوردار باش فیتعر  به اهداف دنیو رس  یدرـشد اقتصا یبرا  یمحمل کیرا به عنوان    یاتاق بازرگان  ـشده اـست، فیتعر

 برد. میشما استفاده خواه یو رهنمود ها  شاتیها، فرما یصحبت خواهندکرد در آخر از راهنمائ زانیکنم، عز  یبسنده م

و   یدکتر رـضائ  یجمهور جناب آقا  اـستیمقدم خدمت معاون محترم ر ری: ـضمن عرض خزیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ، یمیابراه ابوالفتح

ه، رین جلـس و ه  یاز آقا  حاـض الک نجات عـر اد  ندگانینما  اتیـس ادراتیکه جوا یاتاق و فعال اقتـص اد  یز ـص یاری  یو اقتـص ا   بـس را به خود اختـص

 .میکن  یدعوت م یخوشامدگوئ یبرا به عنوان پیشکسوت در اشتغال استان دارند  یسزائ هدادند و سهم ب

و ه یعل ال  نجات، عـض اسـتان    دکنندگانیتجار و تول ع،یخوشـحال و خوشـوقتم که در جمع صـاحبان صـنا اریبسـ  اتاق: ندگانینما  اتیـس

رق  جانیآذربا تم  یـش انیاز ا  یندگیو به نماهـس اد  ـش تیر یمقدم محترم معاون اقتـص ائ  یجناب آقا  یجمهور اـس ن رـض ته و  یرا گرام  یمحـس داـش

ــور  مینما  یمقدم عرض م  ریخ ــ همانیم نیا. حرـ ــال و در جمع همکارانم به فال ن  یانیپا  یرا در روزها زیعز اریبسـ با   دوارمیامو  گرفته  کیسـ
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و برکت بوده و  ریاقتـصاد و ـصنعت اـستان منـشاء خ یبرا  یجمهور  اـستیر یدولت محترم خـصوـصا معاونت محترم اقتـصاد  یها  تیو حما  یهمراه

ال  ال قبل آ  شیپ ـس ائ ی. جناب آقامینمائ  غازرو را بهتر و پر رونق تر از ـس تین دهیپوـش  یبر کـس یدکتر رـض اد با    نیکه ا  ـس ربازان جبهه اقتـص ـس

کالت و تحر توار و با اراده پوالد  یها میوجود مـش نعت  یخود ادامه م  تیبه فعال  نیظالمانه، محکم و اـس اد ـص ور بچرخد.  یدهند تا چرخ اقتـص کـش

 راهگشا باشد.    ریپا گ وحرور شما در جهت رفع موانع و مشکالت دست   دوارمیام

به عنوان واحد   ازدهمیبار   یامـسال براانتخاب ـشده و  ـصادرکننده نمونه کـشور  به عنوان  بار    دهدر گذـشته   .باـشد  یـسال م  85ـسابقه کارخانه آناتا  

  دانم   یمخود   فهیکنم. وظ  یکردم که در حرور دوستان از شما تشکر م  افتیدست مبارک شما مدال افتخار صادرات در  کشوری ازنمونه   تولیدی

برخوردارند و   یراز جرات کمتکم  اـستانی به دلیل اختیارات  محترم  نیمـسوول  متاـسفانه  گردد.با اوامر ـشما حل  دوارمیام  که را مطرح کنم یمورد

مـشکالت کارخانجات رفع   دیفرمودند با یـسال مقام معظم رهبر یابتدا . درکمتری دارند  مـساعدتحل مـشکالت  یبراات  در زمان مراجعه به ادار

ود، ا ت و با نیـش خن در حکم قانون اـس تانی تفوی  اختیارات  به ادار  دیـس ودات اـس ب و کار مرتفع گردد. داده ـش ورت  نیرایدر غ   تا موانع کـس   ـص

ـسخنم  ز،یـضمن تـشکر مجدد از ـسفر و حـرور ـشما در تبرخواهد بود.  عیو در برابر ـصاحبان ـصنا یمقام معظم رهبر  ـشاتیبرابر فرما رد یمهر یب

 خود قراردهند. یها، مشکالت و خواسته ها تیفعال انینکته نظرات خود شما را در جر  انیبا ب  یکنم تا دوستان گرام  یرا کوتاه م

 استان یاقتصاد یتشکل ها یو اقتصاد یطرح موضوع مشکالت صنعت (:1دستور جلسه )

تعداد   ـشهیباـشد و هم  یمکـشور ـصادرات محور    یاز اـستان ها  یکی  آذربایجان ـشرقی  ـصنعت و معدن اتاق:  ونیسـ یکم  سیرئ ان، یبناب مـسعود

که ـصادرکنندگان با آن مواجه هـستند    یاز مـشکالت  یکیبا این وجود .  انتخاب می ـشوند جوز ـصادرکنندگان نمونه کـشوریاز ـصنعتگران ما    یادیز

پار  مانیبحث پ  دبا  یم  یو نحوه رفع تعهد ارز  یارز  یـس ک  دیارز حاصـل از صـادرات با  نکهی. در اـش   سـتی یبا لیکن .سـتین یبه کشـور برگردد ـش

  یارز   یاـستهایـس یدولت ـضوابط اجرائ  یاقتـصاد  یبعد از جلـسه ـستاد هماهنگ 1400در مهرماه    یدر نظر گرفته ـشود. حـررتعال زینموجود  طیـشرا

ادرات و مد  یبرا یو تجار عه ـص ارا اریکه بـس  دیابالغ فرمودرا واردات   تیریتوـس ادرکنندگان باز   مـشکالت از یتوانـست گره بزرگ  یبود و م هگـش ـص

اسکند.   ادرات کاال نماواردکنن چنانچه  این ابالغیه،( 4)  ماده براـس ابقه واردات )که در   تیوداز محد  تیعالوه بر معاف  ،دیده اقدام به ـص قف و ـس ـس

 شانیواردات ا یمعادل آن صادرات به سقف اعتبار  ایارز از محل صادرات خود   نیتام  هیشد( هنگام ثبت سفارش تحت رو  یلحاظ م  دیبا کیبند  

امل نهاده ها  یافزوده م ود که ـش اـس  یکاالها  ،یدام  یـش طه ا ه،یمواد اول  ،یاـس د  یم دیاجزا و قطعات بخش تول  ،یواـس در   دیفرمود  تی. در نهاباـش

د.1ماده )  یها تیچارچوب اولو افه خواهد ـش امانه جامع تجارت مرکز  ( اـض فانه تا امروز در ـس عه تجارت ا متاـس ت نیتوـس ده اـس  .مورد اعمال نـش

ادرک یبرا یحت قف واردات   همچناننندگان  ـص اسـس رف و پروانه تول  بر اـس امان  یلحاظ م دیمـص کل ـس ود. البته به نظرم مـش د  یم یا  هـش که   باـش

