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 31/02/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 فعالین اقتصادی استان از بانک مرکزیو چالش های    مطالبات عنوان موضوع

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

تحریم ها با مشنالتت تبادتت ارزی  خرید ماشنین تتت خطوت تولیدی  تامین مواد اولیه  صنععتگران چعدین سناا اسنت به واسنطه  

و رفع تعهدات ارزی روبرو هسننتعدب با شننیور ویروو کرونا نیز مشننالتت واتدهای تولیدی دوچعدان شنندب در اسننتان ت ربقای ان  

در    ب پس از مهار این ویروو واتدهای تولیدیردندشنرقی لییرمم مشنالتت اک ر واتدها با تتو و کوشنش اقداه به تعدیی نیرو نال

درصنندی   50با افزایش   1401با افزایش چعد برابری تامی های انرژی و در سنناا    1400بودند که در سننااانتظار تمایت دولت  

حی در  اجرای طرح تذف ارز ترجی  تقوق نیروی کار روبرو شندند و هزیعه های تولیدشنان به شنالی قابی توجهی افزایش پیدا کردب

  "باتخص واتدهای وابسننته به محصننوتت مشننموا ارز ترجیحی"هزیعه های مضننالفی را به واتدهای تولیدی    نیز  1401سنناا  

کشنور    عیها  صنعا  عهیهز  نیا  ییکه با تدواه تحم  اسنتسنرمایه در گردو این واتدها شنده  نقدیعگی و  و بالث کاهش    هتحمیی کرد

  یالمیی  نیب  یدر بازارها  یرانیتماه شننده محصننوتت  رقابت محصننوتت ا متیق  شینخواهعد داشننت و با افزا  تیامالان ادامه فعال

 بنخواهد شد  ریامالانپذ

لده اسنتفاده از ارز  لده توجه به هزیعه های دفاتر خارج از کشنور فعالین اقتصنادی   "هدات ارزی مشنالتتی نظیر  عدر بحث رفع ت -

ی از صنادرات شنرکت ها با سنهامداران مشنترک برای واردات ماشنین تتت و مواد اولیه  تعیین زمان کوتاه برای رفع تعهدات  تاصن 

برخی از  در    یدیتول  یاز واتدها  یبرخ  یبیوکه شندن وجه تواله صادرات   ها  یبه صنراف  یارز  یپرداخت وجه تواله ها  سنکیرارزی   

با  که بالث لده رقابت بخش خصنوصنی  صنادرکععدگان    یتمام  یبودن نرخ ارز تاصنی از صنادرات برا  السنانیبانک های خارجی   

  چعد نرخی بودن ارزهای نیمایی و سنعایی با ارز تزاد که با گذشنت زمان برای فعالین  می گردد  "یمیپتروشن "  یدولت  یشنرکت ها

همچعین ود دارد که باعث کاهش قابل توجه صاادار  در اااایاا ار ر هادس ااا    وج" اقتصنادی تهدید بزرگی خواهد شندب

  یدر بانک مرکز   ییاجرا  اتیلمی  یکعد   یدیتول  یلده پاسنخ به اسنتعته برگشنت وقامر مربوت به رفع تعهد سنعوات قبی واتدها

نیز از     و رفع تعهد  یبرگشنت ارز تاصنی از صنادرات و پاسنخ اسنتعته موارد مربوت به پورتاا ارز  یالیدر خصنو  اسنترداد معادا ر

 رفع تعهدات ارزی صادرکععدگان می باشدبچالش های  

   تت یشنندن اخذ تسننه  یباشنند که بالث طوتن  یاسننتان ها م  یاقتصنناد  نیفعالمهم  از مشننالتت    زین  یدر امور بانال  ییتمرکززا -

لده ارتبات مسنتقیم فعالین اقتصنادی با بانک مرکزی و لده تضنور    گرددب  یتتت م  نیامتک در رهن و ماشن   یابیرزو ا  ها اسنتعته

 بخش خصوصی تبدیی شده استبیالی دیگر از مشالتت    نمایعده تاه اتختیار بانک مرکزی در استان ها نیز به

  صیخصنن ت  نیگزیجا  یلمران  یطرتها  یمعابع مال  نیتام  یبرا  دیجد  یبه لعوان روشنن   یاسننعاد خزانه اسننتم  ر یاخ  یها  در سنناا -

بازار    ییتشنال  یینموده و بدل ییرا به اوراق قرضنه تبد  یاسنعاد خزانه اسنتم  تیموضنور ماه  نیشنده اسنتب ا  یالتبارات لمران  ینقد

از    یمنانالناریپ  یقراردادهنا  یین و تبند  یمنانالناریبر بندننه جنامعنه پ  یین سنننربنار تعز  یهنا عنهیهز  یین اوراق منذکور  تحم یین جهنت تعز هین قنانو

فعاتن    یرا هم برا  یا  دهیباشند  مشنالتت لد یم  یمانالاریتوزه پ  یو بخشنعامه ها  نیکه در تضناد کامی با قوان  یبه تعهد  ینقد

 شده استب  یلمران  یو رکود پروژه ها  یییتعط  ثبال   هیتورده است که در نت  دیپد  ییاجرا  یها  بخش و هم دستگاه  نیا  یاقتصاد

