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

 بازرگانی تبریز اتاق  محل نشست:   20  ساعت خاتمه: 18  ساعت شروع : 22/05/1400  تاریخ جلسه : 88  شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

  دستور جلسه

(  1( بند )د( ماده )4جزء )"مطابق    ،یو خصتوصت   یتعاون  یتشتلل ها  یرؤستا  ای  یو تعاون  یبرتر خصتوصت   یعامل شترکت ها  رانیانتخاب هشتت نفر از مد.  1

 )به دستور رئیس شورا به جلسه آتی موکول گردید.(  "یاستان  یدستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراها

 . بررسی چالش های احداث نیروگاه حرارتی با مقیاس کوچک و مشلالت واحدهای فعال این حوزه در استان  2  

قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار )کددار( مصوب    ". بررسی مشلالت بیمه ای قالیبافان استان موضوع  3

3/11/88"   

 ی  بانل  التیتسه  یدر اعطا  یتوسط بانک ها و موسسات اعتبار  یدیتول  یواحدها  یآالت صنعت  نیامالک و ماش  قیوثا  دییاز عدم تا  یت ناشمشلال  یبررس.  4
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  حاضر  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   رئیس صابر پرنیان  4
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  حاضر  استان )یا معاون(  دادگستری  کل  رئیس موسی خلیل الهی 1

  حاضر  استان  دادستان مرکز بابک محبوب علیلو 2

 شهرداری و شوراها -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب  شهردار تبریز یعقوب هوشیار 1

  حاضر  استان  اسالمی  شورای  رئیس شهرام دبیری 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها( 

 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف 
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نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 یونس ژائله  1
استان    مرکز  کشاورزی  و   معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( 
 نماینده 

 آقای ابراهیمی 

 رحیمی آقای   نماینده  مرکز استان   تعاون  اتاق  رئیس میرحیدر سیدیعقوبی  2

 آقای صدیقی  نماینده  استان   مرکز  اصناف  اتاق  رئیس میرحبیب هاشمی 3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل  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  رئیس انجمن انبوه سازان استان  جمشید برزگر  2

  حاضر  رئیس انجمن مدیران صنایع استان  سیدباقر شریف زاده  3

  حاضر  مدیرعامل شرکت برچسب ساز  سونیا اندیش  4

  غایب  شرکت شلوه 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

8 
باحجب    نی دحسیس

 ی محمد

  غایب  رئیس اتحادیه بنلداران مواد غذایی تبریز

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

ادگی  نام و نام خانو"درج شتده و در ستتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضتعیت حرتور"در ستتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصتوصتیجلستات شتوراهای استتانی گفت

 معین گردد.  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و 
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 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان یوسف زاده  مسلم 1

 تبریز  -رئیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه اکبر عیسی زاده 2

 رئیس بازرسی کل استان سعید قاسمی وند 3

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرتری نیرومند 4

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان رسول اسماعیل زاده 5

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اکبر فرج نیا 6

 سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان یونس دباغ صادقی پور 7

 سرپرست شرکت گاز استان نادر کمالی 8

 مدیرعامل شرکت داداش برادر پرویز بیوک 9

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز مسعود بنابیان 10

 عرو هیات نمایندگان اتاق تبریز یوسف حسینی 11

 رئیس اتحادیه بافندگان شهرستان تبریز اسماعیل چمنی 12

 رئیس اتحادیه  شرکت تعاونی های فرش دستباف کامل واردان 13

 دبیر انجمن صنایع غذایی استان جعفریرضا   14

 مسئول کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مهدی امینی 15

 نماینده دفتر آقای فرهنگی مجیدرضا اوریا 16

 فرش تبریز  888مدیرعامل تعاونی   بهروز محمد زاده 17

 رئیس هیت مدیره شرکت ارس پارال امیر یوسف ابراهیمی 18

 نماینده شرکت تامین نیروی سام صمد شایان 19

 مدیرعامل شرکت دمیر چلیک آذران رحیم فاتح پور 20

 مدیرعامل شرکت آناکو ارشد محدودی 21

 مشاور دبیرخانه شورا مصطفی بهنیا 22

 مشاور امور حقوقی اتاق ناصر امامی فرد 23
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 مشروح  مذاکرات 

 حوزه در استان  ن یفعال ا یکوچک و مشکالت واحدها  اسیبا مق  یحرارت روگاهی احداث ن یچالش ها ی ررسب  (:1دستور جلسه ) 

برق و احداث  موضوع  در تمامی شاخص های    موجود، استان آذربایجان شرقیبا توجه به گزارش    ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

پیک بار  در مقایسه با سایر استان ها متاسفانه  در رده آخر قرار دارد.  ،  ی صنعتی و نیمه صنعتیدر بین استان هاشبله برق  نیروگاه حرارتی با توجه به پیک بار  

علیرغم صنعتی نیز  حتی دو برابر می باشد. شاخص فروش برق استان ما    وبقیه استان ها بیشتر    است. این در حالیست که  مگاوات اعالم شده  1170استان ما  

 ر کم می باشد. بودن به نسبت دیگر استان ها بسیا

ساله    کشور تبدیل شده و هرمهم    یاز چالش ها   یلیکمبود برق به    ریاخ  یدر سال هاهمانگونه که استحرار دارید،    :شورا  رخانهی مشاور دب،  ا یبهن  یمصطف

شلل    90ابتدای دهه    از  ،باشد این کمبود ها که حاصل عدم سرمایه گذاری می  .  اختصاص می یابد به این موضوع    نهادهاو دیگر  در شورای گفتگو    جلساتی

  .را نشان می دهدن استان ما  ایجاد شده مظلوم واقع شد  و تبیعری که بین استان ها  97آمار سال    بر اساس.  گرفته است

در  این مصرف  صورتیله    در  .وات می باشد  365حدود    میلیون جمعیت  8با    جانیآذربامنطقه    ؛برق  انتقال و فوق توزیع  مصرف سرانه پیک بارجدول    بر اساس

  1131و یزد  2373، استان اصفهان 832ذربایجان آ برق نیز دیماند صنعتی فروخته شدهوات است. در بحث    631 میلیون نفری 6با جمعیت حدود  اصفهان

   با   اصفهان  ا داراست و در مقابلر  تلو  کیلو  2845ظرفیت  پست با    5  ، منطقه آذربایجان تعدادولت  یلوک  400  یها  تعداد و ظرفیت پست  بحث  می باشد. در

