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 25/01/1401 تهیه گزارشتاریخ  قانون  شناسه

 عنوان موضوع
ابالغ    یاستان و بررس  یدی تول  یدر گردش واحدها   هیو سرما   ینگیو مشکالت کمبود نقد  ی حیحذف ارز ترج  یامدها یپ  یبررس

 24/01/1401   خ یفروش گندم صنف و صنعت در تار  متیبا موضوع ق  رانیا  یدولت  یبازرگان  یشرکت مادرتخصص  ری بخشنامه اخ

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

کمبود نقدینگی و سرررمایه در گردش اسررت که به دلیم ا مال  اقتصررادی  بنگاه های  های  یکی از مهمترین چالش  در حال حاضررر  

موانع   لیرغم  فعالین اقتصرادی  .  گیر بنگاه های اقتصرادی شرده اسرت  گریبان  ،و تورم موجود  دولتسریاسرت های  تحریم  لیه ایران و  

مللی، دسرررتورالعمرم هرای  بین ال  برادتت مرالیتامکران  نظیر  ردم ببرات نرا ارز، افیایش قیمرت هرای حرامرم هرای انر ی،  ردم    موجود

و...  معوقات بانکی   افیایش هیینه های حمم و نقم    ،افیایش قیمت مواد مواد اولیه داخلی و خارجیافیایش مالیات،  خلق السررا ه،  

لیکن بدون سررمایه در گردش این موضروع ممکن به نظر  .  خود را سررپا نگه دارند  واحد ند حتی با ظرفیت تولید بسریار کمدر تالشر 

  کارمیدمحدودیت منابع بانک های اسرتان،  دم تناسر   برای واحدها مشرکالتی نظیر  دریافت تسرهیالت  د. از طرفی دیگر  نمی رسر 

و... دارد که در صرورت  دم چاره اندیشری و حمایت تبعات جبران ناپذیری  ، مشرکالت پذیرش وبیقه بخش تولید  بانکی باتسرهیالت  

 برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.  

در سرال  . موضروع حذف ارز ترجیحی  ننددسرت و پنجه نرم می ک  بسریاریواحدهای تولیدی با مشرکالت    بازه زمانی کهمتاسرفانه در 

، به دولت اجازه داده شررده  1401قانون بودجه سررال    ( ماده واحده1 صررره  بند  ص( تب  1(1بر اسرراج جی)    شررد ومطرح    1401

و قبم از  داده  ( اختصراص  14به جدول مصرارف تبصرره  کاتهای اسراسری و دارو و تجهییات پیشرکی را  التفاوت ارز ترجیحی   مابه

ت برگ و بیمه ای به نرا پایان  ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرررف کننده را به صررورت کا  ،کات از سرربد ترجیحیهر  حذف  

   تهیه نماید.  1400شهریور  

تا    و  دم ارائه راهکار دولت 1400 دم شررفافیت در نحوه اجرای حذف ترجیحی و بازگرداندن قیمت کاتها به قیمت شررهریور ماه  

شده، لیکن به دلیم  دم    لیرغم اینکه در قانون جبران زیان مصرف کننده پیش بینی.  در جامعه شده است  یابهامات  موج   کنون

   برای مردم نگرانی هایی ایجاد شده است.موفق بودن توزیع یارانه نقدی در سال های گذشته  

نیی  شردگان، در زمینه سرالمت  بیمه   ازموسرسرات بیمه  قیمت داروها در ماه های اخیر و  دم حمایت مناسر     افیایشبا توجه به 

افیایش قیمت مواد اولیه صنایع    گرفتن مشکم کمبود نقدینگی واحدهای داروسازی چنانچهبا در نظر  . همچنین نگرانی وجود دارد

 دور از انتظار نخواهد بود.نیی  افت کیفیت دارو  احتمال    اتفاق افتد،  داروسازی

مورد    ،کشرور محسروم می شرودهر  صرنعت که موتور محرک اقتصراد  در این سریاسرت  متاسرفانه  شررای  موجود حاکی از نن اسرت که 

گمرکی کاتهای    پیش بینی نشرررده اسرررت. صررررفا حقوقجبران زیان تولیدکنندگان داخلی  جهت    ای  برنامهو  غفلت قرار گرفته 

که  به تولید  کاتهای وابسته    که در این میان حقوق دولتیدرصد به یک درصد تقلیم یافته   4تجهییات پیشکی از  و  دارو    و  اساسی

 مورد توجه قرار نگرفته است.  ارتباط مستقیمی دارند،قیمت تمام شده محصوتت    بر

خواهد  افیایش    برابر  6  تا  مورد نیاز تولید رااولیه    مواد  قیمت  حذف ارز ترجیحی  ؛فعالین بخش خصوصی  در این راستا طی اظهارات

برا قیمرت ارز نزاد  نیی   ی کراتهراتعرفره هراه بره اینکره برا توجر  از طرفی .می گرددهیینره هرای تولیرد  این موضررروع برا را افیایش  کره  ددا

نیی قدرت  محصروتت  افیایش قیمت تمام شرده  .  را بدنبال خواهد داشرتمحصروتت  مضرا ف  افیایش قیمت  خواهد شرد،  محاسربه  

نقدینگی  با مد نظر قرار دادن چالش کمبود    را کاهش داده و به اقشرار کم درنمد کشرور نسری  جدی وارد خواهد کرد.خرید مردم  

و اشرتاال زایی تابیر    ظرفیت تولید، صرادرات  کرده و درچند برابر  را   صرنایع  مشرکالتاغل  واحدهای تولیدی اجرای این سریاسرت  

   گذاشت.بسیایی خواهد  

 
منابع   نیتأم قیقانون را از طر  نیا( 14جدول مصرارف تبصرره  (  1۸   فیتا معادل سرقف رد  1401در سرال  شرودیبه دولت اجازه داده م  :1401ماده واحده قانون بودجه  1بنده ص تبصرره    1جی) -1

  یقانون  باتیقبالً ترت  دیبا  دینما  ذفح یحیرا از سربد ارز ترج  ییاختصراص دهد. چنانچه دولت قصرد دارد کات  یپیشرک  یمصررف یاتیدارو و تجه  ،یاسراسر   یواردات کاتها  یبرا یحیالتفاوت ارز ترجمابه

که افراد بتوانند    یمطمئن به انجام رسرانده باشرد به طور  نیگییو به طرق جا هامهیب قیاز طر  یو در امور پیشرک  یکیرا از طرق کاتبرگ الکترون یاسراسر   یکاتها یکننده برارفاه مصررف  انیران زجب

 کنند. هیته  شده نییتع  هیو در سقف سهم 1400 وریشهر انیکاتها و خدمات را به نرا پا نیا
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از سروی  بارها    کهمثبت در اقتصراد می باشرد  تزم و  یکی از اقدامات  تک نرخی شردن ارز  از دیدگاه فعالین اقتصرادی بخش خصروصری  

اجرای یکسران سرازی ارز، فسراد را ریشره کن کرده و اقتصراد کشرور را    معتقدندفعالین اقتصرادی    .شرده اسرت.مطرح  بخش خصروصری  

  ییو سرنا  ییو در خصروص حذف دتر نیما  شردهاین قانون صررفا به حذف ارز ترجیحی اشراره  در لیکن    سرامان خواهد داد.  سرر و

 .از این رو مشکم چند نرخی بودن دتر همچنان وجود خواهد داشت  میمی گرفته نشده است.تص

نرا تورم پایین و ببات    سرالدر نن  لیکن    و اصرالحاتی نیی صرورت گرفت.مشرابه چنین سریاسرتی را اجرا کرد   13۸9در سرال  دولت  

  و  باشردموفقیت این طرح بسریار ضرعیف    به نظر می رسرد  ،با مد نظر قرار دادن شررای  اقتصرادی کشروراقتصرادی بر کشرور حاکم بود.  

