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 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

   مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 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

  حاضر  نماینده مجلس  علی علیزاده  

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

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 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

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

   شهردار تبریز یعقوب هوشیار 1

  حاضر  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

  غایب  استان   مرکز  اصناف  اتاق  رئیس میرحبیب هاشمی 3

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

 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  انبوه سازان استان رئیس انجمن   جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3

  حاضر  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  حاضر  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 یباحجب محمد نیدحسیس 8

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

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

 معین گردد.  "نماینده
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 و مدعوین ویژه  هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی علی صالح آبادی 1

 مشاور رئیس کل و مدیرکل هیات عامل حمید زادبوم   2

 معاون حقوقی  و امور مجلس حسین فهیمی 3

 مشاور ارزی و رئیس کل غالمرضا پناهی 4

 مشاور رئیس کل امیر مسعود حسینی حقیقت   5

 مدیرکل عملیات پولی واعتباری محمد نادعلی 6

 مدیر اداره روابط عمومی مصطفی قمری وفا 7

 بانک پارسیان  منطقه شمالغرب  مدیر   سیامک آهی 8

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن علی خورسندیان 9

 مدیرعامل بانک رفاه کارگران گانی  للـهاسماعیل   10

 مدیرعامل بانک مسکن محمود شایان 11

 سرپرست بانک کشاورزی آقای رضائی 12

 مدیرعامل شرکت پست بانک بهزاد شیری 13

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات سیدعلی حسینی 14

 مدیرعامل بانک توسعه تعاون شیخ حسینی 15

 مدیرعامل صندوق توسعه کارآفرینی امید رضائینعمت اله   16

 عرو هیات مدیره بانک ملی آقای مونسان 17

 سرپرست بانک گردشگری آقای رحمتی   18

 موسسه غیر بانکی ملل  مدیرعامل سید امین جوادی 19

 مدیر شعب غرب بانک گردشگری فرج الهی 20
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 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 نماینده مجلس سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 1

 نماینده مجلس علیرضا منادی سفیدان 2

 نماینده مجلس روح اهلل متفکر آزاد 3

 نماینده مجلس الهوردی دهقانی 4

 استانداری  اقتصادیمعاون هماهنگی امور   محمد کالمی 5

 استانداری  عمرانیمعاون هماهنگی امور   جواد رحمتی 6

 نماینده اداره کل اطالعات استان نظریآقای   7

 تبریز  -رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه اکبر عیسی زاده 8

 معاون سازمان مدیریت و برنامه استان خانم اشراقی 9

 معاون برنامه ریزی  و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی نادر نقیلی 10

 نایب رئیس اتاق تبریز عباس کمالی 11

 دبیر هیات رئیسه اتاق تبریز رضا کامی 12

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز علی سالک نجات 13

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز خلیل قویدل 14

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز مسعود بنابیان 15

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز یوسف حسینی 16

 صنعت و معدن استانرئیس خانه   محمد حسین باقری 17

 مدیر شعب بانک ملت استان قوام دوستانی 18

 مدیر شعب بانک صنعت و معدن استان قهرمان موحدی 19

 مدیر شعب بانک توسعه صادرات استان عیسی حسین پور 20

 مدیر شعب بانک صادرات استان مرتری علی فتحعلی زاده 21

 استانمدیر شعب بانک کشاورزی   جواد محمودی 22

 مدیر شعب بانک پاسارگاد استان تورج قدم خیر قاسمی 23
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 معاون اجرایی منطقه بانک تجارت سعید فالح 24

 مدیر امور شعب بانک مسکن استان امیر رنجبریان 25

 رئیس انجمن پیمانکاران استان جواد تقی پور 26

 مهندسینایب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و   جواد اعتماد 27

 رئیس انجمن صادرکنندگان قطعات خودرو و و ... استان یونس اکبرپور پایدار 28

 رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان  رضا پاشایی   29

 دبیر انجمن صنایع غذایی استان رضا جعفری 30

 مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بشیر جعفری 31

 رئیس اتحادیه دامداران استان آقای امیری 32

 نماینده انجمن فوالد استان سجاد فتوحی 33

 مسئول کمیته گردشگری کمیسیون اتاق تبریز محمد ملکی 34

 مدیرعامل فوالد ارگ تبریز اکبر دقیقی 35

 سازمان صمت استان آرش نگهبان 36

 نماینده سازمان صمت استان مجتبی کرمان زاده 37

 مدیرعامل شرکت پژوهشگران فن گستر حد فرج زادهعبداال 38

 شرکت ارس تارال امین آقای نایب درختان 39

 مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل استان مهدی امینی 40

 مدیرعامل شرکت پارس ساختار نوید اباذر 41

 رئیس انجمن آرد استان غالمرضا غالمی 42

 دبیرخانه شورامشاور   مصطفی بهنیا 43

 مشاور امور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 44
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 مشروح  مذاکرات 

 استان  ی گفتگو یشورا ر یمحترم اتاق و دب س یو ارائه گزارش رئ رمقدمیخ

ورای گفتگو و رئیس اتاق: تیممیزبان عزیزانی امروز    یونس ژائله، دبیر ـش فر هـس تان  که زحمت ـس هر  مهمان پذیرفته و    را به اـس نعتگران ـش ـص

ــمن خوش آمدگویی به ــده اند. ض ــالح آباد  یجناب آقا تبریز ش ــت نیا امیدواریم  ؛و همراهان محترم  یدکتر ص ــس  یو برکت برا  ریباعث خ  نش

نظام   دردمند و دلسوز زیو شما ن است  زمانیکـشور عز  ـسربلندی تالـشمانو تمام   میما ـصنعتگران دردمند هـست نکهی. با توجه به اگردد نما اـستان

ها    در خصوص چالش  یگزارشدر این راستا . هـستید، امیدواریم با اـستفاده از راهنمایی های ـشما گام های ـشایـسته ای برای اقتصاد کشور برداریم

 .  می دهمکه خدمتتان ارائه   میآماده کرد  یاستان در حوزه بانک یو مطالبات فعاالن اقتصاد

 یبراکه تمام تالش تاکید کرده اند   زیجمهور ن سیرئ  یآقا  وکردند    ینامگذار ن«یآفرتغالاشــ  ان،یبندانش د،یولحرــرت آقا امســال را ســال  ت

تغال  صـورت گیرد کسـب و کار   یفرـا لیو تسـه تولیدرونق  ته    های یکشـور دچار مشـکل نشـود. بررـسدر تا اـش ال های گذـش در خصـوص ـس

 .رتبه پایینی دارددر حوزه بانکی    استان مااعتراضات فعاالن اقتصادی استان حاکی از آن است که شکایات و   بانکی و امور

اقدامات ـشایـسته  جا دارد در این راـستا.  دیرا ـصادر فرمود یخوب اریدـستورات بـس  د،یرا عهده دار ـشد یبانک مرکز  یکه تـصد  یاز زمان  یحـررتعال

ما در تبریز ک نماینده ـش یم.    رتـش ته باـش رتعال  یمواردویژه داـش تور داد  یکه حـر حبت ها نیتر  دوارکنندهیو ام نیاز بهتر  دیدـس در امور بانکی    ـص

اـست    اراتیدر منابع و اخت  تیمحدودمطرح می باـشد   یـشرق  جانیاـستان آذربامهمترین موـضوعی در ـشود.   یبعـرا اجرا نم  متاـسفانه لیکن .اـست

به تهران ارجاع در خصـوص اخذ تسـهیالت  که   یپرونده هائ مشـاهده می شـود؛  اوقات  ی. بعرـتاثیر بسـزایی دارد التیتسـه  عیاخذ سـر که در

  به نتیجه نشده است. جرمنبعد از گذشت ماه ها   گردد می

ه   تیم که  در مقایـس اهد آن هـس ده، ـش هیالت ارائه ـش بت جمعیت به تـس هما  بنـس تان آذربا جمعیت  درـصدی  8/4  ـس رق جانیاـس کل    تیجمعاز   یـش

 5400بر   لغو با  اـست  یاـستان ما ـصنعت. این در حالیـست که  یافته اـستتخـصی   کـشور به اـستان   التیدرـصد تـسه  51/1  متاـسفانه ،اـست کـشور

موـضوع   نیباـشد. ا  یقبول م  رقابلیو غ   نییپا اریبـس برای اـستان ـصنعتی  التیدرـصد تـسه  اینو داردفعال  و کوچک بزرگ و متوـسط  یدیواحد تول

نداشـته    کافی شـرفتیبانک ها و عوامل باعث شـده اسـتان ما پ   اراتیاخت  نکهیا  ایو    میکرد  یما به عنوان صـنعتگر کوتاه ایسـوال دارد که آ یجا

تان  د. اـس اورزی،باـش ت دارد  یها نیزم  در حوزه بخش کـش نعت نیز  لیکن  ،پرآب و قابل کـش رما  بدلیل عدم تامیناین ـص ،  در گردش واحدها   هیـس

ته اـست. عه الزم را نداـش تان توـس هم اـس ا ازما   ـس ور   ریارزش افزوده نفت و ـس ور ودرـصد    8/0معادن کل کـش ارزش افزوده بخش زمینه  در کل کـش

بودن اـستان    یـصنعت  ،راـستان از کل کـشو تیجمع در حوزه ـصنعت و آمارـسهم اـستان  قراردادنمدنظر  باـشد. با    یمکل کـشور درـصد  9/6ـصنعت 

 .  داشته باشیمرا درصد  9/6 بهاستان  التیتسه  نیانگیم افزایشتوقع   میتوان  یپس مبسیار آشکار است. 