 یبرا . صادرکنندگانها واردات خود را انجام دهند  تینظر گرفت محدود که انجام دادند بدون در یصادرات  یصادرکنندگان بتوانند در مقابل تمام

صــادرات  انجامندارند بعد از   یمواد معدن  ایو   یمیاز پتروشــ یکه اســتفاده ا  یعیاز صــنا  یلیدر عمل خ  .ندارند نیجز ا یچاره ا  یرفع تعهد ارز

تی ارز بازار آزاد یبا ادرکننده به واردکننده پرداخت م یا ارانهیدر واقع    هزار تومان به دولت پرداخت کنند. 21 متیرا به قـس ند.  ک  یهـست که ـص

رتعال نیدر ا  میدواریام تور کار قرار دهید  یمورد حـر وـص  اقدامات الزم را را در دـس ادرات بخش خـص ل از ـص   ، ی با مواد کان طمرتب  ریغ   یتا ارز حاـص

 خود به فروش رسانده و استفاده کند. هیمواد اول  نیتام متیبتواند ارز خود را با ق ،یمیو پتروش یفلز

نـساجی و پلیمر پالـستیک اـستان  در حال حاـضر عمده مـسوله انجمن  اـستان:  یرالـست مریو رل یانجمن نـساج  سیرئ ، ینیحـسن ررو  دیسـ 

در رابطه با پنبه و   یادیز یلیپس کمبود خ  در کشـور داریم.هزار تن پنبه  70حدود  هزار تن پنبه مصـرفی،   180از   .باشـد  یم هیمواد اولتامین  

 شیو افزا عیصــنا  یریجهت رقابت پذ میاســتدعا دار .نشــده اســت لیآن تســه تکه متاســفانه واردا در حوزه نســاجی وجود دارد مینخ پنبه دار

به   کیمواد اـستراتژاولیه در کـشور واردات این  مواد  نیاتولید   شیجهت افزا یزیتا برنامه ر  دیاتخاذ کن یداتیتمه  ،یکاریاز ب  یریـصادرات و جلوگ

هیل گردد. رف  تـس نا  مرهایپل یدر رابطه با مواد مـص اج  عیدر ـص ا پروپ  ینـس وـص ر قدرت تام یمیپتروـش  لن،یمخـص نا ازین  نیها در حال حاـض را  عیـص
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رقابت   جادیباعث اانجام می گیرد و   یچکانعرضـه قطره    ها  یمیپتروشـ  ردیکار صـورت گ یرویاحفظ اشـتغال و ن  بهانه  به متاسـفانه  لیکن  .دارند

 یداخل عیصنابرای تامین مواداولیه   میشوند. استدعا دار  یمتررر م یدست ریز عیصنا  یو واحدهاپتروشیمی ها شده   یو سودجوئ  زارمکارانه در با

باشـد که شـما   یمسـائل خا  م  یکسـریبه علت   نیو ا  اسـتمواد در خارج از کشـور ارزانتر از داخل کشـور   یبرخ  متی. قر گیردقرا تیدر اولو

 خود ادامه دهند.    تیبتوانند به فعالپایین دستی   عیتا صنا  نمایید.مسائل را مرتفع  نیا اتخاذ تصمیمات دیتوان یم

حار دار  یمناطق آزاد م  یمورد بعد تـر د همانطور که اـس ال    10ق آزاد به مدت مناط  .دیباـش تریب  ایـس تند. این برخوردار    یاتیمال  تیاز معاف  ـش هـس

  ع یرا در ـصادرات و عرـضه محـصوالت ـصنا مریو پل  ینـساج  عیرقابت ـصنا  ـشده وو مناطق آزاد   یاـصل  نیـسرزم نیرقابت ناـسالم ب  جادیباعث ا  تـصمیم

 دهد.    یداخل کشور کاهش م یمیپتروش یردستیز

وع بعد ور  در مورد   یموـض اد  یها  زنیرالزوم حـر د  یم  یاقتـص ادیباـش فانه رایزنان اقتـص ورهادر  . متاـس ا  یکـش ع  اریبـس نیز هیهمـس عمل  فیـض

کند. بهتر اسـت    جادیداشــته باشــد و توازن ا یاقتصــاد  یتشــکل ها  ریو ســا  یبا اتاق بازرگان  نزدیکی ســتی ارتبا یبا یاقتصــاد  زنیرا  .کنند یم

  یکـشور   یو اقتـصاد یدیبا مراکز تول یقو  یبتواند با روابط اجتماع   تاها در آن بخش اـستخدام ـشوند    پلماتید نیخالقتر  ن،یفعالتر  ن،یتر باهوش

تقر م د در ارتبا  بوده و اطالعات هفتگ  یکه در آن مـس ادی  یباـش ادی نیز تا    .ارائه دهد به فعالین اقتـص ادرات به آن  بتوانندفعالین اقتـص تر ـص بـس

 نمایند.  یبطور کامل شناسائ داخل را  ازینوکشور 

تان:  سیبرزگر، رئ  دیجمشـ  ازان اـس ار دارید،    انجمن انبوه ـس تحـر د   30از    شیبهمانگونه که اـس د  20از    شیو ب  ینگینقددرـص تغال  درـص اـش

و   یپروژه ملاز این هزار  60که تعداد   در کشــور داریمتمام    مهیپروژه نهزار  87بالغ بر در حال حاضــر   باشــد. یمربو  به حوزه صــنت احدام م

متاـسفانه   در آذربایجان ـشرقی می باـشد.  باـشند  یم لیتعطاـست، ـسال   15  از آنها تا  یادیزتمام که تعداد    مهیپروژه ن 1574. اـست یاـستان  یمابق

پروژه ها در  نیارزش ا کهی. در حالنمی گیردصـورت   یو بهره ور  یرداربهره ب چگونهیحوزه ها بلوکه شـده اسـت و ه نیدر ا  یادیز  یمل هیسـرما

ور  تکـش یار زیاد اـس رما  دیبا قرار نمی گیرد؟پروژه ها   چرا نقدینگی های موجود در اختیار .بـس ود تا ـس تر الزم آماده ـش ها به طرف پروژه ها    هیبـس

 نیامر باعث از ب نیا  شـان را دریافت نمی کنند.مطالباتنشـات گرفته و متاسـفانه    یالیکاهش ارزش ر عمرانی از مانکارانی. مشـکالت پ ابدیسـوق 

حوزه شــده اســت. عدم پرداخت به موقع مطالبات   نیاز ا هیخود و خروج ســرما  تیحوزه فعال رییشــرکت ها و به تبع آن تغ  یرفتن اعتماد عموم

حاضر اجرایی   دستگاه هایاز  چکدامیه.  تقلیل پیدا کندشرکت ها    یرتبه هاو ایجاد نشودو کارکرد   یاعتبارات استان امکان استفاده ازباعث ـشده  