در جهت    یدر کی کشنور و کمبود معابع دولت  فیتماه و بتتالی مهین  یهزار پروژه لمران  86به    بیو انباشنت قر   ادیبه ا  تیبا لعا -

و در    یبودجه سنعوات  نیقوان  19مذکور بر اسناو تبصنره    یاسنت تا پروژه ها  دهیمذکور  مقرر گرد  یاز طرتها  یو بهره بردار  ییتالم

  افتیبدون در  یمشننارکت  یگذاران طرتها  هیماسننر  النیواگذار شننودب ل  یبخش خصننوصنن   به  خصننوصننی  –  یقالب مشننارکت لموم

بیعد مدت را ندارند و اصنوت در   سنکیبرتورد ان اه شنده و قبوا ر  یدرصند  60  یگذار  هیبیعد مدت  توان سنرما  یتوسنعه ا  تتیتسنه

  یلده سننازگار   نیکعدب همچع ینم  یمال  نیخود تام  یگذار تماه معابع تزه پروژه را از محی تورده نقد  هیسننرما  ایدن  یک ا چیه

  سنکیبیعد مدت  لده مشنارکت در ر  یلده ارامه واه ها  ییاز قب یمشنارکت  یبانالها با سناختار پروژه ها  تتیتسنه  یالطا  طیشنرا

  یوصن گذاران بخش خصن   هیتا سنرما  گردندیبرشنمرد که موجب م  یواردتوان از م  یو نرخ سنود بات را م  رینور وقا   یگذار  هیسنرما

 را نداشته باشعدب  یرساختیز  یبه مشارکت در طرح ها یرمبت



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا ششمینهشتاد و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   2

 

  یدرتمدها   شیافزا  یگسنترده برا  یها  تیبرخوردار از ظرف  یبه لعوان صنععت  رانیا  یو مهعدسن  یصندور خدمات فع  عالهیا  رممیلی -

صنععت در کماا    نیگردد  متأسنفانه ا  یکشنور قیمداد م  یاقتصناد  شنرانهیپ 10باشند و جزو    یدتر م  اردیییم  یتا سنقف سن    یارز

التعاء کرده   یصنععت ب  نیاز ا  تیدولتمردان را نسنبت به تما  ینفت  یوجود درتمدها  رانده شنده اسنت و ظاهراً  هیتاشن به     یناباور

و لده قبات در    یبانال  یتعهدات دولت   مشنالتت موجود در صندور ضنمانت نامه ها  یفایاز ا  یبخش خصنوصن   عانیاسنتب لده اطم

 برشمردب  یمهعدس  و  یتوان از موانع صدور خدمات فع  یمعطقه را م  یبا کشورها  یو اقتصاد  یاسیروابط س

  یدر سننامانه سننپاه جهننت صنندور ضننمانت نامننه بننانال یو چننک برگشننت یرجنناریم یرفننع شننرت نداشننتن بننده  لده اجننرای  -

تعننداد ک یننری از شننرکت هننای    بالننث شننده اسننت  در صنندور ضننمانتعامه مننذکور  ییو تسننه  یمانالنناریپ  یهننا شننرکت  یبننرا

 توانمعد  فعاا در توزه پیمانالاری را از گردونه رقابت و تضور در معاقصات پروژه های لمرانی محروه شوندب

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

 نقدیعگی واتدهای تولیدی به واسطه اجرای طرح تذف ارز ترجیحیکاهش    ب1

   التبار اسعادی داخییلده توجه به اهمیت  ب  2

 نسبت به توره ساتنه    یاستان  یبانک ها  اتالتبارلده تطابر  ب  3

 ب اختیارات بسیار پایین بانک های استانی در ارامه تسهیتت و ارزیابی های امتک و ببب4

 استان  یها بانک  یهماهعگ  یشورا  با  یو هماهعگی بانک مرکزی  ها  استیاز س  یخصوص  یبانک ها  نیتماللده  ب  5

 های بانک مرکزی جهت اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمیمعاسب بر لمیالرد بانک ها    ینظارت  ستمیس  فقدانب  6

 تضور نمایعده تاه اتختیار بانک مرکزی در استان ها  لده  ب  7

   لزوه برگشت کامی ارز تاصی از صادرات و لده توجه به هزیعه های دفاتر واتدهای تولیدی در خارج از کشورب  9

 و رفع تعهد  یبرگشت ارز تاصی از صادرات و پاسخ استعته موارد مربوت به پورتاا ارز   یالیاسترداد معادا رلده  ب  11

 یدیتول  یپاسخ به استعته برگشت وقامر مربوت به رفع تعهد سعوات قبی واتدهالده  ب  12

 یالسان بودن نرخ ارز برای تمامی محصوتت که بالث لده رقابت بخش خصوصی با شرکت های دولتی و خصولتی می گرددبب  13

   برکی دارندامالان استفاده از ارز تاصی از صادرات شرکت هایی که سهامداران مشتلده  ب  14

 وجود نداردب  عفعیارساا تن به    یبرا  یعیتضم  الهیها بصورت  یبه صراف  یارز  یپرداخت وجه تواله ها  سکیر  ب15