در اختیار    درصـد منابع 34  . امااعطا کرده اند  خود را به بخش خصـوصـی  التیتسـهاز درصـد    66  یدولت  یبانک ها  بدسـت آمده،  هایطبق آمار

 التیتـسهاـستان از اعطای ـسهم بانک مرکزی،    09/1400مورخ آمار  بر اـساساـستان ما پرداخت نکردند.   به  یالتیتـسه  های خـصوـصی اـستان بانک

ارائه    یبه بخش خصوص  التیتسه نیا  ؛کنندگان. بر اساس اعالم دریافت  باشد ینم التیتسه  کنندگانمصرف   مورد تایید که  را داشتهرتبه هفتم  

ده رکت ها  ،نـش ته به   یبلکه به ـش تداده     یتخـص  بانک هاوابـس ده اـس رکت ها ن نیا .ـش غیر و در بحث   می کنندمنابع را به تهران منتقل  زیـش

رمایه گذاری تان برا ی تولیدیواحدها این در حالیـست که.  کنند  یم مولد ـس یاریمـشکالبا    یتومان اردیلیم  5اخذ وام  یاـس تند.مواجه   ت بـس  هـس

درصـد  4 یرجاریدرصـد و مطالبات غ   81 یبانک مرکز  یبا کسـر سـپرده قانون  یدولت  های  بانک  منابع به مصـارف نسـبت  ؛ها ماندهآمار  در مورد 

 دارد.را  یکشور نیانگیاز م نترییپا اریبساستان رتبه   ،یبانک ستمیدر س  یخوش حق و حسابدر این مولفه نیز علیرغم  . است
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درـصد و مـسکن و  12 یدرـصد، کـشاورز 17  یدرـصد، بازرگان 22خدمات  درـصد، بخش  42اـستان  بخش ـصنعت و معدن  ـسهم تـسهیالت اعطایی

. بر فرض مثال بایـستی  نمایدبایـستی ـسهم تـسهیالت تغییر   ،با توجه به ـشرایط اقتـصادی ـسال جدید  .می باـشد 1400در ـسال  درـصد   7ـساختمان 

 تسهیالت در نظر گرفته شود.  درصد 15 یبخش کشاورز برای

  رابطهگرفتند. در   یخوب اریبـس میمورد تـصم  نیدر ا یـسیدکتر رئ  ی. دولت جناب آقااـست یحیمورد بحث، حذف ارز ترج  موـضوعاتاز  دیگر    یکی

تیمع  یدرآمدها شیمردم و افزا  یمال  نیبا تام تی مردم   یـش یاری درـس برخی از  افزایش قیمتموجب لیکن این اقدام  انجام دادند.  نیز اقدامات بـس

 را دچار مشکل نقدینگی کرده است.دارند  پایین تری  دیقدرت خر شده و برخی از بخش های کشاورزی که یبخش کشاورز مواد اولیه مورد نیاز

با   یکوچک  یگوشـت و مر  و ... که واحدها  ر،یشـ نظیر  هیمواد اول  دکنندهیت تولکارخانجا  یمال  نیآمده دو مشـکل تام  شیپ   ی که اخیرابا مسـائل

 یکه نســبت به بازارها  یمر ، تخم مر  و ماکارون  دم،بخصــوص گن یکاالها در بخش کشــاورز  یدســتور یگذار متیق و هســتند  یادیتعداد ز

له ز  یجهان ال ها  ند، مطرح می باـشد.دار  ادیفاـص ته با وجود تحر  یدر ـس وـص میگذـش ت  یها به کمک بخش خـص ادرات  میتوانـس  یبا برگرداندن ارز ـص

ا  یـصادرات به کـشورها شیو افزا  ـشورک  یبه چرخه اقتـصاد ور را اداره کن  اقتـصاددالر   اردیلیم 46  کینزد ،هیهمـس رایط موجود  لیکن با  .میکـش  ،ـش

باعث از دسـت دادن رقابت در بازار  ،شـود  یم  لیتحم  دیکه به بخش تول  یینرخ هادر حال حاضـر  . میهسـتکشـور  رفتن صـادرات   نینگران از ب

امکان رقابت   ،رانیدالر در ا 1200باشــد که با نرخ   یدالر م  560 هیدر کشــور ترک  یتن ماکارون کی متیق  به عنوان مثال  .خواهد شــد  یجهان

تورم باعث خارج شدن از   جادیبا اکه  باشد    یکه مربوط به صنعت م  میدار یرنفتیدالر ـصادرات غ  اردیلیم 27وجود نخواهد داـشت. در حال حاـضر  

د اد خواهد ـش ور از احذف  احتمال    و چرخه اقتـص ت.منبع   نیدرآمد کـش ال هاتاجرین ایرانی  خیلی زیاد اـس ته برا  یدر طول ـس ت به دـس یگذـش

ــ یادیزحمات ز ی بین المللیآوردن بازارها ــتی .  اند  دهیکش ــه   .گرفت یرا جد  دیتهد  نیالذا بایس ــادرات با    یها متیقبهترین راهکار مقایس ص

تانانجام ـشده یبند عبا توجه به جم  می باـشد.  یجهان  FOB  یها متیق ه  ،مازاد  ینگیهمت نقد 40به  ، ـصنعت اـس قبل   ـسال التینـسبت به تـس

 .درا ادامه ده 1400سال  دیچرخه تول دتا بتوان ددار

 :نمحترم سازمان صمت استا سیرئ ان،یپرن یارائه گزارش جناب آقا

استان آذربایجان شرقی صنعتی ترین استان بخش خصوصی کشور می باشد. در حوزه فوالد پس    :سازمان صمت استان  سیرئ  ان، ی پرنصابر  

گذاری توسط دولت انجام شده است در رتبه سوم کشوری قرار داریم و در سرمایه گذاری بخش  سرمایهاز استان اصفهان و خوزستان که عمده  

استان ما    قرار دارد.   آذربایجان شرقی درصد ظرفیت شیرینی و شکالت و صنایع غذائی کشور در استان    50.  قرار داردخصوصی در رتبه اول کشور 

است. بزرگترین شهرک صنعتی    ایجاده شده شهرک سرمایه گذاری خارجی کشور در تبریز  باشد. اولین   میکشور  پایتخت فرش، کفش و چرم  

شهرک های خصوصی، شهرک صنعتی خصوصی مواد غذائی، بزرگترین شهرک رابطه با  گیری می باشد. در   خاورمیانه در تبریز در حال شکل

کرده  تبدیل    صنایعبه قطب    ی وجود داردکه این استان راآذربایجان شرقاستان    درشهرک صنعتی برق و الکترونیک    ه،صنعتی خصوصی شیش

صنعتی کشور با بیس صنعتی با موقعیت جغرافیائی که متصل به دروازه اوراسیا و با واسطه ای متصل به اروپا  -. بزرگترین منطقه آزاد تجاری است

 .  در استان آذربایجان شرقی قرار دارد

ارائه شده در   تسهیالت درصدی 30 و سهم  استان با در نظر گرفتن سهم جمعیتی و سهم صنعتدر رابطه با پرداخت تسهیالت به بخش صنعت، 

ماه    و از دیتی ایجاد شده  نیز مشکالتسهیالت  . از طرفی در پرداخت  قرار گرفتدرصد صنعت آذربایجان شرقی مورد بی مهری    70  ؛سال گذشته

مراجعه می کنند. بانک سپه تمام طرح های رونق تولید را عودت   سازمان صمتخت نشده است. روزانه ده ها مورد در این زمینه به  تسهیالتی پردا

 داده است.  
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درصد    50واحد صنعتی صنایع غذائی که    570با  استان ما    . لیکنجای تشکر دارد  ی سیدکتر رئ  ی از جناب آقا  ،در مورد طرح بزرگ اقتصادی دولت

مواد اولیه این واحدها در ده روز اخیر به طور متوسط   از استان های دیگر تحت تاثیر این طرح قرار خواهد گرفت.  بیشترکشور را دارد،    ظرفیت

واحد ما در حوزه تامین سرمایه در گردش دچار    770یعنی در کل    . واحد نیز پشتیبان این واحدها هستند  200درصد افزایش یافته است.    300

واحد صنعتی    810هزار میلیارد تومان تسهیالت فوری نیاز داریم تا    23به    شدلذا همانطور که در حرور وزیر محترم اقتصاد بیان    . اندمشکل شده  

درصد ارزش افزوده ای که در رشد اقتصادی مدنظر می باشد    8بتوانند در قالب    ، که در مرحله نصب ماشین هستند و یا در حال توسعه می باشند

به استان داشته باشید. این    ایاز این رو از حررتعالی درخواست داریم نگاه ویژه    .همت می باشد  40در حال حاضر این رقم باالی    عمل کنند.

 استان به اندازه بیش از ده استان تحت تاثیر برنامه مهم اقتصادی دولت قرار گرفته است. 

مواجه  رفع تعهد ارزی  واحد صنعتی خوشنام استان با مشکل    19در مورد تعهدات ارز حاصل از صادرات، بر اساسی لیستی که در اختیار دارم  

تسهیالت به دلیل عدم رفع تعهد ارزی امکان اخذ  این واحدها    . چرا کههستند. درخواست دارم تا شهریور ماه فرصتی برای این واحدها لحاظ شود

. همانطور که شما نیز دستور دادید تسهیالت به بخش مولد هدایت شود ما هم درخواست اجرائی شدن دستور حررتعالی  ندارندین سرمایه  تامو 

این واحد    . گانی از یک واحد دانش بنیان ما بازدید کردند  للـهاستان آذربایجان شرقی و تخصی  سهم صنعتگران را داریم. دیروز آقای    مورددر  

  خصوص  سفر حررتعالی و هیات همراه درتاثیرات برای کشور است و در حوزه الکترونیک برای اروپا  صادرات انجام می دهد. امیدواریم افتخاری 

   در ماه های آینده مشاهده گردد.  بخش تولید و صنعت و اقتصاد استان برایارائه تسهیالت سریع و مناسب 

تجارت و ذکاوت    ن،یشهر مردمان صنعت، کارآفر  زیو تبر  یشرق  جانیاستان آذربا  تاندار:اس  یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ  ،یمحمد کالم 

بر بخش    یاقتصاد ما مبتن  .اندازه نباشد  نی به ا  گرید  یدر استان ها  دیباشد که شا  یرا دارا م  یممتازهای    ی ژگ یباشد. اقتصاد استان ما و یم

توانم   یخصوص ا  یم  یبخش خصوص  یها  یندو  مز  یژگیو  نیباشد.  آس  یم  تیهم  هم  و  ها  یریپذ  بیباشد  در    یاقتصاد  یبنگاه  را  استان 

به واسطه   ی بانک  ستمیس  ژه یو  ی ها  تیحما ازمند یاستان کوچک و متوسط هستند و ن  یاقتصاد  ی داده است. واحدها  شیافزا  ی اقتصاد  ی ها تالطم

باشند.    یم  یانرژ  یحامل ها  متیق  شیحقوق و دستمزد ها، افزا  شیها، افزا  رانهای  یمثل هدفمندساز  ییاه  انیبانک محور بودن اقتصاد ما در جر