  متاسفانه منطقه آذربایجان در خصوص استان ما رتبه پایینی دارد.    مشاهده می گردد،که با توجه به مقایسه جمعیتی  ی دارد  تلکیلوو  10910ظرفیت    پست  19

 مسئولین و نمایندگان مجلس می باشد. رتبه پایین تری دارد که نیازمند توجه بیشتر  استان های اصفهان و خراسان  نیز از    فوق توزیع  یها   پست

علیرغم  باشد.   صنعت برق استان در طول ادوار گذشته میدر  ناشی از عدم سرمایه گذاری    این شرایط  ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

نیرو، متاسفانه تا کنون اقدام اساسی در این خصوص انجام نشده و   معاونت وزارت ه های داده شده از سویپیگیری های انجام شده در دولت های قبل و وعد 

 است.    شدهاجحاف    آذربایجان  در حق مردم و صنعت

زیرساخت های  زیرساخت ها به ویژه  در  در بحث سرمایه گذاری  دولت  کسری بودجه و کم بودن اعتبارات عمرانی    :شورا  رخانهی مشاور دب،  ا یبهن  یمصطف

  محول شده. لیلن بخش خصوصی    بهدرصد سرمایه گذاری الزم در خصوص برق،    25گذاری برنامه ششم    برق تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل در سیاست

 .  می باشدبخش خصوصی در این زمینه با چالش هائی مواجه  

از بابت خرید ترمینی   سرمایه گذاران این حوزه شرکت توانیربنا به گفته  :  ریشرکت توان  یکوچک از سو  اسیقمبا    یها  روگاه یدر پرداخت مطالبات ن  ریتاخ  .1

شده  ترعیف نقدینگی آنها  افزایش هزینه های نیروگاه ها و  باعث    و  این موضوع سراسری می باشدمتاسفانه  ی دارد.  بده  1400از تیرماه    ،برق از شرکت ها

   است.

حقوق    تی معاف، 1401(  قانون بودجه سال  6بند )ص( تبصره )  با تصویب ؛کوچک  اس یمقبا   یها   روگاهی ن  ازیمورد ن  زاتی ات قطعات و تجهاملان وارد  . عدم2

قطعات    عدم ساخت داخلیا  عدم سازگاری قطعات ساخت داخل با دستگاه های نیروگاه ها،    ی حذف شده است. متاسفانه به دلیلدی قطعات خطوط تول  یگمرک

 این واحدها با مشلل قطعات و تجهیزات روبرو هستند.  مورد نیاز،

 برای این واحدها ایجاد کرده است. بحث بازپرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی معرالتی  افزایش نرخ دالر نیز در  .  3

طی ندارند. لذا بدلیل اینله بانک ها تسهیالت  مجوز نیروگاه ها از طریق وزارت نیرو صادر می شود و به هیچ وجه با وزارت صمت ارتبااینله  با عنایت به  .  4

 خود را صرفا بر اساس سامانه بهین یاف پرداخت می کنند، سرمایه گذاران این بخش نمی توانند از تسهیالت بانلی استفاده نمایند. 
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برای    د وشو بعد از اتمام این مدت، خرید ترمینی برق نیز دچار مشلل می  ؛ لذاساله می باشد  5  نیروگاه هاقراردادهای شرکت توانیر با    به اینلهبا توجه    .5

 خرید پیش می آید.  سواالتی نظیر نرخ و زمانشرکت هائی که مهلت قرارداد آنها به پایان رسیده و یا در حال اتمام می باشد  

و زمانیله که شرکت ها به هر دالیلی اقدام به ساخت و    سهمیه گاز شرکت ها در زمان اخذ مجوز ساخت نیروگاه مقیاس کوچک، به آنها اختصاص می یابد.  6

نون وجود  تا ک  94این مشلل از سال    یا بهره برداری نمی کنند، سهمیه گاز بلوکه می شود و املان تخصیص گاز برای شرکت های دیگر میسر نمی گردد.

   .دارد

امر    نیشد که ااب  یمطالبات کشور )از جمله پاکستان( م  حلاز م  یاوراق و حواله ارز   انتشار  کوچک به دو روش  اسیها با مق  روگاهین  یپرداخت مطالبات برا .  7

 . مواجه نموده است  یجد  چالش  واحدها را با  نیا  ینگیگردش نقد  زین

در  .  می باشدبه این شدت ن  . لیلندر استان نارسائی هائی در صنعت برق وجود دارد  :استان  یشرکت برق منطقه ا  رعاملیمد،  زاده  لیرسول اسماع

استان،  کشور  کل  جمعیت  درصدی استان از    4/ 8جمعیت  در مقابل    تولید برق می باشد.  ،مسئلهین  که مهم تر  هستیم توسعه خطوط و پست    مندنیاز  حوزه برق

بودن مصرف    همیشه باالالزم بهذکر است    سطح کشور می باشد.از مصرف  درصد    6/3  در حالیله مصرف استان  از سطح کشور دارد.  یدتول  درصد  6/2نیروگاه ما  

شاخص مناسب شاخصی است که برای مصرف صنایع و تولید باشد نه برای مصارف بارهای    .شاخصی به نام رفاه اجتماعی وجود دارد  .نیستنشانه خوبی  

 سرمایش و ... .  

و آنها مجبور به استفاده از کولر می باشند. ما به لحاظ اقلیمی    استاستان ما نسبت به اصفهان  به دلیل دمای کم  استان ما نسبت به اصفهان    کم  علت مصرف

ایم و این مقایسه صحیح نمی باشد. مصرف برق در مصارف سرمایش بیشترین تاثیر خود را نشان می دهد و در بحث گرمایش    در منطقه سردسیری واقع شده

تا شهریور سال  واحدها را    نیمطالبات اوزارت نیرو    .تمام مواردی که مطرح شد صحیح می باشد   کوچک  اسی مق  یها  روگاهیدر رابطه با نتاثیر زیادی ندارد.  

نیروگاه ها در خصوص واردات قطعات در این شرایط با   همچنینت کرده است. )مطالبات در کل کشور به صورت یلپارچه پرداخت شده است( گذشته پرداخ

 مشلل مواجه شده اند.  