رفتند.   شیپ  زین یتا مرحله ممنوع الخروج و  همکاران مسدود شدهاز    یاموال برخ یحت  .در مقابل مطالبات همکاران ما تهاتر انجام دهند ستندین

  ونیلیم 20از   شیهزار هکتار بافت فرســوده در کشــور و ب  70مشــکالت وجود دارد. با وجود   نیا زیندولت   یکیدر رابطه با بحث ســامانه الکترون

 اقداماتی انجام نشده است. بایستی اقدامات الزم در این خصو  صورت گیرد. ن،ینش هیحاش

و ه  ان، یـس یهراحد   ادرکنندگان فرش: هیاتحاد رهیمد  اتیعـض تباف اهمانگونه که اطالع دارید.    ـص ور ا ران،یفرش دـس   رانیپرچم دوم کـش

  ی هنوز حل نشـده و به بهانه ها  اسـت سـال 42بافان مدت  یقال مهیبمتاسـفانه شـناسـند.   یم زیرا با فرش و فرش را با تبر  رانیا  ایاسـت و در دن

دگان را ابطال م مهیب مهیب  ،یناعادالنه و واه ده کارگران قال مهیهزار نفر ب 85  . تمامی این اقدامات باعث گردیدهکنند  یـش عف به   یبافیـش تـر مـس

 . شده است  یبافیقال  یمجتمع ها  یلیامر باعث تعط نیو ا  یابدهزار نفر کاهش   40کمتر از 

ت. یارز مانیپ مورد بعدی بحث  کل مواجه کرده اـس ت که فعالین این حوزه را با مـش ادرا  کهیبه طور اـس ال  ت ـص تباف در ـس  کیاز ، 73فرش دـس

ت دهیدالر رـس ونیلیم 50دالر به کمتر از   اردیلیو هفتصـد و چهل و پن  م  اردیلیم د صـادرات فرش خواهد   یارز مانیحذف پ  لذا  .اـس باعث رـش

 .  بود
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مواجه شده است و در صورت اجرا  با اعتراضات جامعه فرش  است که  یفرهنگ رامیمسازمان انتقال فرش دستباف به یموضوع بعدی در خصو   

 داریم. یمحترم جمهور  استیفرش دستباف تحت پوشش ر . دراین راستا پیشنهاد تشکیل سازمان  مشکالت این صنعت بیشتر خواهد شد.

باـشد    یفرهنگ رامیفرش، ـسازمان م  یرـسد که قرار اـست متول  یبه گوش م  یی: زمزمه هازیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ، یمیابراه ابوالفتح

ورت جا  نیکه در ا تقل  افت،یخواهد  لیفرش تقل  گاهیـص ازمان مـس ت که ـس تینظر ر ریز یبهتر اـس د تا بتوان  یجمهور  اـس ترده  میباـش به ابعاد گـس

 .  میابیصادرات دست 

مقام    یذخائر معدن  لحاظاز    ؛ آذربایجان ـشرقیاعالم کنم    دیمعدن در اـستان با  تیاهم  انیب یبرا خانه معدن اـستان: سیرئ  ، ینوروزـسلیمان 

ور ور در   کیو   را داراـست  یاول کـش تان  این پنجم ذخائر کـشف ـشده کـش رقی    یمعدن  نیاز نظر فعال  قرار دارد. همچنیناـس ه  آذربایجان ـش جزو ـس

از متاسـفانه    .طلبد  یرا م  یاسـتان ژهیو  اراتیژه دولت و اختینگاه وش اسـت. با عنایت به ظرفیت های موجود، توسـعه این بخاسـتان برتر کشـور 

  ن نیز نباید فراموش گردد. معاد میمستق ریاـشتغال غ   که دارند  میهزار نفر اـشتغال مـستق 8  اـست. این معادنمعدن فعال    448  ،یپروانه معدن 812

تا  نهادیپ در این راـس وول به  ژهیو  اریاخت تفوی   ـش تان نیمـس ر   را داریم. اـس اختار در حال حاـض ت و ا یا فهیمعادن وظفعالیت  ـس عقب باعث   نیاـس

ود.  یماندن کارها م تاندار و ت  یآقا زهیبا تالش و انگ  ـش ان،یاـس د مه نهیزم مـش ده اـست  ایرـش ان مـشکالت این بخش  ـش لذابا تفوی  اختیار به ایـش

 مرتفع شده و شاهد توسعه این حوزه خواهیم شد.

برای معادن ایجاد مشکل کرده است، قوانین یکسان برای معادن کوچک و بزرگ می باشد که موجب اجحاف برای معادن کوچک مورد بعدی که 

 شده است. چنانچه قوانین و مقررات معادن و کوچک و بزرگ تفکیک گردد، امکان رشد معادن کوک نیز مهیا خواهد شد.

تانداراـستان خواـسته   اـست که مس ـسونگون در ارتبا  با   مورد ـسوم تا آقای اـس که  نـستیما ا  دگاهیدارند. د یا  ژهیتالش و می باـشد. در این راـس

تانبخش   نیا  تیریاگر مد تان  به اـس ود و  اـس اختیزارائه ـش نا  ییها  رـس ت  نییپا  عیاز ـص ود   یم  جادیا یدـس  رهیباعث تحول خواهد بود. ذخکه  ـش

هیمس در مقا  یماده معدن ا  ـس اف م یلیها خ رهیذخ ریبا ـس وول  یباالـست و دور از انـص تان  نیباـشدکه مـس ند.    نیا  تیریمد  ریدرگ  یاـس وع نباـش موـض

موضـوع  نیبه ا میتقاضـا دار  خواهد شـد.حل  یاحتبر  ،که صـددرصـد سـهام آن مربو  به مس باشـد  یبه شـرکت یدفتر یبا واگذار این موضـوع

 داده شود.  ژهیو تیاهم

اورز  سیرئ  ، یجعفر ریبشـ  عه بخش کـش ندوق توـس تان: یـص اورز  اـس عه بخش کـش ندوق توـس تان یـص ندوق غ   ،اـس کل  250با    یردولتیـص تـش

د.  عمده ندوق آذربا  می باـش رق جانیـص وا  یـش ندوق ها گرید یـس ته جهت واردات نهاده ها  یـص ال گذـش ور در چند ـس کرده   دایورود پ   یدام  یکـش

اـست   یتن محـصوالت کـشاورز ونیلیم 5/5  یدارا . اـستانـصادر کرده اـست.  گرید یارا به کـشوره یاـست و امـسال ده هزار تن محـصول کـشاورز

 100 اقلحد  شیافزا  ی. از شــما تقاضــادر مقابل با آن کمی باشــدصــندوق    هیســرما لیکن  .هزار باشــد 500از بیش آن   یالیارزش رکه شــاید  

 ما به شماست.   دیو ام دیدار یاقتصاد تجربه طوالن. شما در میدار حمایت از بخش کشاورزیصندوق   هیسهم سرما یاردیلیم