و کاهش   یمردم   تیو فعال  یتا اقتصاد آنها به سمت بخش خصوص  . باشد  گرید   یاستان ها  یبرا  یی الگو  تواند   یم  یشرق   جانیاقتصاد آذربا  تیموفق

  ی بانک  ستمی. اگر سد یفعال استان ما باش  دکنندگانیتول  یاستان و حام  دیگر بخش تول  یاری  میخواهشمند  نیدولت حرکت کند. بنابرا  یگر  یتصد

 کنند.  جادی ا پویایی اقتصاد استان  درتوانند  ی مردم م  نیا ،کند  نیالزم حوزه اقتصاد استان را تام ی نگیبتواند نقد

 استماع صحبت های نمایندگان محترم مجلس

نور ارائه شده    ی:اسالم   یمردم بستان آباد در مجلس شورا  ندهینمای،  غالمرضا  آمار  اساس  ارزش بر  و  بحث جمعیت  در  استان  سهم 

. در جدول منابع و  نشان می دهدسوم    /دوم تا یک  /ارقام یک  ، مقایسه بهره مندی از تسهیالت بانکی   بابخش های مختلف اقتصادی    های افزوده

سهم کمی دارد. امیدواریم با حرور در استان و با شنیدن  نیز  بهره مندی استان از منابع بانکی  .  دنقصان مشاهده می شو  مصارف استان نیز همین

  6الی    5واحدهای تولیدی، بخصوص واحدهای که مواداولیه آنها متاثر از اصالح نرخ ارز با افزایش    ازاین صحبت ها، در مورد نقدینگی مورد نی

این موضوع در بخش های کشاورزی، دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی و   ارائه شود.دستورات الزم ، جهت برقرار شدن عدالت برابری شده اند

اجرای این برنامه در کمیسیون مجلس نیز در مورد این موضوعات بحث شد و انتظار می رفت    صنایع غذایی کامال محسوس می باشد. قبل از

وقفه شود ای دچار  لحظه  تولید  اگر  آن مشخ  شود.  بعد    ، راهکارهای  ماه های  آن در  نیز بسیار  جبران  این خصوص  در  بود.  سخت خواهد 

زحمات مسئ از  بفرمایید.  مبذول  را  الزم  دستورات  داریم  )درخواست  جزء  اجرای  در  )1ولین  تبصره  بند )ص(  تشکر 1(  بودجه کشور  قانون   )

ولی لطف همه اینها به اینست که مردم و تولیدکنندگان    .کنیم. رئیس جمهور نیز بنا به اظهارات خودشان آبروی خود را در این مسیر گذاشتند می

م زحمات به هدر رفته و سرمایه های مادی و اجتماعی و معنوی و به ویژه مصرف کنندگان دچار مشکل نشوند که در صورت ایجاد مشکل تما
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ولی اکثریت مجلس این اجازه را به دولت دادند   .کشور از بین خواهد رفت. باید قبول کنیم که برای ورود به این عرصه آمادگی الزم وجود نداشت

ن بند نیز حتما مدنظر داشته باشید تا قیمت ها مبنای شهریور  پشتیبانی کرده و در خدمتتان هستیم. شروط فراز دوم ای  این طرح راو ما نیز  

 بوده و نحوه توزیع این مابه التفاوت بین مردم براساس قانون باشد تا دچار مشکل نشویم.   1400

های    اقتصاد استان آذربایجان شرقی ظرفیت  در مجلس شورای اسالمی:  اسکو و آذرشهر  ز، یتبرعلیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم  

اقتصادی کشور بوده شهر  سالیان سال  تبریز  دارد که    آن  و این امر حکایت از  در تبریز واقع شده   بزرگترین بازار سرپوشیده جهانبزرگی دارد.  

سال   در  متاسفانه  است  1324است.  شده  خارج  ما  شهر  از  بزرگی  های  سرمایه  سیاسی،  جرایانات  دلیل  یا    .به  و  بزرگترین  حال  این  با  ولی 

و این موضوع حکایت از هوش باالی سرمایه داران و صنعتگران این   فعال می باشد استان آذربایجان شرقی    در  کشور  یبخش خصوصترین   صنعتی

ن موضوع ریشه یابی  ای که بایستی. در حال حاضر اقتصاد آذربایجان شرقی نسبت به اقتصاد کل کشور کوچک شده است نشان می دهد استان را 

 قرار نمی دهند.   است در اختیارشان بخش صنعت و دیگر بازرگانان که مورد نیازشهر ما تسهیالتی  یخصوص یبانک هاشود. متاسفانه 

از   ود.آذربایجان شرقی هزینه شاستان    ستی دردرصد آن بای  5می شود که حداقل    بهره مند هزار میلیارد تومان   350از محل آزادسازی ارز  دولت  

قای آبه نظر بنده این عدد بیشتر از مقداریست که  تخصی  پیدا کند.به استان ما می توان به چه شکلی  رقمشما می خواهیم توضیح دهید این 

 ژائله در گزارش ارائه دادند.  

در رشد و توسعه صنعت استان، بررسی استفاده از پتانسیل بانک ها  "  در پایان فعالین صنعت درخواست هایی ارائه داده اند که بیان می کنم:

استان های  بانک  مصارف  و  منابع  منتقل    که  دقیق  مرکزی  های  استان  سمت  به  ما  استان  از  منابع  عدم    شده،همواره  دالیل  بررسی 

ر  د  12/11/1400ستاد هماهنگی دولت در تاریخ    43عملیاتی کردن مصوبه جلسه  ،  های کالن توسط دولت و بخش خصوصی گذاری سرمایه

ولی کماکان    . همچنین عدم اخذ وثیقه نقدی برای تسهیالت که مکررا خالف قوانین می باشد  ،خصوص اختصاص سرمایه در گردش به بنگاه ها

  ،جایگزین اخذ معدل های آنچنانی که عمال از سال های قبل نیز سخت تر شده است، توسط بانک های دولتی و خصوصی در حال اجرا می باشد

حمایت از صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی و تک نرخی  ،  ثبت سفارش های وارداتی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزیسرعت بخشی به  

 " با ارائه مشوق های صادراتی کردن یا شناور کردن نرخ ارز فروشی حاصل از صادرات 

مقام اول کشوری که    وجود داردمعادن بسیار غنی  ی  شرق در آذربایجان    ی، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی:دهقان  یردیالهو

به زودی معدن مس سونگون بزرگترین معدن مس دنیا خواهد بود.  معدن مس سونگون درآمدهای پنهانی دارد و      به خود اختصاص داده است.را  

از عواید آن در    امکان استفاده ریالی برای این استان ثبت نمی شود و    درآمد کسب می کند. لیکنهزار میلیارد تومان   24حدود    این معدن ساالنه

استان   را به خود   52معدن فعال شرکت ملی مس، شرکت مس سونگون    3در بین    فراهم نیست.این  درصد مس محتوی شرکت ملی مس 

این استان واقع شده است، صورت نگرفته است. ولی سرمایه گذاری های الزم برای استفاده از این پتانسیل عظیمی که در    .اختصاص داده است

کنیم. استدعای ما از جنابعالی و مدیران عالی کشور و خصوصا بخش    صادر می  دیگررا به صورت خام به کشورهای    کاند مسما در حال حاضر  

باشید. از مسئولین محترم   خصوصی در استان آذربایجان شرقی اینست که توجه ویژه ای برای صنایع مس و صنایع پایین دستی مس داشته

   به استان اقدامات الزم را انجام دهند.بازگرداندن حساب های عظیم شرکت ملی مس  در خصوصداریم  درخواست

  واحدهای بسیاری وجود دارد و از این یارانه ها که در استان ما    مواد غذایی صنعت  خصوصا    صنایعتومانی، بخشی از    4200با توجه به حذف ارز  

استفاده می کدر   تولیدات  ارز    ردند، توجه ویژه صورت گیرد. چرا کهصادرات و  .  دیدخواهند  بسیار  به صورت یکجا آسیب  ترجیحی  با حذف 

درخواست دارم حررتعالی و همکاران توجه ویژه ای به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشید و دوستان بخش خصوصی نیز باید آمادگی  

 قابت پذیر و صادرات رقابت پذیر داشته باشند. الزم برای تولید ر
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در مورد اصالح قیمت ها با حذف ارز ترجیحی، به تعدادی از   علی علیزاده، نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی: 

در ای  توجه ویژه    لذا بایستیوارد خواهد شد.    یادیز  یفشار مالتامین سرمایه در گردش    وافزایش قیمت مواداولیه  بدلیل  بنگاه های اقتصادی  

چند در کشور ما تسهیالت نوعی توزیع رانت می باشد و به دست کسانی می رسد که به بنده و شما دسترسی دارند.    . هرصورت گیردخصوص  

کت های بزرگی که محل فعالیت  حداقل در این شرایط این تسهیالت به صورت عادالنه توزیع شود تا مشاغل تعطیل نشوند. در مورد شرلیکن  

ولی دفاتر مرکزی آنها در تهران مستقر می باشد. کل کارکرد آنها در تهران بوده و شهرستان بهره ای از آنها نمی برد.   ،آنها در استان ما می باشد 

 ند شوند. م انتقال این شرکت ها به استان و شهرستان مربوطه می باشد تا از آنها بهره میکی از مطالبات جدی مرد

همه  تیدر گرو حما یکـشور در مـسائل اقتـصاد ـشرفتیپ   :یاـسالم   یدر مجلس ـشورا زیمردم تبر ندهینما  ، ینیالد  رتاجیم   دمحمدرـضایسـ 

وـص ورها  یم یجانبه از بخش خـص د. کـش رفتهیپ   یباـش ادرات، واردات، توز  د،یدر بحث تول  ایدن  ـش وق ها عیـص ادرات  یو خدمات و مـش  تیحما  یـص

مانند رفع   یالزم اـست برنامه هائ  ،وجود دارد  یادیز یاـسیـس  یـشده و فـشارها میکـشور تحرلیکن با توجه به اینکه .  خـصوـصی دارندکامل از بخش  

  بخش خـصوـصی نیازمند ها   ارانهی. با حذف  گردد رنگتر  کم  دیبا زیموارد ن  نیکـشور ا  طیبا بهتر ـشدن ـشراکه و ... در کـشور اعمال ـشود   یتعهد ارز