 زمان رفع تعهد ارز تاصی از صادرات  یکوتاه  ب16

مشننالتت     ادیکه لتوه بر ا   97از سنناا    نیدر بانک کعیون چ  یدیتول  یاز واتدها  یبرخ  یبیوکه شنندن وجه تواله صننادراتب  17

 واتدها قبت شده استب  ینشده پروانه سبز برا  فایجزو تعهدات ا  یواتدها  مبیغ فوق در پرتاا بانک مرکز  یعگینقد

 یپول  یبانال  ریاخ  های استسی  با  الحسعه تذف سعت تسعه قرضب  18

  ارزیابی امتک در رهن و ماشننین تتت و میره  ارامه تسننهیتتب تمرکززایی در امور بانالی بالث شنندهب بانک های اسننتانی در  19

 اختیاراتی نداشته باشعدب

از    یلمران  یپروژه ها  ی( برایالی)ر  یداخی  یالتبار اسنعاد  شیپوا و التبار در خصنو  گشنا  یدسنتورالعمی شنورا  یاجرالده  ب  20

 ی تماه لمران  مهین  یطرح ها  ییو تالم  یپوا و التبار در جهت تحرک بخش  یشورا 1394مصوبه ساا     ییاجرا  یها  دستگاه  یسو

 یخصوص-یمشارکت لموم  یقراردادها  یمال  یها  تیو تما  یمال  نیتزه و رفع موانع در توزه تام  یسازوکارها  فقدانب  21

 یو مهعدس  یفعاتن توزه صدور خدمات فع  یبرا  یبانال  یدر ارامه ضمانت نامه ها  ییو تسه  یمال  تیتمالده  ب  22

  یبرا   یدر سننامانه سننپاه جهت صنندور ضننمانت نامه بانال  یو چک برگشننت  یرجاریم  یرفع شننرت نداشننتن بده  لده اجرایب  17

 یمانالاریپ  یها شرکت

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 02/ 28مورخ 

تشنالی های    شنورای هماهعگی بانک های اسنتان   با تضنور نمایعدگانی از  یدولت و بخش خصنوصن   یگفتگو  یجیسنه کارگروه شنورا

در محی اتاق بازرگانی تبریز  اقتصنادی اسنتان و بانک های اسنتانی به معظور بررسنی مشنالتت توزه بانالی و ارزی فعالین اقتصنادی  

 به شرح  یی برگزار شد:
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جیسه فوق العاده ای با تضور رمیس بانک مرکزی استان در اتاق تبریز ترتیب   :نسرین درخشانی  مسئوا دبیرخانه شورای گفتگو

 داده شده است که این جیسه کارگروه جهت هماهعگی و بررسی موضولات مطورته در انشست فوق العاده تشالیی شده استب  

در    یمیبا محصوتت پتروش  یرز محصوتت کشاو  یمتاسفانه در رفع تهعدات ارز  محمدرضا طبیبی  مدیر لامی شرکت شالوه بعاب:

  یی ماینرخ ن  یبر مبعا  یمیدولت بوده و نرخ خوراک پتروش  اری در اخت  یمیپتروش  هیمواد اول  الهیقرار داده شده استب در تال   فیرد  کی

  ا ی و    دکععدهی تول  اریدر اخت  زی صادرات فوتد ن  نیچعب همابد ی  یم  رییتغ  زی نرخ خوراک ن  ییماینرخ ن   رییبا تغ  یععیگرددب    یم  نییتع

باشدب    یم  ییماین  زیمتفرقه صادر کععد و نرخ ارز تنها ن  یتوانعد فوتد را با کارت ها   یباشد و افراد متفرقه نم  یتنها م  یرسم  عدهینما

مرده از نرخ ارز تزاد به    لموهکه    یتره بار و خشالبار و براساو اطتلات  نیادی و خشالبار در م  یمحصوتت کشاورز   متیق  النیل

با    یقرار دادن محصوتت کشاورز   فیهم رد  یب ولمیبا برگشت ارز ندار  یشودب ما مخالفت  یم  نییدارند تع  یم از   یبرکت فضا 

 باشدب   یم  یبه بخش کشاورز  یظیم بزرگ  یمیپتروش

  ی اقتصاد   دیتهد  عالهیا  ییبودن ارز به دل  یو چعد نرخ  یارز   یسپار   مانیپ:  مسعود بعابیان  رمیس اتحادیه صادرکععدگان چره استان

  ی دارند و فضا  یدرصد  25  یال  20و ارز تزاد تفاوت    ییمایباشدب امروز ارز ن  یشود از موضولات مهم و قابی بحث م  یمحسوب م

و ارز تزاد   ییمایروز تفاوت ارز ن  بهکعد  روز    دایادامه پ  ی رواا و به صورت دستور  نی  اگر به هم ای اد شود تواند    یم  یرانت بزرگ

تعها راه تی    یاقتصاد  اتیشدن ارز بر اساو واقع  یاساو تک نرخ  نیبدنباا خواهد داشتب بر ا  یشده و تبعات اجتمال  شتریب

ا  یکه م  یموضول  گریدرخواست نمودب د  یبانک مرکز   سیتوان در سفر رم  یباشد که م  یاقتصاد کشور م   ط یشرل  نیتواند در 