لی که وجود دارد  ولی مشل  .شد مگاوات آن را برای انجام فراخوان اخذ    237، سیصد مگاوات دی جی بود که امروز تایید  1405هدف گذاری ما برای سال  

. از طرفی برخی عزیزان چند سال پیش از ما مجوز احداث نیروگاه  وجود ندارد  در استان  کههزار مترملعب گاز داریم    60نیاز به    برای این مقدار  اینست که

 .  وارد می کند  مردمای  ولی اقدام به احداث نیروگاه نلرده و ظرفیت گاز را اشغال کرده اند و این امر زیان مراعفی بر   .اخذ کرده اند

مگاوات از ظرفیت گاز آنها حذف   70 اقدام ننمودند،  احداث نیروگاه تعیین تللیف نمایند. چنانچه در برای این واحدها مهلت دادیم در این راستا تا پایان سال 

  خصوص استفاده از در  جلسات زیادی    .میو در کل کشور با چالش مواجه هست  استمحدود    اریما قرار داده است بس  اریکه دولت در اخت  یبودجه ا خواهد شد.  

. استان آذربایجان شرقی دارای بیشترین  ببریمپست و خطوط را پیش    بحث هایبا کمک عزیزان    شده تاآماده  نیز  الزم  اسناد  تشلیل شده و  ظرفیت فاینانس  

.  شده است فراهم    مگاواتی  1500احداث نیروگاه    ی است و تمام شرایط بستر ها برایضرور   احداث نیروگاه بزرگ در استان  .استسرمایه گذار بخش خصوصی  

 پروژه استفاده کنیم. اجرای  از مشارکت بخش خصوصی با نهادهای دیگر برای این    این بهترین فرصت است تا

توان از ظرفیت این   میکه  ر تفاهم نامه ای مبادله کرده اند  اخیرا وزیر صمت و وزی  .در خصوص مطالبات، قراردادهای قبلی قرارداد خرید ترمینی می باشد

سال، بازگشت سرمایه املان پذیر خواهد بود. در تبریز بهترین بستر برای این امر    4الی    5/3فروش برق نافع بوده و بعد از    دادتفاهم نامه استفاده کرد و نشان  

 .  گردداکثر مشلالت این حوزه حل    تاین نیروگاه در تبریز هملاری کنند  فراهم می باشد. از عزیزان درخواست می کنیم برای اجرای ا

یلی از چالش های اساسی و چند ساله استان، موضوع برق و گاز می باشد. با پیگیری هائی که از سال گذشته در    شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

انرژی تجدپذیر پاک    .باید عملیاتی شود  کهاین خصوص صورت گرفته است چندین راهلار تنظیم شده است   و تدوین برنامه    بررسیکه نیازمند  از جمله 

   .دین شرکت وارد مذاکره شده ایمبا چن در این خصوص  باشد.   می
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تسهیالتی    مطروحه بایستی به صورت جدی  برای رفع مسائل و مشلالت یلی از راهلارهای جبران کمبود برق از طریق نیروگاه ها با مقیاس کوچک می باشد.  

  شده است . در خصوص پست ها نیز اقداماتی انجام گرددتصمیم گیری و وزارت صمت  رویبا وزارت ن و گیردقرار  شاندر اختیاربخش خصوصی است که نیاز 

 را حل کند.    این حوزه  که می تواند بخشی از نیازهای

اگر بتوانیم نهایت تا پایان    احداث نماید.مگاواتی    300نیروگاه  متعهد شده  مس می باشد که  شرکت  مورد بعدی که باید به صورت جدی پیگیری شود بحث  

بخشی از مسائل و موضوعات حل خواهد شد. استان ما نسبت به استان هائی که جمعیت و جغرافیای نسبتا یلسانی    ،اتی کنیماین سه موضوع را عملی  1402

  الزم را انجام دهند پیگیری  نیز بایستی  مدیرکل محترم گاز    .داریم سهمیه گاز کمتری دارد. آقای وزیر نیرو اعالم کردند که آماده تامین و تخصیص آن هستند

تبریز یا نیروگاه هریس( مشللی نداشته باشیم. اگر    روگاهیناز بابت تخصیص گاز برای افزایش ظرفیت نیروگاه )به طور مثال    و   ال مصوبه آن اخذ شودتا امس 

روگاه برق تبریز جبران خواهد شد. در حال حاضر وضعیت نی  گذشته  ساله  15ساله یا    10بخشی از عقب ماندگی    ، مشلل کمبود برق را با این نگاه دنبال کنیم

 مگاوات تولید می کند.    700نسبت به گذشته وضعیت خوبی دارد و باالی  

همانند نیروگاه صفر برق تولید  در حال حاضر بهره برداری الزم صورت می گیرد و    :استان  یشرکت برق منطقه ا  رعاملیمد،  زاده  لیرسول اسماع

 شود.   می

بتوانیم در پیک تابستانی و  ، لیلن بایستی این اقدامات پایداری باشند تا  این موضوع با تالش حل شده  خوشبختانه  شورا:  س یخرم، استاندار و رئ  ن یعابد

وزه  وارد شوند. استان ما در ح  زیرساخت های استان  خصوصبه صورت جدی در  محترم مجلس نیز بایستی  زمستانی این ظرفیت را حفظ کنیم. نمایندگان  

پیشنهادهای مشخصی از طرف مدیران کل مربوطه آماده شده و به مجمع نمایندگان تقدیم از این رو بایستی  برق و گاز و ... دچار مشلل اساسی می باشد  

یران شرکت های برق  گرفته شود و این امر مستلزم تصویب هیات دولت می باشد. مدلوله انتقال خارج در نظر    هیسهم بایستی ازتخصیص گاز به استان  .  شود

 و بنده باید این موضوع را به عنوان مسئله اصلی توسعه استان دنبال کنیم. مجلس  نمایندگان محترم  ،  گاز   استان و

عده ای در استان مجوز احداث نیروگاه اخذ کرده اند و به تبع آن سهیمه  بر اساس موارد بیان شده، ظاهرا موسی خلیل الهی، رئیس دادگستری استان:

نتیجه این امر محدود شدن سرجمع سهمیه گاز استان می باشد. تجربه موفقی    نشده کهبه هر علتی اقدام به احداث نیروگاه    یشان اختصاص یافته لیلناز براگ

 50ما شروع کردیم به بررسی  .. در این خصوصافرادی بود که زمین خریداری کرده بودند و فریز کرده بودنددر مورد در مورد شهرک های صنعتی داشتیم، 

یجاد واحد تولیدی بودند اختصاص داده شد. در مورد نیروگاه ها نیز آمادگی داریم با هملاری آقای  قرارداد که عمده آنها لغو شد و به افرادی که به دنبال ا

