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 آذربایجان شرقی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 بازرگانی تبریز اتاق  محل نشست:   18  ساعت خاتمه: 16  ساعت شروع : 01/02/1400  تاریخ جلسه : 84  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 پیش از دستور 

 در حال حاضر استان یاقتصاد طیو شرا  هاتیدرصد با ظرف  8 یبه نرخ رشد اقتصاد  یابیامکان دست یبررس  -

 دستور جلسه

 (گردید.)به دلیل محدودیت وقت به جلسه بعدی موکول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  1400گزارش عملکرد سال .  1

ش  رکت    24/01/1401/م مورخ  24658/52بخش  نامه ش  ماره  موض  وع    ش  تیاش  تلال و مع  یگندم برا  یداخل متیق  شیاز افزا  یتبعات ناش    . گزارش  2

 رانیا  یدولت  یبازرگان  یمادرتخصص

 بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکالت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان.  3

 بخش خصوصی. نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و 4

 دولت -الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(  عابدین خرم  1

  حاضر  استان   مدیریت و برنامه ریزی   سازمان  رئیس محمد فرشکاران  2

  حاضر  اقتصادی و دارایی استانمدیر کل امور   بهروزی واقف   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

  حاضر  استان  یهابانک   هماهنگی  دبیرکمیسیون عادل غالمی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  نماینده مجلس  غالمرضا نوری  1

  غایب  نماینده مجلس  حسین حاتمی 2

 قوه قضائیه -ج 
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 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 نماینده( )حاضر/ غایب/  
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استان )یا معاون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

  حاضر  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب  شهردار تبریز یعقوب هوشیار 1

  غایب  استان  اسالمی  شورای  رئیس شهرام دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

  حاضر  (دبیر و سخنگوی شورای استاناستان ) مرکز کشاورزی و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس یونس ژائله  1

 آقای رحیمی  نماینده  مرکز استان   تعاون  اتاق  رئیس میرحیدر سیدیعقوبی  2

 آقای صدیقی  نماینده  استان   مرکز  اصناف  اتاق  رئیس میرحبیب هاشمی 3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل  رؤساییا  تعاونی و خصوصی برتر های  هیأت مدیره شرکت رؤسای   یا عامل مدیران )

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام  

 خانوادگی نماینده

  حاضر  مدیرعامل شرکت کاشی تبریز  صمد حسن زاده  1

  حاضر  رئیس انجمن انبوه سازان استان  جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3

  حاضر  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  غایب  شرکت شکوه بناب   رعاملیمد یبیمحمدرضا طب 5

  حاضر  استان   یو دامپرور   یکشاورز  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد ییکسا  یمحمدعل 6

  حاضر  استان   انیمصرف فرهنگ  یها  یتعاون  هیاتحاد  رعاملیمد حداد   رسول 7

  حاضر  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تبریز ی باحجب محمد  نیدحسیس 8

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

ادگی  نام و نام خانو"درج ش ده و در س تون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وض عیت حر ور"در س تون  ،  "وگوی دولت و بخش خص وص یجلس ات ش وراهای اس تانی گفت

 معین گردد.  "نماینده



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 چهارمینو  هشتادصورتجلسه و مصوبات فرم 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 رئیس مجمع نمایندگان استان محمدحسین فرهنگی 1

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری محمد کالمی 2

 معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی   خانم اشراقی 3

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مسلم نجفی  4

 دبیر انجمن صنایع غذایی استان رضا جعفری 5

 عرو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محبوب نعمتی 6

 رئیس انجمن قطعه سازان استان یونس پایدار 7

 انجمن آرد استانرئیس   غالمرضا غالمی 8

 دبیرکل اتاق بازرگانی تبریز مهدی قهرمانی 9

 سازمان صمت استان آرش نگهبان 10
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 مشروح  مذاکرات 

 در حال حاضر استان یاقتصاد طیو شرا هاتیدرصد با ظرف 8 یبه نرخ رشد اقتصاد یابیامکان دست یبررس (:1پیش از دستور )

و اش تلال  انیدانش بن  ؛دیعنوان س ال تول  ارا ب  س ال جدید  مقام معظم رهبری مطابق هر س ال،اتاق:   سیگفتگو و رئ یـشورا  ریژائله، دب ونسی

قرار داده و با کمک به س   رلوحه  را این موض   وع   اهمیت تولید از دیدگاه ایش   ان می باش   د. بنابراین بایس   تی  انگریب  کهمعرفی نمودند   نیآفر

 برداریم.در تولید و اشتلال   گام بزرگی عیصناو دیگر   کوچک  یو استارت آپ ها انیدانش بن  یها شرکت

ص نایع اخایر معدنی، اراض ی کش اورزی، جاابه های گردش گری و  ک، یتیاز لحاظ ژئوپل  یش رق جانیهمانطور که دوس تان مطلع هس تند اس تان آاربا

بس یار باالیی دارد پتانس یل های    "یغذائ  عیص نعت چرم و کفش و ص نا ،یقطعه س از ،یس از نیماش   ،یزتراکتورس ا  ،یمیفوالد، پتروش "مادر نظیر 

 کمک شایانی کند.استان درصدی   8تحقق رشد اقتصادی  درکه می تواند  

به نس بت رش د بهتری   س ال های این دهه در اغلب  آاربایجان ش رقیکه  می رس یمبه این نتیجه   90  دهه  یاقتص ادرش د روند  بررس ی جدول    با

بخش   توانایی  گویایاین تجارب در واقع  آغاز ش د نیز ادامه داش ت.   ی ظالمانه علیه ایرانکه تحریم ها  97؛ این روند در س ال اس ت  هکش ور داش ت

 در مقابل بحران ها می باشد.   استان خصوصی

از منابع کل کش ور به  یدرص د 5/2منابع     یتخص  ، ش رایط مناس بی دیده نمی ش ود.اس تانحال حاض ر   یاقتص اد  یش اخ  ها یبررس لیکن در 

س وال    یجانیز کل کش ور   ی تولید اس تان ازدرص د  60 یبهره ور  نیانگیم. اس ت  نییپا اریاس تان بس  یدرص د 8/4  تیبا جمع  س هیاس تان در مقا

همچنین  . اس تکش ور    کل  یدرص د  72  تس هیالت  درص د در مقابل 55در اس تان    التیپرداخت تس ه  نیانگیم ،یآمار بانک مرکز  بر اس ا دارد. 

در اس تان از درآمد کم و فش ار هزینه   ناش ی درص د از تورم کش ور که 5و باال بودن تورم بیش از کل کش ور  ی اس تان ازدرص د 68درآمد    نیانگیم

  می باشد، نگران کننده است.

 در شرایط موجود استان تاثیرگذار می باشند: رگذاریموضوع تاث  پنج

 مرتفع خواهد شد.انتقال آب ار   با اولویت قرار دادن یکی از مسائل مهم استان است کهصنعت  ازیمورد نو آب آب شرب   نیتام.  1

کش ت به  تیممنوع  دلیلبه که    اس تیکی دیگر از موض وعات مهم اس تان نیز   هیاروم اچهیدر حاش یه  یهزار هکتار اراض  300حدود    هیحاش .  2

متری حاش یه دریاچه ارومیه آب ش یرین وجود دارد و و در اطراف تبریز   60این در حالیس ت که در عمق ش ده اس ت.  لیتبد زرعیلم    یها نیزم

ی اطراف ها نیو تمام زمگردد  می جادیها ا اچهیشهر ها در اطراف در نیباتریزدر کل دنیا   ؛الزم بهذکر است  متر می باشد. 5نیر عمق چاه ها تا 

  تجربه ها استفاده کرد.   نیاز ا  دیبا می گردد که  لیقابل کشت تبد  یها نیبه زمدریاچه ها  

کرده  اول کش ور   یجزو اس تان ها  و غیره اخایر قابل توجهی دارد که اس تان را تینیس  نیمس، طال و نفلمعدنی نظیر  مواداز لحاظ . اس تان ما  3

و   و درآمد و طرح توس عه اس تان ندارند  اتیدر پرداخت مال ینقش   واش ته ی بهره مند از این منابع در اس تان ما حر ور ندش رکت ها لیکن. اس ت

ثبت ش وند تا در س هم توس عه   یاس تان یداخل  ییش رکت ها  س تییبا راس تا  نیدر ااین معادن به اس تان ما بر می گردد.   یطیمح س تیمس ائل ز  ص رفا

 داشته باشند.   یاستان نقش
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های   نیز یکی از موضوعات بسیار مهم استان می باشد که ملفول مانده است. لیکن این موضوع بایستی به یکی از طرح  . بحث بندر خشک جلفا4

   شد.  یالملل نیب یبازارها وارد هیو روس نیچ به بازاراتصال   اولویت دار و اصلی استان تبدیل گردد تا بتوان با

س هم درآمد و س المت می باش د که مورد بی مهری قرار گرفته اس ت. با توجه  عتیطب  یگردش گر. یکی دیگر از پتانس یل های اس تان در بحث 5

 راهکارهایی ارائه گردد.و   لیتشک  یکارگروه نهیزم نیالزمست در ا در این خصوص،استان ها    یتماممناسب  

میزان   به دس  ت آماده اس  ت.  یآمار قابل تامل ،  ش  ده  اتخاانمونه آماری  111که از  ماه دوم   6 در بررس  ی پایش محیط کس  ب و کار اس  تان در 

درص د در ش اخ    78.83در این آمار .  معترض هس تندو    هیمواد اول متیق راتییبودن و تل  ینبی شیپ   رقابلیغ  به نمونه آماریدرص د از    86.04

؛  اتیمال  افتیو در یزیناعادالنه مم  های هیرومولفه درص د در   67.57ناظر بر کس ب؛   ییاجرا  های هیو مقررات و رو نیقوان  ها، اس تیس   یثبات  یب

 57.21؛  گمرک، بهداش ت و ... ،یش هردار س ت،یز طیو مقررات توس ط ممموران مح نیاز قوان ای قهیس ل  های برداش تدرص د در مولفه   59.01