وام ماه ها منتظر نباشـند.    افتیدر یبرا  یتا بخش خصـوصـ اسـتواحدها    مالی تیحما  ،ها تیحما نیاز ا  یکیکه   باشـد  یهمه جانبه م تیحما

د.  اانجام د دیو تول یاز بخش خصـوصـ تیحما یبرامی توان  اسـت که    یاقدامات گریدنیز یکی  مهلت آن   شیو افزا  یدرصـد رفع تعهد ارز  کاهش

تان  شیو افزا تیتقو الح باز توزو حمایت از تولیدکنندگان    دیبا بودجه جد  یمنابع اـس ت که می توان به  موردنیز ها   ارانهی عیبعد از اـص دیگری اـس

ــت. واردات خود را انـجام   ییـمایـبا ارز ن  دـیـبا  نیبـعد از ا  یدادـند ول  یواردات خود را انـجام م  یتوـمان  4200ـبا ارز    یدـیتول  یواـحدـها  آن توـجه داشـ

اقدامات الزم در   شــود. تیتقو  دیبا یدیتول  یدر گردش واحدها  هیســرما  بر این اســاس  مقدار را ندارند. نیا یبرا  یکاف  هیســرما  کهیدرحال  .دهند

   بایستی در برنامه ها گنجانده شود.  یو اختصاص ارز توسط بانک مرکز  یواردات یبه ثبت سفارش ها یسرعت بخش

ــتها   ارانهیعادالنه   عیتوز ،یحیحذف ارز ترجرای طرح اجهدف از   ــناور کردن ارز  ،ی. همت بعداس ــت که   ش ــاله   5  یجزو برنامه هااس آتی س

ـشود   دهیـشیاند یریتداب نیز مورد نیا  یبرا  که بایـستی  کرده  جادیو آزاد ا  ییماین نیفاـصله ب، پایین نگهداـشتن ارز لیبه دلبانک مرکزی .  باـشد می

 کرد. میکه عرض خواه میدار یشنهاداتیخصوص پ   نیکه در ا

ورا زیمردم تبر ندهیاله متفکر آزاد، نما روح الم  یدر مجلس ـش کل م  یو جلسـات زیاتاق تبرمجموعه    :یاـس  یقیجلسـات حق ردیگ  یکه ـش

تان ما واقع نیت اهباـشد. وزن و وجا  یم  یو ارتباط با بخش دولت یبخش خـصوـص  ریتاث نیباـشد. براـساس آمار و ارقام کمتر  یم  یمجموعه در اـس

  ی باـشد. معنا  یقدرتمند م  اـستان آذربایجان ـشرقی  یکه بخش خـصوـص حاکی از آن اـستموـضوع  نیها در اـستان ما بوده اـست و ا میتحر  ندیآفر

بودجه استان  نکهیا لیبه دل  میکن  یتر بوده است. از دولت محترم و مجلس تشکر م فینح استاندر   یکه بخش دولت نستیا زیموضوع ن نیتلخ ا

در همتراز بودن اـستان ما    یکه عدالت نـستیکه وجود دارد ا  یقتیهمتراز کمتر نبوده اـست. اما حق  یاز اـستان ها 1401در ـسال  یـشرق  جانیآذربا

ال ت. ـس ته اـس بت جا  انیوجود نداـش ال به نـس ع  گاهیـس تان و وـض ت یتیاـس تان ها عقب مانده ا  هیاز بق میکه داـش تان   یم  نایب  ی. وقتمیاـس ود اـس ـش

رفته است تا در حال  صورت گ یگذار هیبرابر ما ـسرما  3اـصفهان   یبرا  گذـشتهکه در  نـستیا  یاکند به معن  یپرداخت م  اتیبرابر ما مال 3اـصفهان 

کند با بودجه    یپرداخت م  اتیبرابر ما مال 3که  یبودجه استان یباشد. وقت  یم اتیو قادر به پرداخت مال دهیو بازده رس یبه مرحله سوددهحاضر 

د  یما برابر م مت عدالت ح  یعنی  ،باـش ت تشـکر دارد.  یجا  که  کند  یم  رکتدولت به ـس تان هر  نیدر االزم به ذکر اـس رما اندازه اـس  یگذار  هیـس

ط وـص بخش توـس ه فتدیاتفاق ب  یو دولت یخـص د. تـس کل حما  ایو   یداخل  یها  یال ـس  ایو   یبانک التیهدر نخواهد ـش تان ما    یتیهر ـش که در اـس

تواند به  یم نیکـشور ـسهم داـشته باـشد. همچن  یداـشته و در رـشد اقتـصاد  یکـشور ارزآور یتواند برا  یم وهدر رفت نخواهد داـشت    ردیـصورت پذ

"GDP" کمک کند.   استان 
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ابال   رتریـشود به اـستان ما د  یکه در تهران ـصادر م یباـشد. درخواـست دارم هر بخـشنامه ا  یبه ـسپرده ها در اـستان ما فاجعه م  التینـسبت تـسه

تان ما    کنید. بچون در اـس نامه ها حت  یدر اجرا یخاـص تعـص تریب یبخـش ما تاک  یزین چاز آ ـش ت  دیکه ـش هم    یاگر راه یوجود دارد. حت دیداـش

 یرا حذف کرده و بروکراس  دیزا یبروکراس  دی. بامیعمل کرده باش قیو دق  یتا کامال قانون میکن  یکمک وجود داشته باشد خودمان مسدود م  یبرا

ود. بخش بانک دولت  اتییعمل یقیحق تان آذربا یـش رق جانیدر اـس وـص  یبار بانک  یـش د. در اجرا  یبه دوش م زیرا ن  یبخش خـص امانده   یکـش   ی ـس

ــاـماـنده  یـکه اراده ملیزـمان  . لیکنمیکن  یم  تـیدوـلت را حـما،  میـکه دار  یینـقدـها  علیرغم  ،یا  اراـنهـی  یـها  تـیحـما  یبـحث تعرـفه ـها بخش   یدر سـ

. ما ـسپاـسگذار برای کـشور الزم اـست یبه لحاظ اقتـصاد میترم اینبا توجه به اینکه   و باـشد و همه متفق القول هـستند  یمطرح م  کـشور یا ارانهی

هامت دولت در اجرا ت نیا  یجرات و ـش وع هـس ت دار  و میموـض وع نهاوم نیا  یدر اجرا  میدرخواـس ورت گ یدقت و همراه  تیـض که  ی. بخـشردیـص

 رفع ـشودبایـستی اینگونه مـشکالت   به مـشکل خواهند خورد.اخذ کند    التیحس را دارد که اگر تـسه نیاز بانک ها را دارد ا التیدرخواـست تـسه

در  یاز بابت نگاه شـما به حوزه اعتبار سـنجدر پایان    تا فعالین اقتصـادی بتوانند براحتی از تسـهیالت جهت توسـعه واحد خود اسـتفاده نمایند.

 سپاسگزارم. التیتسه  یاعطا

 یاستان از بانک مرکز یاقتصاد نیالاستماع مطالبات فع

 فعالین بخش خصوصی عدم ارتباط کافی با بانک مرکزی است. یکی از مشکالت  :صادرکنندگان چرم استان هیاتحاد  س یرئ،  انیمسعود بناب

نماینده ای از بانک مرکزی که صاحب اختیار بوده و بتواند دغدغه های ما را به مدیران بانک مرکزی  ی تخصصیاتاق و کمیسیون ها در جلسات

. پیشنهاد می دهیم از شورای هماهنگی بانک ها یا دیگر مدیران دولتی فردی برای این منظور انتخاب شود و در جلسات  دهد حرور نداردانتقال 

. مکاتبات انجام شده از سوی است فعالین اقتصادی مشکالتاز دیگر  نیز یکی جرایی در بانک مرکزیحرور داشته باشد. کندی عملیات امربوطه 

بانک ها با بانک مرکزی در مورد گواهی ثبت آماری یا مشکالت موجود در کسری تخلیه و ... ماه ها به طول می انجامد. مشکل بعدی در مورد 

که فعالین بخش خصوصی را با مشکل مواجه    رفع تعهد سنوات قبلِ واحدهای تولیدی می باشد عدم پاسخ به استعالم برگشت وثائق مربوط به  

 کرده است.

سه  حرور در حد یک کیوسک یک متر در سه متری می باشد با   بانک مرکزی که نحوه پذیرش ارباب رجوع در ساختمان مجلل با محوطه بزرگ

خصوصا کسانی که از شهرستان می آیند نمی توانند با کارشناس خود   .ایرانی نمی باشددر شان تولیدکننده و صادرکننده    ،نفر نیروی حراستی

مشورت کنند. با توجه به شرایط تحریم و ... صادرکننده نیاز دارد مشکالت خاص خود را به طور حروری با کارشناس مربوطه مطرح کند. به  

   معلوم نیست.صادرات انجام دادند  عنوان مثال تکلیف رفع تعهد ارزی کسانی که به کشور اوکراین 

  ما به عنوان بخش خصوصی و یک ایرانی معتقد هستیم تمامی ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد. از مدیران محترم بانک 

سال گذشته نسبت به   4در  که    مرکزی و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم بازنگری و پایشی در نحوه پیمان سپاری ارزی انجام دهند

آیا    .برابر شده است  6از زمان اجرای قانون پیمان سپاری ارزی دالر    اهدافی که در مورد پیمان سپاری ارزی داشتیم آیا موفق بودیم یا خیر؟

ست و نیاز به بازنگری  توانسته ایم جلوی خروج سرمایه را بگیریم؟ به نظر می رسد بانک مرکزی در این روش پیمان سپاری ارزی موفق نبوده ا

 دارد. 

نایی هنوز وجود دارند و به  سهزار تومان اختالف و یا    6را حذف کردید ولی غده های کوچک نیمایی با    4200در سامانه نیما غده بسیار بزرگ  

انی دادیم برای نیمایی هم  توم  4200تومانی را خواهند گرفت و در آینده ای نه چندان دور هزینه ای که برای ارز    4200مرور زمان جای ارز  

   ید.خواهیم داد. اصول اقتصاد اینست که ارز تک نرخی شود اگر تک نرخی را نمی توانید عملی کنید، نرخ ارز نیما را به ارز کف بازار قبول کن
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مطالبی که در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی در همدان خدمتتان عرض    انبوه سازان کشور و استان:  کانون ، رئیس  برزگر  دیجمش

(  5( ماده )1طبق تبصره )که  کردیم هنوز به نتیجه نرسیده است. در رابطه با بحث اجرای دستورالعمل گشایش اعتباری اسنادی )ال سی داخلی(  

بحث بعدی در رابطه با اسناد اعتباری   ه اجرایی نشده است.دستور داده شد  گشایش اعتباری اسنادی در شبکه بانکی کشورجهت  دستورالعمل  

، میزان درصد متغیری دارد که به ضرر فعالین این حوزه تمام می  . زمانیکه این اسناد قبل از سر رسید تنزیل می شودخزانه اسالمی می باشد

 شود.