از    برای حمایتمناسربی  اقتصرادی، اجتما ی و ... با مشرکم روبرو خواهد کرد. لذا بایسرتی راهکاری  لحاظ  از    کشرور رادر صرورت اجرا  

 طراحی شود.  و فعالین اقتصادی  مردم

در حالیکه فعالین اقتصرادی در نگرانی نحوه اجرای حذف ترجیحی بسرر می بردند، شررکت مادر تخصرصری بازرگانی دولتی ایران  

بر اسراج این  ابالغ نمود.    24/01/1401/م مورا  2465۸/52با موضروع قیمت فروش گندم صرنف و صرنعت به شرماره  ای  بخشرنامه  

به ازای هر کیلوگرم تعیین شرده اسرت. همچنین برابر    120.000نرد مصرارف صرنف و صرنعت از ابتدای سرال جاری    بخشرنامه تامین

دند نیی مشرمول قیمت گذاری جدید می باشرند و  این ابالغیه نن بخش از گندم های فروخته شرده که از انبارهای شررکت خارن نشر 

واریی به حسرام شررکت منطبق با اصرالحات ا مال شرده در سرامانه سریفا  خریداران بایسرتی نسربت به پرداخت ما به التفاوت نن و  

 اقدام نمایند.

د. متاسررفانه  مطابقت نداربا قیمت جهانی و فوم  ریالی    12000قیمت   واین ابالغیه مبنای محاسرربه قیمت جدید ا الم نشررده    در

قیمت برخی  طه، صرنایع نرد بر، تولید نشراسرته،گلوتن،گلوکی و... تابیر بسریاری گذاشرته و  بواین اقدام در صرنایع نردسرازی، اصرناف مر

 از کاتهای غذایی را افیایش خواهد داد.  

خود را از دست داده و تولید    یاقتصاد  هیتوجواحدهای صنایع غذایی    ،یتمام شده محصوتت نرد  متیق  شیافیا  با در نظر گرفتن  

 خواهد بود.  ، ایجاد تورم مضا فه نتیجه نن افیایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردمخود را کاهش خواهند داد ک

و بهرای    یحقوق گمرک  ، وارض، افیایش  حقوق و دسرررتمید کرارگران  یدرصرررد  57  شیبرا افیاواحردهرای تولیردی در سرررال جراری  

 .از دست خواهند داد  ییرا ن  یجهان  یتوان رقابت در بازارهامواجه شده اند که با این شرای     یانر های   حامم

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوج ایرادات و مشکالت:

واحدهای تولیدی در حال حاضرر بامشرکالت بسریاری از قبیم، کمبود نقدینگی و سررمایه در گردش، افیایش قیمت مواد اولیه،  .  1

و... مواجه هسررتند که با حذف ارز ترجیحی مشررکالتشرران   دم تبادتت مالی بین المللی، افیایش هیینه های حمم و نقم، مالیات  

 چندین برابر خواهد شد.

قیمت    چرا که با حذف ارز ترجیحی  جبران زیان تولیدکنندگان پیش بینی نشرده اسرت. 1401. متاسرفانه در قانون بودجه سرال  2

با ارز نزاد  به دلیم محاسرربه  تحت تابیر خواهد گذاشررت. از طرفی تعرفه کاتها نیی  هیینه های تولید را  افیایش یافته و  مواد اولیه  

 محصوتت خواهد شد.تمام شده    بهایمضا ف    با ا افیایش

یکی از  وامم بالتکلیفی و نگرانی  موم مردم و فعالین اقتصررادی شررده  ابهامات موجود در قانون و  دم نگاهی از نحوه اجرا نیی  .  3

ورت که به دلیم  دم نگاهی از اتفاقات در نینده، برخی از فعالین اقتصررادی اقدام به فروش کاتی تولیدی خود  اسررت. به این صرر 

 نمی کنند و این موضوع نیی در وضعیت بازار تابیر گذار خواهد شد.

و تبعات ناشری از این جنگ از قبیم افیایش قیمت محصروتت  جنگ اوکراین و روسریه  متاسرفانه در تصروی  حذف ارز ترجیحی  .  4

 و در صورت اجرا مشکالت اساسی در حوزه کشاورزی خواهد گذاشت.  کشاورزی و صنایع غذایی مورد توجه قرار نگرفته  

گر اسرتان ها  این اسرتان را بیشرتر از دی  ،حذف ارز ترجیحیبه دلیم تعدد واحدهای صرنایع غذایی و داروسرازی نبربایجان شررقی  .  5

   تحت تابیر خواهد گذاشت.

حذف ارز ترجیحی مطرح شرده و در خصروص ارزهای دیگر تصرمیمی گرفته نشرده، لذا مشرکم  صررفا  در قانون  . با  نایت به اینکه  6

 چند نرخی بودن ارز همچنان مطرح خواهد بود.
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. با توجه به افیایش قیمت دارو در ماه های گذشته و  دم حمایت مناس  موسسات بیمه گر از بیمه شدگان، نگرانی در خصوص  7

و نسرری  پذیری سررالمت مردم دور از انتظار نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه اغل  واحدها با مشررکم  افیایش قیمت دارو  

شراهد افت کیفیت محصروتت دارویی خواهیم شرد که  یش قیمت مواداولیه در حوزه دارو،  نقدینگی مواجه می باشرند در صرورت افیا

 این موضوع نیی سالمت جامعه را به خطر خواهد انداخت.

محدودیت های منابع  . باتوجه به . کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی نیی یکی از اسراسری ترین مشرکالت بخش خصروصری اسرت۸

  های دسرت و پاگیر بانکی،  دم تناسر  کارمید تسرهیالت ارائه شرده با بخش تولید و پذیرش وبیقهبانکی اسرتان ها، دسرتورالعمم  

واحدها در دریافت تسرهیالت بانکی با مشرکم مواجه می باشرند. با شررای  موجود و اجرای سریاسرت حذف ارز ترجیحی تعطیلی  

 واحدهای تولیدی دور انتظار نخواهد بود.

موضررروع قیمت فروش گندم صرررنف و صرررنعت در تاریخ  خصرررصررری بازرگانی دولتی ایران با  . ابالغ بخشرررنامه شررررکت مادرت9

، با قیمت جهانی و فوم طابقت ندارد و ا مال نن تبعات جبران ناپذیری در صررنایع غذایی خواهد گذشررت. چرا که 24/01/1401

قوق دولتی و افیایش بهای حامم های  واحدهای تولیدی در سرال جاری با افیایش حقوق و دسرتمید کارگران، افیایش  وارض و ح

به دلیم افیایش قیمت تمام    برای واحدها امکان پذیر نخواد بود. همچنینانر ی مواجه هسرتند و با این شررای  امکان ادامه تولید  

 از دست خواهند داد.  در بازارهای بین المللی  شده کات قدرت رقابت را

بمنم ی جم سمممه  جمعمع

  کارشمناسمیکارگروه  

 1401/ 01/ 21مورخ 

با حضور نمایندگانی از مجمع نمایندگان استان، سازمان مدیریت و برنامه    یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یجلسه کارگروه شورا

اسرتان، اداره اقتصراد و دارائی اسرتان، سرازمان جهادکشراورزی اسرتان، کمیسریون هماهنگی بانک های اسرتان، معاونت غذا و دارو  

پیشرکی تبریی، انجمن مدیران صرنایع اسرتان، اتحادیه تعاونی های کشراورزی و دامیروری اسرتان، انجمن قطعه سرازان  دانشرگاه  لوم  

توسرعه    اسرتان، انجمن صرنایع غذائی اسرتان، دانشرگاه  لوم پیشرکی اسرتان، مدیریت شرع  بانک های ملت، سریه،صرنعت و معدن،

مشرکالت کمبود  و    یحیحذف ارز ترج  یامدهایپبا بررسری موضروع    صرادرات، صرادرات، تجارت، کشراورزی، پارسریان، پاسرارگاد

 در محم اتاق بازرگانی به شرح بیم برگیار شد:  استان  یو صنعت  یدیتول  یدر گردش واحدها  هیو سرما  ینگینقد

  دشروار سراختهادامه فعالیت واحدهای تولیدی را  کمبود نقدینگی    حالیکه: در  نسررین درخشرانی، مسرئول دبیرخانه شرورای گفتگو

( بند  ص( تبصرره  1بر اسراج جی)  اسرت، موضروع حذف ارز ترجیحی مطرح گردید و ماده واحده قانون بودجه به تصروی  رسرید.  