هر نوع رانت   ای  ازیوجود انحصار، امتدردصد در  55.86؛  کار ماهر یرونی کمبوددرصد در   56.76  ها؛ از بانک  یمال  نیتمم  یدشواردرصد در مولفه 

محیط کس ب و کار اس تان می باش د که بایس تی با توجه به این   ت نامناس باعتراض دارند که بیانگر وض عیبازار و...  از رقبا در  یتعداد  ای  کیبه 

 تان انجام دهیم.آمار و برنامه ریزی صحیح اقداماتی در راستای بهبود فرای کسب و کار اس

برآورد   براس ا همت و   44حدود  ،  باش د که طبق برآورد ما    یم  یادیز  ینگینقد مس تلزم  یدرص د  8تحقق رش د    همانگونه که اس تحر ار دارید

منابع کشور در   میعدالت در تقس  تیرعاکه   درخواست داریممحترم مجلس    ندگانیباشد. از نما  یم ازیهمت مورد ن 37  مدیریت و برنامهسازمان  

  کی هاب لجس ت  به عنوان میتوان  یکار م نیماس ت که با ا  یجزو خواس ته ها جانیخط آاربا به  اس تان ها را مدنظر قرار دهند. اتص ال خط جلفا نیب

و اص  الح ش  رب و ص  نعت آب  نیتام ت. انتقال آب ار  جهمیحمل کرده و به اروپا منتقل کن  هیو روس   نیو کاال را از چعمل کنیم  منطقه 

امکان  هیاروم اچهیدر هیکش ت حاش  تیممنوع  نیز از درخواس ت های بخش خص وص ی اس ت که با للو  هیاروم اچهیدرحاش یه کش ت    یها برنامه

مس ائل   جادیبه ش وره زار ش ده و باعث ا لیتبد  نص ورتیرایدر غ  ایجاد خواهد ش د. کپارچهیکش ت  جادیاس تان و ا یکش اورز  یها نیتوس عه زم

 میخص وص داش ت نیدر ا  یدکتر فتح  یکه با جناب آقا  یباش د و در جلس ات  یموجود م زیش ده ن هکاش ت  ی. نمونه هاگردیدخواهد   یطیمح س تیز

شرکت ها   نیبا انتقال او   میکن  یریجلوگ  گرید  یاس تان به استان ها  یاخائر معدن  یها  هیاز انتقال س رما  دیموض وع بودند. با  نیموافق ا زین ش انیا

نیز یکی از مهمترین پتانس یل های اس تان اس ت که بایس تی  اس تان   یگرد  عتیس المت و طب یگردش گردر توس عه اقتص ادی گام برداریم.  به اس تان

جهت رفع مش کالت   یمقام ارش د اس تان  نیگذار توس ط باالتر  هیس رما میص دور کارت تکر ،یبخش خص وص   قیتش و یبرا مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 فعالین بخش خصوصی می باشد.  و یکی از درخواست های  اتیکسب و کار آنها جزو ضرور

پیش نهاداتی در رابطه با  در این راس تا .  ها بودند تیش د جزو اول  یمطرح م  یاقتص اد مقاومت  ینام طرح ها هب  یدر اقتص اد مقاومت یقبال دس تورات

ه تص ویب رس یدند که تا کنون اجرا نش ده اند. لذا اجرای مص وبات ش ورای اس تان نیز یکی از ض روریات گذاری در ش ورای گفتگوی اس تان ب س رمایه

 توسعه اقتصاد استان می باشد.

  ی پلماس ید ،یارز  یها اس تیتورم، س   ،یپول  هیپا  شیبودجه، افزا یها، کس ر  میتحرکه در س طح ملی می باش د می توان به   یاز مش کالت اقتص اد

که بایس تی  باش د    یم  یقانون اس اس   44اص ل   یبحث عدم اجرا یمخل کس ب و کار؛ بحث اص ل نیکس ب و کار، قوان طیموانع مح  ،یاقتص اد

 هایی در این خصوص در سطح ملی اتخاا گردد.   برنامه
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 حذف و  کس ب و کار یزائد و مجوزها نیقواناص الح گردد.  موجود   طیمتناس ب با ش را  پایش و دیحوزه تول نیقوان می ش ود:  ش نهادیپ در این راس تا 

 کیو اصالح   ینرخ رفع تعهدات ارزایجاد گردد.    یتیحما یها استیس  یداریو پا دیاز تول تیو حما  یکالن اقتصاد یها استیس انیم  یهماهنگ

خوش حق   انیمود  یبرا  یاتیمال  یمش وق ها  تعیین گردد.  ص ادرکننده ها یبرا یقیتش و  یارائه راهکارها  باو فروش ارز   دیخر یمحل مش خ  برا

در نظر گیرد و از اعمال س لیقه در بررس ی دفاتر پرهیز ش ود. همچنین برای ادامه فعالیت واحدها بایس تی نقدینگی به واحدهای تولیدی و حس اب 

 ادامه دهند. درصدی حقوق کارگران و افزایش حامل های انرژی و مالیات به فعالیت خود 57تزریق گردد تا بتوانند در مقابل افزایش 

از طرف اتاق  بر این اس ا  خواهد بود.    ریامکان پذ  یبه ش ر  تعامل بخش دولت و بخش خص وص درص دی و حتی بیش تر   8تحقق رش د اقتص ادی 

بخش خص وص ی داش تند.   با یادیمدت کوتاه تعامل ز نیچرا که در ا  .میکن  یتش کر م و  یدکتر خرم قدردان  یاز جناب آقا  یخص وص و تمام بخش  

 .میاستان باش  یشاهد رشد و شکوفائ می توانیمروش  نیهمادامه با  

گفتگو همانطور   شورایمورد کارکرد  در   به اطالع می رسانم،گزارش شما اصالح    در  استاندار:  یامور اقتـصاد  یمعاون هماهنگ  ، یمحمد کالم 

س رکار آمدن   زبعد ا  یعنی  .باش د  یم 1400  وریش هرمربو  به اجرا نش ده    یمورد مص وبه اس تان نیآخر  دیکرد انیدر گزارش ب زین  یکه حر رت عال

مورد  63ش ده اس ت که   بیمص وبه تص و 100. س ال قبل در اس تان میاجرا ش ده ندار  یاس تان، مص وبه اس تان یاقتص اد  دیجد  میو ت  دیدولت جد

هم   یبوده اس ت. اگر مورد  یمعطوف به کش ور زیدرص د آنها اجرا ش ده اس ت مص وبات اجرا نش ده ن 90  یباال  بایکه تقر .معطوف به اس تان بود

و   یکس ب و کار اس تان، جامعه آمار  یرص د فر ا ی. در مورد نظرس نجمیدر امر هس ت یگر لیتس ه  و ش نهاداتیپ   افتیباش د آماده در  یممطرح 

واحد  300  تعدادش ود. س ال گذش ته    یآن مش خ  م  جیر و رونق و بهبود در نتاکس ب و کا  یچون فر ا .تنوع داده ها درس ت انتخاب نش ده اس ت

ص ادر ش ده در  یاز رش د ص ادرات کش ور بوده اس ت. مجوزها  شیرش د ص ادرات اس تان ما ب  نیانگی. در ص ادرات، ماقدام به توس عه کرده اند یدیتول

ص  حبت ها بر اس  ا    نیکس  ب و کار رو به بهبود بوده اس  ت. ا یکه فر  ا  نس  تیا  انگریدر اس  تان ب یگذار هیس  رما  زانیاش  تلال و م  زانیم

 نیبودن ا  یبه علم  ازیانعکا  چهره مناس  ب اس  تان در رس  انه ها، ن ی. براقابل طرح اس  تها   تیبلکه براس  ا  کم  .باش  د  یها نم یظرس  نجن

و  التیتنوع مش اغل، ش هرها، تحص   دیاس تان باش د با  یها تیمنطبق بر واقع یبه دس ت آمده از جامعه آمار  جینتا نکهیا  یباش د. برا  یمطالعات م

انتقال    نهیدر زم زیاستاندار ن  یباشد و آقا  یاستان م  یمنطبق بر خواسته ها  دیکه مطرح کرد  یموارد هیلحاظ ش ود. بق یآماردر جامعه    تیجنس 

درص د اعطا   55از   ش تریاس تان، ب  یبانک ها  التیهس تند. در بحث تس ه یریگیدر دس ت پ   گریانجام دادند و موارد د یخوب  یها  آب ار  تالش

ها   ینظرسنج و  هاما الزمه آن مطالع میریقرار گ  یبهتر تیدر موقع میتا بتوان میدار  یشتریبه تالش ب ازیاست که ن  حیصح  عموضو نیشده است. ا

ها    نهیزم  یما ش اهد رش د در تمام  یدانیو کف م  یکم  جینتا در مناس ب نیس ت، لیکن  جینتامطروحه   یدر نظرس نج  بر اس ا  نتایج می باش د.