صفر تا صد    که  سال می باشد   12ن ما با میانگین عمر باالی  مورد آن مربوط به استا  1600هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که    86در کشور  

شود. برای رونق واحدهای تولیدی در حوزه فوالد و سیمان و ... برای تامین اعتبار مالی   مصالح مورد نیاز این صنعت در داخل کشور تولید می

مهندسی می باشد.  - رز آور می باشد صدور خدمات فنیصورت گیرد. تنها بخشی که بدون نیاز به سرمایه، اهای الزم  مجریان باید مساعدت  

به علت عدم توان مالی همکاران و سرمایه گذاران و عدم تامین    انجام می شود،   در کشورهای منطقه  ی کهعلیرغم سرمایه گذاری های بسیار

ارات و ضمانت نامه های بانکی به علت عدم  در حوزه اعتب  ه موفق برای فعالین این حوزه وجود ندارد.ژپرو  بدست آوردنها، امکان    ضمانت نامه

و بعرا کار به دستگاه    چک برگشتی مواجه شده اند  ای نظیردر حوزه پروژه های عمرانی با مشکالت عدیده    فعالین این صنعت  ،تخصی  مطالبات

 را داریم.  صدور ضمانت نامهمشکل اساسی  تقاضای رفعقرائی کشیده شده است. 

قای رئیس جمهور و آ در گزارشاتی که به  از شما خواهش می کنیم  آقای دکتر صالح آبادی    : استان  یغذائ  عی انجمن صنا  ر یدبی،  رضا جعفر

و تحریم ها و مشکالت اقتصاد به     FATFاز اثرات  . حررت آقا و مراجع باالتر ارائه می دهید، لطفا خودسانسوری نکرده و گزارش فنی ارائه دهید

ارائه  طور صحیح   توقیف منابع برای    خصوصرمائید تا بزرگواران بتوانند با اطالعات صحیحی که در دست دارند تصمیم بگیرند. در  بفگزارش 

پس به چه علت این مورد همچنان    کرد، توان درصدی از تسهیالت را توقیف    تسهیالت، سالیان سال تمام روسای بانک مرکزی می فرمایند که نمی

های   ، شورای هماهنگی بانکدر سیستم بانکی عملی می شود؟ پیشنهاد مشخ  ما در استان اینست که شورای عالی هماهنگی بانک ها در استان

اقتصادی استان پاسخگو  دولتی و غیر دولتی باشد. بانک های خصوصی به نمایندگان معزز و مدیریت استان و استاندار محترم و سیستم مدیریت 

.  است  تمرکززائی   در سیاست های بانکی  موجوددالیل مشکالت  مهمترین  از  یکی  نیستند و تنها به تشکلی که در تهران دارند پاسخگو می باشند.  

به  تسهیالت  متاسفانه   یافته  ندارداختصاص  اعالم می کنید  تورمی که  با  نسبتی  د  و   استان هیچ  اختیاراتی  استانی  اعطای    خصوص ر  مدیران 

دو ماه طول می کشد در صورتیکه هیچ شناختی از ما و کارخانه و سیستم ما  کارشناسان تهران  دست    درتسهیالت ندارند. بررسی پرونده های ما  

 پس در این خصوص اختیاراتی به مدیران استانی بدهید تا بتوانند کارهای الزم را انجام دهند.    .ندارند

. با  رفته استاز بین    بود را  صنعت  فعالیت  بحث قرض الحسنه که جزو اصول اولیه  .بجا بودهم  و کامال    گردیدمصوب    در کنار بحث پولشویی که

اجازه    .برابر می باشد  7به سرمایه در گردش خیلی بیشتر از سال گذشته و حداقل    صنعت باالخ  صنایع غذاییجراحی اقتصادی انجام شده نیاز  

مرگ مریض ختم شود. با وجود افزایش هزینه حامل های انرژی و افزایش حقوق پرسنل و .... هیچ خبری از   ندهید این جراحی اقتصادی به

ماه گذشته سختگیرتر شده اند و از تولیدکننده معدل می خواهند که علت آن مشخ  نیست. استدعا داریم بحث معدل    6ها نیست و در   بانک

اند و طرف به هر دلیلی با مشکل  برخی از همکاران ما به دلیل اینکه ضامن همکار و دوست خود شدهتولید حذف کنید. تسهیالتی را از سیستم 

  . لطفاعدد مورد نظر را با تورم امروز همخوانی ندارد  ،در ارائه دفاتر حسابرسی  ندارند.تسهیالت و یا دسته چک  ، امکان دریافت  مواجه شده است

سقف الزام  ش یافزا شنهادیپ در این راستا  میلیون تومان شده است.  20ا در نظر بگیرد، ما تبدیل کردیم شما این مورد را محاسبه کنید و همان ر

تمهیدات در مورد عملیات براواتی و  همچنین  .  داریمرا    "های داخلی ال سی"را داریم. درخواست توسعه     شده به نسبت تورم  ی به دفاتر حسابرس

در سطر  تدوین می شود،استدعا داریم وقتی دستورالعملی  نیز راهگشا خواهد بود.  خرید دین و کارهای جایگزین تامین بانکی در تسهیالت بانکی 

 و عمل نمی کنند.  چون هیات مدیره بانک ها آنرا تصویب نکرده ،را ننویسید "بعد از تصویب هیات مدیره بانک"اول آن عبارت 
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صادرات:نیحس  وسفی  دیس کمیسیون  رئیس  تقاضای    ی،  همه  از  را  پیش  الساعه  خلق  های  بخشنامه  ایجاد  از  تعداد    داریم.جلوگیری 

است.   کردهغیرایرانی ساده تر و جذاب تر  صرفا  ها، شرایط خرید کاال و صادرات برای    های ضد و نقیض و عطف به ما سبق شدن آن بخشنامه

ی صورت نگرفته و زمان برگشت ارز صادرات تمامی کاالها یک مدت تعیین شده و این موضوع تفکیک  متاسفانه در زمان بازگشت ارز به کشور

را  ماه    8حداقل به    ،ماه  4از  مدت ایفای تعهدات ارزی    افزایشایجاد مشکالت برای فعالین اقتصادی شده است. در این راستا درخواست  باعث  

مشکالتی را برای تجار ایجاد کرده است. مورد  که  مورد دیگری که وجود دارد، عدم دسترسی به بانک مرکزی می باشد  .  گردد   اتیتا عملی  داریم

جز صرافی ها  محلی    درصد فروش ما در خارج به صورت نقدی می باشد و  30  . با توجه به اینکهفروش نقدی می باشدموضوع صادرات و  بعدی  

 ، لذا مشکالتی برای صادرکنندگان ایجاد می شود. برای ارائه وجه نقد وجود ندارد

بحث   .شکی در اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد نیست : عامل شرکت شکوه بناب ریمدی، بیمحمدرضا طب

و   یپتروشمنرخ ارز محصوالت در نحوه برگشت و در نرخ ارز محصوالت غیرپتروشمی باالخ  محصوالت کشاورزی صادراتی می باشد. قراردادن 

د می باشد. خوراک محصوالت پتروشیمی را دولت بر مبنای نرخ نیما در  اقعیت های موجوومحصوالت کشاورزی در یک ترازو دور از انصاف و  

قرار نها اختیار آنها قرار می دهد و خرید و فروش هر دو به صورت نیمایی می باشد. صادرات فوالد نیز در اختیار تولیدکننده و یا نماینده رسمی آ

 صادر کنند و نرخ ارز آنها نیز نیمایی می باشد. و افراد متفرقه نمی توانند فوالد را با کارت های متفرقه  دارد

اساس اطالعاتی که عموم مردم از نرخ ارز آزاد به برکت  قیمت محصوالت کشاورزی و خشکبار در میادین تره بار و خشکبار و بر این در حالیست

را بدون اینکه در نظر بگیرند نرخ دالر آزاد ربطی به  قیمت ها    ،فرای مجازی دارند تعیین می شود. کشاورزان و باغداران با افزایش نرخ دالر آزاد

. موضوع دو نرخی بودن ارز و موضوع رفع تعهد ارزی و امکان صادرات محصوالت کشاورزی برای افرادی افزایش می دهند  ، نرخ دالر صادراتی ندارد

د در این خصوص مجازاتی تعیین شده ولی به دلیل  هرچناستفاده از کارت های دیگری شده است.  باعث شده    ،که دارای کارت بازرگانی هستند

اینکه صادرات محصوالت کشاورزی در   با عنایت بهمی ماند.    بازدر این بین صادرکننده واقعی از فعالیت خود  و    ناآگاهی این روال جا افتاده است

پیشنهاد می گردد با  در این خصوص  د.  صورت گیرالزمست در نحوه رفع تعهد ارزی این محصوالت بازنگری    است، سفره عموم مردم تاثیرگذار  

اساس عرضه و تقاضا باشد. اگر    دستوری نبوده و برقیمت ها  حذف نرخ نیما به طرف تک نرخی کردن ارز برویم. با در نظر گرفتن این موضوع که  

از    24الی    21ی با اولویت باال مثال گروه های  پیشنهاد می گردد ارز تعدادی از گروه های وارداتنیز  امکان تک نرخی کردن ارز مقدور نمی باشد  

های وارداتی که اولویت کمتری  ن گروه ها بسته حمایتی در نظر گرفته شود و بقیه گروهآمحل ارز پتروشیمی ها تعیین گردد. به عبارتی برای  

در مورد خشکبار اتفاق افتاد و قرار شد ارز مورد نیاز   با نرخ توافقی و یا تهاتر از محل ارز صادرات محصوالت کشاورزی تامین گردد. این امر ،دارند

 صنف موبایل، توسط خشکباری ها تامین شود. اما متاسفانه بانک مرکزی از ادامه این کار جلوگیری نمود.   