کات برگ و    قیرفاه مصررف کننده از طر  انیو جبران ز  یحیبه دولت اجازه حذف ارز ترج  1401( ماده واحده قانون بودجه سرال  1 

  یکاتها  یقانون جی در خصرروص کاهش حقوق گمرک  نیدر ا  یداخل  دکنندگانیتول  انیجبران ز  کنیداده شررده اسررت. ل  یا مهیب

  خورد.  یدرصد به چشم نم  کیدرصد به    4از    یپیشک  یاتیو تجه  داروو    یاساس
  کنیموضروع هسرتند. ل  نیموافق انیی    یباشرد و بخش خصروصر   یکشرور مهر  اقتصراد    یاقدام درسرت برا  کی  یحیحذف ارز ترج 

با    یدیتول  یو تورم بات واحدها  ی دم ببات اقتصراد  می. در حال حاضرر به دلردیقرار گ  مد نظر یسرتیبا  ییکشرور ن  یاقتصراد   یشررا

 . را دوچندان خواهد کرد  یدیتول  یمشکالت واحدها  نقانو  نیا  یمواجه هستند که اجرا  یاریمشکالت بس

مشرکالت زیادی در صرنف ما وجود دارد از جمله تاییرات مکرر قیمت مواد اولیه از  :  اسرتان  رضرا جعفری، دبیر انجمن صرنایع غذائی

، افیایش هیینه حمم و نقم به دلیم ا تصررام  نفت  متیق  شیافیا  میبه دل  یاقالم بسررته بند  متیقجمله روغن و شررکر، افیایش  

، جنگ اوکراین که منجر به افیایش شردید قیمت برخی نهاده  و تبعات نن  "دکنندهیتول  متیق"درنبحا    بخشری از کامیون داران،

درصدی سال گذشته، متاسفانه ا تبارات جدیدی لحاظ نشده و واحدها با کمبود    60های غذائی شده است. از طرفی در کنار تورم  

تحت تابیر خواهد    عیصرناافیایش یافته و  و صرنعت   وریصرنعت ط  یاصرل  ینهاده هانقدینگی مواجه هسرتند. با حذف ارز ترجیحی  

کرده اسرت که به نظر    میتبد  یبانک مرکی  یخود را به نرا ا الم شرده از سرو  یدو روز گذشرته نرا تعرفه ها یگمرک طگذاشرت.  

تاییر می یابد بایسررتی    25000تومانی به    4200تابیر بسرریایی در افیایش قیمت خواهد داشررت. با توجه به اینکه ارز  رسررد    یم

و تبعات نن نیی    "قیمت تولیدکننده". بحا  برابر تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند  6ای تولیدی نیی  سرررمایه در گردش واحده

. با توجه به بحران ایجاد شرده باید پیشرنهادات مشرخصری برای طرح در شرورای گفتگو  ایجاد کرده اسرتتابیر مخرم زیادی در بازار  

باشرد و اگر از سروی سرازمان های بیمه تحت پوشرش قرار نگیرد مردم با  داشرته باشریم. در بخش دارو نیی این مشرکم مطرح می  

مشرکم جدی مواجه خواهند شرد. اگر اختیارات مدیران اسرتان افیایش نیابد با توجه به فشرار نهادهای نظارتی، انجام امور به سرختی  
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فیایش تورم و ایجاد مشرکم بیشرتر  بلکه با ا ا  .درصردی دسرتمید ها مشرکلی را حم نخواهد کرد  57صرورت خواهد گرفت. افیایش  

 خواهد بود.

: با توجه به اینکه از سرال گذشرته بحا  محمد  لی کسرائی، مدیر امم اتحادیه تعاونی های کشراورزی و صرنعت دامیروری اسرتان

حذف ارز ترجیحی مطرح شرده اسرت ولی تاکنون بسرترسرازی و فرهنگ سرازی تزم صرورت نگرفته اسرت. این موضروع با ا ایجاد  

ران و یاج در مردم شررده اسررت. در جلسرره ای باحضررور معاون وزیر در تهران، بیان کردند که اینطور در نظر نگیرید که تمامی  بح

تشرکم ها در حم مشرکالت بخش خصروصری تابیرگذار بوده و برای حم مشرکم قبول مسرئولیت خواهند کرد. در شررای  موجود تنها  

   .بود  شرکت های قوی قادر به ادامه فعالیت خواهند
تبعات این موضوع  مال قابم مشاهده می باشد و تمام دامداران برای کمبود نهاده ها معترض هستند و دام های بسیاری به همین  

توان از ضرایعات   دلیم حذف شرده اسرت. برای حم مشرکم باید از نفرات متخصرص و صراح  نظر اسرتفاده شرود. در این بحران می

 از طرفی ا تبار و زمینه تزم نیی فراهم نمی باشد.    .نمی شود  اتیبهره برد ولی  ملیکشاورزی و پسماند های کشاورزی  
برابر تابیرگذار    6: حذف ارز ترجیحی در هیینه های واردات تا  یونس اکبرپور پایدار، رئیس انجمن سرازندگان ماشرین و قطعه اسرتان

میلیارد دتر بوده اسرت، با توجه به شررای  موجود در سرال جاری به    5/2خواهد بود. در سرال گذشرته منافع دولت از طریق گمرک،  

میلیارد دتر خواهد رسرید که در حقیقت مابه التفاوت این مبل  به نو ی از جی  مردم و قشرر نسری  پذیر اخذ خواهد شرد. با    15

واهد شررد. با توجه به  درصررد از جی  حقوق بگیر کسررر خ  70درصرردی حقوق ها و ایجاد تورم بیشررتر، در اصررم    57افیایش  

بع نن خودرو گران خواهد  تبه   که  درصردی قیمت قطعات خودرو را خواهیم داشرت  50الی    40های انجام شرده، افیایش   بررسری

 مده محصروتت ما با فوتد سراخته می شود    .درصردی داشرته اسرت 25شرد. قیمت فوتد از اسرفند ماه سرال گذشرته تا کنون افیایش  

حاسربات با تورم بیرگی روبرو خواهیم بود. واحدها نیی برای ادامه تولیدات خود بالتکلیف می باشرند. از طرفی  با توجه به این م که

براساج ا الم خودروسازی حق افیایش قیمت را ندارند. واحدهای کوچک و نسی  پذیر در معرض خطر جدی می باشند و نیاز به  

می باشرند و در صرورت حذف ارز، این مشرکم نیی بر مشرکالت دیگر اضرافه    راهکار اسراسری می باشرد. برخی قطعات صرنف ما وارداتی

  CNCسرال اخیر با مشرکم نقدینگی مواجه هسرتند. واحدهای ما برای خریداری دسرتگاه   3-4خواهد شرد. اکثر واحدهای ما در  

   لذا به تسهیالت بیشتری نیاز دارند.میلیارد پرداخت می کنند    2-3حداقم  
درصدی    57: امسال به دلیم افیایش  ماینده انجمن مدیران صنایع، رئیس هیات مدیره انجمن کانی غیرفلییمیرابوالفضم حسنی، ن

دسرتمیدها  مال اقتصراد کشرور ما به مدت یکماه تعطیم خواهد بود، از زمانی که در سرال گذشرته این موضروع مطرح شرده اسرت به  

ه فروش مواد اولیه و اجناج خود نمی باشرد. تصرمیمات بدون  تمام شرده، کسری حاضرر ب  یدلیم مشرخص نبودن تبعات نن در بها

مشرورت دولت با بینفعان به ضررر اقتصراد ملی و دولت می باشرد. حتی در صرادرات نیی با مشرکم مواجه شرده ایم چون واحدها در  

رجیحی قول اقردامات  ازای صرررادرات خود نخواهنرد توانسرررت مواد اولیره تزم برای تولیردات بعردی تهیره کننرد. در قبرال حرذف ارز ت