 باشدب   یبانک ها م  یاستان  اراتیاخت  شیه واتدها کمک کعد  افزاب  یاقتصاد

مشالتت    یرهگشا   ی تومان  4200کعم تذف ارز    دیتاک  دیبا:  سیدتسن پرویعی  رمیس ان من نساجی و ان من پییمر پتستیک استان

  ی کشاورز  یها  رساختیو ز  یواقع  دکععدگانیکردند و به تول  یفرصت استفاده م  نیافراد رانت جو از ا  یالسر یباشدب چون    ی صععت م

  یشدن ارز م  یخصععت ما  مخالف تک نر  یمعف  یو تالعولوژ  یگذار  هیرشد سرما  ی یبه دل  النیکردندب ل  ی لطمه وارد م  ی و صععت

ارامه دادب   یشرفتینو پ یتتت تالعولوژ نیبا نرخ معقوا در خصو  واردات ماش یحیارز ترج شعهاد یتوان پ یراستا م نیباشمب در ا

 نخواهد شدب    ینشود  ارز تک نرخ  ادهیبازار پ  زهیباشد و تا مالان  یاقتصاد تزاد براساو لرضه و تقاضا م  ستمیس

میییون   500میییون دتر بوده استب هر پتروشیمی تدود  1200در ساا گذشته کی سرمایه گذاری صععتی ایران بغیر از پتروشیمی  

نیز قابی کاهش بودب در زمان    -20تا    -8ایعصورت لدد    میییارد دتر ارزبری برای راه اندازی یک م موله دارد که در میریا یک  

درصدی واه ها در این زمان اتفاق افتادب    20تقای همتی تدابیری اتخا  شد که بالث افزایش هزیعه های بانالی ما شدب بیوکه شدن  

ها   کوتاه مدت دریافت می کردیم به نفع بانالی ها تذف شدب در کی برای رفع ورشالستگی بانکدرصدی که از بابت سپرده های    10

 ب  گرفتتماه هزیعه ها را به دوو مشتریان قرار  

شده اند  درخواست    یعگینقد دیتاضر دچار افت شد طیبا شرا عالهیا ی یاستان به دل یکوچک و متوسط یاز واتدها  تیتما یبرا 

اختیارات بانک میی شعبه مرکزی    بمیرا داشته باش  یاستان  یبانک ها  اراتیو اخت  تتیسطح تسه  یبرابر   4  یال  3تداقی    شیافزا

 که بایستی به این موضور توجه داشتب میییارد می باشد که مبیغ ناچیزی است    10

 4200به ارز تزاد و ارز نیمایی  خت شدید نقدیعگی برای واتدها بخصو  برای صعایعی که از ارز    4200از بابت جاب ایی ارز    

نظر گرفته   طبر تمار مرکز پژوهش های م یس  لمده تسهیتت برای بخش خدمات در  شده استبتومانی استفاده می کردند ای اد  

درصد معدن و بقیه به بخش صععت اختصا     5درصد برای کشاورزی     10ه بخش خدمات   درصد تسهیتت بانالی ب  60شده است   

 داده شده استب بانک های خصوصی سپرده های استان را به استان های دیگر معتقی می کععد که باید از این امر جیوگیری شودب  
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ب  موافر هستیمتالعولوژی و ماشین تتت    ای وارداتبا پرداخت سوبسید بر:  مسعود بعابیان  رمیس اتحادیه صادرکععدگان چره استان

یععی   بب بهتر است تاکید به تک نرخی شدن ارز داشته باشیمصورت گیرداین امر نباید از جیب صادرکععده بخش خصوصی  لیالن 

سرمایه گذاری   فاصیه نرخ نیما و نرخ واقعی ارز کف بازار کاهش یابدب در کعار تک نرخی شدن ارز  جهت تمایت از  به مرور زمان

ساا معافیت    7سوبسید هایی توسط دولت لحاظ شودب در تاا تاضر برای سرمایه گذاران شهرک های صععتی به مدت     در صععت

ساا گذشته تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرک های   10مالیاتی لحاظ شده است این سیستم تشویقی بالث شده است که در  

لهده    ب در خصو  واردات ماشین تتت نیز اگر پرداخت درصدی از واه بانالی را دولت برباشدک  صععتی بیشتر از معاطر خارج شهر

 صددرصد بخش خصوصی اقداه به اخذ واه برای واردات خواهد کردب     بگیرد

ب  گرددی تمایتی ارامه  ا: می توان پیشعهاد داد در کعار ارز تک نرخی بسته همحمدرضا طبیبی  مدیر لامی شرکت شالوه بعاب

برای صعایع و برای واردات کاتهای استراتژیک و ببب    ه شده همانطور که برای دهک های جامعه بسته های تمایتی در نظر گرفت

 بسته های تمایتی خاصی در نظر بگیرندب  

ولی بانک    بدر بحث تعهد ارزی از طرف کمیسیون اقتصادی فرصت هامی لحاظ می شود  :خانه معدن استان  سیرمی   نوروز   مانیسی

مرکزی در سامانه خود لحاظ نمی کعد در صورتیاله سازمان امور مالیاتی براساو موارد موجود در سامانه الته نظر می کعدب به  