ا توجه ب. بخش خصوصی اطالعات نقدینگی ضرورت داردبرای برنامه ریزی  : محرکه رویهمگن ن  عیصنا  یانجمن تخصص  سیرئی،  رضا پاشائ

شده و وارد بازار شده است، لطفا در این مورد توضیح دهید. آیا هدفگذاری در  چاپ  در یک سال اخیر  اسکناس  حدود هزار میلیارد  به اینکه  

درصد را نشان می دهد و این موضوع ما را نگران کرده   35هسته تورمی کشور باالی  در حالیکه  درصد می باشد؟    20خصوص تورم طبق سابق  

 است. این کارها باعث شده است صنعت عمال از رونق بیفتد.  

ها   که بارها مطرح کرده بودیم عملی شد و جا دارد از آقای صالح آبادی تشکر کنیم. در حال حاضر برخی از بانک  "هزینه فایده"  در خصوص بحث

پول ها را به مردم باز می گردانند که تشکر ویژه داریم. در بانکداری  درصد را بلوکه نمی کند و    20در زمان تخصی  وام،  از جمله بانک تجارت  

اقد نیازمند حمایتاسالمی  نیست وضعیت کشور  ولی کافی  این  داردها   بانک  ویژه  اماتی صورت گرفته  با  و درصد.  واردات    تسهیالت،   شرایط 

آالت و تولید جدید معنا ندارد. از طرفی دولت برای واردات ماشین آالت عوارض تعیین کرده اند. این شرایط برای استان ما که صنعتی  ماشین

. از شما انتظار داریم هم تورم و هم نرخ ارز را مهار کنید. با افزایش نرخ ارز کشور وارد بحران دیگری خواهد شد. در  استی  می باشد باعث نگران
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کارخانه با ما در ارتباط هستند. از چند سال قبل اعالم کردیم    300و در استان نیز    واحد   1200انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور حدود  

م  ییشرکت ها  یبرا کار  با خودرورسازان  داخلی    ،کنند   یکه  ال سی  لیکننیازمند  از شما   هستیم.  را  این موضوع  است.  نشده  ایجاد  تاکنون 

 درخواست می کنیم.  

شرایط باعث از بین رفتن این صنعت خواهد . این  می کننددو سال بعد از تحویل قطعه به خودروسازان پول خود را اخذ    حوزه یکی  فعالین این

کشور ترکیه   می باشد و بایستی تمهیداتی برای این صنعت در نظر گرفته شود. . صنعت قطعه سازی و خودروسازی یکی از صنایع مادر کشور  شد

این    تولیدکنندگاناولین صنعت کشورش می شناسد و برای    یخودروساز  اخیرا  و   ، مجموعه سازییصنعت قطعه ساز  ،همه پیشرفت  نیز با این 

ماشین آالت ما فرسوده  در حالیکه  تا ماشین آالت خود را به روز و صنعت خود را احیا کنند.    ارائه می کند بهره و طوالنی  وام های کم    صنعت

بقیه بانک ها نیز حمایت نخواهند کرد. اخیرا بانک ها    ، اگر حمایت ویژه بانک مرکزی نباشد  امکان رقابت وجود ندارد. در این راستا  باشند و  می

ما    و   درصد تسویه می کند  34درصدی را با    18وام های    ،به علت عدم وجود اعتباراجازه ارائه تسهیالت ندارند و بانک مرکزی    می کنند، اعالم  

 نیز قادر به حمایت شما نیستیم.  

 استماع صحبت های رئیس محترم شورا و استاندار

همراه   اتیمحترم و ه  نیمعاون  و  کشور  یعامل محترم بانک ها   رانیمد  ،یدکتر صالح آباد  یقاآاز جناب    شورا:  سیر و رئاخرم، استاند  نیدعاب

کار استان   یپا  و  یاز بخش خصوص  زین  یا  ژه یتشکر و  دی با  یکنم. در محرر جنابعال  یتشکر م  مانهیصم  ه اند،گذاشتبرای این سفر    مکفیکه وقت  

 ی از اقتصاد، صنعت، معادن و بخش کشاورز  یدر هر عرصه ا  که  میدار  یارزشمند  و  یخوب، جد  ی. ما بخش خصوصاشته باشمد  ی شرق  جانیذرباآ

و با همکاری د  کنن  یبه طور مرتب جلسات برگزار م  که  باشد  یم  کشور  خوب  های بسیاراتاق  یکی از    زین  تبریز  ی. اتاق بازرگاناند شده  عمل  وارد  

موضوع  این  که بایستی به    باشد   یم  پیش ران  یشرق  جانیآذربابخش خصوصی در استان  کنند.    یرا طرح م  استانمسائل    یو خصوص  یبخش دولت

  ار یکنم   ی دولت احساس م  یها  است یس  استان با مشاهده  ن یو استاندار ا  یو مسئول اجرائ   ادمبنده به عنوان خ  به عنوان یک فرصت نگاه کرد.

متعصب، وفادار    اریاستان ما بس  ی. بخش خصوصاستاستان   یهمان بخش خصوص  نیرید  اری  نیاستان وجود دارد و ا  نیدولت در ا  یبرا  ینیرید

استان و سراسر کشور مخصوصا در شمالغرب   "GDP"خواهد شد در    جادیکه ا  یالتیتسهبا  و    ددا  دیکه به بانک ها خواه  یهستند. دستورات  یو کار

تبرمشاهده خواهیم کردکشور   آذربا  زی. شمالغرب کشور بدون  استان  ترانز  یشرق  جانیو بدون  بازرگان  ت،یاز لحاظ  از لحاظ   د،یتول  ،یتجارت، 

 بخش باشد.  نانیتواند اطم  یدر مزر نم ی اقتصاد یپلماسید

که دولت    نستیا  انگریبدر عرض دو ماه به این استان انجام شده،    یاقتصاد و حررتعال  ریوز  و  جمهور  سیرئ  یمعاون اقتصاد   هایی که توسطسفر

اتاق فعال و آماده به کار    ،ی . اتاق بازرگانمی ریگ  یم  کیموضوع را به فال ن  نی دارد که ما ا  یشرق  جانیاستان آذربا  یبرا  یا  ژهیو  تیواول  زدهمیس

 .  میورود کرده و حل کن ی مشکالت بخش خصوص بهکه  نستیان ام  تمام همت یو ما با تمام همکاران در بخش دولت  باشد یم

  یی . در مورد برنامه هاردی صورت گ  یا  ژهیکمک و   دی که با  یانرژ  یحل شوند از جمله بحث حامل ها  یبه صورت مل  دیکه با   میدار  زین  یمشکالت

که  عنایت داشتندو منابع  التیاز لحاظ تسه یمرترو یجناب آقا ،می رسانده ا بیبه تصو یاسالم یجمهور رممحت  استیر یکه در معاونت اجرائ

.  صورت گیرد  1402و    1401  ی در سال ها  حیصح  تیریباشد، مد  یکه توسعه استان منوط به آنها م   یدر چند بخش اساس  دی باشد. با  یم   رینظ  یب

خصوص   نی را در ا  یما سال سخت .با مشکل برق و آب و گاز مواجه هستند  یگذاران در بخش صنعت، معدن و کشاورز  ه یاز سرما  یابخش عمده  

  ام یگاز مواجه نشد. در ا  یبا قطع یصنعت چی دولت، ه یو همراه یریگیبا مکاتبه و پ   یول .میگاز را داشت  یهر روز احتمال قطع میپشت سر گذاشت

نجیب استان همراهی  مردم می شد. لیکن ساعت قطع   6بعرا تا   یشرق جانی است و برق آذربا ازیت و جنوب کشور مورد نیتابستان برق در مرکز

، بخش  شود  ا هیم  یبخش خصوص  ی ازهایها و ن  رساختیگاز استان ما مدنظر باشد. اگر ز  زیدر فصل سرما ن  میدر مقابل انتظار دارکامل داشتند.  
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درصد   8و بحث  باشیم  داشته  قابل توجهی در استان  شرفتیتوسعه و پ  1402و  1401سال در  یمتا بتوان هستند  یگذار ه یسرما ماده آ خصوصی

 عملیاتی نماییم. در اقتصاد استان را 

 استماع صحبت های رئیس کل بانک مرکزی

با عرض سالم و ادب و احترام خدمت حرار محترم جلسه؛ تشکر از همه دوستان که مطالب    علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران: 

انشاهلل بتوانیم وظایف خود را به نحوی   ،صادرات  در زمینه صنعت و  استان آذربایجان شرقی  ظرفیت های  خود را بیان کردند. با توجه به اهمیت

این    است.یکی از موضوعی که دوستان تاکید داشتند موضوع سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی    اتفاق افتد.پیشرفت کشور  تا    م انجام دهی

نیاز سرمایه در گردش بنگاه ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین   ،با اصالح قیمتی که صورت گرفته  که  موضوع نکته مهم و صحیحی می باشد 

لسه صبح به همکاران تاکید کردیم به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و ما نیز پیگیر  در ج  . شبکه بانکی کشور باید در خدمت تولید باشد

شود. از همکاران درخواست و تاکید    یپیگیر  ستیابزارهای بسیار خوبی هست که بای  یکی ازخواهیم شد. موضوع ال سی داخلی را پیگیر هستیم و  

، هستندپیش قدم  خصوص  بانک هائی که در این  در خصوص  ی  نادعل   ی آقااال پیگیر شوند.  دارم این موضوع را برای شرکت های استان با اولویت ب

 . کردال سی داخلی می توان مشکل مشتری را حل با ولی   ،. منابع بانک ها محدود استگرددامتیازاتی در نظر بگیرید تا اعطا  

اوراقی که در اختیار مشتری قرار می گرفت  "  شده است؛اخیرا در شورای پول و اعتبار تسهیلی فراهم  نیتام رهیزنج ی مال نیتامدر مورد موضوع 

که باالفاصله به محض صدور قابل عرضه در شده است در حال حاضر این امکان فراهم  کهبرای تنظیم در بازار سرمایه باید مدتی سپری می شد  

از تسهیالت بانکی، ال سی داخلی، ضمانتنامه و تامین مالی زنجیره تامین و سایر موارد چه در قالب    "سرمایه باشد.  زاربازار و تامین مالی از با

   گردد.تسهیالت و چه در قالب تعهدات باید در تولید استفاده 

ا بعرا از دولت  بانک های ما دچار یک سری کم و کسری و ناترازی می باشند که نیازمند کمک می باشند. بانک های دولتی و شبه دولتی م