کشرور ما چندین سرال اسرت   ، مشرخص نیسرت.تشرویقی را داده اند، حال این اقدامات کی به دسرت واحدهای کوچک خواهد رسرید

در حوزه دام و طیور دچار مشکم شده است. سیاست مشخصی نیی برای حمایت تولید داخلی در این خصوص نداریم. ما وابسته به  

می باشریم از طرفی روسریه ا الم کرده اسرت که به کشرورها صرادرات نهاده را انجام خواهد داد و با توجه    واردات نهاده های اوکراین

به اینکه موضروع بازار جهانی مطرح می باشرد و روسریه نکته اتکا می باشرد، اتن زمان ننسرت که در این خصروص اقداماتی انجام  

   .شود؛ اگر دولت پول کافی در این خصوص دارد اقدام کند
نیی    ۸9در سال  در خصوص حذف ارز ترجیحی نظریه های بسیاری وجود دارد.  :  نسررین درخشرانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگو

نیی صرورت گرفت. لیکن در خصروص پرداخت یارانه نقدی موفق  مم نکرد.  مشرابه این سریاسرت اقداماتی صرورت گرفت و اصرالحاتی  

 خوردار است که نیازمند بررسی می باشد.منابع نیی از اهمیت ویژه برموضوع توزیع  
در برنامه ا الم شرده از سروی دولت در حوزه دارو و تجهییات پیشرکی،    محبوم نعمتی،  ضرو هیات  لمی دانشرگاه  لوم پیشرکی:

میلیارد دتر تخصریص یافته شرده به این حوزه، شرامم پوشرش بیمه ای داروها و تجهییات خواهد شرد تا از هیینه های اضرافی  3

لوگیری شرود. براسراج تجربه، این موضروع چالش بیرگی خواهد بود و امید موفقیت در اینکار به چندین دلیم پایین می باشرد،  ج

ماده بکار گرفته می شرود بعالوه هیینه های تولید، بسرته    30تولید دارو تنها شرامم ماده اولیه نمی باشرد بلکه برای تولید نن شراید  
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یایش یافته و بر قیمت تمام شررده تابیر خواهد گذاشررت. به دلیم ضررعف نظارت در تمام حوزه ها،  بندی، حمم و نقم که همگی اف

. مبلای که در دارو و تجهییات به  نوان پرداخت از جی   شرردافیایش قیمت به صررورت لجام گسرریخته و از کنترل خارن خواهد  

درصرد مبل  دارو را پرداخت    30نکه بیمه شرده باید  شرامم پوشرش بیمه ای کافی نمی باشرد. با توجه به ای  .مردم حسرام می شرود

درصرد نن از افراد اخذ می شرود. برخی داروها    70درصرد نن بر  هده شررکت بیمه می باشرد ولی در این بر کس بوده و   70کنند و  

ع بنیادی  پس نباید انتظار حمایت از شررکت بیمه را داشرته باشرید. اصرالح ارز ترجیحی موضرو  .شرامم پوشرش بیمه ای نیسرتند

ولی واقعیت اینسرت که زیرسراخت های تزم برای این موضروع نماده نمی باشرد. بحا دارو شروخی بردار نمی باشرد و با    .باشرد می

توجه به مسرررائم موجود، شررررکت های بیمه حمایتی از دولت و یا مردم برای کاهش تنش نخواهد کرد. نقدینگی مورد نیاز برای  

باشرد. این مورد بهتر اسرت به صرورت پایلوت و تنها با چند قلم شرروع شرود  تولید و  رضره در این حوزه، از موضرو ات مهم می  

 درغیراینصورت این حوزه با چالش جدی مواجه خواهد شد.
: در بحا دارو باید از چند منظر به موضوع نگریست مورد اول تامین دارو  حسرن نقاجانی، مدیر نظارت بر داروی معاونت غذا و دارو

و سرازمان برنامه و بودجه به    یبانک مرکی  نکهیا  میبه دلر با تخصریص ارز ترجیحی برای تامین دارو  سرال اخی 3-4می باشرد، در  

، با ا ایجاد مشرکم شرده اسرت و  لت کمبود برخی داروها نیی به دلیم  دم تامین ارز و  نکرده اسرت  نیرا تام  ازیموقع ارز مورد ن

جی می براشرررد. برا درنظر گرفتن این دیردگراه تمرایرم بره حرذف ارز ترجیحی   ردم امکران واردات مواد اولیره و یرا واردات داروهرای خرار

داریم تا صرنایع ما و یا واردکننده ما برای واردات مواد اولیه، وابسرته به بانک مرکیی نباشرد. معضرم دوم در خصروص ارز ترجیحی،  

عدادی افراد سرودجو داروهای تولید شرده با  ت  .ارائه می شرد  ارانهیو    دیسروبسر تولید دارو  برای  بوجود نمدن قاچاق معکوج بود چون  

یارانه و .. را به کشرورهای همسرایه قاچاق می کردند که این موضروع نیی از دتیلی هسرت که تمایم به حذف ارز ترجیحی داریم. در  

صرحبت کردم و ایشران نیی از حذف ارز    یداروسراز عیدر بحا صرناخصروص موضروع این جلسره روز گذشرته با چند مدیر امم  

اسررتقبال کردند  ترجیحی به دلیم اینکه خواهند توانسررت بدون وابسررتگی به بانک مرکیی، مواد اولیه خود را به موقع تامین کنند  

. دارو تنها کاتئی اسرت که به  باشرند یم  ولی برای کوتاه مدت نگران  دم وجود نقدینگی خود و نگران تامین مواد اولیه با ارز نزاد

درصرد    60بیمه نیی با تاخیر چندین ماهه پرداخت می کند. سرهم بیمار از مبل  پرداختی باتی    .سردصرورت نسریه به فروش می ر

درصررد پرداختی بیمه نیی با یکسررال تاخیر صررورت می گیرد. تبعات این موضرروع به چرخه داروسررازی و    40می باشررد و کمتر از  

به نو ی تامین نشرود چه بسرا کارخانه های صرنایع داروسرازی    گردد. اگر نقدینگی کارخانه ها  شررکت داروسرازی و کارخانه ها بر می

زمین گیر شرده و با مشرکالت  دیده ای مواجه شروند. بحا سرالمتی مردم مطرح اسرت و باید با احتیاط کافی در این مورد رفتار  

ان های بیمه گر قادر به  شرود. در بحا دارو و تجهییات، نیاز به تقویت سرازمان های بیمه گر می باشرد که در غیر اینصرورت سرازم

با مدیریت  شرردن ارز    یتک نرخحمایت نخواهند بود و مردم با مشررکم جدی مواجه شررده و سررالمتی جامعه در خطر خواهد بود.  

ماهه دوم سرال گذشرته در اکثر داروها افیایش قیمت داشرتیم به دلیم اینکه بانک    6صرحی  در نینده نتای  خوبی خواهد داشرت. در 

ارز ترجیحی را تامین نکرده و واحدها مجبور شردند با ارز نیمایی اقدام به خرید کنند. دغدغه ما به  نوان معاونت    مرکیی به موقع

غذا و دارو در بحا صرنایع اینسرت که در صرورت  دم پیش بینی و زمینه سرازی صرحی ، صرنایع به تامین مواد کم کیفیت روی  

  ییوارد شرده ن  یجنسرادها و تعطیلی یک ماهه فاقد نقدینگی می باشرند تمام  خواهند نورد. چون واحدها به خاطر افیایش دسرتمی

سررت. افیایش نرا ارز به حسررام دولت وارد خواهد شررد و دولت نیی باید افرادی که مالیات پرداخت  مانده ا  فیدر گمرک بالتکل

ین در صررورتی اسررت که برای ضررمانت نامه  خواهند کرد را لحاظ کند. در این مورد و ده قبولی ضررمانت نامه بانکی را داده اند و ا

بانکی بخشی از حسام واحد را بلوکه می کنند و از طرفی هیینه سنگینی بر قیمت تمام شده کات بر چرخه زندگی افراد تابیرگذار  

 خواهد بود، این مورد از موارد مهم می باشد و این موضوع حتما لحاظ شود.  