   دهیم.لغو و در اختیار افراد متقاضی احداث نیروگاه قرار    نلرده اند،احداث    بهاسماعیل زاده مجوز افرادی که اقدام  

گزارشی که ارائه شد بیانگر این موضوع است که در بحث برق دچار عقب افتادگی    ی:اسالم یمردم بستان آباد در مجلس شورا ندهینمای، غالمرضا نور

اقدام جدی صورت نگرفته است. این موضوع ارزش آن را دارد که جلسه اختصاصی در این خصوص تشلیل شود.    راهلارارائه  در خصوص    و  تاریخی می باشیم

بایستی از برق حرارتی استفاده  ، در حال حاضر لیلن به دلیل زمانبر بودن، رین روش تولید برق استدر مورد تولید انرژی های تجدید پذیر علیرغم اینله بهت

 .  نماییم

برای بخش خصوصی ندارد و کسانی که وارد    جاذبه ای نشانگر اینست که این موضوع    ،گالیه ای که از نحوه قیمت گذاری و نحوه پرداخت بدهی ها مطرح شد

حتی قبول نلردند بدهی ارزی آنها از    ،بخش خصوصی نیز در درآمد ارزی برق صادر شده سهم داردعلیرغم اینله  .  هستندمشلل  این موضوع شده اند دچار  

یم گری بخش  این بخش پرداخت شود. پس در این موضوع نقیصه اساسی وجود دارد که فقط در قالب ایجاد راهلار قانونی و ایجاد رگالتوری و ساز و کار تنظ

باید در سال های گذشته زمانی که بخش خصوصی به این موضوع وارد می شد به فلر الیحه آن می بود. دولت دو سال    رقابت   یشورا .  ذیر می باشداملانپ   برق

نظر دستگاه ها و بخش خصوصی را اخذ کردیم تا اختیار  در این خصوص  ( بررسی کرده و نهائی شد.  44پیش الیحه آن را ارائه کرد و در کمیسیون اصل )

شورای رقابت، نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و نمایندگان وزارت  نظیر  یار وزارت نیرو نباشد و اختیارات در بخش هایی  تصمیم گیری صرفا در اخت

با فشار    لیلن  .ماه قبل در دستور کار مجلس قرا گرفت  4یا    3این ساز و کار با هماهنگی تمام دستگاه ها تنظیم شده و  .  تقسیم شود  هستندکه ذینفع    اقتصاد

در حال حاضر در کمیسیون نیز مطرح شده است و    خواهیم بود.این موضوع را به صورت طرح پیش    امجدد  البتهزارت نیرو، توسط دولت پس گرفته شد.  و
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ته  اشسعی در این است که با سرعت هرچه تمام پیش رود تا نهاد تنظیم گری در حوزه برق ایجاد شود و بخش خصوصی هم در فعل و انفعاالت آن نقش د

 ذبه ای برای سرمایه گذار ایجاد شود.  اباشد تا ج

بود که    بیانگر این   . این موضوعتومان تغییر یافت  23000به ارز    4200در بحث معافیت حقوق گمرکی، امسال تمام این موارد در الیحه دولت حذف شد و ارز  

درصد تعدیل شود که مورد مخالفت دولت و مورد مخالفت    50تا    مموضوع بود   برابر افزایش خواهد یافت. بنده از پیشنهاد دهندگان این  6الی    5هزینه ها  

   افزایش یابد.  23000به    4200کمیسیون تلفیق قرار گرفت و همان الیحه دولت تصویب شد که تمام این موارد حذف شده و مبنا از  

ث شد دولت الیحه ای برای کاهش حقوق گمرکی ایجاد کند. چون در این باعدر نهایت  با اعالم این موارد با افزایش شدید قیمت مواجه شدیم که    متاسفانه

دو فوریتی موضوع بحث قیر مطرح بود نمایندگان رای مثبت ندادند تا بحث قیر منتفی شود. بخشی از پیشنهاد دولت که مفید بود بالفاصله به صورت طرح  

مواد اولیه مورد نیاز در تولید تا نسبت به وضعیتی که در الیحه بود اصالح شود و از فشار  پیش بردیم از جمله برقراری برخی معافیت ها برای ماشین آالت و 

در بحث جبران    است.با مشلل مواجه  در حال حاضر  موضوع برق می باشد که    ،ایجاد شده بر تولیدکنندگان کاسته شود. یلی از زیرساخت های اساسی تولید

 ختصاصی با حرور مسئولین کشوری داشته باشیم و قدم اساسی برداشته شود.  عقب افتادگی برق استان نیاز است جلسات ا

  ع یبافندگان فرش و شاغالن صنا  بافان، یقال   یاجتماعی  ها  مهیقانون ب  "استان موضوع    بافانیقال  یا   مهیمشکالت ب  ی بررس  (:2دستور جلسه ) 

 "88/ 11/ 03دار )کددار( مصوب  شناسهی دست

قانون  با مشلل بیمه مواجه هستند و تاکنون حل نشده است.  است  قالیبافان سالیان سال    :زی فرش تبر  888 ی محترم تعاون  رعاملیمد  ،محمدزاده   بهروز

بدون کارفرما و با   (استادکاران و کارگان ساده  یعنتمام قالیبافان )ی شد:بیان  شد وتصویب  1388... در سال بافندگان فرش و  بافان،یقال یاجتماع یها مهیب

و  یخانگ یدست عیشاغالن صنا ینکوچک و بزرگ مربونه و همچن یو فرش و مجتمع ها یقال یها یتعاونکارفرما و شاغلین قلیبافی خانگی و تحت پوشش 

 نیتأم  مهیدارند، تحت پوشش ب  غالشده اشت  ادیه مشاغل  وقت ب   مکه به صورت تما  رانیا  یدست  عیشناسه دار )کددار( صنا  مصوبی  ن در گروه ها آ  ریغ

  مهیم کارفرما بهشده خواهد بود  درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد س   مهی م  بهس  درصد  م دولت و هفتهس  درصد  ستیب  .رندیگ  یقرار م  یاجتماع

 .  خواهد بود  زین  یلار یب  مهیشده شامل ب  ادی

( الیحه ای ارائه می داد و مجلس تصویب  3براساس آئین نامه ای که در همان زمان ایجاد شد در نهایت بیمه به صورت مشروط تصویب شد. اگر دولت در ماده )

بار به این موضوع اینلار  به دلیل عدم تخصیص اعت  1393تامین اجتماعی نیز از سال    .بیمه می توانست ادامه داشته باشداین  می کرد که در بودجه لحاظ شود،  

ساله اعتبار الزم   ، دولت مللف شده است هر1396( قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی که در سال  2ماده )سپس بر اساس را انجام داد. 