درص د به  42ها   یمطرح ش ده اس ت که اگر در نظرس نج  "نیگر" یباش د. در کتاب نظرس نج  یش اخ  ها م  رییبه تل ازیندر این راس تا .  میهس ت

و ..( با   یگذار هیموارد، )ص ادرات، س رما  تا در تمام میرا دار نیا  ی. ما آمادگدیهس ت  یس وال ش ما جواب درس ت دهند ش ما آدم خوش ش انس 

 .میو براسا  آمار و ارقام صحبت کن  میمناظره داشته باش یاقتصاد  میدر کارکرد ت افراد نیمنتقدتر

بر اس ا  نمونه آماری ارس الی از اتاق ایران انجام می ش ود و به ص ورت ملی  ها   ینظرس نج نیا  اتاق:  سیگفتگو و رئ یـشورا  ریژائله، دب ونسی

   هد یافت.و به اتاق ایران انتقال خواشده  بررسی   ؛د. چنانچه قابلیت بررسی داشته باشدیردر تمامی استان ها انجام می گ  و

 توانم  یم  ،یمنف  ایو روند مثبت  1400س ال   تیبا توجه به ش اخ  ها فار  از وض ع  اـستان: ییو دارا  یامور اقتـصاد رکلیمد ، یبهروز واقف

بهتر، چند محور را   تیوض ع  جادیا یباش د. برا  ینم یش رق جانیدر ش ان اس تان آاربا یدر حوزه اقتص اد  یفعل تیکنم ش اخ  ها و وض ع انیب

 یباش د جا  یم یمطرح ش د و مرتبط با وزارت امور اقتص اد و دارائ التیتس ه  ایکه در حوزه کس ب و کار و   یمورد گزارش ات رمطرح خواهم کرد. د
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 زین یاز بخش خص  وص   نیدر قبال ا  .میباش    یدر خدمت بخش خص  وص    دیبا  یبهتر، ما به عنوان بخش دولت  جهیکس  ب نت  یدارد، برا یبررس  

مخل کس  ب و کار   نیجام داد. در مورد قوانحوزه ان نیا ش  بردیپ  یتوان برا  یم یخوب  ی. در حوزه کس  ب و کار کارهامیدار  یدرخواس  ت همکار

مقررات    اتی. در همیتا ما به دنبال رفع آن باش   .باش د  یمش کل زا م لیش ود که کدام قانون و به چه دل  انیبه طور مش خ  ب س تی مش کالتیبا

 اریبس  تیظرف  ،باش د  یاقتص اد م ریآن با وز  تیو مس وول دو دولت حر ور دارن  هیمجلس، قوه قر ائ  اس ت و نمایندگان ینهاد فرا قوه ا که  یزدائ

  ی ات یباش د و از طرف همکاران مال ینم  اتیه نیبه ا  یازین  یاتیمال  یها  تیدارد. در حوزه معافوجود و مقررات مش کل دار  نیرفع قوان یبرا یخوب

 میآنرا دار  یما بتوانند از آن بهره ببرند آمادگ  یمطرح باش د که اس تان و بخش خص وص   یاتیمال  تیمعاف  یکه مورد قانون  یدهم در موارد  یقول م

ش ده اس ت و همه مجوزها در قالب آن ص ادر خواهد ش د. ما   جادیکس ب و کار ا یس امانه ص دور مجوزهادر حال حاض ر  .  میتا بس تر الزم را فراهم کن

 یجلس ه ا  نیاقتص اد در آخر ریوز یآقا.  میموارد ش روع کس ب و کار را دار  یت در تماممرتفع کردن موانع و مش کال  یاعالم آمادگ یبه عنوان متول

 یدر هر دس تگاه اجرائ یهر کس ب و کار  یعنی  .العموم کس ب و کار هس تند  یما در وزارتخانه ها مدع   ندگانیفرمودند نما ،که با اس تان ها داش تند

و راهبرد ما حل مش کالت و  تیاولو  یو دادس تان یش د. با کس ب اجازه از دادگس تر میالعموم وارد خواه  یدچار مش کل باش د ما به عنوان مدع 

. در میکار را گرفت نیاجازه ا زیاس تاندار ن  یداش ت. از آقا  مینخواه  یمالحظه ا نهیزم نیباش د و در ا  یو کس ب و کار م یگذار  هیمعر الت س رما

شده است هر  جادیا 1401  یکه برا یاردیلیم رهزا 85 .کرده است  یخصوص همراه نیو مجلس در ا میدار یمنابع خوب الت،ینابع و تسهبحث م

تمام و راکد،   مهین  یطرح ها یبرا یخوب  اریبس  تیظرف کهخواهد ش د    یو اهرم س از بیترک  یدارند و با منابع بانک اریاخت اردیلیاس تان دو هزار م

  نهیزم نیدر ا زیما ن  ایباشد. آ  یم  یگذار هیتجارت و سرما نیب نکیل  ایمطرح دن  یباشد. استراتژ  یخاص و .. م  یدار و طرح ها تیاولو  یطرح ها

 یالزم برا یتا همکار  میاردرخواس ت د  ربطیا  یها  ونیس یو کم  یاز اتاق بازرگان م؟یتجارت عمل کرده ا  نهیدر زمص رفا    ایو   میموفق عمل کرده ا

در  میدار  یآمادگ  یما به عنوان کارش  نا  اتاق بازرگان  م،یکن  ادهیکش  ور پ   لوتیداش  ته باش  ند تا در اس  تان به عنوان پا  یاس  تراتژ نیا  جادیا

 الزم وجود دارد.    یو آمادگ  میموضوع را با وزارتخانه مطرح کرد نیا  .میخدمتشان باش

 5  ،  بانک مرکزی به جز تهران 1400آمار به روز ش ده مربو  به آارماه   بر اس ا  اـستان: یهابانک  یهماهنگ ونیسـ یکم  دبیر  ، یغالم  عادل

کش ور،   التیدرص د تس ه  62  ،درص د منابع کل کش ور  54 کیاس تان تهران نزد  .باش ند  یم یش رق  جانیاس تان آاربا فیاول هم رد  اس تان   6الی 

و دلیل آن   باش د  یمص ارف در اس تان تهران م  نیش تریبدر حال حاض ر . اختص اص داده اس ت ودرا به خ درص د  94  کینس بت مص ارف به منابع نزد

  ده یباش د که اکثرا در آمار تهران د  یم یخص وص   یمص ارف بانک ها  ،ید. مورد بعباش د  یبزرگ اس تان ها در تهران م  یدفاتر ش رکت ها اس تقرار  

 آمار را داشته باشند.  نیاست و باعث شده نسبت مصارف بانک ها در تهران باالترشده  

  ی و بانک ها  یوص خص   یبانک ها نینس بت مص ارف به منابع آن ب درص د  60کش ور   التیدرص د تس ه 4درص د منابع کش ور و   5اس تان اص فهان 

درص د   3مازندران  ؛یو خص وص   یدولت  یدرص د نس بت مص ارف به منابع بانک ها  66درص د مص ارف و  3درص د منابع،   4  یخراس ان رض ودولتی؛  

 التیدرص د از تس ه 3درص د منابع   4اس تان فار    ؛یو خص وص   یدولت  یدرص د نس بت مص ارف به منابع بانک ها 80درص د مص ارف و  2منابع و  

درص د   53و  التیدرص د نس بت تس ه  2درص د منابع و  3خوزس تان   ؛یو خص وص   یدولت  یادرص د نس بت مص ارف به منابع بانک ه 55کش ور و 

مص ارف به   66مص ارف کش ور و نس بت   درص د 2درص د منابع و   3  یش رق جانی. اس تان آاربایو خص وص   یدولت  ینس بت مص ارف به منابع بانک ها

 را به خود اختصاص داده است. یو خصوص  یدولت  یمنابع بانک ها

درص د کل منابع اس تان در  35  یعنی  .باش د  یدرص د م 35  یخص وص   یباش د و س هم بانک ها  یدرص د م  65از منابع اس تان    یدولت  یهاس هم بانک  

 یدر س امانه بانک مرکز  یامر باعث ش ده مص ارف کل نیباش د. ا  یدرص د م 8که از مص ارف دارند   یس هم و  باش د  یم  یخص وص   یبانک ها  اریاخت
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مص ارف به   تدرص د نس ب  81 ودرص د از س هم از منابع    65و   التیدرص د از س هم تس ه 92با    یدولت  یانک هانس بت مص ارف ب  ی. ولابدیکاهش  

بزرگ   یمش کل ما ش رکت ها نیکرده اند. اول نهیش ده را در اس تان هز یدرص د از منابع جمع آور  81  یدولت  یبانک ها  یعنیباش د.    یمنابع آنها م

ش ده اس ت و  رکزآزاد و .. که منابع آنها در تهران متم  یامداد، دانش گاه ها  تهیدر ادارات تهران دارند از جمله کم یکه دفاتر مرکز  یموس س ات  ایو  

ارائه ندارند تا ما   یبرا یباش  د که آمار  یم  یخص  وص    یمنابع بانک ها  یکنند. موض  وع بعد  یم  افتیکالن خود را از تهران در  التیبعر  ا تس  ه

 . میداشته باش اریرا در اخت حیمصارف و منابع صح میبتوان

اورز  سیرئ ، یفتح اکبر ازمان جهاد کـش تان: یـس ژائله درخواس ت    یکه اقا  هیاروم اچهیاطراف در  یهزار هکتار از اراض  300در خص وص    اـس

  هیاروم اچهیدر محدوده حوزه در  یبه آب  مید  یاراض  لیهرگونه تبد ایستاد احبه اس تحر ار می رس انم، بر اس ا  مص وبه  اجازه کش ت آنها را داش تند

 .  اقدام نمایند رکشتیز یتوانند براسا  الگو  یآنها وجود ندارد و م یبرا یتیبودند ممنوع  یکه قبال آب یآب یراضاالبته باشد.   یممنون م

را با   ایاگر مص وبه س تاد اح  .قانون هس تند نیکه مش مول ا وجود دارد یکش اورز  یهزار هکتار اراض  650حدود   هیاروم اچهیدر محدوده اطراف در

  م ید یهزار هکتار اراض   30حول و حوش    یزینامه چ نیآئ  ایدس تورالعمل   نیا  بی( از زمان تص ویغرب جانی)آاربا  میکن  س هیاس تان همجوار مقا

 ا یستاد اح در این راستاکه     دباش  یحدود دو هزار هکتار م یزیچ یشرق  جانیدر استان آارباکه  شده است یبه آب  لیتبد  یغرب  جانیاس تان آاربا

و بخش خص وص ی اس تان نیز معتقد    ش ود  ینم تیمص وبه عمال در اس تان همجوار رعا نیامتاس فانه    .کرده بود یدو اس تان طرح دعو نیا هیعل

  ت یموض  وع را رعا نیکند ا ایرا اح اچهیرس  د و درب هیاروم اچهیاز آنجا به در  دیکه با  یمنبع آب نیش  تریاس  تان همجوار که ب زمانیکه  هس  تند:

 دچار مشکل کرده است.  زیموضوع ما را ن نیم. ایکن ایاح  دیکنند چرا ما با ینم

  ی که توس عه آب  نس تیمخالفت ا نیا لیباش م. دل  یمخالف م زیبودم و االن ن  هیقر   نیاحداث باغات انگور، از همان زمان بنده مخالف ا نهیدر زم

 طیمح  یگذش ته باعث نابود  یاتفاق نخواهد افتاد. اص رار بر روش ها  داریعمال توس عه پا  ،میآب نداش ته باش   کهیباش د و تا مادام  یاز آب م  یتابع

 زین  یمورد اعالم آمادگ  نیجوابگو خواهد بود. در ا  میرود انجام ده دیار  و س  ف  گریآب بر را در دو حوزه د  یها خواهد بود. اگر کش  ت س  تیز

 مینش و  ریگیپ   یوجود داش ته باش د ول یاگر مص وبه ا؛  . در مورد مص وباتمیباش د در خدمتش ان هس ت یگذار هیس رمادرخواس ت  که اگر   میکرده بود

داش ته    التیو تس ه نیطرح خود درخواس ت زم یبرا  دیاز طرف اتاق، با  یگریهر فرد د  ایگذار  هیتقاض ا محور خواهد بود. ش ما به عنوان س رما

اعالم   نجای. همنتیجه نخواهد دادآن باش د    ریگیمص وب ش ده و دس تگاه پ  یطرح  نکهیفراهم کند. ا شیالزم را برا طیباش د، تا دس تگاه مربوطه ش را

  ی ها  تیانجام فعال یآب الزم برا که  نیخدآفر  ایش هرس تان جلفا   انه،یس د س هند هش ترود، ش هرس تان م  ابیدر پا یگذار هیکنم اگر س رما  یم

 یکمک خواهد کرد. ما در بهبود فر ا زیکس ب و کار ن یموض وع به بهبود فر ا  نیبود. ا میکند در خدمتش ان خواه  یدارد اعالم آمادگ یکش اورز

  ک، یماده   کیتبصره   یهفتگ  ونیسی. در کممیرا حذف و به روز کن دیزا ندیفرآ یکشاورز یاراض یکاربر  رییدر حوزه تل  میکرد  یکسب و کار سع

 زیباش د که ما ن یبه کش ور م ربو مش کالت م  ی. مابقمیده  یگذاران قرار م هیس رما اریکرده و در اخت  یمربو  به هفته را بررس   یتمام پرونده ها

 آن ها را خواستاریم.حل و فصل   یهمانند بخش خصوص

خواهد   یتینارض ا لیوجود دارد و دل یش یفرمودند که افزا  اتیژائله در مورد مال  یآقا  اـستان: ندگانیمجمع نما  سیرئ ، یفرهنگ نیمحمدحسـ 

باش د. با توجه به آمار ارائه ش ده توس ط  یدیتول  یواحدها شیافزا  ایو   یگذار  هیس رما شیممکن اس ت افزا  س تین  نطوریبگم که الزاما ا  دیبود، با

دارند.    یبهتر  یپردازند و گردش مال  یرا م  یش تریب  یها  اتیهس تند که مال  یدارند اس تان هائ یبهتر  یبانک طیکه ش را  یاس تان هائ  ،یالمغ   یآقا

 دولت  یهمکار و  ونیس یکم ش نهادیپ   که با  ابدیدرص د کاهش   20درص د به  25از   دکنندگانیتول  اتیدر بودجه امس ال مقرر ش ده اس ت س طح مال

 یدرص د برا 15معدن و ص نعت و    یدرص د منابع برا 40  دیبا میکه در قانون برنامه دارحکمی ش د. در خص وص بانک ها، طبق   یدر بودجه نهائ
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درص د اعالم کردند و   66حر ور داش تند و در س طح کش ور    ونیس یدر کم یبانک مرکز  سیرئ یص الح آباد یآقاتخص ی  یابد.    یبخش کش اورز

بانک ها اخذ کنند.    کیآمار به تفک نیکه ا نستیا  یدکتر کالم یبود. خواهش من از آقا  یگزارشات مشابه زیجلسه ن  نیشده در ا  عالمگزارشات ا

گزارش ی  در اس تان پرداخت کرده اند  التید تس هدرص  15درص د و چه مقدار از  40  نیچه مقدار از ا  یخص وص   ای  یاعم از دولت  یهر بانک  یعنی

  ی صد در صد بود. برخ کیو بانک ص نعت و معدن نزد  یبانک ها مثل بانک مل یبرخ  میکرده ا  افتیدر شیکه چند س ال پ  یدر گزارش   ارائه نماید.

 یو صنعت  یبخش کشاورز  یدیتول یبخش ها  یمال نیتام  یکه درصد آنها برا  یبانک هائ  ستیداشتند. ل نییپا یلیدرصد خ یردولتیغ  یبانک ها

را آماده   س تیل نیدس تور دادند ا زین ش انیو ا  میمطرح کرد یص الح آباد  یبا آقا  ونیس یع را در جلس ه کموموض  نیباش د مش خ  ش ود. ا  یکم م

  ن یاخذ کنند. در مورد موض وع تامها   اس تان  کیرا به تفک س تیل نیارس ال کردم تا ا  یلامیپ   ونیس یکم  ریبه دب  خص وص نیدر ا زیکنند و االن ن

قش ر  نیموض وع را دارد. ا نیا تیص الح  یاز اتاق چه مرجع ریکنند غ   تیریخودش ان مد  راموض وع  نیا  کنمیاز اتاق خواهش م  ،یبافیقال هیمواد اول

بدون واسطه   اولیه در این خصوص کمک نماید تابه واردات مواد  تواند    یو تجارب شما م یراهنمائ . لیکنتش کل و .. را ندارند  جادیقدرت و اراده ا

حذف    رانیاز موانع خود را در حوزه واردات و ص ادرات با ا یاریبس  هیام که روس   دهیمختلف ش ن  ی. در جاهاردیها قرار گ دکنندهیتول اریدر اخت

اتاق به   دهم  یم ش نهادیده در خص وص فوالد، پ . در مورد بخش نامه ص ادر ش میداش ته باش  میتوان  یاس تفاده را م  نیش تریفرص ت ب  نیکرده و ما از ا

 شود.   یعطف م زیکه جداول به گذشته ن نستیا  دکنندگانیچون مشکل تول .موضوع عطف ما سبق نشود نیداشته باشد که ا  دیموضوع تاک نیا

که در جلس  ه حر  ور دارند، آمار مطرح ش  ده از   یزانیعز  یتمام یبرا رمقدمیبا عرض س  الم و خ  شــورا:  سیخرم، اســتاندار و رئ نیعابد

دچار مش کل    نص ورتیا ریدر غ   .داده ش ود  قیکه در حال حاض ر وجود دارد تطب  ییش اخ  ها  ایها   تیبهتر اس ت با واقع  شیپا  ایها   ینظرس نج

ش ده متاس فانه بعرا   دیس تان تولکه در ا  یمنف  یها تیاهن  یهس تند. برخ  بیقابل تکذ یباش ند و برخ  یم  دییها قابل تا  یش د. چون بعر  میخواه

 س رمایه گذاری  در حوزه منابع و  می گردد. یگذار هیاز اس تان در حوزه س رما  ینامناس ب  ریتص و  جادیش ود و موجب ا  یارائه م قاتیدر قالب تحق

بهتر   یبهروز  یآقا  شیکالم، وض ع موجود ما طبق فرما کی. اما در ش ده اس ت  امانج  یو بخش دولت  یبخش خص وص از س وی   یخوب یلیاقدامات خ

  د ییهستند که در تا  یو حجم نمونه موارد ی. جامعه آمارابدیو ... بهبود  التیکسب و کار، تسه  ،یگذار هیسرما  یها حوزه  یدر تمام  دیو با ستین

 باشند. رگذاریتاث قاتیهر تحق  ییو روا  یائیپا  بیتکذ  ای

 خواهد شد.انجام  نیز در داخل استان یکرد و نظرسنج میشما استفاده خواه یاز راهنمائ  اتاق:  سیگفتگو و رئ یشورا  ریژائله، دب ونسی

و   استان  یو صنعت یدیتول یدر گردش واحدها ه یو سرما ینگ یو مشکالت کمبود نقد یحیحذف ارز ترج یامدها یپ ی بررس (:1دستور جلسه ) 

 شتیاشتغال و مع یگندم برا  یداخل متی ق شی از افزا ی تبعات ناش یبررس

ایران نرخ فروش گندم برای صنف و صنعت را به    ی دولت  ی بازرگان  یشرکت مادر تخصص  اریاخ  :استان  ی غذائ  عی انجمن صنا  ر یدبی،  رضا جعفر

صنایع داخل قیمت دریافتی گندم  تومان،    10400با هزینه های  دالر و    400هزار تومان افزایش داده است. در مقایسه با قیمت های جهانی    12

ین شده از سوی شرکت مادر تخصصی آن است. قیمت تعینیز بخواهیم حساب کنیم باالتر از    C&Fاگر با قیمت    . اهد شددالر خو  511  کشور

این دستورالعمل تعمیم به قبل نیز شده مشخ  نیست. متاسفانه    می باشدبر چه اساسی از قیمت جهانی یا ارز نیمائی و ارز آزاد  بازرگانی ایران  

و کسی که بعد عید پول داده و گندم را تحویل گرفته و به فروش    گرفتهناست یعنی کسی که پول گندم را پرداخت کرده ولی گندم را تحویل  

راه به جائی نبرده  تا کنون  و درخواست کتبی اتاق و انجمن صنایع غذائی استان    متاسفانه نامه هارسانده باید مابه التفاوت آن را نیز پرداخت کند.  