میلیون هکتار   4میلیون هکتار زمین زیرکشرت گندم داریم که حدود    6: در کشرور  غذائی اسرتانرضرا جعفری، دبیر انجمن صرنایع  

میلیون هکتار نن نبی می باشرد. شررکت بازرگانی دولتی ایران و شررکت های مشرهور به واردات غله به دلیم شررای    2نن دیمی  و  

،  مملکت  ازیدرصد ن  50به نسربت حداقم  باشرد. با این حسرام  میلیون تن خرید داشرته   5/4بارندگی سرال گذشرته نتوانسرته بیشرتر از  

میلیون تن مصرررف گندم    12الی    11واردکننده گندم هسررتیم. در حال حاضررر بحا خودکفائی تولید گندم مطرح نمی باشررد و  

یلیارد  م  24060،  1399  ماه سرال  11درصرد نن واردات می باشرد. درنمد گمرک در   50کشرور می باشرد و در حالت خوشربینانه  
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دویسرت هیار میلیارد درنمد پیش   1401این تاییر برای سرال    با بوده کهیلیارد تومان  م 33270،  1400  ه سرالما  11در   و  تومان

 باشد.   می  نن  اجرای  نحوهمشکم در    . تنهاصوصی طال  حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن نن می باشد. بخش خمی شودبینی  

: درخواسرت داریم برای حذف ارز ترجیحی به صرورت پله ای  یونس اکبرپور پایدار، رئیس انجمن سرازندگان ماشرین و قطعه اسرتان

یار تومران افیایش دهنرد. دولرت می توانرد در کنرار بن کرارت هرائی  ه  7الی  6 را بره  4200و در مرحلره اول بره طور مثرال    انجرام گیرد

 میلیون تومانی لحاظ کند.  3الی    2هیار تومان برای پرسنم داده می شود خرید    ۸50که به مبل   

  : واحدهای تولیدی در بحا انر ی و تامین مواد اولیه با مشرکم مواجه هسرتند بانسررین درخشرانی، مسرئول دبیرخانه شرورای گفتگو

حذف ارز ترجیحی نه تنها در کاتهای اسراسری بلکه در تمام مواد و محصروتت نیی تابیرگذار خواهد بود. برای حم مشرکلی که در  

   .خواهد بود نیازمند پیشنهاد و راهکار اساسی می باشد  واحدها  سال پیش رو گریبانگیر

در بخش ما، در مورد واردات نهاده های کشراورزی، کود،    ن:غالمرضرا بابائی، مدیر امور سررمایه گذاری سرازمان جهاد کشراورزی اسرتا

سرم و نهاده های دامی رقم باتئی مطرح می باشرد و حذف ارز تبعاتی به دنبال خواهد داشرت. این تصرمیم گیری مربوط به قبم از  

ر باشرد. در حوزه ما تا  جنگ اوکراین و روسریه بوده و در حال حاضرر مشرکالت مضرا ف شرده اسرت به نظر بنده شراید امکان تجدیدنظ

خرداد ماه تامین شرده اسرت ولی افیایش قیمت نهاده ها را خواهیم داشرت و محصروتت تولیدی کشراورزی ا م از گوشرت قرمی و  

هیار میلیارد  10گوشرت مرغ و تخم مرغ افیایش قیمت خواهد داشرت. از سروی دولت تدابیری اندیشریده شرده بود از جمله مبل   

. برای حمایت از دامداری های کوچک  نشد  یمتاسفانه  مل  یولدامداری های صنعتی در نظر گرفته شده بود    تومان برای نقدینگی

میلیارد تومان در قال     34که نیمه صرنعتی و یا سرنتی می باشرند مسرا دتی از سروی بانک کشراورزی صرورت گرفت، در مرحله اول  

میلیارد تومان به شرعبات شرهرسرتان ها ابالغ    34ه برای مرحله دوم  کارت برای دامداری های کوچک و در طول هفته گذشرت-دامدار

ولی با این وجود در حوزه ما نیی مشکالتی پیش خواهد نمد و نیاز به اصالحاتی    .البته این تدابیر در حد مرهم می باشد  .شده است

فی منابع مصارف بانک کشاورزی اجازه  می باشرد. در این شررای  برای تامین نقدینگی، مشرکالت بانک ها مضرا ف خواهد شد. از طر

 تامین نقدینگی را نخواهد داد و با مشکم جدی مواجه خواهیم شد.

: در بحا حذف ارز ترجیحی با توجه به افیایش قیمت ها نیا کمبودی در بحا  نسررین درخشرانی، مسرئول دبیرخانه شرورای گفتگو

 نهاده های دامی و سموم و .. بوجود خواهد نمد؟  

خیر، خوشربختانه از سرال گذشرته بحا کود و سرم نزاد    ابائی، مدیر امور سررمایه گذاری سرازمان جهاد کشراورزی اسرتان:غالمرضرا ب

 شده است و در مورد این دو قلم نوسانات در سال گذشته صورت گرفته و در سال جدید مشکلی پیش نخواهد نمد.  

اصرلی کشرور ما تورم می باشرد و تورم به دو دلیم صرورت گرفته اسرت:  : مشرکم  قهرمان موحدی، مدیر اسرتان بانک صرنعت و معدن

فیایش نقدینگی در سرط  کشرور که با مدیریت این دو موضروع میتوان تورم را کنترل کرد. دولت برای  ا .2کسرری بودجه دولت    .1

افیایش قیمت و درن قیمت  تامین کسرری بودجه خود مجبور به حذف ارز ترجیحی می باشرد از طرفی با حذف ارز ترجیحی اجازه  

مصرررف کننده داده نمی شررود درحالیکه قیمت فروش محصررول تابعی از قیمت تمام شررده محصررول می باشررد قیمت تمام شررده  

محصرول نیی مشرخص می باشرد و تابعی از قیمت مواد اولیه می باشرد که با حذف ارز ترجیحی از مواد اولیه وارداتی، افیایش حقوق  

درصرردی دسررتمید کارکنان و ... که همگی مشررخص کننده قیمت تمام شررده    57یر تورم داخلی، افیایش  گمرکی و از طرفی تاب

هسرتند. با ایجاد محدودیت در افیایش قیمت معادله ای غیر قابم حم بوجود خواهد نمد. اگر به  نوان مامور دولتی از این زوایا به  

برنامه ها می باشرد که در    تیشرفافشررط اول حم مشرکالت جامعه،  موضروع نگاه نشرود تصرمیم اتخاب شرده ابرگذار نخواهد بود.  

اینصرورت اکثریت افراد با موضروع مطرح شرده همراه خواهند بود. بررسری های صرورت گرفته در خصروص ارز ترجیحی، برخورداری  

مواقع بخش خصروصری    با درنمد پایین می باشرد که موضروع قابم تاملی می باشرد. برخی کبرابر سره ده 4با درنمد بات    کسره ده

باید وارد میدان شرده و به دنبال راه حم باشرد و برای مشرکالت بوجود نمده راهکار ارائه دهد. تنها راه تامین منابع مالی، تسرهیالت  

مالی نمی باشرررد. از طرفی تعامم تزم بخش خصررروصررری با بخش دولتی وجود ندارد و بالعکس. واحدهای تولیدی می توانند در  

  90نابع مالی غیر از تسرهیالت، با بانک های خود مشراوره داشرته باشرند. در بحا تامین مالی، درسرال های گذشرته  خصروص تامین م

  .درصرد فروش سرال گذشرته در نظر گرفته شرده اسرت که تا حدودی بهتر می باشرد   130درصرد بحا فروش مطرح بود که امسرال  

دار نیی پوشش کافی را نداشته باشد. حال اگر واحد تولیدی به هر دلیلی  هرچند با توجه به اتفاق های را داده احتمال دارد این مق
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فروش نداشرته باشرد باید به دنبال راه حم و تامین مالی برای واحد تولیدی بود، واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری می باشرد و  

نیم که این واحد برای شروع به کار به چه مییان  توان با توجه دستگاه های موجود در کارخانه و ظرفیت کارخانه پیش بینی ک  می

تسرهیالتی برای اسرتان ما تعلق یافته اسرت. با این نگاه که مشرکالت    1401قانون بودجه    1۸سررمایه در گردش نیاز دارد. در تبصرره  

وی بانک ما  درصرد تسرهیالت بانکی از سر   55برخی واحدهای تولیدی صررفا از طریق دسرتورالعمم قابم حم نمی باشرد، بیش از  

صررورت گرفته اسررت. بانک ها می توانند با راهنمایی صررحی  واحدهای تولیدی در خصرروص اخذ سررهیالت مورد نیاز برای ادامه  

 فعالیت به ننها کمک کنند.