 .  نشده است  اتیبرای بیمه این قشر را فراهم کند. با اینله چند سال از این تاریخ می گذرد ولی هنوز عملی

اعتبار آن تخصیص  ، منتهااعتبار در نظر گرفته شده  بافانیقال  مهیب  برایمی باشد که    1401  ل( قانون بودجه سا 17ند )ز( تبصره )بدر خصوص  موضوع بعدی،  

  به آن اشاره  ولی در تبصره    .است. تعارض قانونی که در این مورد وجود دارد اینست که کارفرما به نوعی حذف شده است  ابالغ نشدهآئین نامه مربوطه  نیافته و  

   شد.  خواهدشلل مواجه  مدر صورت اجرا نیز با    کهموضوع شفاف نمی باشد و تناقض دارد    که این  شده

درصد می باشد. چندین    20سهم بیمه شدگان استان ما نسبت به سایر استان ها کمتر از    در مقابل  .درصد تولید فرش کشور در استان ما می باشد  40الی    30

درصدی کارفرما نمی باشند. کارگاهی داریم   20کارگاه های قالیبافی و تعاونی های فرش مشمول بیمه    .سال است که بیمه کارگاهان قالیبافی قطع شده است

حالیله در قانون نوشته شده بدون کارفرما، باکارفرما، استادکاران و کارگران ساده فرش، که   تفاده می کند. دردرصد سهمیه اس 5نفر شاغل که تنها از  50با 

  ها درصد سهم دولت استفاده کنند. در حال حاضر کارگاه های بیمه را به صورت آزاد پرداخت می کنند و با این وضعیت اقتصادی و شرایط کارگاه    20باید از  

میلیون بیمه آزاد واریز می کند و این مبلغ از درآمد استادکار کسر می شود. استادکاری که حقوق ماهانه    50الی    45رگاهی داریم که ماهانه  کا  سازگار نیست.

 میلیون باقیمانده گذران امور کند.    3با    مجبور استمیلیون برای بیمه    5/1  و با کسر  میلیون تومان می باشد  5/4آن  

قانون بخش    36ماده  بر اساس  .  گرددتعاونی فرش دستباف می باشد که با قانون تجارت و شرکت های خصوصی مقایسه می  ای  شرکت همشلل بعدی مختص  

ولی وقتی یلی از اعرا بعنوان هیات  .صورت می گیرد نیشاغلتعاونی توسط شرکت تشلیل و  ، اعرای هیات مدیره از اعرای تعاونی می باشندتعاون اقتصاد
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ی برای  این اساس کسی رغبت  بر  .بیمه ساقط می شوداز پرداخت  و    شناخته شدهخارج از قانون کار  برای سازمان تامین اجتماعی  ،  شود  مدیره انتخاب می

  در استان   تعاونی فرش دستباف ثبت شده  280( می باشد و باید حل شود. از تعداد  44. این موضوع مغایر با سیاست های اصل )نداردهیات مدیره    یت درعرو

 که عدم امنیت شغلی هیات مدیره یلی از دالیل آن می باشد.    استفعال    تعاونی  7الی    6تنها  

هزار نفر )با   200فرش دستباف در استان ما دارای بیشترین اشتغال زائی می باشد. حدود  :زیبافندگان شهرستان تبر   هیاتحاد  سیرئی،  چمن  ل یاسماع 

درصد صادرات و تولید فرش متعلق به استان آذربایجان    30( از این حرفه کسب روزی می کنند. در سطح کشور بیش از  هزار نفر  500احتساب خانواده ها  

شده و به استان تخصیص یافته است بسیار ناچیز و در شان استان ما نمی باشد. در استان حدود دو هزار   تصویبمزایایی که در قانون متاسفانه . استشرقی 

مورد   800آنها در شهرستان تبریز و  1200 تعداد وجود دارد که شامل قالیشوئی، رفوگری، کارگاه قالیبافی و صنایع همگن می باشد. زرگکارگاه کوچک و ب

 آن مربوط به شهرستان های اهر، هریس، مراغه و میانه می باشد.  

 بایستی   باشید در تعداد اشتغال و کارگاه های فعال و ارزش افزوده آنشما که اهل این حرفه و صنعت ارزشمند می    شورا:  سیخرم، استاندار و رئ نیعابد

اختالف در آمار و ارقام می باشد. این اختالف در آمار بیمه    ، د. یلی از دالیلی که باعث می شود نتوانیم تصمیمات درستی اتخاذ کنیمالزم را داشته باشیدقت  

 مشاهده می شود.  نیز مشاهده می شود و همچنان نظرات و آمار متفاوتی  

در  92پروانه تولید صادر شده است در سال  1200در شهرستان تبریز بیش از  92تا سال  :زیبافندگان شهرستان تبر هیاتحاد  سیرئی،  چمن  لیاسماع

ینله از لحاظ آماری بیش از  هزار نفر تحت پوشش بیمه بودند. یعنی با توجه به ا  600هزار خانواده تحت پوشش بیمه بودند و در سطح کشور    90سطح استان  

بنا به دالیل   92بیمه شدگان کشوری مربوط به استان ما می باشد. از سال  درصد از    15الی    10تنها  ،  یک سوم بافندگان فرش مربوط به استان ما می باشد 

قطع    1400تا    92هزار خانواده در استان ما از سال    50هزار خانواده کاهش یافته است. بیمه    40غیرکارشناسی و غیرقانونی تعداد بیمه شدگان استان ما به  

یددار  با پیگیری ها بسیار آخرین پاسخی که دریافت کردیم اینست که به علت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با توجه به اینله بیمه سوبس  .شده است

سازمان تامین اجتماعی شده اند. همه ساله ردیف    به  فرش قربانی بدهی دولت  می باشد، بیمه ها قطع شده است. در این میان بافندگان فرش و تولیدکنندگان

ما خواستار اجرای مواردی هستیم که در قانون لحاظ شده است. در قانون اعالم شده است تمامی بافندگان    و  بودجه این موضوع در مجلس مشخص می شود

باشند   درصد آنها مشمول بیمه نمی  80  و  خانواده می باشد  200فرش باید از بیمه قالیبافان بهره مند شوند. اما متاسفانه در استان ما که ظرفیت واقعی بیش از  

 چرخه اشتغال خارج می شوند.  که به تبع آن از  

  5نفر نیز تنها    5در مورد کارگاه های باالی  .  نمی توانند مشمول بیمه شوندمتقاضیان جدید  سال پیش تا کنون    8الی    7نفر نیز از    5در مورد کارگاه های زیر  

حالیله   در  .ی فرش دستباف مشمول سخت و زیان آور نشده استحرفه بافندگمتاسفانه نفر می توانند مشمول بیمه شوند. این قانون نیز نیاز به اصالح دارد. 