 است. 
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صنعت تولید ماکارونی به    .آزاد استفاده می کننداز  قنادی ها، نانوائی ها که سوبسید دار استفاده می کنند، نان روغنی ها آرد  با اجرای این طرح  

بزرگترین صنعت مصرف کننده آرد در استان آاربایجان    است نیز به مشکل مواجه خواهد شد.  عنوان غذای قشر نسبتا مسترعف و اقشار کم درآمد

انواع بیسکویت و کیک و محصوالت آردی که عالوه بر این در تولید محصوالت نشاسته، گلوتن، گلوکز و فروکتوز نظیر  محصوالتی  .  قرار داردشرقی  

 با مشکل مواجه خواهد شد.  و سایر مواد اولیه که آنها نیز جزو ملزومات بیسکویت و کیک هستند استفاده می شود

هزار تن به صنعت ماکارونی و مصرف کل صنایع    1400  اختصاص می یابد. ها   میلیون تن به نانوائی  8از ده میلیون تن مصرف ساالنه توزیع گندم،  

هزار تومان در سه گرید قیمت    12مبنای   با آرد   ،کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران  در این خصوص  هزار تن می باشد.   600غذائی کشور  

واحد صنایع غذائی   600از  است.د و خورده ای اعالم کردند که از نظر ما رقم باالئی درج شده گذاری کرده است در گرید ما نوزده هزار و هشتص

درصد از درآمد   25هزار اشتلال غیرمستقیم و تامین    100هزار نفر اشتلال مستقیم و بیش از    30واحد، مصرف کننده آرد می باشند با    320ما  

هزار تن می باشد که به این   12سهمیه استان    ط با مشکل برخورد خواهند کرد. در حال حاضربا این شرای  مالیاتی استان توسط این کارخانجات

 درصد از سهمیه استان را افزایش داده اند.  30تشکر ویژه داشته باشیم که قای استاندرا آ شایان اکر است از. مقدار معترض هستیم

باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و به دنبال  این موضوع و  داردمهمی افزایش قیمت گندم و به تبع آن آرد، در سبد غذائی مردم نقش  

دوستان اقتصاد دان تورمی را از لحاظ افزایش قیمت گندم و محصوالت طبعی آن پیش بینی    ایجاد خواهد کرد.آن تبعات روانی و اجتماعی  

لال و کاهش صادرات خواهد شد. نمایندگان مجلس در مورد واحدهای کوچک آسیب پذیر خواهند بود و منجر به کاهش اشتهمچنین  کنند.   می

ام شده  این موضوع از دولت خواسته بودند که قبل از انجام این کار الزامات آن را آماده کنند. به نظر می رسد این کار بدون انجام الزامات انج

و سایر منابع تامین مالی فعال دیده نمی شود.    استتقریبا قفل  است. یکی از الزامات اولیه، بحث تامین سرمایه در گردش می باشد؛ سیستم بانکی  

این   اساسی در  پرداخت کنند. پس مطلب  را  پرسنل  توانست حقوق  آرد و گلوکز بخرند. حتی نخواهند  توانست  این روال دوستان نخواهند  با 

 مشکل مواجه خواهد شد.   برای تامین سرمایه برای خرید مواد اولیه باهمچنین  .خصوص، سرمایه در گردش می باشد

پیشنهاد   در این راستابرای افزایش تقاضا ایجاد شود. باید به نوعی تقاضا را تحریک کنیم.    ستیاختصاص درآمد حاصل از اجرای این طرح بای

  ،یران یکشت  ی باال  یها  مت یق  م، یتحر  لیما به دل  یها  نهیهز  را درخواست داریم.  صدور مجوز فوری واردات به کسانی داریم که امکان واردات دارند 

درصد    90  پیشنهاد اصلی کارشناسی ما اینست که قیمت گندم   . باشد  ی م   نیز باال  تمام شده   متیموجود باال بوده و به تبع آن ق  طیو شرا  مهیب

FOB    در نظر گرفته شود و می تواند ماهانه شناور نیز باشد. قیمتFOB    دالر    290درصد آن حدود    90دالر می باشد که    320در حال حاضر

 خواهد بود.  

انجام شده و با سیستم از طرفی جنگ روسیه و اوکراین نیز در افزایش قیمت گندم تاثیر داشته است. باید فرجه ای لحاظ شود تا اقدامات الزم  

   تا یکم تیر ماه و انجام الزامات الزم را درخواست داریم. اجرای طرح در این راستا پیشنهاد تاخیر .بانکی و سیستم تامین مالی  مذاکره شود

شدید مواجه هستند.    دو مطلب در حوزه آقای فتحی مطرح می باشد: قریه روغن که با وجود زحمات زیاد کارخانجات ما همچنان با کمبود روغن

قای فرهنگی فرمودند در  آبرخی از کارخانجات طی هفته گذشته به دلیل کمبود روغن نصفه و نیمه مشلول کار بودند. مطلب بسیار خوبی که  

ولی در    .مورد کاهش مقررات واردات روسیه، ولی این موضع در استان ما دیده نمی شود. شرکت هائی هستند که قصد صادرات به روسیه دارند

زمان  ماه    8الی    7صفحه ای ارائه می شود که ایجاد این مقررات در سازمان خودمان حداقل    6الی    5از طرف دامپزشکی مقررات    IRزمان اخذ کد  

  کنیم  که اگر واقعا مقرراتی در این خصوص کاهش یافته سریعا به واحدها ابال بررسی نمایند. لطفا دوستان دامپزشکی این موضوع را می خواهد

   صادرات نمایند.  ندتا بتوان
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همانطور که فرمودید در حوزه دارو و ملزومات پزشکی، قطعا افزایش قیمت    :ز یتبر  یدانشگاه علوم پزشک  یمعاون غذا و دارو،  مسلم نجفی 

نیز نوشته شده، برای مردمی که مصرف کننده    گزارش کارشناسیارز ترجیحی همانطور که در جلسات کارشناسی نیز مطرح و در    دالر و حذف

واهد دارو و ملزومات پزشکی هستند هزینه هنگفتی بوجود خواهد آورد. به بیان ساده طاقت بیماران و مردم از بابت گرانی دارو و ملزومات طاق خ

میلیارد دالر برای اینکه این مابه التفاوت وجود داشته باشد و ارز ترجیحی برای دارو و ملزومات پزشکی داده    3ع دارم حدود  شد. تا جائیکه اطال

در  و به نظر من این مبلغ ناکافی می باشد و تعهداتی که سازمان های بیمه گر از بابت پوشش دارو و لوازم پزشکی دارند    شود مصوب می باشد 

نخواهد بود و چنانچه چاره ای اندیشیده نشود در سال جدید با نارضایتی شدید و گسترده ای در کل کشور و در حوزه دارو و    کافی  مرور زمان

  اختالل در فرآیند درمان مواجه خواهیم شد. نمایندگان محترم مجلس و جناب آقای استاندار و هرکسی که در این زمینه می تواند نقش آفرینی 

ارز ترجیحی داشته باشند. با توجه به اعداد و ارقامی که در بحث گندم و ... مطرح شد دالر    اردیلیم  3ر چاره ای به مبلغ  داشته باشد حتما فک

حوزه دارو تسری یافته و جبران نشود با نارضایتی گسترده ای مواجه خواهیم شد.   بهوضعیت اقتصادی مردم نیز روز به روز ضعیف تر شده و اگر 

یر برخی از اقالم داروئی که به علت مشکالت ارزی و به علت کم شدن تعهدات سازمان های بیمه گر، گران شدند نارضایتی ها  در یکی دو ماه اخ

 به این موضوع توجه داشته باشند.   یدر نماز جمعه و جاهای دیگر ابراز شده است. این موضوع کشوری می باشد و باید مسووالن کشور

موضوعی که در بحث داروخانه در حال حاضر وجود دارد پرداخت از جیب   :ز یتبر  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم   اتیعضو هی،  محبوب نعمت

با توجه   لیکندرصد پرداخت از جیب مردم مطرح می باشد    40دهد. طبق آمار رسمی حدود   مردم هست که سهم مهمی را به خود اختصاص می

. دلیل این امر اینست که پوشش بیمه های پایه ای که داروها را تحت پرداخت می شودبه قیمت دارو در داروخانه ها، درصد باالئی از جیب مردم  

دولت پیش بینی کرده است که یارانه دارو را به نوعی در اختیار بیمه ها قرار دهد تا  پوشش خود قرار می دهند، کامل نیست. در حال حاضر نیز 

بخش مهمی از داروها تحت پوشش نیستند و برخی از کاالهای   . از مردم حمایت کنند به نظر می رسد که این حمایت، کمک کننده نخواهد بود

واهند داشت. کارشناسان برآورده کردند که حدود سیصد و خورده ای درصد سالمت نمی توانند تحت پوشش بیمه باشند و افزایش قیمت را خ

برابر در حوزه کاالهای سالمت، افزایش قیمت خواهیم داشت. اگر حذف ارز ترجیحی با تدابیر الزم انجام نشود فشار مراعفی بر   5/3یعنی حدود 

درصد جمعیت    10ت ناشی از حذف ارز ترجیحی را نخواهند داشت. حدود  به نظر بنده بیمه های پایه توان پوشش افزایش قیم  و   د کرمردم خواهد  

درصد مشتریان داروخانه ها قادر به تهیه دارو در   20در حال حاضر حدود  که بایستی مد نظر قرار گیرد.    کشور تحت پوشش بیمه نمی باشند

یشتری بر مردم وارد خواهد شد. بحث های تولید نیز مشکالت همان روز نیستند و تنها قیمت دارو را سوال می کنند. با افزایش قیمت، فشار ب

. چون تولیدکننده دارو برای وجود داردجداگانه ای دارد و همان صحبت هائی که آقای جعفری در مورد تولید غذا فرمودند در مورد تولید دارو نیز  

خوشحال خواهد بود تا راحت تر بتواند مواد اولیه خود را وارد   برای حذف ارز  ،دریافت ارز مواد اولیه دارو مشکالت زیادی را تحمل کرده است