به تک    یین  یبخش خصروصر   دیباشرد. شرا  یم  یاقتصراد  یموضروع در حکم جراح  نیا  گفتگو:  یشرورا  رخانهیمشراور دب  ا،یبهن  یمصرطف

باشرد. در جدول   یشرفاف نم کهموضروع پرداخته شرده    نیسرطر به ا  6در قانون بودجه تنها در حد    یبودن ارز معتقد باشرد ول  ینرخ

حذف    یبخش نورده شرده دولت برا  نیموضروع اختصراص داده شرده اسرت. در ا  نیتومان به ا  اردیلیهیار م  161مبل     14تبصرره  

از    ایو    یکیکاتبرگ الکترون  قیازطر  ایموضرروع    نیباشررد که ا  ینن م  یقانون باتیبه انجام ترتملیم    ،یحیاز سرربد ارز ترج  یکاتئ

  یتزم را انجام دهد. برخ   یسراز  فشرفا  دیصرورت نگرفته اسرت. دولت باتا کنون   چکدامیشرود که متاسرفانه ه  یانجام م  مهیب  قیطر

برگردانده شود.    1400سال    وریها به نرا شهر  متیخواسته شده ق  نکهیباشد از جمله ا  یمفهوم م  یموارد خواسته شده که کامال ب

که   ی باشرد. تنها موضرو  یموارد کامال مبهم م  نیا  یباشرد. تمام  یم  دیسروبسر   یبه نو   نکاریاسرت؟ ا  یشردن  نکاریبا تورم موجود ا  این

و ...    یدام  یدارو و نهاده هات  ،یاسراسر   یا از جمله کاتهاحوزه ه  یدر تمام  یقانون  باتیکه ترت  نسرتیا میدرخواسرت کن  میتوان  یم

اتاق    یمرکی پژوهش ها ایگفتگو    یمباحا شرورا  ران،یباشرد، از اتاق ا  یموارد اتاق م  نیا  یمشرورت  یبازو  عتایمشرخص شرود، طب

  یاز دسرت بخش خصروصر   یصرورت نگرفته اسرت کار  یکه اصرالح سراختار  ی. تا زمانرندیکمک بگ  واردم  نیتوانند در ا  یم  رانیا

  یباشرد. شرورا   ینم  نطوریا  ایدن  یکجا چیدر ه  کهیکنند در حال  ی مم م  یبرنخواهد نمد. در کشرور ما بانک ها به صرورت بنگاهدار

  یگیارش ها  هیرتبه در سرا  نیرتبه اول را کسر  کرده اسرت و کسر  ا 1400ماهه اول سرال    6در   یدولت و بخش خصروصر   یگفتگو

  یباشد ول  یم  یبه مستندات تزم و گیارش کارشناس  ازین جهیکس  نت  یکه برا  میدیرس  جهینت  نیصورت گرفته، ما به ا  یکارشناس

درنمد    ع،موجود، کسرر بودجه، مناف  یتیحاکم  یها  اسرتیباشرد و به سر   یمجمو ه م  نیا  اریاز موضرو ات خارن از اخت  یریگ جهینت

  یبرا  ییباشرد و تبعات و چالش ها ینم  یموضروع کاف  نیسرطر در مورد ا کی  انیموضرع کامال حسراج بوده و ب  نیدارد. ا  یو... بسرتگ

حوزه ها مشرررخص    یدر تمام  یرفاه  ،یانیز  ،یجبران  یقانون باتیترت  دیو  موم جامعه به دنبال خواهد داشرررت. اوت با  دکنندهیتول

خواهد    ی مل  یبا چه سراز و کار و روشر  14شرده در جدول تبصرره    انیب  تومان  اردیلیهیار م  161مبل     ودمشرخص شر  یباشرد. در بان

 شد.

  یباشد. بانک مرکی   یجیو لیومات جامعه م  یحیموجود، حذف ارز ترج  یبا توجه به رانت ها  :یبانک کشاورز  ریمد  ،یمحمود  جواد

موضروع    نیا  نکهیبود. با توجه به ا  یحیحذف ارز ترج  انگریامر ب  نیهیار تومان ا الم کرد و ا  20را    یارز  میسرال گذشرته نرا تسره

  نیرود. محم تام  شیاست با حداقم تبعات پ  ازیبه دنبال خواهد داشت ن ی موم جامعه تبعات  وو موسرسات    ی دیتول  ی واحدها  یبرا

  یهائ  تیدما ا مال شرده اسرت از جمله محدو  یبرا  یبانک مرکی  یاز سرو  یهائ  تیمحدود  یاز طرف  .باشرد  یمشرخص م  یمنابع بانک

براسرراج منابع در    یبانک کشرراورز یده  التیتسرره  تیبانک ها  مبادتت بانک ها( و ... ظرف  ریخود از سررا  یازهاین  نیاز بابت تام

  تیامسرال ظرف  یما برا ینیب  شیو پ  میداشرت  اردیلیهیار م 33حول و حوش    یالتیباشرد. سرال گذشرته تسره  یمشرخص م  ار،یاخت

با کسرر بودجه مواجه    میبیرداز التیطبق روال قبم به پرداخت تسره  میباشرد. اگر بخواه  یم  اردیلیمهیار   40  یبات یده  التیتسره

و صرنعت    یکشراورز  یتزم را در بخش ها  یییو برنامه ر  یرا شرناسرائ  دیتول  یها  رهیزنج  دیو اتاق با  یشرد. بخش خصروصر   میخواه

هم بیردازند، دولت،    یبانیبه پشرت  رهیزنج  هیقتا ب میکن  نیرا تام  رهیسرر زنج  میتوان  یموارد م  نیو... داشرته باشرد. با مشرخص شردن ا

در    هیدرصرد سررما 40الی   30مکلف شرده ام    ییباشرند. من ن  یم  دیتول  یها  رهیبه دنبال زنج  یین  یصرنعت و معدن و جهاد کشراورز

  یکم بهره به ما ا الم کرده اسرت ول  التیتسره  یکسرریکنم. دولت در قال  قانون بودجه    تیهدا  دیتول  رهیگردش را به سرمت زنج

طبق قبم با صرندوق توسرعه    یشرود حت ینم  قیبانک ها تیر  یبرا  یمنابع یعنی  .کند یلحاظ م  ییدر کنار نن منابع و مصرارف را ن

.  میانجام ده  یرا براحت  یمال  نیتام  میشررود تا بتوان  یشررناسررائ  دیتول  یها  رهیکه زنج  نسررتیه ابند  شررنهادی. پمیندار  یهمکار  یمل

وجود داشررته باشررد، بر  هده    دیتول  یها  رهیدر زنج  دیقانون با  تیکه از نظر حاکم  یو فرهنگ  یمشررارکت فرهنگمشررخص شرردن  
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در    یمتاسرفانه بخش خصروصر   یول  میداشرت  یادیتالش ز  دیتول  رهیزنج  یدر مورد شرناسرائ  یباشرد. ما و جهاد کشراورز یم  تیحاکم

شرررود و به تبع نن در   یم  یمال  نیتام  یها نهیو هی  دیر تول  یها نهییامر با ا کم شررردن ه  نیتزم را ندارد. ا  یهمکرار نهیزم  نیا