با    لحاظ شود.  نیزآن    آور بودن  انیز  و  یسختدرخواست داریم موضوع    .سال سالمتی جسمی خود را از دست می دهند  20بافندگان فرش دستباف بعد از  

  تصویبسال برای بیمه قالیبافان ردیف بودجه ای    هر  98الی    96ود. از سال  توجه به میزان تولید استان، بیمه بافندگان فرش باید بدون تبصره و .. لحاظ ش

بهره مند شوند. لطفا دستور فرمایید سازمان تامین اجتماعی،    این ظرفیتقید و شرط باعث شده است قالیبافان نتوانند از    وولی شرط تامین بودجه    ؛شده 

گیرد که نباید در اینصورت بیمه آنها قطع   شته باشند، بعرا پرداخت حق بیمه با تاخیر صورت میتشلل ها و اتحادیه ها هملاری الزم برای این صنف را دا

 سال(.    50شود )مخصوصا در سن باالی  

با    1376  سال  مصوبهبر اساس  در حوزه قالیبافی داریم که  تعدادی بیمه شده پاره وقت    :زیفرش تبر  888  یمحترم تعاون  رعاملی مد  ،محمدزاده  بهروز

درصد توسط    7درصد آن توسط دولت و    7  به شللی کهدرصد(    14)یعنی    .بیمه می شددرصد آن    50ن، تا  کارگر ساده بودبه دلیل  درصد حق بیمه    28  کسر

  22پاره وقت،    دهشبیمه  افراد  برای بازنشستگی  سازمان تامین اجتماعی    یی شد،اجرا  89بیمه شده پرداخت شده است. بعد از قانون بیمه قالیبافان که در سال  

  45 نگردید،ها ارائه  درصد حق درمانی که آن سال 9 که بادرصد می شود.  36درصد قبلی در مجموع  14درصد به عنوان مابه التفاوت اخذ می کنند که با 

 می باشد.  این حوزه  بازنشستگان  مشلل اساسی  در حال حاضر  که  حق بیمه مطالبه می شود  درصد    45این قشر محروم  در مجموع از    . در واقعمی باشد  درصد

درصد    99تعدادی از مشلالت مطرح شده جزو دغدغه های ما نیز می باشد که    :استان  یاجتماع  نی سرپرست اداره کل تام،  پور  یدباغ صادق  ونسی

. طبق سهیمه ای که از طرف سازمان به استان ها تعلق گرفته است  داده ایمولی ما ملاتبات و پیگیری های الزم را انجام    .و استانی نمی باشد  ملی بودهها   آن
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به طور دقیق طبق آخرین  مربوط می شود. استان ما   به آن درصد 20هزار نفر یعنی  39هزار نفر مشمول بیمه قالیبافان می باشند. از این مقدار  195بالغ بر 

د. استان آذربایجان شرقی  کنننفر از سهمیه بیمه قالی بافی استفاده می  38693و قراردادهایی که در تیرماه از سیستم استخراج کردیم در سطح استان آمار 

  کل کشور  نیقوان  مصوبات مجلس و  اساس مالحرات سازمان تامین اجتماعی به شرط تامین منابع الزم و تامین اعتبار در  بر  و  قطب تولید این صنعت می باشد

ها در  متاسفانه استان ها مورد بی مهری قرار می گیرند. یلی از بزرگترین دغدغه  ،زمانی که دولت به تعهدات خود عمل نمی کندمنتها    ملزم به بیمه است.

  است در حوزه قالیبافی و صنعت فرش کشور  حوزه تامین اجتماعی تعدد مراکز تصمیم گیری از جمله سازمان صمت، میراث فرهنگی و اتحادیه های مختلف 

ررسی شده  که باعث سردرگمی مراکز تصمیم گیر می شود. در صورت موافقت آقای استاندار محترم، با وجود اینله این موارد در جلسات تخصصی قبلی نیز ب

د و نتیجه را خدمت شما اعالم کنیم تا شورای گفتگوی  جلسه مجددی با حرور آقای محمدزاده و آقای چمنی تشلیل داده بررسی های الزم انجام شو  ،است 

 بنده و هملاران در خدمت عزیزان خواهیم بود.    ،تصمیمی اتخاذ شود  اساس آن تصمیم گیری کند و هر  بر

سهم دولت یا    ،چون باعث شدهحل شود    دیباآماری    . اختالفاتاستاستان آذربایجان شرقی  هویت  صنعت فرش    شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  ن یعابد

بعرا کارگاه های بزرگی    گردد.مناطق برخوردار تفلیک    ومناطق محروم    بایستی به نسبترغبت برای افزایش بیمه کارگاه ها دچار مشلل شود. این موضوعات  

و قانون    التیتسه  نیکوچک و مناطق محروم تحت پوشش ا  یکارگاه هاحالیله    در  .که توان پرداخت بیمه و مالیات را دارند از این تسهیالت استفاده می کنند

 نمی باشند.  

در استان کاهش نیابد.  این حوزه  ر شویم تا میزان اشتغال زائی  پیگی  که بایستی   سهم بسزائی است که این صنعت در استان ما داردو  نلته بعدی ارزش افزوده  

باید چاره ای اندیشیده شود. معتقدم تمام وضعیت   ،اگر بخواهیم برند استان از رشد و توسعه برخوردار باشد .امروزه بازار فرش دچار مشلل اساسی شده است

حادیه ها جلسه ویژه با حرور معاون اول و وزرا داشته باشیم تا حداقل بتوانیم برای سال  استان به صورت واقعی جمع بندی شود تا با حرور نمایندگان و ات

باید بتوانیم استدالل های دقیقی نسبت به وضعیت استان طرح کنیم  ویژه ای برای استان بدست آوریم. در این راستا  حل کنیم و اعتبار  این موضوع را    1402

سهیالت بهره کامل را ببریم. در این خصوص مدیرکل تامین اجتماعی استان، مسئولین استان و نمایندگان ما باید به صورت تا از مزیت دولت در رابطه با ارائه ت