اورز نیبزرگتر کل بخش کـش تان تامین یمـش ت تبر  یآب م  اـس ته جهت انتقال آب رودخانه ارس به دـش ال گذـش د. در چند ـس هرها زیباـش  یو ـش

ال  یول  ـشتدا  یکیریف ـشرفتیپ  %90فاز اول انتقال آب تا ـسقف    اقداماتی ـشده اـست.   مجاور پروژه   نیفاز دوم ااـست.   که راکد مانده  ـستیچند ـس

تـشکیل داده اند. برای حل   یجلـسات زین  یفرمودند و مقامات ارـشد اـستان  دیپروژه بازد نیبار از ا نیاـستاندار چند یدارد. آقا  یبه منابع مال  ازین زین

 .  ی باشدمبودجه   نیتام مشکل آب استان، این پروزه بایستی عملیاتی گردد. لیکن اجرای آن نیاز به

فانه قف   متاـس تان بانک   یاعتبارـس د  یم  اردیلیم 12الی  10های اـس . دیخر یمغازه ا زیتبر هیحاـش توان در ینم یمبلغ حت نیبا ا کهیدر حال  .باـش

ــ  اردیلیم 10  یباال یپروژه ا چنانچه ــته باشـ ــادی   میماه ها به تهران مراجعه کن  دیبا.  میداشـ و این امر موجب اتالف وقت و انرژی فعالین اقتصـ
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ا دارگردد.   می قف اعتبار  میتقاـض تان را )حداقل به   یبانک ها  یـس تان اردیلیم 50اـس ادی اـس عه اقتـص کوفائی و توـس اهد ـش ( تقویت گردد ت اـش

 گردیم.  

 2امسال حدود    کهیدر حال  دهند.اختصا    یبخش کشاورز یبرادرصد اعتبارات خود را   25بانک ها    تصویب گردید گذشت  یسال ها نیدر قوان

نکرده   یگذار هیسـرما یدر بخش کشـاورز %5 یسـال گذشـته حت  40در  ی. بانک کشـاورزمیکرده ا  افتیاعتبارات در یاز بانک کشـاورز درصـد

ت.  فانه اـس اورزمتاـس ت  یبخش کـش ده اـس د مظلوم واقع ـش ته  هو این امر باعث ـش ه دهه گذـش تائ  تیجمع  %63در ـس در   دگانندکنیو تول یروـس

   برسد.درصد   29الی  27به  یبخش کشاورز

را   ایدن 10مقام    کهیداـشته بطور  یخوب اریرـشد و ـشتاب بـس  ریدهه اخ  کی یـصنعت فوالد کـشور ط  انجمن فوالد اـستان:  سیرئ ، یمیرح میکر

تانه تاب آور  خود اختـصا  داده را بهکـشور را  ینرخ ارز آور  نیباالتر  یمیدارد و بعد از نفت و پتروـش داده   شیکـشور را افزا  یاقتـصاد  یو حد آـس

تان ما ن ت. در اـس وـص تیظرف نیااز  زیاـس ط بخش خـص ده    یتوـس تفاده ـش ت و نزداـس رما حوزه  نیدالر در ا  ونییدو مل کیاـس ده   یگذار هیـس اـش

به این اســتان را  %8کشــور و از نظر صــادرات  دیتول %15اســتان واقع شــده اســت و حدود   نیکشــور در ا یفوالد  یتعداد واحدها %24 اســت.

 اختصا  دارد. 

  ا یو   یمرکز  رانیخود را ا هیمواد اول  دیباـشد و متاـسفانه با  ینم  یاـستان ما آهن  یمعدن  هیباـشد. پا  یم هیمواد اول نیتاماین حوزه مـشکل  نیمهمتر

ــکل مربو  به عملکرد بورس م  نیبخش ا نی. عمده ترمیکن نیاز کرمان  و جنوب تام ــد. ما با  یمش مرتب و   یزیخود برنامه ر دیتول یبرا  دیباش

کند. از معدن تا شـمش در   یاعالم م  یبورس هر لحظه دسـتورات متفاوت کهیدر حالتا بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.    میباشـ  هداشـت  یمدون

   .باشد  یم یفوالد مربو  به بخش خصوص رهیزنج یباشد و حلقه انتهائ  یم یبخش خصولت اریاخت

هزار تن  5800عرـضه در بورس حدود    لکلیکن ـشده اـست.  دیتول  لگردیتن م ونیلیم  5/8و حدود   ن ـشمشت  ونیلیم 15حدود    ریماه اخ 11در 

چنانچه این شرایط ادامه .  باشد  یمدرـصد   71  لگردیو مدرـصد   38ـشمش در بورس  دیبوده اـست. ـسهم عرـضه از تول لگردیتن م  ونیلیم  6ـشمش،  

وـص  یبه اندازه کافپیدا کند و  ود بخش خـص ه نـش تی واحدهای خود رایبا  یعرـض ر  لیتعط  ـس تان کند. در حال حاـض رواحدهای فوالدی اـس   بی با ـض

 . است  یوشمصداق خام فر نیامی کنند که    تیدرصد فعال 30الی   20 یبهره بر

ال اخ مش با م نیمارج  ریدر دو ـس ت و ا %8 لگردیـش ده اـس را نیـش ت که مواد اول یطیدر ـش .  میکن  هیو کرمان و هرمزگان ته زدیاز   دیرا با  هیاـس

 یـسود هیحاـش  رهیکل زنج یاگر برا میدهد. تقاـضا دار یما را نم  ازیمقدار کفاف ن نیو ا  می کنیم نهیهز تومان 600الی   500  دیبا لویک کی یبرا

حلقه آخر    ینظر گرفته ـشود و برا ها در  یخـصولت یبرا یدرـصد 40الی   30ـسود   نکهینه ا  .ـسود عادالنه باـشد  هیحاـش  نیا  ـشود  یدر نظر گرفته م

 .  میباش یفروش متهم به گران  تیبرسد و در نهادرصد   8باشد به   یم یکه بخش خصوص

تاندار و آقا یاز آقا ا  یکالم  یاـس وول ریو ـس کر میاجازه ندادند در ن نکهیاز بابت ا  نیمـس ود تـش ال گاز ما قطع ـش اول  مهیدر ن  یول  .کنم  یمه دوم ـس

اجازه ورود به بحث احدام    یدر خصـو  برق به بخش خصـوصـ میکن  یم شـنهادی. پ میداشـت  یلیبرق، تعط  یروز به علت قطع 50سـاز به مدت  

به ـشبکه وـصل ـشوند و از   دیکنند با  یاحدام م  روگاهیکه ن  یکه کـسان  نـستی( در حال حاـضر روال ایرا دهند )نه با بخـشنامه و قانون فعل  روگاهین