 خواهد بود.  رگذاریتاب  ییمحصول ن  ینهائ متیق

در مجلس    نیصرررورت گرفته و قوان  شیماه پ 5الی   4بودجه توسررر  دولت    یجمع بند :یدکتر فرهنگ  یمشررراور  ال  ،ینور میکر

ماه قبم صررورت    6از    دیصررحبت ها و تعامم اتاق با مجلس با  نیشررده اسررت و کار از کار گذشررته اسررت؛ به نظر بنده ا   یتصررو

کثر مشرکالت مراجعه  را به گوش دولت و مجلس برسرانند. ا  شرکالتم  دیبا  .مشرکالت جامعه هسرتند  بطنکه در   یگرفت. کسران یم

 باشد.  یم  یمشکم خارن از توان بخش خصوص  نیباشد و حم ا  یم  یکنندگان ما در بحا بانک

که سرال هاسرت وجود نداشرته، به نظر بنده ارز    میهسرت  یما نگران حذف موضرو  بانک تجارت:  یکارشرناج ا تبار  ان،یشراهناز  ناصرر

کشرورها متوجه    گریخودرو با د  ایکشرور در بخش دارو    یها متیق  سرهیاسرت که حذف شرده اسرت، با مقا  یادیز  یها  سرال  یحیترج

ا مال خواهد   متیق  شیمختلف افیا  یخودروسراز به بهانه ها  ،یحیبا حذف ارز ترج  ماننها وجود ندارد. ا  یبرا  یدیسروبسر   میشرو  یم

  هی سد راه فرصت طل  ها باشد. درخصوص کمبود سرما  تیو کاش حاکم  مینگران فرصت طل  ها هست  یحیکرد. با حذف ارز ترج

کردند در چند سرال    یمردم پرداخت م  یاخود را از سریرده ه  یبانک ها وام ها  نکهی امم وجود دارد، از جمله ا  نیدر گردش چند

در    دکنندگانیوجود دارد. تول  یجار  یدر حسرام ها ینییامبال  پ  یاسرت از طرف افتهیمردم به شردت کاهش    یسریرده ها  یین  ریاخ

  یجار   یحسرام ها  یبرا یتعداد کارخانجات خود مبلا  شیسرابقه داشرته اند و با افیا  یو ب  ریکم نظ  یتوسرعه ها  ریچند سرال اخ

 دانست.  یو بهره رو  تیریدولت و بانک را مقصر  دم مد  دیماند. نبا ینم  یاقب

مورد در    نیا ریباشرد. تاب  یم  یحیمهم، نکته ابر حذف ارز ترج  موضروع  :تیریسرازمان مد  یگذار  هیگروه سررما  سیرئ  ،یریبشر    باج

به دو موضروع پرداخت:  در این خصروص باید  کشرور خواهد بود.    یاسرتان ها  ریاز سرا  شرتریاسرتان ما ب  یداروئ  عیو صرنا  یغذائ  عیصرنا

. به نظر من بهتر اسرت  میدر اسرتان خود انجام ده  میتوان  یم  ی.چه کارهائ2.  میشر کشرور داشرته با  یبرا  میتوان یم  یشرنهاداتی.چه پ1

ها   بخش  نیدار ا  تیاولو  یتمرکی و فشار تزم بر پرو ه ها  دیو سازمان برنامه و بودجه با  ی . اتاق، استاندارمیاز استان خود شروع کن

با    یتورم انتیا  یعنیتورم باشرند حتما اتفاق خواهد افتاد    تظر. اگر مردم منمیباشر  یابرات منف میبه فکر تقل  دیرا داشرته باشرد؛ با

دسرت به    یهمگ  دیداده اسرت و با  یو کشرت قرارداد  یکشرت گلخانه ا  شرنهادیپ  ی وامم. به طور مثال جهاد کشراورز  ریببات سرا

  سرتمیبا سر   دیبا  رام  نیا  یول  .باشرد  یتزم م  یدردنور ول  یاقتصراد  ی. جراحمیموضروع حرکت کن  نیدسرت هم داده و به سرمت ا

کسر  و    یدرنمد و مبارزه با فقر، بهبود فضرا  شیراه افیا  نیبابت کرده اسرت مهمتر  یدر نوبم اقتصراد  ی. مقاله اردیکارنمد صرورت گ

  یباشرد. کشرورهائ  یبنگاه م  رانیمد  اریبنگاه که خارن از اخت  تی وامم موبر بر فعال یعنیکسر  و کار    یباشرد. بهبود فضرا  یکار م

و مقررات، ندام و رسروم    نیباشرند. نهاد  بارتسرت از قوان  یتوسرعه م  ریدر مسر   ایو   افتهیپرداخته اند توسرعه    ینهاد  حاتکه به اصرال

قانون اسرتفاده نکنند. درنمد    ییاز لبه ت میها را ملیم کن سرتمیسر   میتوان  یمهم اسرت و م  میدار دار  هیکه به سررما  یو فرهنگ. نگاه

در    که  درصرد باتتر از متوسر  کشرور  3الی    2باشرد و تورم اسرتان ما    یدرصرد متوسر  کشرور م  6۸ یشررق  جانیسررانه اسرتان نبربا

  یئها موارد برنامه  نیا  یتمام  یبرا  .تواند باشد  یاز فشار تقاضا م  یناش  ایو   نهیاز فشار هی  یناش  که  باشد  یدرصد م  5  یمواد خوراک

.  ابندیدسرت    یدسرت به دسرت هم داده و به برنامه واحد  یردولتیو غ  یدولت  سرتمیکه سر   نسرتیامر مسرتلیم ا  نیو ا  میدر نظر دار

  یکیداده ام و به    یدو بار توضر   یشررق  جانیجمهور در اسرتان نبربا  سیرئ  ندهیرا رسرم کرده و به نما  یگذار  هیسررما  دوریبنده کر

که به اصالح    یاستان و راهکارهائ تیتا وضرع  خواهمیم یهم فرصرت  یفرهنگ  یداده ام. از نقا  یتوضر   ییمجلس ن  ندگانیدو نفر از نما

  مینشرده اسرت. با تشرک  تیاتاق فکر را داده ام متاسرفانه حما  میتشرک  شرنهادیدهم. به دفعات پ   یتوضر   شرانیشرود را برا  ینن منجر م

حرکت به سرمت نن    ینقشره راه اسرتان را مشرخص کرده و برا  میتوان  یم  یصروصر و خ  یاتاق فکر در اتاق، با حضرور کارشرناسران دولت

و    ودو ... مشخص ش  ندگانیو نما هیفق  یول  ندهیسازمان برنامه و بودجه و نما  ،یو نقش اسرتاندار  فی. وظامیراهکارها را مشرخص کن

  یا  جهیشرده بود که توانسرت نت  یبه مطالبه  موم میتبد  یین  هیاروم  اچهی. درمیکن  یکرده و اطالع رسران  یبه مطالبه  موم میتبد

کسر  و کار گله مند    یاسرتان از فضرا  یفعاتن اقصراد  کهیدرحال  میکسر  و کار دار  یدر بهبود فضرا  یداشرته باشرد. رتبه دو کشرور

 .به موانع بهبود کس  و کار پرداخته شود  دیهستند. با
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  یگفتگو به دنبال راهکارهائ   یشورا  قیتوان از طر  یم  یامر حتما اجرا خواهد شد ول  نیا  معاونت بانک توسعه صادرات:  یاده،ی ل  نادر

  ید یر تول  یواحردهرا  یمنرابع مرال  نیترام یبرانرک هرا برا تیر راهکرارهرا، تقواز  . از جملره میکراهش تبعرات نن براشررر   یامر برا  انیر از متول

بانک ها قرار دهند.    اریدر اخت  یاز وزارت ها و شرررکت ها را موظف کرده اند منابع  یکسررری(  1۸باشررد. در بند  الف( تبصررره   یم

بانک ها قرار دهد تا بانک ها    اریدر اخت  یبا شرررکت نفت منعقد کرده اسررت تا براسرراج نن منابع  یبانک توسررعه صررادرات قرارداد