استان به طور  فعال عمل کنند تا این تسهیالت روز به روز کم اثرتر نشود. پیشنهادات آقای چمنی و آقای محمدزاده به طور کامل اخذ شود به عنوان مسئله

 تا در حد مملن حل شود.    گرددیری  کامل پیگ

  بعمل آمد. حتی از بافندگان و رنگرزان نیز دعوت    .دو جلسه در خصوص فرش برگزار کرده ایم  :استاندار  یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ ی،  محمد کالم

. ما نیز عالقمند  ارائه شودراهلاری  بایدابتدا برای حل مسایل این حوزه . املان نتیجه گیری حاصل نگردیددر وسط جلسه اختالف و دعوا شروع شد و  لیلن

مراکز در حوزه فرش، در زمان اخذ بیمه بافندگان، زرگر و کفاش و ... به عنوان بافنده فرش معرفی شدند و اگر به این روال    عددحل مشلل هستیم. به علت ت

. علت این امر هم این بود که  ینی کردبه همین دلیل سازمان تامین اجتماعی عقب نش .عرفی خواهند شدکل ایران به عنوان بافنده فرش م ،ادامه داشته باشد

 .  گرددعملیاتی    تامرکزی برای استعالم وجود نداشت. ما آماده هستیم تا شما راهلارهای خود را ارائه دهید  

در خصوص فرش برنامه ویژه ای    فرمودند،ر در اوایل کار به ما دستور  آقای استاندا  :استان  یصنعت ی شرکت شهرک ها  رعاملیمدسیدمرتضی نیرومند،  

طبق گزارشی که خدمت شما ارائه داده ایم مناقصه خوشه فرش برگزار شد و در این خصوص آقای کالمی به کمک کرده اند و اتفاقات خوبی رخ    .داشته باشیم

نمایشگاه های تهران، شیراز، اصفهان و روسیه و دوبی و نمایشگاه مجازی از جمله اقدامات    داد. در خصوص آموزش و رنگرزی ارتباطات خوبی ایجاد کرده ایم.

از    نیز  آموزش و نمایشگاه مجازی ایجاد شد. اولین خرید ها  و  دو تا از واحد برای حرور در نمایشگاه روسیه اقدام کرده اند  اقدامات الزم صورت گرفت وکه    بود

. این اقدامات در حوزه فرش صورت گرفته است و خوشه فرش را با آرامش کامل خارج از این  گرفته نمایشگاه مجازی انجام  دوبی از طریق فروشگاه مجازی ب

 اختالفات موجود پیش می بریم تا انشاهلل موفقیت خوبی حاصل شود.  

. از آقای چمنی و بقیه مسئولین درخواست دارم به اساسی ترین مسئله فرش اهمیت  :زی تبر  یشرکت کاش  رعامل ی مد  ندگان،ینما  ات یه،  صمد حسن زاده

یلی از دالیلی که باعث شده    .در بزرگترین موزه های دنیا به عنوان اولین غرفه ها مطرح می باشد  و  فرش تبریز هنر ملی ایران می باشد  ویژه داشته باشند.

تواند   ارزش افزوده فرش در ارقام باالئی می اید توجه داشته باشیم .بودیت و صادرات فرش های بی کیفیت استفاده از مواد بی کیف  ،این صنعت ترعیف شود

د.  ندارای شناسنامه باش  هبرای کشور ایجاد اشتغال و ثروت کند. چندین سال پیش شرکت فرش ایران برای اجرای استاندارد فرش اقدام کرد تا فرش های صادر
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طرح هائی که   .ندیشنداچاره اساسی بینیز    باید مسئولین محترم به این موارد  قالیبافانوابطی لحاظ شود. در کنار حل مشلالت این  برای صادرات فرش باید ض

 . برنامه ریزی اساسی و دقت کافی برای استاندارد فرش های صادراتی لحاظ شودبایستی  در تبریز بافته می شود جزء استثنائات دنیا می باشد.  

سازمان تامین  گزارش ارائه شده در خصوص بیمه قالیبافان با هملاری کارشناسان الزم به ذکر است  راهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:ابوالفتح اب 

درخواست داریم این موضوع را بنا به خواسته خود در    گزارش کامل می باشد.پس    .تنظیم شده است  و  طی جلساتی که کارشناسی صورت گرفته  اجتماعی

ح کنند تا منجر به خدمت آقای دکتر کالمی نهائی کرده و بنا به فرمایش آقای استاندار پلیجی تهیه شود تا آقای استاندار با وزرای مربوطه و هیات دولت مطر

 اخذ نتیجه نهائی شود.  

طبیعی است که در کشور نیز دچار مشلل خواهیم شد. این   ،ستان هماهنگی و همراستائی صورت نگیرداگر در ا  شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  ن یعابد

با اینله    .موضوع باید در استان به صورت کامل آماده شده تا بتوان به دفاع از آن پرداخت. به صحبت های آقای مهندس حسن زاده کامال معتقد می باشم 

روز به    است،عدم تلمیل زنجیره صنعت فرش در استان  ناشی از  در حوزه فرش می باشیم اما به دالیلی که احتماال  صاحب برند و سابقه و سنوات درخشان  

درات و تجارت روز کیفیت و شناسنامه صنعت فرش تبریز دچار افول می شود. باید چاره اساسی به این مشلل اندیشیده شود و برای استاندارد فرش تبریز، صا

به این  بایستی  اما بخش خصوصی    است؛مجموعه ادارات و سازمان ها  به  یشتری داده شود. بخشی از موضوع مربوط به دولت و بخشی  فرش تبریز اهمیت ب

   ویژه ای قائل شود.موضوع اهمیت  

موسسات تسوط بانک ها و    یدیتول  یواحدها  یآالت صنعت  نیامالک و ماش  قیوثا  دییاز عدم تا  یمشکالت ناش  یبررس  (:3دستور جلسه )

 اعتباری در اعطای تسهیالت بانکی

مخصوصا    کرد.  که از صنعت حمایت خواهدیی شد؛ اعالم نمودند  زمانی که قانون مردمی کردن یارانه ها اجرا  :استان  یغذائ  عیانجمن صنا  ر یدبی،  رضا جعفر

ماه گذشته شاهد تورم    24ظرفیت تولید کارخانه ها کم نشود. از طرفی در طول    ،برابر شدن قیمت مواد اولیه  4یا   3از موضوع سرمایه در گردش تا بتوانند با  