کنم بیمه های پایه    مولفه های زیادی که در بحث تولید مطرح هستند باعث خواهد شد قیمت افزایش زیادی داشته باشد و فکر نمی لیکن  .کند

 اسی تکمیل تری در این زمینه انجام شود.  قادر به پوشش دادن این هزینه ها به طور کامل باشند. پیشنهاد داریم کار کارشن

وقتی کاال ها وارد کشور می شود   1401از سال  از موضوعات دیگری که مطرح بود اینست که    یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

زینه های گمرکی می شود. این  تومان در گمرک حذف شده و به جای آن ارز نیمائی قرار می گیرد و این امر باعث افزایش شدید ه  4200نرخ  

. اگر مواد اولیه ای که در اختیار واحد تولیدی صادرات محور استموضوع در مورد همه مواد اولیه نیز صادق می باشد. استان ما از استان های  

 د شد.  نخواهازار صادراتی خارج از ب و  به نرخ باالتر از نرخ جهانی باشد، واحدها قادر به رقابت در صحنه جهانی نخواهند بود گیرید میقرار 

درصد تولید    90.  شدسال گذشته دو میلیارد و صد میلیون دالر در صنعت غذا صادرات داشتیم که این مقدار به طور قطع دچار آسیب خواهد

درصد افزایش قیمتی نباشد اینکار باعث ایجاد ابر    90درصد تولیدات ما صادر می شود اگر برای    10داخل برای کشور مصرف می شود و تنها  

به   تورمی می شود که هیچکس از عهده آن بر نمی آید. می توان برای صادرات عوارض در نظر گرفت تا براسا  صادرات صورت گرفته عوارضی
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ف حساب دولت واریز شود. نباید مردم را دچار تنش کرد. یکبار برای ماکارونی حذف کنند بعد بگویند برای ماکارونی حذف نمی شود و ... اختال

 نظر وجود دارد ولی انشاهلل بتوان به تصمیم مناسبی رسید.  

ییر قیمت ها و تلییر نرخ ارز، فصل الخطاب قانونی در  در بحث تل  ی:اسالم   ی مردم بستان آباد در مجلس شورا  نده ینمای،  غالمرضا نور

( جدول  18)  فیتا معادل سقف رد  1401در سال    شودیبه دولت اجازه داده م"( بند )ص( قانون بودجه:  1جزء )بر اسا   میان مجلس و دولت،  

 یپزشک  یمصرف  زاتیدارو و تجه  ،یاساس  یواردات کاالها  یبرا  یحیالتفاوت ارز ترجمنابع مابه  ن یتمم  قیقانون را از طر  ن ی( ا14مصارف تبصره )

 ی کننده برارفاه مصرف  انیجبران ز  ی قانون  بات یقبالً ترت  د یبا  د ینما   ذف ح  یحیرا از سبد ارز ترج  یی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کاال

که   یمطمون به انجام رسانده باشد به طور  نی گزیو به طرق جا   ها مه یب  قیاز طر  یو در امور پزشک  یکیرا از طرق کاالبرگ الکترون  ی اساس  یکاالها

 " کنند. هیته  شدهن ییتع هی و در سقف سهم 1400 وریشهر انی کاالها و خدمات را به نرخ پا نیافراد بتوانند ا

مطرح کرد که مجلس به دلیل شرایط اقتصادی فعلی مخالفت کرد.  برای حذف ارز    ماه قبل دولت الیحه ای تقریبا با همین مرمون    4حدود  

تصور بر این بود    .کمی کوتاه آمد طرح شده مشخ  نبودن راهکار و چگونگی اجرای طرح بود. لیکن مجلس در تصویب بودجه  یکی از اشکاالت  

مدون و مشخ  را در این چند ماهه آماده کرده باشد. بعد از تصویب این موضوع، در روزهای آخر اسفند ماه در جلسه ای ملی  که دولت برنامه  

  که من هم حرور داشتم بانک مرکزی، وزارتخانه های مربوطه، صمت، جهاد کشاورزی و همه اظهار بالتکلیفی کردند که نمی دانند چه کاری باید

. یک کار خیلی اساسی و جراحی بزرگی در اقتصاد کشور انجام گرفت  انجام شوددلیل هست که گفتند فعال روش گذشته    انجام دهند. به همین

از   ی پیگیری گردد وگفتگو  یشورا بر این اسا  بایستی از  بدون اینکه برنامه مشخصی برای آن لحاظ شده باشد.    .و وضع موجود تلییر می کند

بدانید مکتوبی برای تهران فرستاده و بیان شود که در حال حاضر در این زمینه برای تولیدکننده بالتکلیفی وجود  طریق استانداری نیز اگر صالح 

حتی مجریان و تشکیالت اجرائی نیز بالتکلیف می باشند. بایستی از تهران درخواست کنیم تا راهکار الزم و مسیری که باید طی شود، از   .دارد

 سوی دولت مشخ  شود. 

هزار تن افزایش    16به  استان  هزار تن    11  مقدارقبل از عید آقای دکتر به تهران تشریف بردند و    :انجمن آرد استان  سیرئی، ضا غالم غالمر

انجام . تامین اعتبار استان ما توسط بانک سپه  تشکر ویژه از استاندار داریماز این بابت    گردید.ماه    این امر باعث گشایش کار ما در اسفندکه  یافت  

اعتباری ما نیز نصف   خط  کهپاسخی در این خصوص به ما نمی دهند    و   اعتباری خود را از قبل عید نگه داشتند  خطولی به دلیل ادغام،    . می شود

اعتباری هم نصف شود، هزینه الزم را نمی توان تامین  خط  خریداری کنیم و از طرفی    12000تومنی را به قیمت    2700شده است. اگر گندم  

سایر استان ها از استان ما تامین خواهند کرد ولی دست خودمان خالی خواهد ماند. ما موافق این تصمیم هستیم چون به نفع   در نهایت  د.کر

گندم ها و آردهای یارانه ای معرل بزرگی   طرفی از جمله تامین سریع نقدینگی، از    .چندین مورد اشکال مطرح می باشد لیکن    . باشد  مملکت می

 که باید چاره اساسی اندیشیده شود. اگر بدون درنظر گرفتن جوانب این موضوع به این کار بپردازیم با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.  می باشد 

گران شدن قیمت گندم ربطی به آزادسازی ارز ندارد. نرخ گندم صنف و صنعت را مشخ    :استان  یسازمان جهاد کشاورز  سیرئی،  اکبر فتح

زمینه برای خرید محصولی   و  کردند و دولت در حوزه جهادکشاوری آنچه را که تعهد کرده بود تا مادامی که تامین سرمایه در گردش صورت نگیرد

عرضه  2700نشود، این آزادسازی را انجام نخواهد داد. ولی گندمی که تا حال با قیمت که احتمال دارد تولیدکننده نتواند به فروش برساند مهیا 

افزایش داده و به حق نیز می باشد. وقتی همگی از قاچاق گندم به ترکیه صحبت می کنیم همگی درخواست داریم جلوی   12000می کرده به  

، امکان اصالح نخواهد می باشد. وقتی در مقابل این راهکار قانونی معترض شویماین قاچاق گرفته شود که طبیعتا راهکار قانونی اینچنینی نیاز  

ها   این قیمت برای خبازی  الزم به اکر است  اگر با این روش حتی بتوان جلوی قاچاق کاال را گرفت خدمت زیادی به مملکت صورت می گیرد.بود.  

هزار تن مقدار مصرف آنها می باشد    18الی    17روز بیان می کردند که  برای صنف و صنعت حذف شده است. صنایع تا دی  لحاظ نشده و صرفا

زاد شدن قیمت گندم صنف و صنعت چه مقدار خریداری خواهند کرد. حتی برای این حوزه طی صحبتی که آقای ژائله آحال ببینیم با این  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 چهارمینو  هشتادصورتجلسه و مصوبات فرم 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   13

 

ت دارید تا مبلغ آن را پرداخت کنید. یعنی همان سرمایه در  روز تا بعد از اینکه گندم را تحویل داده و تبدیل کردید مهل  45داشتند گفتند که  

کنم در این حوزه همگی    گردشی که انتظار تامین آن را داشتیم. پس دولت به آنچه که تعهد داشته به آن عمل کرده است. بنابراین درخواست می

خروج آرد با توجه به شرایط کنونی و جنگ اوکراین و روسیه از همکاری الزم را داشته باشیم تا حداقل از قاچاق آرد پیشگیری شود تا نگرانی از 

خواهند در مورد خبازی ها به صورت کارتی عملیاتی کنند اگر بتواند قدرت خرید مردم را از طریق    بین برود. در دو استان به صورت پایلوت می

هنوز اجرائی نشده و تا به حال نهاده های دامی را با ارز دولتی تامین  همان کارت ها باال ببرد طبیعتا اجرائی خواهد کرد. در مورد نهاده های دامی  

ر تا به  کردیم و بعد از این نیز تا سه ماهه تامین خواهیم کرد. دامداران بیان می کنند که صادرات شیرخشک برای ما به صرفه نخواهد بود. بله اگ

د وضعیت هستیم این قیمت ها باید واقعی سازی شوند که این امر طبیعتا برای  حال صادراتی بوده صادرات یارانه بوده است. اگر خواستار بهبو

 همه زحمت هائی به دنبال خواهد داشت و نیاز به تحمل می باشد.  

دالر به نرخ جهانی گذاشته شده که غیر متعارف    511بحث دوستان اینست که قیمت گندم    یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

 باشد.  می

اگر مجوز واردات برای آقایانی که تولیدکننده مهم هستند داده شود احتماال تعادلی در بازار اتفاق بیفتد    شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

 که نامه آن را هم مکتوب کردیم.  