یا سهام در    مطالباتی دارند که باید پرداخت شود. دولت باید به این بانک ها پول و یا اوراق دهد تا از فروش اوراق بتوانند منابع را تجهیز کنند و

ما از دولت طلبکار می باشند  ولی فروش نرفته است بانک های    .اختیار آنها قرار دهد. دولت سهام هلدینگ خلیج فارس را دارد و مشتری نیز داریم

همت می شود با در نظر گرفتن ارزش مدیریتی آن  80درصد آن    20  . هزار میلیارد تومان می باشد 400ارزش سهام این شرکت در بورس حدود  

می تواند برای   است وبنده مشتری می شناسم که خریدار    .همت را دولت برای بانک ها سهام در نظر بگیرد  100همت می شود. این    100حدود  

 و بانک ها نیز تسهیالت ارائه دهند.   نماید بانک ها تامین منابع  

 روز یدر جلسه دطبیعتا در حال حاضر به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند.    ،داشتند  ازی ن  تومانی  4200در گردش    هیسرماقبال  که   یبخش هائ

به واسطه مطالباتی     همت اوراق   15است،  با کشاورزان، فعال    یحیاز بانک ها که در بحث اصالح ارز ترج  یکی برای  سران قوا،    یهماهنگ  یشورا 

. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر ارگان های اقتصادی گیردبانک کشاورزی قرار آن در اختیار  تصویب شد که که از دولت دارد

. این موضوع را به عنوان اولویت گرددرا تامین  بخش مولد  تا سرمایه در گردش مورد نیاز    ندنک ها کمک کنکه به با  هستنددولت به دنبال این  

مهم و جدی در دستور کار خود قرار دادیم. در مورد بانک های خصوصی گله مندی شما به جا می باشد و در این خصوص دوستان بانک های  

ا نیز هستیم تا بتوانند در خصوصی باید توجه بیشتری داشته باشند. این بانک ها نیز مشکالت خود را دارند ما به عنوان بانک مرکزی در کنار آنه

قای غالمی درخواست آکنار بانک های دولتی بیشتر به بنگاه های تولیدی کمک کنند. از شورای هماهنگی بانک های دولتی در استان به ریاست  

 های مرکز باشد.  حلقه اتصال خوبی برای بانک های استان با بانک   این شورا می تواند .باشند داشته می کنم جلسات مستمری با دوستان

. به کانون بانک های خصوصی نیز خواهم گفت تا جمع کانون ری گرددحتما پیگی  ،ق و رفع تعهد و ... مطرح کردند ینکاتی که دوستان در بحث وثا

 بانک های خصوصی استان نیز فعال شود و حتما جلساتی با فعاالن اقتصادی داشته باشند.  
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. اینطور نباشد که شعبه بانکی  توجه نمایند  وثیقههم  به مقوله اعتبار و  هم  یز تاکید داشتم، بانک ها باید  در مورد موضوع اعتبارسنجی که صبح ن

 مشتری اعتبار خوب نداشته باشد وثیقه خوبی نیز نمی تواند ارائه دهد.   چرا که اگر  است؛اولویت اول اعتبار مشتری  .تنها به وثیقه توجه کند

میلیونی سختگیری    50یا    10که بانک ها در قبال اعطای تسهیالت وام های    شده استان خرد به سیستم بانکی وارد  در مورد مشتریانتقادی  اخیرا  

ابال    آسان کردن تسهیالت برای مشتریان خرد،  تسهیل در دسترسیدر خصوص  پکیجی از مقررات را به شبکه بانکی    در این راستامی کنند.  

با قرارداد الزم االجرا تسهیالت پرداخت می کنید و وثیقه دیگری دریافت نمی کنید. در مورد مشتریان بعرا در مورد مشتریان خوب  شده است. 

ق وجود دارد که دسترسی مردم به شبکه یحقیقی نیز اگر رتبه اعتباری خوبی داشتند با قرارداد الزم اجرا تسهیالت ارائه دهید. طیف وسیعی از وثا

فراهم شده    سفته الکترونیک،  امرا الکترونیک،  اعتبارسنجی،  احراز هویت غیرحروریمکان  شده اتی که ابال   بانکی را تسریع می کند. در مقررا

موضوع سرمایه در گردش بنگاه ها در حال حاضر جزو اولویت دارترین   ،بحث هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های مولد اقتصادی  در مورداست.  

مورد تاکید ما   ،تولید درخواست کند. نظارت بر مصرف صحیح تسهیالت موضوعات ما می باشد. پذیرفته نیست که مشتری تسهیالت را برای غیر

 وجود دارد که باید به مرور زمان اصالح شود.  نیز ی یخالها است. البته

معدن مس سونگون به کرات مطرح شده است و به عنوان موضوع پررنگ در استان وجود دارد، مشکالت موجود در این موضع خارج از   موضوع

و  ولی این موضوع را با شرکت های مربوط، دولت و وزیر صنعت پیگیر خواهیم بود. در رابطه با بحث تمرکززدایی    . حوصله این جلسه می باشد

بانک ها متناسب با منابع و مصارف و نقدینگی که در اختیار دارند و با توجه به تغییراتی که اخیرا  .ارات استانی را داشتیددرخواست افزایش اختی

حتما اختیارات استان را مورد بازنگری قرار دهند تا بروکراسی اداری کمتر شده و بتوانند تسهیالت را راحت تر به مشتریان   ،اتفاق افتاده است

. برخی  صورت گیرد د. با تغییرات اخیر نیاز است تعدیلی در مقررات بانک ها با شعب و سرپرستی ها در چهارچوب منابع و اختیارات پرداخت کنن

حساب بانکی و گردش حساب آنها در تهران بوده و    . از شرکت ها در استان مستقر هستند ولی دفتر مرکزی آنها در تهران مستقر می باشد

که این موضوع هرچند    .این موضوع بررسی شودکه بایستی    ولی مقصد تسهیالت آنها استان می باشد   . از تهران اخذ می کنندتسهیالت خود را نیز  

شود که سهم تسهیالت استان افزایش نیابد. در مورد تعدد بخشنامه ها، گزارش حسابرسی و ضامن ها را دوستان یادداشت کردند که   دلیل نمی

صادرات خود را در قالب اسکناس   ندمیزانی می توان  رد واردات اسکناس ارز به کشور محدودیتی وجود ندارد و به هرپیگیری خواهیم کرد. در مو

ندارد. اخیرا مصوبه ای در این خصوص صادر شده و به تمام گمرکات ابال     یمعاف از مالیات بوده و نیاز به ذکر منشاء ارزکه    دنوارد کشور کن

 شده است.  

کاالهای اساسی، مواد اولیه   .استتخصی  ارز برای کاالهای اساسی و کاالهای اولویت دار جزو اولویت ها و مصوبه دولت  و  بحث ثبت سفارش  

ت های ما در تخصی  می باشد. اگر نیازی به اصالح باشد حتما پیگیری خواهیم کرد. در مورد یتولید و ماشین آالت جزو اولو  و  کارخانجات

 ای  به مدت دو سه هفته عرضهایجاد شد، لیکن    تاالر    . علیرغم اینکهگله ای از دوستان داریمما هم    ،که مطرح فرمودندخشکبار و بازار دومی  

تا واردات آنها نیز دچار خدشه و چالش   بخشی از تقاضا را از بازار اول به بازار دوم انتقال دادیمبه دلیل اعتراضاتی که انجام شد ما نیز  .انجام نشد

 نشود. 

این موضوع بیانگر اینست که بخشی از رفع تعهدهای ارزی    ی:اسالم   یدر مجلس شورا  زی مردم تبر  ندهینمای،  نیالد  رتاج ی م   دمحمدرضایس

علت    که  در واقع با پرداخت مبلغی جابجایی انجام می شود. ارز را به صورت آزاد خریداری می کنند و نیاز به اصالح دارد  .شما سوری می باشد

 بخشنامه های بانکی می باشد.  این امر نیز

نرخ   چنانچهموضوع بعدی بحث مسدودی منابع برای تسهیالت توسط بانک ها می باشد.    علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران: 

م کردیم این کار  مشکالتی بوجود می آید. این موضوع را قبل از سال جدید به بانک ها بخشنامه کردیم و اعال  باشد،سپرده و تسهیالت هم تراز ن
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در حال حاضر نیز همکاران ما در بانک مرکزی در حال پایش می باشند و بانک ها نیز در حال اصالح این موارد می باشند. نکات    .مجاز نمی باشد 

اوضاع دوستان بهتر شود. موضوع سرمایه در   تا  دیگری که دوستان اشاره فرمودند در حد مقدورات و امکاناتی که وجود دارد تالش خواهیم کرد

 گردش نیز به جدیت دنبال خواهد شد.  

درصد حدود اختیارات استان افزایش    40شهریور ماه سال گذشته در بانک رفاه حدود    گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران : لـهاسماعیل ل

 درصد نیز اضافه می کنیم.   30درصد اضافه شده بود و بخاطر این سفر  50 هم  امسال  ه شده وداد

امرا    :رانی بانک توسعه صادرات ا  رعاملیمدی،  نیحس  یدعلیس با صندوق توسعه و فناوری نفت قراردادی  بار  اولین   540  شد کهبرای 

حوزه نفت، گاز، پتروشمی و شیمیایی    شرکت های دانش بنیان    شده است.شرکت های دانش بنیان اخذ  از  میلیارد تومان اعتبار برای حمایت  

 توانند از این منابع استفاده کنند.   می

به اینکه این حوزه ها در استان وجود ندارد، متاسفانه امکان استفاده از این اعتبار برای    توجهبا    اتاق:  سیگفتگو و رئ  ی شورا  ریژائله، دب  ونسی

 استان وجود ندارد.شرکت های دانش بنیان 

ما روزانه هزار تن استان  .  داردتشکر  و جای    استانجام دادند عالی    دولت آقای رئیسی  اقداماتی که  انجمن آردسازان استان:غالمی، رئیس  

الزم  به فصل خرید زمان کمی مانده است،  با عنایت به اینکه  میلیارد تومان می شود.    12هزار تومان مبلغ    12با کیلویی    د کهمصرف گندم دار

خواهد از دوش دولت برداشته    یبا اینکار بار سنگین  د. نماینکشاورزان خرید    ند ازتا بتوان  داده شودمنابعی در اختیار کارخانجات آرد قرار  است  

روزه   30روزه که باید    40اعالم کردند    ز همورما.  ماهه ارائه می دهند  3با مهلت  ضمانتنامه بانکی را  فرمودند که  ای  آقای راد در مصاحبه  .  شد

 نیاز به ضمانت نامه داخلی می باشد.  . نمی رسد استان ماروز گندم از بندر به  30در مدت این درحالیست که پرداخت شود. 