 فوالد را ندارد.  دیبخش تول ازیکفاف ن کهیدرحال  .کنند یداریآنجا خر

عنوان شده است که  هیابالغ   نیدر ا  دیـصادر کرد هیابالغ   یمورد جنابعال  نیدر ا .اـست  یمورد ـسوم اـسترداد ارزش افزوده ـصادرات محـصوالت فوالد

ادرات تحویماه به مح  ا کیدر عرض   ناد و مدارک ـص ود  یدارائ  لینکه اـس ترداد با ،ـش ورت گ  دیاـس ورت  در .ردیـص تان ما ا  کهیـص اتفاق   نیدر اـس

 طلب دارند.    اردیلیم 500الی  400حول و حوش  1400تا   08از سال استان  یفوالد  یو واحدها ردیگ یصورت نم
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مش   چنانچه ال رقم ـش اب کن  را  99ـس رما 70الی    60 میحـس د ـس ت. وزارتخانه عنوان م یفوالد  یواحدها هیدرـص  کف  دیکند با  یبر باد رفته اـس

 .میهنر کرد میداشته باش  تیفعال تیظرف %30با   یو صادرات و رکود اگر حت میبا توجه به تحر کهیحال رشود د  تیعرضه رعا

از مـشکالت ـصنعت ما    یکی.  فعالیت می کنندـصنعت در ـصنعت خودرو   72از   شیب اـستان: یانجمن قطعه ـساز  سیرئ  دار، یاکبررور را ونسی

شــده اســت. درخواسـت   یریباال و عدم رقابت پذ  یو مصــرف انرژ  نییپا یباعث بهره ور که  باشــد  یم  یآالت و تکنولوژ  نیفرســوده بودن ماشــ

 .  خواهد شدافراد متخصص  یریامر باعث رونق صادرات و بکارگ نی. امیدار یورود تکنولوژ یژه برایو تیو حما یحیارز ترج صیتخص

از  مورد دیگر عدم واردات ماشــین آالت به دلیل بخشــنامه وزارت صــمت که به موضــوع ســاخت داخل ماشــین آالت تاکید کرده اســت. برخی

اسـت. همانگونه که   اندهماه در گمرک م  نیچند داخلسـاخت  مورد نیاز واحد خود را واردکرده اند. لذا به دلیل موضـوع  یآالت  نیهمکاران ماشـ

ال حاـضر ـصنایع کـشور در زمینه ماـشین آالت و قطعات موردنیاز به خارج وابـسته هـستند. چرا که واحدهای تولید ماـشین آالت اطالع دارید در ح

تفاهم   پیـشنهاد ابطال بخـشنامه وزارت ـصمت و احیایداخل کفاف نیاز را نمی دهد و ابا تکنولوژی های برخی از کـشورها قابل مقایـسه نیـست. لذا  

 را داریم. 24/02/1399و وزارت صمت   نامه فی مابین گمرک

 . میداشت یادیز نیخصو  مراجع نیمهم است و در ا یدیتول یواحدها یمورد آخر برا  :زیتبر  یاتاق بازرگان  سینائب رئ  ، یمیابراه ابوالفتح

  ی ارزان به خارج کـشور و گران فروـش  یخام فروـش  ـصنعت آلومینیممـشکل    :یو مهندسـ   یانجمن ـصادرکنندگان فن  سینائب رئ  اعتماد، جواد  

واحدهای  ران،یدر بورس ا  ومینیـشده آلوم نییتع متیبراـساس قکـشور اـست که موجب مـشکالت بـسیاری برای این ـصنعت ـشده اـست. در داخل 

ــله نرخ ن  یمان. زندکن  یم  هیتهاولیه  قیمت جهانی موادگرانتر  درصــد  5داخلی   بر یگذار  هیپاو   ومان بودهزار ت  4الی   3و ثنا، حدود   مایکه فاص

اس نرخ ن اس ثنا    یو رفع تعهد ارز مایاـس د.بر اـس کل خاـص  انجام می ـش ر . لیکنمطرح نبود یمـش اس ـس در حال حاـض تیبراـس اتخاذی   یها  اـس

  کـشورها می گردد. عدم رقابت این ـصنعت با دیگر  نیـست و این باعث  قابل جبران    درـصد برای ـصنایع 5 و   دهیتومان رـس  500الی   400به  قیمت

داده ـشده اـست. تقاـضا    تیمختلف ارجح عیدر ـصنا  ومینیدـست آلوم  نییهزار کارخانه پا 4الی   3به منافع    دکنندهیتول 4به عبارت ـساده تر منافع  

 . میکن نیمحصول خود را تام گرید وراز کش ستییبادر کشور ارزان  یبا وجود انرژ لیکه به چه دل کنید یریگیموضوع را پ   نیا میدار

  ر یـسا  ،یفوالد  ،یمیپتروـش  ،یـشگاهیپاال  یواحدهامبنای گاز مـصرفی  ـصراحتا اعالم کرده  که  1400قانون بودجه   (1)یبند ) ( تبـصره  بر اـساس  

  ومینیمحـصول فلز آماده آلوم  وم،ینیدـست آلوم  نییپاـصنایع خواهد بود. ما به عنوان    یمیخوراک پتروـش%30 یفلز  یها  یفلز و کان  دکنندگانیتول

 40  رایو اخ  درـصد 30جزو تعرفه   و میـشو  یو ... محـسوب م یفوالد  ایکننده فلز و   دیتول لیبه چه دل  م،یده  یـشکل م  رییکرده و تغ  یداریرا خر

 .برابر شده است 20گاز نسبت به اسفندماه گذشته   نهیهزبا این اقدام وزارت صمت   .میشد درصد

رکت ها ور  یمهندـس  یخدمات فن  یـش رکت م  که در خارج کـش ات ـش ن انج  دیبا  .کنند  یدر مناقـص ه    ایتعهدات  امحـس رکت در مناقـص مانت ـش ـض

. صندوق ضمانت توسعه صادرات باشد  ینم  ریداشته باشند که در حال حاضر عمال امکان پذ  یداـشته باشند و در بانک خارج از کشور حساب بانک

  ویژه به این موضوع را داریم. یدگیدرخواست رس که موجب مشکالت برای این حوزه شده است. دارد یبا وثائق باال و عملکرد کند زین

 دیدر امر تول  یاـستراتژ  یجزو اـستان ها  یـشرق جانیآذربا  همانگونه که اـستحـرار دارید  :یکارگزاران گمرک رهیمد  اتیعـضو ه  ، یرانیامهرداد 

ها    ونیفرسـوده شـده و به حالت مرگ کام یرانیا  یها  ونیکاممی باشـد. متاسـفانه  اسـت. لذا حمل و نقل به روز یکی از مولفه های بخش تولید