افزایش قیمت قابل توجهی که مثال در ماکارونی به عنوان غذای    ی:اسالم   ی مردم بستان آباد در مجلس شورا  نده ینمای،  غالمرضا نور

 خواهد شد؟ د می شود به چه صورت برای مصرف کننده جبران ضروری ایجا

چند درصد این موارد صادر می شود و این    .شما فقط مصرف داخل را در نظر نگیرید  :استان  یسازمان جهاد کشاورز  سیرئی،  اکبر فتح

ه می شد و چه کسانی بر قیمت ها  تومان، قیمت ماکارونی چطور محاسب  2700صادراتی ها به چه قیمتی محاسبه شده است؟ با قیمت قبلی  

 نظارت داشتند؟ به من نیز آنچه را گفتند عمل می کنم. 

تعیین گردد    FOBبه قیمت  دیگر  گندم و یا هرچیزی  قیمت  هدف اینست که در داخل ایران   :استان  یغذائ  عی انجمن صنا  ریدبی،  رضا جعفر 

طبق مصوبه مجلس ابتدا باید الزامات آماده می شد سپس اینکار عملی    همچنین  .گران استداخل  قیمت تمام شده    ؛ چرا که C&Fقیمت    نه به

 روز هم اجرائی نخواهد شد.  45می شد. از طرفی مطمون باشید موضوع مهلت 

گفتند عمل می کنم حرف صحیحی نیست. صحبت های دوستان در که که به من آنچه را  صحبتاین  شورا: سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

داخت  مورد آزاد سازی قیمت ها صحیح می باشد و این عوارض را دارد. صادرات ما از قبل همین یارانه هائی بود که دولت در حوزه انرژی و ... پر

ه با درنظر گرفتن این موضوع ک  . در حال آزادسازی می باشد تا قیمت ها واقعی تر شود. لذا نیاز به کار کارشناسی در استان می باشد  ،می کرد 

م  کاهش قدرت خرید مردم نیز اتفاق خواهد افتاد و افزایش قیمت محصوالت به طور مستقیم در سبد خانوارهای ما تاثیرگذار خواهد بود. لذا تی

اقتصادی استان اعم از دولتی ها و هم عزیزان بخش خصوصی برای این قریه راهکارهائی که ممکن است تاثیرات زیست بومی استانی داشته باشد  

جود ا توجه به اینکه استان ما باالترین تولیدات مود غذائی در استان را دارد(  توسط آقای دکتر کالمی راهبری صورت گیرد تا واقعیت های مو)ب

  استان ما را از این قبل منعکس کنیم. تا آن زمان نیز عزیزان را تحت فشار قرار ندهیم تا تولید محصول و عرضه آنها به مصرف کننده دچار 

شکالت پیچیده تری برای استان نباشد. در خصوص این موضوع بررسی اساسی صورت دهید تا منتقل کنیم، نمایندگان محترم مجلس نیز اینجا م

یه  حرور دارند و شنونده صحبت ها بودند. صحبت های این جلسه بسیار مفید بود و جلسه پرباری بود. این موضوع را پیگیری کنیم تا تامین سرما
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همچنین فشاری که برای تولیدکننده ایجاد شده در سفره مردم و    .استان بهبود پیدا کند و هم تکالیفی که بر عهده بانک ها می باشد  گردش در

 در تامین کاال های مورد نیاز طوری نباشد که شاهد مسائل اجتماعی دیگری در استان باشیم.  

کردند با هدف رفاه و  تمام مطالبی که آقای ژائله و آقای کالمی و بقیه دوستان مطرح    اتاق تبریز:  ندگانینما  اتیه، عضو  صمد حسن زاده

اما چندین سال است که بیشتر خانواده ها مخصوصا کسانی که درآمدهای محدودی دارند با مشکالت بسیار   است.معیشت مردم    زندگی و  آرامش

توضیحات آقای فتحی    .و تمام مسوولین محترم انجام می دهند کار درستی می باشد محترم  بزرگی روبرو شدند. کاری که امروز دولت و مجلس 

چندین سال با قیمت بسیار پایین در اختیار قشری قرار گرفته و باعث شده صادرات از طریق قاچاق بیشتر   به مدت  سرمایه ملیواقعیت می باشد،  

معیشت مردم و در سفره خانواده ها دیده نشده است. دستوری که شما فرمودید کار بسیار باشد از طرفی با این کار ارزش ها و خدمات دولت در 

ارزشمندی است که بصورت کارشناسی شده عمل شود. همانطور که آقای نوری نیز در صحبت های خود اشاره کردند دولت در تمام صحبت های  

در هزینه های خانواده ها، زیرساخت ها باید اصالح شود. ما در ساختارهای اولیه خود بیان کرده است که قبل از افزایش قیمت در تولید، توزیع و  

 مشکل داریم یکی از زیرساخت های مورد نیاز، نقدینگی واحدهای تولیدی می باشد که باید دولت، بانک مرکزی و مسوولین نظام بانکی تدابیری 

 . در این خصوص انجام دهند

درصد صادراتی    50بیشتر از    نگرفته است.صادرات صحیحی صورت    بوده ودر اصل سرمایه فروشی    ده ایمداصادراتی که در چندین سال انجام  

هزینه  در ترانسپورت، هزینه های انرژی و در تمام هزینه ها دریافت می کنیم.    یارانهکه در واحدها انجام می دهیم مبللی است که به صورت  

غیر از آن توان نداشتیم و مجبور به انجام اینکار بودیم. شبکه    ما   مشابه کاالی ایرانی است. البتهرابر  ب  5الی    3  تولید می شود   در اروپاکه  کاالئی  

.  شود خرید میآزاد    همانند قیمت. چندین سال است که قیمت نان و ماکارونی و برخی اقالم ضروری خانواده ها  استتوزیع ما نیز شبکه آشفته ای  

خانواده نان را با قیمت آردی که دولت برای نانوائی ها ارائه می دهد خریداری می کند؟ بنابراین شبکه توزیع و بازار ما نیاز  در حال حاضر کدام  

خصوص دارو نیز همینطور است و هیچ داروئی به قیمت واقعی خود در اختیار بیمار قرار داده نمی شود. این ها مواردی   به برنامه اساسی دارد. در

آقایان نمایندگان مجلس باید در مورد این موضوعات در مجلس صحبت کنند و در استان نیز حررتعالی به عنوان عالی ترین مقام    هستند که

ماه هم فرصت داده    6روزه برای گندم حتی اگر    45اجرائی استان تدابیری بیندیشید تا مسائل به صورت ریشه ای حل شود و اال بجای مهلت  

 به هیچ وجه عملیاتی نخواهد شد.    ،های الزم آماده نباشد زیرساخت ، چنانچهشود

فرای واقعی سرمایه گذاری و کسب و کار نیاز به یک ادبیات مشترک دارد.    :سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  سیرئ،  انی صابر پرن

توانیم   سرمایه گذاری تطابق ندارد؛ این موضوع را میگزارش آقای دکتر ژائله و سازمان برنامه و بودجه با فرای واقعی اقتصاد ما مخصوصا در حوزه  

توانیم به صورت عددی اثبات کنیم. در مورد سرمایه گذاری در تامین مواد اولیه پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی برنامه ریزی داشته باشد تا ما ب

تیم اقتصادی دولت می تواند فرصت ویژه ای برای اخیر  صوبه  م  4مواد اولیه واحدها بخصوص در حوزه صنایع غذائی و فلزی استان را تامین کنیم.  

  د پس از سهطرح می باش 600الی   500ماه اجرا نشده اند که حدود  12طرح هائی که بیش از  این مصوبه،( 4ماده )  بر اسا استان ایجاد کند: 

قرائی توسط کارشنا  رسمی دادگستری   مراجع مختلف وفرصت سه ماهه، چنانچه شروع به فعالیت ننمایند بدون مراجعه به  بار اخطار کتبی  

حل کنیم  راکه برای استان ما خیلی مهم می باشد و بطور مثال می توانیم مشکل کجاباد  مصوبه بعدیتعیین کار انجام شده و فسخ خواهد شد. 

( آئین نامه اجرائی قانون اصالح حفظ 1بند )ز( ماده )  در با حجم سرمایه گذاری و تعداد واحدهای زیاد و مشکالتی که در تامین مواد اولیه دارند؛  

کاربری اراضی، شهرک ها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز به مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم دیده شده که می تواند  

طرح های صنعتی و شهرک های صنعتی را باعث گشایشی در استان شود و بخش خصوصی از این موضوع بهره ببرد. دولت تامین آب مورد نیاز  

در اولویت قرار داده است؛ بخصوص پساب که به شکل مزایده برگزار می شد، این موضوع فرصتی است برای تامین آب پایدار واحدهای تولیدی. 

مالی کشور حذف کرده است یعنی به  ( قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام  61را از ماده )  "مقررات"عبارت  نیز  ( این مصوبه  9ماده )بر اسا   
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ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همان قدرت اجرائی بانک ها، بیمه، گمرک و دستگاه های مختلف اجرائی را می دهد تا مصوبات ستاد تسهیل 

ه بنا به فرمایش آقای استاندار،  بتواند مصوبات داخلی بخشنامه های داخلی این ها را رفع و کنار گذاشته تا مصوبات ما اجرائی شود. امیدواریم ک

درصد مراجعات ما برای افزایش سرمایه گذاری  90تیم اقصادی به مسوولیت آقای دکتر کالمی بازبینی از وضعیت اقتصادی استان داشته باشند. 

مورد سرمایه گذاری واقعی    200در یک شهرک در سه ماهه آخر سال    حرور دارند عمدتا در حال توسعه هستند.  نجایکه ا  ی انی اکثر آقامی باشد.  

ما با نکته  ماه اخیر کامال مثبت می باشد.    8الی    7صورت گرفته است. این موضع بیانگر اینست که فرای سرمایه گذاری استان ما بخصوص در  

رد تا بتوانیم فرای مناسب  رفع موانع و سهل سازی و انتظاراتی که بخش خصوصی دارد قطعا در دستور کار ما قرار دا  ،م یدار  یادی مطلوب فاصله ز

 سرمایه گذاری را برای صنعت گران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کنیم. 