مودیان نمی در سامانه بانک مرکزی    ده الماالیالن بدلیی ل  بماهه داده شده است  6فرض الته می کعد در فتن مقطع  مهیت  

ر اساو اطتلات سامانه بانک مرکزی اقداه به محاسبه  ممیز مالیاتی ب چرا که    شده استفاده نمایعدب  توانعد از فرصت های اتخا 

ای محاسبات خود  درخواست الماا مصوبات کمیته اقتصادی دولت در سامانه بانک مرکزی که امور مالیاتی برپرونده ها می نمایعدب  

 از تن استفاده می کعد  داشته باشیمب   

بانک های خصوصی خدماتی برای استان ما ارامه نمی دهعدب بر اساو  :  زیاتاق تبر  عدگانینما  اتیلضو هی   عیتس  وسفی  دیس

باشدب سیاست از کارت بازرگانی خودمی  از استفاده  با این    های موجود صادرات با کارت بازرگانی دیگری با صرفه تر 

تساب هیچ لقی سییمی اقداه به صادرات با کارت خود نمی کعدب این درتالیست که تاکید رهبر و دولت بر توسعه 

صادرات بوده لیالن تا به امروز سیاست ها به نفع واسطه ها بوده و صادرکععدگان اصیی نفس های تخر خود را می کشعدب 

تن   80در تالیاله قادر هستعد روزانه    بدرصد تولید قبی خود فعالیت دارند  30با  به طور م اا کارخانه تقای طبیبی در تاا تاضر  

 درصد شده استب    16محصوا صادر کععدب سهم بخش خصوصی از صادرات  

  ی تزه را برا   یها  عهیزم  النی دارندب ل  ازی به صادرات ن  ید یتول  یواتدها:  خانه صععت و معدن استان  سی رمی   باقر   نیمحمدتس

ن با ماشستیصادرات فراهم  بازارها  70تتت که قدمت  نیب امالان رقابت  امالان رقابت در  وجود نداردب    یالمیی  نی ب  یساله دارد  

گذاران    هیسرما  یبرا   یاقتصاد  هیچ توجیه  یانرژ  یها  متیق  شیبا افزا  زیرفتن استب ن  نیدر تاا از ب  زین  یخارج  یگذار  هیسرما

   وجود نداردب  رانیدر ا  یخارج

شود در   یبررس  دیدارد و با   یبه کارشعاس  ازیموضور ن  نیب ادیت  یبوجود م  یو سه نرخ  یبوجود تمده از ارز دو نرخ  یرانت ها  یتمام

اقداه  تومانی    4200با تذف ارز  دولت  خواهد رفتب    نیشدن ارز  رانت از ب  ی؟ با تک نرخوجود دارد    یکداه کشور ها ارز چعد نرخ

از دیگر  نیز  ب تعدد بخشعامه ها  تخصیص پیدا کعدبهتر است درصدی از درتمد تن برای واردات ماشین اتت  درستی ان اه شد لیالن  

بخشعامه برای گمرک ابتغ می شود که برای گمرک سردرگمی ای اد    250ساتنه    ب بععوان م اامی باشدبخش خصوصی  مشالتت  

 ب  می کعد
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  دومین  1400در مورد بحث تامین مالی  در پایش محیط کسب و کار زمستان    مصطفی بهعیا  مشاور دبیرخانه شورای گفتگو:

موردی که جزو مولفه های نامعاسب بود دشواری تامین مالی از بانک ها بودب در گزارو سهولت فضای کسب و کار بانک جهانی در  

  یععی وضعیت ما تتی در تالت کتن    128  در تمایت از سرمایه داران خرد  104ر رتبه    در اخذ التبا  127  رتبه  2020ساا  

  نیز اسفبار می باشدب  بحث تامین مالی زن یره ای جزو مواردی است که میزان تسهیتت دهی بانک ها کاهش می یابد و ب ای در 

اولیه تا تو از تامین کععده مواد  زیع و بازار را درنظر می گیرندب این موضور بحث کتنی  نظر گرفتن واتدها  کی زن یره تامین 

 ب باشد می

ناکارامدی     فقدان دانش و اطتلات در میان زن یره تامین و مدیران می باشدمی باشد  شامی  مطرح    ی که در توزه بانالیچالش های

تاخیر در پرداخت    تاخیر در فاکتور  لده اتوماسیون در فرایعدهای پرداخت   موجود در درون و بیرون پردازو تراکعش های مالی

چالش هماهعگی  همالاری  اتحاد و برنامه ریزی براساو اطتلات به اشتراک گذاشته شده و التماد در    و افزایش وصوا مطالبات

ها    تماده سازی زیرساخت  نیازمعدقبی از لمی  می باشد که  سیاست های سازمانی و یالسری بحث های جغرافیایی و ببب     میان شرکا 

 در میرایعصورت بسیار مشالی ساز خواهد بودب    می باشدب

-د مهم در صععت اتداث  بحث اجرایی شدن دستور لمی التبار اسعاد داخییرداز مو  مصطفی بهعیا  مشاور دبیرخانه شورای گفتگو:

ب در تاا تاضر پروژه های لمرانی با بن  شدتوسط شورای پوا و التبار مصوب  94می باشد که در ساا  "اا سی ریالی"ریالی یا 