راحت تر    یاسرت و کارشرناسران بانک  یحرکت خوب  130فروش به    رصردد  شیمنابع خود بیردازند. افیا  نیبه تام  قیطر  نیبتوانند از ا

  ایباشرد و    یاز مقدار فروش ننها م  شرتریکنند ب  یدرخواسرت م  یدیکه واحد تول  یالتیمورد  مم کنند. بعضرا تسره  نیتوانند در ا  یم

قادر به    یمال  ی دم وجود صرورت ها  میبه دل  کهیدرصرورت.  دباشر  ینماده نم  التیاخذ تسره  یشررکتها برا  یمال  یبعضرا صرورت ها

منابع تنها از    نیتزم را داشرته باشرند. تام  یبا بانک ها همکار  دیها با نهیزم  نیدر ا  یخصروصر   ی. بخش هامیسرتیکار ن  نیانجام ا

خود، به    یپرداخت  یدرصرد حقوق  وارض گمرک 75/1توانند با پرداخت کارمید    یشررکت ها م  رد،یگ یصرورت نم  التیسرهت  قیطر

موارد با بانک ها مشررورت تزم را داشررته باشررد تا    نیدر ا  دیبا  یبه بانک ارائه دهند. بخش خصرروصرر   ی نوان ضررمانت نامه بانک

  ی مل  یرا بیود  یحیحذف ارز ترج  یبرا  یقیطرح تشرو  یکه اجرا  میباشر   تهتزم ارائه شرود. از دولت درخواسرت داشر   یها راهکار

بحا    یا مهی. در مورد پوشررش بمیکاتها را داشررته باشرر   یدر مورد تمام  یحقوق  وارض گمرک میدرخواسررت تعد  توان  یکند. م

  یبعد   شرنهادیشرود. پ  مرا متقب  یپرداخت درصرد کمتر  ماریدرصرد را داشرت و ب  30و   70بحا   رییتوان درخواسرت تا  یداروها م

 در گردش سوق دهد.    هیرا حذف کرده و تنها به سمت سرما  یگذار  هیسرما  التیامسال تسه  یکه بانک مرکی  نستیا

ننها اختصراص    یها  رسراختیحوزه ها به بحا ز  یتمام  ارانهیدر گذشرته  اگر    گفتگو:  یشرورا  رخانهیمسرئول دب  ،یدرخشران  نینسرر

در    یواردات تکنولو   یبرا  یحیبحا ارز ترج  ایو    یاسراسر   یها در کاتها  ارانهی. اگر  میشرد یمشرکالت مواجه نم  نیشرد با ا  یداده م

  نیتام  و  یو شررفاف سرراز  یحیارز ترج یجیبود. حذف تدر  یم  شررتریبکشررور    یدیلتو  یقدرت رقابت واحدها  .شررد  ینظر گرفته م

 .    بانک ها جهت تیریق به صنایع می توان پیشنهاد کرد.  منابع  

  می که از پتانسر   یکسران میدرخواسرت دار  اسرتان:  یو صرنعت دامیرور  یکشراورز  یها  یتعاون  هیاتحاد  ر اممیمد  ،یکسرائ  ی ل  محمد

کنند. به    تیشرعار دادن، در  مم حما  یباشرند بجا  یم  یبرخوردارند و قادر به حم مشرکالت بخش کشراورز  دیتول  رهیدر زنج  یباتئ

اول کار موانع    کسررالی. در میکرد  سیانه خوراک دام دامداران را تاسرر کارخ  د،یتول  رهیبار در کشررور در زنج  نیاول  یطور مثال برا

  یبعد از دو سرال به سرودده  میافراد توانسرت  یسرر کیبه کمک    یول  .کردند  جادیما ا  یبرا  یبخش خصروصر   یاز سرو  یحت  یادیز

 .  میرسان

 داشته است؟  شرفتیپ  یتا چه حد  رهیزنج  نیتفاهم نامه تام  گفتگو:  یشورا  رخانهیمسئول دب  ،یدرخشان  نینسر

 رابطه وجود ندارد.  نیدر ا  یبخش خصوص  یاز سو  یرغبت  :یبانک کشاورز  ریمد  ،یمحمود  جواد

  رانیمد  ییجسرارت اجرا  ،ینظارت  یها سرتمیسر   یها  یریسرختگ  میبه دل  معاونت غذا و دارو:  ینظارت بر دارو  ریمد  ،ینقاجان  حسرن

بعد از    یدر اسرتان را داشرتند ول  یبودند که درخواسرت احدا  کارخانه داروسراز  یگذاران  هیرفته اسرت. به دفعات سررما  نیاز ب  اسرتان

  یبرا   یا تهیمنصررف شرده اند. در معاونت غذا و دارو کمدر اسرتان    مشرکالت موجود  دنیو شرن  دکنندهیتول  یمشرورت با شررکت ها

موضروع    نیبه ا  ینظارت  سرتمیکه متاسرفانه سر   میتا به حم مشرکالت ننها بیرداز  .میداده ا  میتشرک  یحم مشرکالت کارخانجات غذائ

 م یده یانجام م  یدرست را در زمان نادرست  یارهاشود. بعضا ک  یم  رانیرفتن جسارت مد  نیکارها با ا از ب  نیا تراض کرده اند. ا

 ت.نخواهد داش  یدر پ  یخوب  جهیکه نت

 پیشنهادات 

با توجه به شرررای  اقتصررادی موجود در کشررور و جلوگیری از تبعات جبران ناپذیر احتمالی پیشررنهاد می گردد: ارز ترجیحی  .  1

حذف نگردد. حذف ارز ترجیحی دیگر    اسرتبخشری از نهاده های دامی که در اقتصراد کشرور بسریار تابیرگذار  داروهای ضرروری و  

 اجرا گردد.تدریجی  مرحله ای و  به صورت    و  کاتها نیی با برنامه رییی صحی  و اولویت بندی

را تدوین و در اسررع  وقت  ترتیبات قانونی یارنه ای کشرور    اجرای شرفاف و دقیق  سراز و کاربا مشرورت فعالین اقتصرادی،  دولت    .2

 اطالع رسانی نماید.
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دقیق خود را در زمینه های تامین سرررمایه در گردش، خرید تضررمینی و پرداخت    در راسررتای حمایت از تولید، برنامه  . دولت3

 مشوق های صادراتی تدوین و ابالغ نماید.

تسررهیالت سرررمایه در گردش به واحدهای    به  نوان،  1401قانون بودجه سررال  (  1۸بند  الف( تبصررره    محممنابع حاصررم از  .  4

 تولیدی استان تیریق گردد.

. در راسرتای حمایت از تولید و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، خدمات ال سری داخلی و تنخواهگردان به واحدهای تولیدی  5

 ارائه گردد.

ی صرادر  . در راسرتای حمایت از تامین مواد اولیه صرنایع غذایی، مجوز واردات کاتهای اسراسری در اسررع وقت به واحدهای تولید6

 گردد.

و صنعت، پیشنهاد می گردد: دولت اختیارات حداکثری به مدیران اجرای استان ها تفویض نماید تا  . در راسرتای حمایت از تولید  7

 یری های صحیحی اتخاب گردد.با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی استان ها تصمیم گ

ی، نسربت به شرناسرایی زنجیره تولید  تامین نقدینگی واحدهای تولیددر راسرتای حمایت از تولید و    تشرکم های اقتصرادی اسرتان  .۸

  یتوسر  مسسرسرات ا تبار   نیتأم  رهیزنج  یمال نیخدمات تأمواحدهای تولیدی را جهت اسرتفاده از  تمامی حوزه ها اقدام نموده و  

 تشویق نمایند.

فهرست مستن ات و  

 م ارک پشتوانه 

 ؛1401بودجه سال  . قانون  1

 ؛یتوس  مسسسات ا تبار  نیتأم  رهیزنج  یمال  نیدستورالعمم ارائه خدمات تأم.  2

شررکت مادرتخصرصری بازرگانی دولتی ایران با موضروع قیمت فروش گندم    24/01/1401/م مورا  2465۸/52شرماره  . بخشرنامه  3

 صنف و صنعت.

 

 