در اینجا الزمست توضیحاتی در مورد صحبت عزیزان داشته باشم؛ محصوالتی که تولیدکنندگان    یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

و  داخلی در کشور تولید کردند قادر به فروش محصوالت به قیمت دلخواه خود نمی باشند، مملکت نظام نظارت بر قیمت ها و کنترل آنها را دارد

درصد می باشد. وقتی گفته می شود گندم با قیمت    17درصد و بعرا    15تولیدکننده  براسا  آن دستورالعمل نرخ محاسبه شده برای سود  

قیمت گذاری ها تحت نظر   می رسد و پایینی ارائه شده در مقابل محصول نیز با قیمت پایینی ارائه شده است. این قیمت ها به تصویب حمایت  

 ستاد قیمت گذاری صورت می گیرد.

در این مورد که چون قیمت مواد اولیه ارزان بود محصول نیز ارزان به مردم ارائه   :استاندار  ی ر اقتصادامو  یمعاون هماهنگی،  محمد کالم 

ایرانی برسد نه به دس ارزان به دست شهروند  اولیه  اولیه دقیقا به دنبال این موضوع هستیم که مواد  ارائه مواد  ت  شده است، در اصالح نحوه 

افلانستان قرار کشورهای پیرامون. در بحث ماکارونی ب از یارانه به صورت ماکارونی در اختیار کشورهای پیرامونی مثل عراق و  خش عمده ای 

گرفت. در این موضوع شکی نداشته باشید که اگر دولت قیمت را آزادسازی کند برای جبران قدرت خرید مردم سبد یارانه ای مردم را افزایش  می

به معنی ره آزادسازی قیمت  از  خواهد داد. پس  ای  این هستیم که بخش عمده  به دنبال  باشد.  بازار و حذف قدرت خرید مردم نمی  اسازی 

محصوالت یارانه ای ما در کشورهای پیرامون فروش و قاچاق نشود. در مورد افزایش مالیات ها باید عرض کنم که این افزایش به معنی فشار  

به دنبال افزایش مالیات بر متولیان مالیاتی نیستیم بلکه به دنبال کاهش فرار مالیاتی  مالیاتی نمی باشد بلکه گسترش بیس مالیاتی می باشد. ما 

 هستیم.  

 بررسی می شود. این موضوع را در جلسه ای که با ریاست شما برگزار خواهد شد  یونس ژائله، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق:

 استان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسات شورا یبرگزار میتقو یساز یینها (:2دستور جلسه )

 .دیرس  بیجلسات شورا به تصو یبرگزار یهر ماه براقبل از آخرین شنبه  شنبهجلسه،  یبا توافق نظر اعرا

مطرح شده است.   یحیبود که در موضوع ارز ترج  یجلسه محصول بحث  نیا  زان،یبا تشکر از همه عز  شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

  دی استان با  1401. در برنامه سال  ابدی  شیافزا  یو بهره ور  مینداشته باش  یا  ارانه یارز را اعالم کرده است تا صادرات    یآزاد ساز  یبخش  یدولت برا

و بودجه ابال    حهیکه در ال  یدرصد  8رشد    . دارد  یو اساس  یبه کار آموزش  ازیامر ن  نیو ا  میداشته باش  یبهره ور  از محل  یگذار  هیهمت سرما  12

شود    یانجام م   یو بخش خصوص  ی که در اتاق بازرگان  یی آن را با بحث ها  دیبا   یمنته برر  شده است.شده است در جلسه استان بصورت مفصل  

در   یباشد و نقش اساس یاستان م   یاتاق قرارگاه اقتصاد  .باشد  ی م  اتاق  نیهم رشد اقتصادیمهم در توسعه و    یاز ابزارها  ی کیچون    . میکن  قیتلف

 یقل ممکن برساند و هم بهره وراها را به حد متیق یکه بتواند عوارض آزادساز  یکارشناس یبابت بحث ها نی لذا از ا .استان دارد یرشد اقتصاد

.  مردم از یارانه می باشد. تا مردم خودشان تصمیم گیر هزینه هایشان باشند، مد نظر می باشد. هدف دولت از حذف ترجیحی استفاده ببردرا باال 

 یاستان و رشد اقتصاد دیتول تینگران وضع ی لیمورد ما خ نینشده و مبلغ ماهانه آن ابال  نشده است. با توجه به ا یموضوع هنوز قطع نیالبته ا
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

درص  د با    8  یبه نرخ رش  د اقتص  اد  یابیامکان دس  ت  یبررس   

 در حال حاضر استان  یاقتصاد  طیو شرا  هاتیظرف

احص اء  درص دی مس تلزم ش ناس ایی و   8تحقق رش د اقتص ادی    با عنایت به اینکه

با همکاری  ،  مشکالت و موانع کسب و کار می باشد، از این رو پیشنهاد می گردد

از محیط کس ب وکار   اتاق بازرگانی و دس تگاه های مربوطه پایش ی کامل و دقیق

   استان صورت گرفته و در صحن شورا ارائه گردد.

2 

 ینگیو مشکالت کمبود نقد  یحیحذف ارز ترج  یامدهایپ  یبررس

تبعات   اس تان یو ص نعت  یدیتول  یدر گردش واحدها  هیو س رما

   شتیاشتلال و مع  یگندم برا  یداخل  متیق  شیاز افزا  یناش

  با حر ور    یاقتص اد میت  کاهش تبعات ناش ی از حذف ارز ترجیحی،  در راس تای

با راهبری معاون محترم هماهنگی   نمایندگانی از بخش دولت و بخش خص وص ی

 تشکیل گردد.  امور اقتصادی استانداری در استان

3 
دولت و    یگفتگو  یجلس  ات ش  ورا  یبرگزار میتقو  یس  از  یینها

 استان  یبخش خصوص

 گردد.  یارسال م  وستیجلسه به پ میتقو

   

 موضوعات مــلی و فـــراگیر 

 پیشنهاداتپیشنهاد/   عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 

  ینگیو مشکالت کمبود نقد  یحیحذف ارز ترج  یامدهایپ  یبررس

 استان    یو صنعت  یدیتول  یدر گردش واحدها  هیو سرما

پیش نهادات ایل جهت بررس ی و طرح در ش ورای گفتگوی ملی به دبیرخانه ملی  

 ارسال گردد:

از تبعات جبران    یریموجود در کش  ور و جلوگ  یاقتص  اد  طیبا توجه به ش  را.1

از    یو بخش     یض  رور  یداروها  یحیگردد: ارز ترج  یم  ش  نهادیپ  یاحتمال  ریناپذ

اس ت حذف نگردد. حذف    رگذاریتاث  اریکه در اقتص اد کش ور بس    یدام  ینهاده ها

و به ص ورت    یندب  تیو اولو حیص ح  یزیبا برنامه ر  زیکاالها ن  گرید  یحیارز ترج

 .اجرا گردد  یجیو تدر  یمرحله ا

 باتیترت  یاجرا قیس از و کار ش فاف و دق  ،یاقتص اد  نیدولت با مش ورت فعال .2

 .دینما  یو در اسرع  وقت اطالع رسان  نیکشور را تدو  یا  ارنهی  یقانون

  ن یتام  یها نهیخود را در زم  قیبرنامه دق  د،یاز تول  تیحما  یدولت در راس تا .3

و    نیتدو  یص  ادرات  یو پرداخت مش  وق ها  ینیتر  م  دیدر گردش، خر  هیس  رما

 .دیابال  نما

از تبعات    یریو جلوگ  یرشد اقتصاد  یبرا  یا  نهینقطه به  یاستان و بخش خصوص  یداقتصا  م یت  یو اساس  ییمبنا  یبا کارها  د یبا  ا. اممیستیاستان ن

  دی ها با  رساختیحسن زاده ز  ی. به قول آقامیکن  ف یتعر  رد، یخودش قرار گ  ر یما را تحت تاث  زیتواند استان و مردم عز  ی که م  ی و اجتماع   یروان

 .  میرا به حداقل ممکن برسان تآماده شود تا مشکال
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، به  1401( قانون بودجه س  ال  18منابع حاص  ل از محل بند )الف( تبص  ره ) .4

 .گردد  قیاستان تزر  یدیتول  یدر گردش به واحدها  هیسرما  التیعنوان تسه

خدمات ال    ،یدیتول  یواحدها  هیمواد اول  نیو تام  دیاز تول  تیحما  یدر راس تا .5

 .ارائه گردد  یدیتول  یو تنخواهگردان به واحدها  یداخل  یس

  یمجوز واردات کاالها   ،ییغذا  عیص نا  هیمواد اول  نیاز تام  تیحما  یدر راس تا .6

 .صادر گردد  یدیتول  یدر اسرع وقت به واحدها  یاساس

  اراتیگردد: دولت اخت  یم  ش  نهادیو ص  نعت، پ  دیاز تول  تیحما  ی. در راس  تا7

  ت یاز ظرف  یریتا با بهره گ  دینما  ضیاس   تان ها تفو  یاجرا  رانیبه مد  یحداکثر

 اتخاا گردد.  یحیصح  یها  یریگ  میاستان ها تصم  یکارشناس  یها

 

اش تلال    یگندم برا  یداخل  متیق  شیاز افزا  یتبعات ناش    گزارش

/م مورخ  24658/52بخش   نامه ش   ماره  موض   وع    ش   تیو مع

 رانیا  یدولت  یبازرگان  یشرکت مادرتخصص  24/01/1401

ب ه منظور حم ای ت از تولی د داخ ل و امک ان رق اب ت واح ده ای تولی دی کش   ور ب ا  

منظور    یجه ان  یب ازاره ا  FOB م تیق %90  ت ایگن دم نه ا  م تیق  ،رقب ای خ ارجی

از س  وی دولت، بخش  نامه ش  ماره  الزم  کار    و  و تا اجرای الزامات و س  از  گردد

تا  ش رکت مادر تخص ص ی بازرگانی دولتی ایران    24/01/1401/م مورخ  24658

 مسکوت گردد.  1401یکم تیر ماه سال  

 