درصد بودجه   3ب التبارات لمرانی به بست مواجه شده استب زیرساخت های مورد نیاز برای واتدهای تولیدی قابی اجرا نمی باشد

درصد تخصیص یافته استب   42درصد این التبارات و در استان در تد  64ساا گذشته تعها   23کی کشور کاهش یافته استب در 

  به بن بست رسیده ونیز ساا وجود داردب از طرفی بحث اسعاد خزانه استمی  12پروژه نیمه تماه با لمر بیش از   1700در استان 

ساا    4وصوا اسعاد نسبت به  کععدب  بیشتر پیمانالاران به موضور اسعاد خزانه استمی ورود نمی    و  بالث ای اد بازار قانویه شده است

ب  است اجرامی  این لوامی بالث تعطییی پروژه های اجرامی شده    یفعبرابر شده استب لتوه بر ناکارامدی بحث نظاه    30گذشته  

تعها راهالار  شده استب  نیز  واتد صععتی که زیرم موله این پروژه ها می باشعد    300بالث تعطییی  تعطییی پروژه های لمرانی  

 ب  است  "اا سی ریالی"  اجرای

بیان شده  صراتتا  در دستورالعمی  در تالیاله    بودن قبوا نمی کععدبقابی وصوا  را به دلیی میر  وقامقی کارفرما  بانک ها  متاسفانه  

ه دارای ردیف بودجه ای می باشعد بانک  پیمانالار و دولت می توانعد به صورت سه جانبه این پروژه  های لمرانی ک در مورد پروژه

ها را ساپورت کععدب پیشعهاد بعدی ایعست که اوراق و اسعاد خزانه استمی که در اختیار پیمانالاران گذاشته می شود  به طور  

را تامین کعد تا هم بازار قانویه تذف شود و هم امعیت تن تفظ شودب در    و بانک ها نقدیعگی  گیردمستقیم در اختیار بانک ها قرار  

رمبتی از سوی بخش      متاسفانه  خصوصی لییرمم ایعاله پرتاا مربوطه را در اتاق بازرگانی راه اندازی کردیم-بحث مشارکت لمومی

درصد تن   70د تامین کععده دولت و  درص  30( قانون بودجه  19خصوصی دیده نمی شودب دلیی این امر ایعست که طبر تبصره )

درصد بخش خصوصی باید به نولی توسط بانک ها تامین شودب تتی تسهیتت    70بخش خصوصی می باشدب معابع مورد نیاز برای  

از بابت مبیغ  طوا مدت و وقامر   نداردب در برنامه لمرانی دولت با رویالرد توسعه مشارکت  موضور مشارکت  ارامه شده تطابقی 

( قانون  19طبر تبصره )ارامه شده است تاکید شده است بانک مرکزی مالیف است در اجرای    99خصوصی که در ساا  -لمومی

همچعین برای ارامه    باوراق خزانه استمی ارامه شده توسط دستگاه اجرامی را به لعوان سپرده قانونی بانک لامی معظور نماید  بودجه

ارزی و ریالی تسهیتت توسط بانک ها و موسسات   از قبیی گشایش التبارات اسعادی  خدمات مالی به انوار قراردادهای مشارکتی

التباری  ساز و کار همالاری بین بانک و تسهیتت سعدیالامی تامین مالی در قالب انوار ضمانتعامه ها و قراردادهای مشارکتی ظرف  

 ودب  این موضور نیز اجرا نمی ش متاسفانه  ماه به روزرسانی و ابتغ شودب    3
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 یرمبت  چگونهیم موله از جمیه بانک توسعه ت ارت ه  ریز  یو بانک ها  یبانک مرکز :  جمشید برزگر  لضو هیات نمایعدگان اتاق

  ی انرژ  یاز تامی ها  یبهره بردا چگونهیاست که ه یتعها صادرات یمهعدس ینداردب صدور خدمات فع یارامه ضمانت نامه بانال یبرا 

لده استفاده از   رینظ یخصو  مشالتت  نیالن در ایدهدب ل یخود خدمات ارامه م یو مهعدس ینداشته و تعها در رابطه با دانش فع

دولت استب در مقابی هر   یاز سو  مانالارانیاز مشالتت صععت اتداث لده پرداخت مطالبات پ  گرید   یالیضمانتعامه وجود داردب  

  ی باتم  اریبس  یرقم ها  مان یپ  شیدر مقابی افزا  یپرداخت  اتیب مالمیبر ارزو افزوده هست  اتیم بور به پرداخت مال  الباریسه ماه  

 شودب   یم

معشا سامانه نیما  اتاق مبادتت دارندگان و لرضه کععدگان ارز می باشد و هدف از تن ای اد بازار قانویه بودب  :  نمایعده بانک پارسیان

به لیت تحریم  بانک مرکزی دسترسی به معابع نفت جهت تزریر بودجه برای تامین مالی شما نداشت و به فالر ای اد بازار دوه  

بادتت ارزی بودب در سامانه نیما چعدین نرخ ای اد شد و در تاا تاضر سامانه نیما  بودب پس زمیعه ساز تزادسازی نرخ ارز اتاق م