ت. از   لیتبد ده اـس تور دادند از کا 6ـش اله اروپائ  5  یها ونیمماه قبل دولت محترم دـس ود  یـس ور وارد ـش ورت امکان برا .به کـش   ی اتیعمل یدر ـص

تاندار محترم و آقا نیـشدن ا چون    .اقدام کنند ونیو فروش کام دیبردن رانت خر نیجهت از ب یالتیتـشک  جادیدر خـصو  ا  یکالم  یموـضوع، اـس

 یماتیمورد تقاضــا دارم تصــم نیکند. در ا  یم  مرــاعف نهیهز نهزار توما 800الی  700کند بالغ بر   یداریخر ونیخواهد کام  یکه م یراننده ا
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ــود که راننده ها بتوانند بدون ن ــطه، با نامه ا  ازیاتخاذ ش ــقا  م  یونیخود در برابر کام یاز طرف انجمن برا  یبه واس وارد   یونیکنند کام  یکه اس

 تا هم ناوگان حمل و نقل بروز گردد و هم از اتالف سوخت جلوگیری شود.  کنند

قبل از  و روـسیه اـست.  جانیآذرباو وـصل به خط ریلی   جلفا یلیراه آهن ر  یبازگـشائ  موـضوعی مهمی که برای اـستان و کـشور حائذ اهمیت اـست ،

کاهش   حمل و نقل نهیهز ردیکار انجام بگ نیبود. اگر ا  رانیا  یبگرفت و جلفا به عنوان دو  یصـورت م  قیطر نیحمل بار از ا ،یشـورو  یفروپاشـ

از آن عبور  شــمیواقع شــده اســت که جاده ابر  یطور رانیا  یایجغراف  خواهد یافته و در قیمت تمام شــده محصــوالت نیز تاثیرگذار خواهد بود.

لذا با اتخاذ   باشـد. با عنایت به اینکه از لحاظ امنیتی مشـکل نداریمامنیت جاده و نوسـازی ناوگان می  از این جاده   موثر  کند. الزمه اسـتفاده می

 تصمیماتی در راستای نوسازی ناگوان حمل و نقل کشور، توسعه قابل توجهی در زمینه اقتصاد کشور را شاهد خواهیم شد.

لطان تان: سینائب رئ ، یـس نعت و معدن اـس چون    یسـهولت کسـب و کار اسـت. موارد  ،یگذار هیدر سـرما رگذاریاز عوامل تاثیکی    خانه ـص

و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد. لذا با حذف استعالم های غیر ضروری  مشکل  جادیباعث اغیر ضروری که متعدد و   یاستعالم ها

 گام بسیار مفیدی در سرمایه گذاری خواهیم داشت.  

ه، بخشــنامه های خلق الســاعه می باشــد که باعث خروج ســرمایه گذارن دیگر موردی باعث ایجاد مشــکالت عدیده برای فعالین اقتصــادی شــد

 خارجی و عدم ایفای تعهدات فعالین بخش خصوصی در مقابل آنها می شود.

    آقای محسن رضایی؛ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور استماع صحبت های (:2دستور جلسه ) 

ماه شعبانیه بویژه میالد با سعادت حررت ولیعصر را به شما کارآفرینان عزیز، افسران جبهه  ایام  ی:  جمهور  استیر  یمعاون اقتصادمحسن رضائی،  

جن  اقتصادی ایران اسالمی تبریک عرض می کنم. خوشحال هستم که فرصتی شد پیشنهادات و نظرات شما را بشنوم. خوشبختانه برادر عزیزم 

و کارآفرینان کشور هستند و به طور جدی مسائل را دنبال می کنند و تمام    سردار خرم فرد عالقه مند به پیشرفت و تقویت بخش خصوصی

  مسائل مطرح شده را یادداشت کردند. من هم نظرات شما را یادداشت کردم و مطمون باشید تک تک این موارد را پیگیری خواهیم کرد. شما به

یش تصویب و ابالغ کردیم، این گام اول اصالحات تجاری می باشد و  ماه پ   قانون تجارت و مقررات و ضوابط جدید تجارت اشاره کردید که چند

گام های بعدی نیز در راه است. تجارت نقش مهمی در تولید و در ترانزیت کشور و درآمد ملی کشور دارد. اگر کشور ما صادرات محور باشد  

طریق ترازیت کشور نیز افزایش پیدا می کند. لذا درآمد ملی و  ترانزیت نیز بیشتر صورت می گیرد و درآمد ملی نه تنها از صادرات خود بلکه از  

ه  ثروت ما به صورت مراعف افزایش پیدا می کند. در دوران صفویه به دلیل کاروانسراها و جاده های امنی که درست شده بود ایران را تبدیل ب

. بعد که ریل اهمیت ه بودندی بخار و کشتیرانی جایگزین جاده شداین ثروت تا زمانی ادامه داشت که کشتی ها  . راه ترانزیت منطقه کرده بود  چهار

جاده ابریشم بوجود آید. ایران همیشه از صادرات و ترانزیت، خط ریلی در  متاسفانه نتوانستیم جاده ریلی را به نحوی توسعه دهیم که    .پیدا کرد

 این مزیت نسبی ثروت آفرین بی بهره شدیم.   سال اخیر از 200الی  100ولی متاسفانه طی . ثروت عظیمی به دست می آورد

پایانه ها، حمل یکسره، نمایشگاه های بین المللی، مراکز تجاری در خار ج،  بنابراین ما اصالحات تجاری را جدی گرفتیم نه تنها مقررات بلکه 

از این  کشور شروع کردیم. بخشی    که در  می باشد اصالحات تجاری    زهای اقتصادی که شما به درستی اشاره کردید، یک منظومه بزرگی ا رایزن

اصالحات اساسی در تجارت   نیز برعهده شماست از جمله بازاریابی، ایجاد گروه های صنعتی، برند سازی که باید دست به دست هم داده وحرکت  

  ا چندین میلیارد دالر افزایش داده و می توانستیم ثروت تبریز ر  ، سال پیش ریل میانه به تبریز به جلفا هم می رسید  5کشور بوجود آوریم. اگر  

جهی بیکاری را کاهش دهیم. چرا به این ترانزیت و جاده و صادرات اهمیت داده نمی شود؟ چون یکی از حلقه های مفقود شده اقتصاد ایران، بی تو

 به صادرات و ترانزیت و وصل شدن به بازارهای بین المللی می باشد.  
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روع شده که از تجارت آغاز کرده و جدی هستیم. لذا هر پیشنهادی داشته باشید مثل پیمان سپاری و تعهد  یک سری اصالحاتی در این دولت ش

امکان   که  البته در مورد آنها بحث کرده و شرایط را می سنجیم  . چه از این پیشنهادات داشته باشید ما با آغوش باز می پذیریم  ارزی که گفتید، هر

ر و یا دیرتر عمل شود. اینظور نیست که برای همه موارد نسخه یکسانی داشته باشیم. این موارد باید در نقشه راه  دارد برای برخی از کاالها زودت

 اقتصادی که داریم جایگذاری شود.  