داخلی و ال سی حل    : از دوستان درخواست دارم اگر جایی منابعی کسر بود با ضمانت نامهعلی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران

 کنند. 

و این موضوع   اجازه تهران الزم است  استان،  تسهیل  کارگروه تمام پرونده های  اجرای  برای  در حال حاضر    آقای امینی، خانه صنعت و معدن:

. دومین موضوع می گردد. در این خصوص افزایش اختیار بانک های استان را درخواست داریماستان  مصوبات کارگروه  اجرای  باعث طوالنی شدن  

  است که سال گذشته   بدهی واحدهای تولیدی  در خصوص  مورد دیگر  . می باشددر خصوص آزاد سازی وثیقه ها می باشد که نیازمند تمهیدات  

چه برنامه   سال جدید برای  در این خصوص  ابال  شد.  بدهی های  ماه قسط   54ماه تنفس و   6درصدی و    5/7پیش پرداخت  شرح:  بخشنامه ای با  

 ای دارید؟

ولی در  اختیارات بانک ها با همدیگر متفاوت می باشد.  بانک ها  منابع  به دلیل تفاوت در    علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران:

. در مورد  ندتی داشته باشاختیارا  با منابع و شرایط خود  بتوانند متناسببانک ها  اصالحاتی صورت گیرد که  در این خصوص  م  یکل خواهش کرد

ی قبل و بعد از اعطای تسهیالت ندارند. موضوع بخشنامه واحدهای بدهکار  د اجازه مسدو  نک ها ا ب  که   شده استمسدودی بخشنامه صریح ابال   

 م کرد. یخواه. این موضوع را پیگیری خواهد شدولی اگر نیاز به امهال باشد در چهارچوب دستورالعمل امهال اعمال   .بررسی می شود

تسهیالت برای بخش  همکاری الزم را در ارائه : بانک های استان زی اتاق تبر ی نیکارآفر  ونیسیکم  یگردشگر  تهیمسئول کمی، ملکمحمد 

است. با توجه به اینکه در دوران کرونا بخش  شده پرداخت ننیز به این بخش  حتی یک ریال   تخصی  یافته، میلیارد 164از نداشتند. گردشگری 

تعدادی از دفاتر توانسته اند از بانک ها مبالغ    صرفا و    ترفمتاسفانه از سوی دولت حمایتی صورت نگ .زیادی مواجه شده استگردشگری با آسیب  
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

ال ات فـع الـب ــاد  نیمـط   ی اقتصـ

 یاستان از بانک مرکز

در قالب یک نامه به بانک مرکزی ارســال و تا    اســتان  فعالین اقتصــادی  ها و پیشــنهاداتمقرر گردید درخواســت  

 :حصول نتیجه پیگیری گردد

 استان    یدیتول  یواحدها  تیهمت جهت ادامه فعال  40  یتخص.  1

 ی استان  دیتول  یواحدها  یبرا  نییبا نرخ پا  یخط اعتبار  جادیا.  2

 یدیتول  یواحدها  یبانک  میجرا  یبخشودگ.  3

   داخلی فعالین اقتصادی    ضمانت نامه و ال سیلزوم استفاده از  .  4

تان  یاعتبار بانک ها  شیافزا.  5 االنه    یاـس بت به تورم ـس تانی    اریاخت  ضویو تفنـس ه  یبرابانک های اـس   التیارائه تـس

   آالت  نیامالک در رهن و ماش  یابیارزی و  اقتصاد  نیبه فعال

  یها  بانک یهماهنگ  یدر قالب شـورا  یو هماهنگی بانک مرکزی  ها  اسـتیاز سـ   یخصـوصـ   یبانک ها  نیتمک.  6

 استان

تورالعملمناـسب بر عملکرد بانک ها    ینظارت  ـستمیسـ   جادیلزوم ا.  7 های بانک   جهت اجرای قوانین و مقررات و دـس

 مرکزی

تان8 ات اـس ور در جلـس تان ها جهت حـر ور نماینده تام االختیار بانک مرکزی در اـس کالت فعالین    ی. حـر و رفع مـش

 اقتصادی استان  

 تسهیالت داشتند که در حال حاضرروزه برای پرداخت    15الی    10ی و مجموعه هتل ها فرجه  یناچیزی دریافت کنند. قبال شرکت های هواپیما

 د.نیاز شدید به سرمایه در گردش دار . صنعت گردشگریدوجود ندارنیز این فرجه 

قبال قرار بر این بود جلساتی بین همکاران ما و اتاق ایران تشکیل شود ولی به علت بوجود   :رانیا  یکل بانک مرکز  سیرئ ،یصالح آباد یعل

آمادگی را داریم که اتاق های بازرگانی از طریق شورای هماهنگی بانک ها به طور مستقیم با    لیکن در حال حاضر این  .آمدن مسائلی میسر نشد

. ما به عنوان نظام الزم صورت گیردنمایند تا بررسی و پیگیری  به ما اعالم    ،نیاز به نشست باشد  چنانچهو    باشندهمکاران ما در تهران در ارتباط  

 هستیم.   بخش خصوصیبانکی در کنار  

  5الی    4قادر هستند به تنهایی    ی رگیپخش مو  ی و واحدها  ی عمده فروش  یواحدها  : با توجه به اینکهباقری، مدیرعامل شرکت بلور دانهکمال  

درخواست بررسی   ،کارخانه را اداره کنند، درخصوص اعطای تسهیالت به واحدهای عمده فروشی و واحدهای پخش مویرگی که رکن بازار هستند

 .  داریم

واحد تولیدی ما سه   ؛رگانیدر اتاق بازشما  و تشکر ویژه از حرور  با عرض خیر مقدم    :زی اتاق تبر ندگان ینما  اتیعضو ه،  سالک نجات یعل

پول یکی از شرکت ها در خارج کشور در حال حاضر    انجام می دهد. هزار میلیون یورو صادرات    40الی    35دارد که ساالنه  زیر مجموعه  شرکت  

اعالم می کنند باید پول را به    امکان استفاده از پول مذکور وجود ندارد. در این خصوص لیکن .شرکت دوم نیاز به خرید ماشین آالت داردو است 

این موارد باعث ایجاد در صورتیکه مالک و سهامدار این سه شرکت یک نفر می باشد.    .سپس خرید خود را انجام دهیدبرگردانید و  بانک مرکزی  

 باشد.   مشکل برای واحدهای تولیدی است و نیازمند بازنگری می

 این موضوع شدنی است و مشکلی ندارد.  :رانیا یکل بانک مرکز  سیرئ  ، ی صالح آباد  یعل
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جهت تامین هزینه  از ارز حاصـل از صـادرات واحدهای تولیدی دارای دفتر و انبار در خارج از کشـور    درصـد 15.  9

 د ارزی نگردد.رفع تعهشامل  های این دفاتر اختصاص یابد و  

 . تمدید رفع تعهدات واحدهای صنعتی استان تا شهریور ماه سال جاری10

 و رفع تعهد  یبرگشت ارز حاصل از صادرات و پاسخ استعالم موارد مربوط به پورتال ارز   یالیاسترداد معادل ر.  11

 یدیتول  یپاسخ به استعالم برگشت وثائق مربوط به رفع تعهد سنوات قبل واحدها. لزوم  12

ــه. 13 ــ   یـندـهایفرآ  لیـ تسـ ــتمیسـ از مـحل ارز   ـیت داروولاگروه ـهای وارداتی  زارـبه نحویـکه   یرفع تعـهد ارز  یسـ

ا تعیین گردد و گروه ــیمی ـه ا اولوـیت کم؛ـهای وارداتی   پتروشـ ــادرات    ـب اتر از مـحل ارز صـ ا تـه ا نرخ توافقی و ـی ـب

 شود..محصوالت کشاورزی تامین  

 . امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت هایی که سهامداران مشترکی دارند، برای واردات فراهم گردد.14

ورا  یاجرا  .15 تورالعمل ـش ا  یدـس وص گـش ناد  شیپول و اعتبار در خـص   یپروژه ها   ی( برایالی)ر  یداخل  یاعتبار اـس

و  یعمران تگاه  یاز ـس ال    ،ییاجرا  یها  دـس وبه ـس ورا 1394مـص   لیو تکم  یپول و اعتبار در جهت تحرک بخشـ   یـش

 یتمام عمران  مهین  یطرح ها

  یبا همکار   یبانک مرکز  ،یو خصـوصـ   یمشـارکت عموم حهیقانون بودجه و بر اسـاس ال  19تبصـره    یدر اجرا.  16

ــعه مل  رانیا  یاتاق بازرگان ــندوق توس ــتفاده از منابع ص ــوابط مربوط به ارائه خدمات مال  ،ی، نحوه اس به انواع    یض

ارکت در بخش ز  یقراردادها اخت از قب  ریمـش ا لیـس ناد  شیگـش ه  ،یالیو ر  یرزا  یاعتبار اـس ازگار با    التیارائه تـس ـس

  یمال   نیو تام  ییکایـسند  التیتـسه  رینظ  یبانک نیب  یتوـسط بانکها، ـساز و کار همکار  یمـشارکت  یـساختار پروژه ها

ان  قیانواع ـضمانت نامه ها، توث  نیگزیجا و ابال     یپروژه و قرارداد مـشارکت را ظرف مدت حداکثر ـسه ماه، به روزرـس

 .دینما

ه.  17 مانت نامه ها  قیدر اخذ وثا  لیرفع موانع و تـس دور خدمات فن  یمربوط به قراردادها  یبانک  یو ارائه ـض و   یـص

 عامل در حداقل زمان ممکن.     یبانکها  قیاز طر  یمهندس

تن بده  ییاجرا.  18 رط نداـش دن رفع ـش ت  یرجاریغ یـش مانت نامه    یو چک برگـش دور ـض پام جهت ـص امانه ـس در ـس

 در صدور ضمانتنامه مذکور  لیو تسه  یمانکاریپ  یشرکتها  یبرا  یبانک

 