جهت رصد صادرات شما می باشدب این موضور تصمیم تاکمیتی برای جیوگیری از فرار صادراتی می باشدب بهترین راه ایعست که  

صادرات با کارت های میر نداشته باشدب همانطور که  دولت با شعاسامی صادرکععده واقعی  بستری برای تن فراهم کعد تا نیازی به 

برای ارز تاصی از صادرات شما نیز خرید تضمیعی لحاظ کعد و مابه    باز طرف دولت برای گعده خرید تضمیعی ان اه می شود

ار خا  قانونی نیز  التفاوت نرخ ارز را در قالب یارانه بخش تولید پرداخت کعدب این امر به راتتی میسر بوده و نیازی به ساز و ک

ان اه نمی شودب    متولی مشخص و صحیحی نداردب لیالن بدلیی ایعاله  نداردب با وجود ایعاله التبار اسعادی داخیی در ایران وجود دارد

 بارامه گرددی در ایران  داخی  یدر بحث التبار اسعاد می توان درخواست راه اندازی  

ماه داده می شود و    3ارکه این التبار را تخصیص می دهیم التبار مدت دار  در تاا تاضر ما برای فوتدی ها به نفع فوتد مب 

تولیدکععده و بازرگان هیچ دمدمه ای نداردب در مقابی تحریم های ای اد شده می توان این چرخه را با توجه به ایعاله ظرفیت و  

ا سی به نفع بورو کات  دمدمه تامین نقدیعگی  بستر مورد نیاز موجود می باشد  داخی کشور راه اندازی کردب در صورت باز شدن ا 

التبار    بخش خصوصی بدون پرداخت سود تی می شودب  یعفع التبار اسعادی نیز از شباله بانالی دیسالانت کرده و از این طریر

واهد بودب  پشتوانه بانک شده و به این ترتیب سیستم ضامن خودو شده و نیازی به وقامر میییاردی نخ که بانک باز کرده یاسعاد 

ب می توان از ظرفیت بورو نیز  استاین روو نوین تامین مالی می باشد که کی دنیا به سمت تامین مالی های نوین ترکت کرده  

 استفاده کرد و سرمایه های بورو را از بازار پولی تامین کردب  

های ارزی مصوبه هیات وزیران می باشد   دستورالعمی: بانک مرکزی متولی پولی و ارزی کشور می باشد تمامی نمایعده بانک میی

به تصویب هیان وزیران می باشدب بزرگترین    نیاز  ها دستورالعمیو در بانک مرکزی بصورت بخشعامه صادر می شودب برای تغییر این  

نامه های ارساا شده در خصو  بیان مشالتت بخش    به طوریاله پاسخی برای ب  لده دسترسی به بانک مرکزی می باشد  مشالی

لده تضور نمایعدگان بانک مرکزی در جیسات نیز یالی دیگر از مشالتت می باشدب   بعد از چعد ماه دریافت نمی کعیمب  خصوصی

 نمی شودب  های تنها لودت داده   ها از رفع تعهد شرکت ها  وقیقه  در موارد زیادی بعد از گذشت ساا

بحث   ی اصی  تمیدر بانک ما دو ت: بحث اختیارات استانی در توزه اختیارات مدیران لامی می باشدب  توسعه صادرات  بانک  نمایعده

در استان متمرکز    یمعابع استان   ببه دلیی ایعاله گردو مالی بیشتر شرکت ها در تهران می باشدب  وجود دارد  صادرات و بحث لمیالرد

 ب بانک مرکزی می تواند برخی از وظایف خرد خود را به استان ها تفویض کعدب شود  ینم

بانک های سرزمین اصیی واتدهای صععتی اختیار تامین معابع معاطر تزاد را ندارندب این ممعولیت از ده ساا پیش توسط بانک  

  اختیار و معابع تن را  ب لیالنا نیز الته می کععدمرکزی ای اد شده استب باید از بانک های معطقه تزاد اقداه کععد که این بانک ه

معابع    یصعدوق توسعه میب در بحث بهین یاب  بانک مرکزی و صعدوق توسعه میی و سازمان صمت سهیم می باشعدب در ابتدا  ندارند
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شده توسط بانک را  بوسییه قرارداد در اختیار بانک گذاشته می شد  واتدهای تولیدی با مراجعه به سیستم بانالی  مبیغ تعیین  

سپس با درج در سیستم تماری  به بانک مرکزی  سازمان صمت و صعدوق توسعه میی ارساا می شدب امروزه   بپرداخت می کردند

بعد از ایعاله بانک  ب شده است  ادیاتوسط سازمان صمت  ابی نیبه ناه به یگیوگاه بزرگ یمعابع صعدوق توسعه می صیتخص یبرا 

که    متقاظی را دریافت  بررسی و مصوب کرد  برای تایید نهامی در سیستم بهین یاب قرار داده می شودمربوطه درخواست واتد  

رمیس بانک مرکزی می تواند در این خصو  با سازمان صمت یا وزیر صععت    بالث طوتنی شدن تصویب تسهیتت می گرددب