مسوله ساختار بودجه دولت را به طور جدی پیگیر هستیم ساختار بودجه دولت هم به بخش خصوصی و مردم آسیب زده و هم به دولت آسیب 

. در این خصو   هزار میلیارد تومان می رسد  800ه است. اگر اوضاع به همین روال پیش رود تا پایان این دولت کسر منابع بازنشستگی به  زد

به بعد به آرامی به وضع پایدارتری خواهیم    1405  سال  را شروع کردیم و بازنشستگی به صورت پایدار در کشور حل خواهد شد و از  اتاصالح

 رسید. 

سال پیش شروع شده و هنوز ادامه دارد. تورم در نوع خود نوعی مالیات می باشد که از    50که از    دوم خلق نقدینگی در کشور می باشدموضوع  

اقشار مختلف مردم گرفته می شود و اقشار محروم بیشتر مالیات می پردازند و اگر دولت به آنها کمک نکند جبران تورمی نخواهند داشت. در 

ای گذشته دالرهای نفتی به بانک مرکزی داده می شد که با این کار پول معینی از طریق بانک مرکزی وارد بازار می شد و پول پرقدرتی  دولت ه

باعث ایجاد تورم شد. وزارت نفت حق ندارد دالرهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. از دیگر مسائل، موضوع یارانه ها می باشد سالی صد    کهبود  

نیاز به اصالحاتی دارد. از اصالحات مورد نیاز دیگر، صنعت سازی می باشد که    کهارد دالر یارانه می دهیم ولی اصراف یا قاچاق و .... می شود  میلی

چون در این مورد صنعت گردشگری   .در این مورد به کمک شما نیاز داریم. صنعت چیزی غیر از کارخانجات صنعتی و محصوالت صنعتی می باشد

تنها صنعتی که بعد از انقالب در ایران راه افتاده، صنایع دفاعی می باشد. در پتروشیمی نیز پیشرفت  .  نیز داریم که جزو خدمات می باشد صنعت  یا  

 داریم ولی بیشتر خام فروشی می باشد.  

نفت، فوالد و پتروشیمی را نیز خام فروشی  کشورهای کره و آلمان با مواد اولیه پتروشیمی ما دو هزار محصول تولید می کنند. پس ما عالوه بر  

می کنیم چون که صنعت سازی صورت نگرفته است. شهر تبریز می تواند چند تا از این صنعت های مهم ایجاد کند که میلیاردها دالر درآمد  

باعث ناراحتی بود. یکی دیگر بالتکلیف سال تعطیل بوده و    12داشته باشد. از ماشین سازی، چرخشگر و ایدم بازدید کردم یکی از این کارخانه ها  

مانده؛ با وجود اینکه ماشین آالت همین ماشین سازی نوسازی نشده است ولی سرمایه عظیمی می باشد و می توان با همین ماشین سازی صدها  

اینست   بیانگرفته بود. این ها نوآوری های خوبی صورت گر و  ایجاد شده چرخشگر پیشرفت قابل توجهی  در واحد کرد. تاسیسکارخانه در ایران 

که ایران می تواند به یک جهش صنعتی بزرگ دست یابد مشرو  بر اینکه کارآفرینان به سمت صنایع حرکت کنند و با اجتماع و هلدین  سازی 

د و در اینصورت دولت در  و برندسازی به صنعت سازی اقدام کنند. با اینکار اقتصاد کشور و قیمت گذاری و صادرات در اختیار شما قرارمی گیر

اختیاراتی داده شود.  نقش هدایتگر و حامی عمل خواهد کرد. بسیاری از بخشنامه ها نیز باید تعطیل شود. موضوع آخر اینکه باید به مناطق کشور  

به  سپرده های آذربایجان    درصد   58میلیارد می باشد به نظر شما این بدتر از تحریم آمریکا نیست؟ به چه دلیلی باید    10اینکه سقف تسهیالت  

سپرده ها اینجا توزیع  درصد    60در اینجا بماند؟ این موضوع قفل کردن اقتصاد کشور می باشد. حداقل  درسد  %42تهران اختصا  داده شود و  

م دهیم. این مورد توانیم جهش های بزرگی انجا  شود، با همان سقف پیشنهاد شما موافقیم. با قفسی که برای اقتصاد و تولید درست کردیم نمی

 نیز باید جزو اصالحات باشد که حکم روائی اقتصادی بنامیم.  

ا تقاضای  نکته آخر اینکه باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم. اقتصاد نیاز به ثبات دارد ولی سیاست در ایران نمی تواند ثبات داشته باشد. از شم

مصمم هستیم کارهای با دل و جراتی انجام دهیم و    ،بی که جناب آیه اهلل رئیسی دارندکمک داریم. با حمایت مقام معظم رهبری و با نظرات خو

از گذشته بر سر ما ریخته که باید با یک دست کارهای روزمره شده  بدون ترس از کسی اقتصاد را اصالح کنیم. مشکل اینست که مشکالت انباشته  

مردم و هم از شما تقاضای کمک داریم تا در ایجاد منفعت   ی را انجام دهیم. ما هم ازرا انجام دهیم و با دست دیگر به طور جدی اصالحات اساس
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

  یاقتصاد   یتشکل ها   یو اقتصاد  یطرح موضوع مشکالت صنعت

 استان 

مقرر گردید موضــوعات مطروحه در این جلســه طی نامه ای از ســوی اســتاندار  

محترم اـستان به معاونت اقتـصادی رئیس جمهور ارـسال و از ـسوی معاون محترم  

 با اولویت بندی موضوعات بررسی و اقدامات الزم مبذول گردد.  

 موضوعات:

ــتا .  1 ــی خارجی و مرزی در راس ــاد در حوزه دیپلماس ی  حمایت از اقتص

 توسعه صادرات استان و کشور 

  ملی اقتصاد دست به دست هم دهیم. من حامل پیغام آیه اهلل رئیسی نیز هستم که سالم ایشان را به شما برسانم و از جناب آقای خرم و آقای 

. انشاهلل این جلسات را ادامه دهید و نظرات خود را به ارائه دهید ما هم نظرات شما آل هاشم نماینده عزیز مقام معظم رهبری نیز تشکر می کنم 

و از بنده پیگیری می کنند. برخی از موارد بیان شده باید به    نظر خواهیم داشت. این موارد را آقای خرم یادداشت می کنند  را در اصالحات در

 سرعت حل شود و برخی نیاز به زمان دارد.  

   استماع صحبت های آقای عابدین خرم، استاندار و رئیس محترم شورا: (:3دستور جلسه ) 

با صحبت های دقیق و نگرش بلندی که به موضوع اقتصاد عنایت فرمودید انشاهلل موضوعات مطرح شده    عابدین خرم، استاندار و رئیس شورا:

کشاورزی   ،34صنعت    درصد،  56خدمات    استان حوزه. در بحث ارزش افزوده  را جمع بندی کرده و برای پیگیری به دفتر شما ارسال می کنیم

از حررت عالی درخواست قابل قبول نمی باشد.    می باشد. ذخائر معدن ما در کشور اول می باشد با این ارزش افزوده درصد    2و معدن    درصد  8/7

نفت و فراورده های نفتی استان آذربایجان  ،  نطور در اولویت دادن معادنداریم با توجه به نقشی که در کارگروه معدن دارید در جذب سرمایه و همی

 .  انجام گیرداقدامات الزم شرقی 

درخواست دوم اینکه صنایع و معادن بزرگ استان مثل مس، سرمایه های خود را در تهران در بانک های تهران متمرکز می کنند که اگر در  

ن و منابع مالی پشتیبانی از تولید خواهد داشت. حمایت از تکمیل زیرساخت های ترانزیتی شرق و  نقش مهمی در گردش مالی استا ،استان باشد 

 ایفای نقش کند.  غرب( - غرب، آذربایجان شرقی می تواند هاب لجستیک )باالخص در حوزه ریلی شرق 

اختیاراتی ندارند. حمایت از اقتصاد در حوزه دیپلماسی خارجی در بحث تسهیالت، بانک های استان در همین حد اختیارات دارند و بیشتر از این  

و مرزی که ابالغ دولت هم بوده خواهشمندیم دیدبان اقتصادی در وزارت خارجه برای توسعه صادرات کشور و برای تقویت بسترهای صادراتی  

بتوانیم به رشد مدنظر و اقتصاد قابل قبول و بهبود  ی شما  ها  منظور شود تا انشاهلل ما نیز در استان به صورت جدی دنبال می کنیم تا با راهنمایی 

با تشکر از عنایت حررت عالی و توضیحات و از همه عزیزان تولید کننده و اقتصادی   برسیم.فرای کسب و کار در شان و منزلت مقامی استان  

ی خوب در کشور اول شده است با راهنمائی هائی که  استان به دلیل جلسات و پیگیری ها و مصوبات خیل  شورای گفتگویکه باید اعالم کنم  

نقش ارزنده خودش را رسیده و  کیفی تر در ابعاد مختلف اقتصادی استان    حررت عالی داشتید امیدواریم این اتاق در سال آینده به مراتب بهتر و

   نماید. ایفا
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 صنایع و معادن بزرگ استان مثل مس به استان . واگذاری مدیریت  2

رقی جهت .  3 رق و غرب، آذربایجان ـش اخت های ترانزیتی ـش تکمیل زیرـس

 ایجاد هاب لجستیک باالخص در حوزه ریلی شرق به غرب

ن ـشرقی  اولویت دادن معادن، نفت و فراورده های نفتی اـستان آذربایجا.  4

 در جذب سرمایه

  یبرا  یو تجار  یارز  یها اســـتیســـ یضـــوابط اجرائ  1(4)  مادهاجرای    .5

ابالغی    1400مورخ مهر ماه ســال   واردات  تیریتوســعه صــادرات و مد

  ســـامانه جامع تجارت مرکزمعاونت اقتصـــادی رئیس جمهور با اصـــالح 

 جهت دستورات ابالغی توسعه تجارت

 برای تامین مواد اولیه صنعت نساجی. تسهیل در واردات پنبه  6

 . حذف قیمت گذاری دستوری و مهندسی عرضه در بازار بورس  7

فارت ایران در 8 . توجه ویژه به حرـور رایزنان اقتصـادی زبده و متخصـص در ـس

 کشورها  

 . پرداخت مطالبات پیمانکاران عمرانی در اسرع وقت9

 م استان  . اهمیت ویژه به طرح های بالتکلیف و نیمه تما10

 . برنامه ریزی جهت بازسازی بهسازی بافت فرسوده شهرهای استان11

 . درخواست تشکیل سازمان فرش زیر نظر ریاست جمهوری12

 . توجه به مشکل بیمه قالیبافان13

 . تفکیک قوانین و مقررات معادن کوچک از بزرگ14

ورای معادن  15 اـستان( در راـستای اتخاذ  . ارائه اختیارات بیـشتر به مـسوولین )ـش

 تصمیمات مقتری

ــهیالت به 16 ــتانی و توفی  اختیار برای ارائه تس . افزایش اعتبار بانک های اس

 فعالین اقتصادی

 اختصا  بودجه جهت انتقال آب ارس به دشت تبریز.  17

 
وابط اجرائ 4ماده   -1 تیسـ   یـض ادرات و مد یبرا  یو تجار یارز  یها اـس عه ـص ورتی  :واردات تیریتوـس ابقه  در ـص قف و ـس ادرات کاال نماید، عالوه بر معافیت از محدودیت ـس که واردکننده اقدام به ـص

قف اعتباری واردکننده، برای  ادرات به ـس ادرات خود، معادل آن ـص فارش تحت رویه تامین ارز از محل ـص طهواردات نهاده واردات، هنگام ثبت ـس ی، مواد اولیه، واـس اـس اورزی، کاالهای اـس ای و  های کـش

 ( اضافه خواهد شد1های ماده )اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت
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 یاز بخش کشاورز  تیصندوق حما  هیسهم سرما  شیافزا  یتقاضا.  18

 واحدهای فوالدی استان  ارزش افزوده  مالیات بر  استرداد  .  19

. حذف دســتور رعایت کف عرضــه واحدهای پایین دســتی فوالدی از ســوی  20

 وزارت صمت  

برنامه ریزی جهت تقســیم ســود عادالنه بین واحدهای باالدســتی و پایین  .  21

 دستی فوالد

تفاهم نامه فی مابین گمرک و   ابطال بخـشنامه وزارت ـصمت و احیای.  22

 24/02/1399وزارت صمت 

هیل مجوزهایو    یحیارز ترج صیتخـص.  23 و فناوری    یورود تکنولوژ تـس

 نوین به واحدهای تولیدی

ــمولین پرداخت  24 ــت مشـ  40. حذف واحدهای ریخـته گری آلومینیم از لیسـ

 درصدی گاز مصرفی ارائه شده توسط وزارت صمت  

نحوی که   کاهش قیمت تمام شــده آلومینیم بهاتخاذ تصــمیم در خصــو   .  25

 رقابت واحدهای داخلی با واحدهای خارجی ایجاد گردد.امکان  

 . اتخاذ تصمیماتویزه جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای26

ــایی خط27 ــمال غرب به راه آهن  راه آهن جلفا    . بازگشـ ــل راه آهن شـ و وصـ

   هیو روس  جانیآذربا

. حذف اسـتعالمات غیر ضـروری مجوزهای کسـب و کار در راسـتای توسـعه  28

 سرمایه گذاری داخلی و خارجی

   

 