 هماهعگ شودب  

 پیشنهادات 

 استان    یدیتول  یواتدها  تیهمت جهت ادامه فعال  40 صیتخصب  1

 ی استان  دیتول  یواتدها  یبرا  نییبا نرخ پا  یخط التبار   ادیاب  2

 یدیتول  یواتدها  یبانال  میجرا  یبخشودگب  3

   واتدهای تولیدی برای ادامه فعالیت  ب لزوه استفاده از ضمانت نامه و اا سی داخیی  4

  نیبه فعال  تتیارامه تسننه  یبرابانک های اسننتانی    اریاخت  ضویو تفنسننبت به توره سنناتنه    یاسننتان  یالتبار بانک ها  شیافزاب  5

   تتت  نیامتک در رهن و ماش  یابیارزی و  اقتصاد

 استان  یها بانک  یهماهعگ  یدر قالب شورا  یو هماهعگی بانک مرکزی  ها  استیاز س  یخصوص  یبانک ها  نیتمالب  6

 های بانک مرکزی جهت اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمیمعاسب بر لمیالرد بانک ها    ینظارت  ستمیس   ادیلزوه اب  7

 ب تضور نمایعده تاه اتختیار بانک مرکزی در استان ها جهت تضور در جیسات استانی و رفع مشالتت فعالین اقتصادی استان  8

ر در خارج از کشنور جهت تامین هزیعه های این دفاتر  از ارز تاصنی از صنادرات واتدهای تولیدی دارای دفتر و انبا  درصند 15ب  9

 اختصا  یابد و شامی رفع تعهد ارزی نگرددب

 ب تمدید رفع تعهدات واتدهای صععتی استان تا شهریور ماه ساا جاری10

 و رفع تعهد  یبرگشت ارز تاصی از صادرات و پاسخ استعته موارد مربوت به پورتاا ارز   یالیاسترداد معادا رب  11

 یدیتول  یپاسخ به استعته برگشت وقامر مربوت به رفع تعهد سعوات قبی واتدهاب لزوه  12

پتروشنیمی ها تعیین  به نحویاله ارز گروه های وارداتی اولویت دار از محی ارز    یرفع تعهد ارز یسنتمیسن   یعدهایفرت ییتسنهب  13

 های وارداتی با اولویت کمب با نرخ توافقی و یا تهاتر از محی ارز صادرات محصوتت کشاورزی تامین شودبب گردد و گروه

 ب امالان استفاده از ارز تاصی از صادرات شرکت هایی که سهامداران مشترکی دارند  برای واردات فراهم گرددب14

  یاز سنو   یلمران  یپروژه ها  ی( برایالی)ر  یداخی  یالتبار اسنعاد  شیوا و التبار در خصنو  گشناپ  یدسنتورالعمی شنورا  یاجرا  ب15

 یتماه لمران  مهین  یطرح ها  ییو تالم  یپوا و التبار در جهت تحرک بخش  یشورا  1394مصوبه ساا     ییاجرا  یها  دستگاه

  یاتاق بازرگان   یبا همالار  یبانک مرکز   یو خصننوصنن   یمشننارکت لموم حهیقانون بودجه و بر اسنناو ت 19تبصننره    یدر اجراب  16

  ریمشنارکت در بخش ز  یبه انوار قراردادها  یضنوابط مربوت به ارامه خدمات مال  ی  نحوه اسنتفاده از معابع صنعدوق توسنعه میرانیا

توسنط بانالها  سناز و    یمشنارکت  یسنازگار با سناختار پروژه ها  تتیارامه تسنه   یالیو ر  یرزا  یالتبار اسنعاد  شیگشنا ییسناخت از قب

پروژه و قرارداد مشنارکت را    ریانوار ضنمانت نامه ها  توق  نیگزیجا  یمال  نیو تام  ییالایسنعد  تتیتسنه  رینظ  یبانال  نیب  یکار همالار

 بدیو ابتغ نما  یظرف مدت تداک ر سه ماه  به روزرسان

از    یو مهعدسنن  یصنندور خدمات فع  یمربوت به قراردادها  یبانال  یو ارامه ضننمانت نامه ها  ریدر اخذ وقا  ییرفع موانع و تسننهب  17

 لامی در تداقی زمان ممالنب     یبانالها  ریطر

  یبرا   یدر سنامانه سنپاه جهت صندور ضنمانت نامه بانال  یو چک برگشنت  یرجاریم  ین بدهشندن رفع شنرت نداشنت  ییاجراب  18

 در صدور ضمانتعامه مذکور  ییو تسه  یمانالاریپ  یها شرکت

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ب1400قانون بودجه ساا  ب  1

 ب1401ب قانون بودجه ساا  2
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  یهماهعگ  یلال  یمصوب شورا(  2ماده ) تهیکم  بیبه تصو 1397-1400  یهابرگشت ارز تاصی از صادرات ساا  یاستیسته سب ب3

 بدیرس  یاقتصاد

 شورای پوا و التبارب  17/9/94مورخه    یداخی  یالتبار اسعاد  شیپوا و التبار در خصو  گشا  یدستورالعمی شوراب  4

بانک مرکزی در خصنو  تامین مالی بعگاههای کوچک و متوسنط و رفع    21/02/1395مورخ    53228/95ب دسنتورالعمی شنماره  5

 شرت نداشتن بدهی میرجاری و چک برگشتیب

 

 