در سال جدید  بانک ها    تحمیلی لیفی  تسهیالت تلها    اساس اعالم بانک  است. برچندین برابر کرده  باالئی بودیم در نتیجه نیاز به سرمایه در گردش واحدها  

فشار بر بانلی ها مبنی بر اینله علیه کارخانجات اقدامی صورت نگیرد  .  می ماندبی نصیب  از تسهیالت  صنعت    بخشمنابع محدود  و با توجه    افزایش یافته

و   می گرددکند منابع آنها صرف تسهیالت تللیفی    در عمل برای کارخانجات مشلل ساز شده است. سیستم بانلی اعالم می  ،ماهیتا کار صحیحی می باشد که

چون در زمان دریافت وثیقه و   .عالقه ای برای اعطای وام به کارخانجات ندارد و در صورت اجبار برای اعطای تسهیالت، کارخانه را به عنوان وثیقه نمی پذیرد

ی این موارد کشوری می باشد و باید در این خصوص چاره ای اندیشیده شود.  انجام عملیات اجرائی و وصول مطالبات با صدها مانع مواجه خواهد شد. تمام

 با ریزش صنایع و اشتغال مواجه شدیم.  که    ه بودیمنوعی از این مشلالت را در اوایل یلی از دولت های قبلی مشاهده کرد

از سوی بانک    سال هاستاین درحالیست که    .د گردسدود می  درصد آن نزد بانک م  15الی    10در زمان اعطای تسهیالت  مورد دیگر بحث مسدودی می باشد؛  

نموده  اقدام به این امر    نیز  . حتی بانک هائی که قبال اینلار را انجام نمی دادنداتفاق می افتد  امر  ولی همچنان این  .مسدودی اعالم شده استمرکزی غیرقانونی  

   کنند.را کسری ضمانت اعالم می  علت    ؛نهادهای نظارتیو در پاسخ  

اواخر دولت قبل در مورد  تصمیمات    .احساس خطر می کنند  خصوصا واحدهای کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت خودواحد صنایع غذائی    500بیشتر از  

ک ها و ال سی های  باشد. روش های دیگر از جمله اسناد داخلی بانمی  بورس در حال حاضر عمال از صحنه خارج شود و قادر به تامین مالی ن  ،عث شد بابورس  

سرمایه    از لحاظ تمامی این موارد عرصه تولید را   آالت تعرفه لحاظ کرده اند.  نیواردات ماش یگمرک برا  یاز طرف  با موانع سختی مواجه شده اند.   نیز  داخلی

های تبصره ای   . سال های قبل وامویژه مسئولین  است احتمام    مستلزممی باشد که  سطح ملی  در گردش با مشلل جدی مواجه کرده است. این قریه در  

به    اوجود داشت که توسط سازمان صمت به خانه صنعت و معدن تفویض شده بود و کمیته هائی در این خصوص تشلیل می شد که چند ماه قبل مجدد

 ود پایین تر می باشد.  سازمان صنعت و معدن محول شد. طبق آمار، تسهیالت ارائه شده نسبت به زمانی که در اختیار خانه صنعت و معدن ب

در این مجموعه عروی از بخش خصوصی حرور    .ی وجود دارد که قاعدتا باید آقای دکتر کالمی مسئول آن باشدخبرگان بانلطبق قانون مجموعه ای برای  

ایش قیمت ها، کاهش نقدینگی و سنگین تورم و افز های  تحت فشار بین چرخ دنده  واحدهای تولیدی  ندارد تا بتواند نظرات بخش خصوصی را منتقل کند.  
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مواجه  جدی  ها آتی با مشلالتی  و فصل    مساعدتی صورت نگیرد در روزها هستند و چنانچه  های انقباضی پولی مالی بانک ها خصوصا در استان ما   سیاست

 شد.    ندخواه

مصرف منابع بانک ها در حوزه تسهیالت تللیفی صحیح نمی باشد.    مطروحه در خصوص  موضوع  :استان ییو دارا یامور اقتصاد رکلی مدواقف بهروزی، 

تللیف شده  برخی بانک  صرفا  برای    وصورت نگرفته است.  برای بانک ها    ( الزامی جهت اعطای تسهیالت تللیفی18تبصره )بر فرض مثال در خصوص ظرفیت  

چرا که    . ارائه دهند  را  تسهیالت، این  برخی بانک ها تمایل دارند  باشد  یسود مشامل نرخ  . به دلیل اینله این تسهیالت برای بانک ها جذابیت دارد و  است

 منابعی که از بودجه کسر می شود در حساب آنها باقی مانده و از آن بهره می برند.  

سود  در مورد اینله از    1401در سال  .  چون از آن اهرم سازی می کنند  .جهت گیری دولت به سمت تسهیالت تللیفی و تبصره ای می باشددر حال حاضر  

درصد شود برای ایجاد    25به طور مثال اگر تامین مالی پروژه با نرخ بخش خصوصی    .نهائی نشده است  انجام شده لیلن فعالجهت گیری    گردد،یارانه استفاده  

قبل ؛   44طبق گزارشات کمیسیون ویژه اصل  .  خواهد شد  ت تللیفی به بخش خصوصی ارائهدرصد از منابع سود تسهیال  5الی    4جذابیت برای بخش خصوصی  

باالی    که  تعیین شدهمیلیارد و خورده ای تومان    1200حدود    1401منابع استان در سال    .تحقق نشده است  درصد دو رقمی  با  تسهیالت تبصره ای  1400از  

ایم. تسهیالت تللیفی برای بانک ها مزیت   بین استان ها به رتبه پنجم رسیده  16یا    15ماه از رتبه    4الی    3در طول  و  شده  جذب  آن  میلیارد تومان    800

 نتیجه مثبتی نیز داشته است.    ی می کنیم کهروند کار و تللیف ها را پیگیر   هفتههر    ،مشخص می باشد  یتعهدات بانلارقام و  با توجه به اینله    .دارد

تخلف صورت    ،اقدام به این کار نماید( 18بانلی بویژه در تسهیالت تبصره )  تسهیالت از سوی بانک ها خالف قانون می باشد و هر موضوع ذخیره درصدی از  

  داشتیم هیچلدام این مورد را تایید نلرده اند. اکثرا بیان کردند بانک ها محل اجرای   نمایندگان بانک هاگرفته و قابل پیگیری می باشد. در جلساتی که با  

خصوص    در  .طرح را به عنوان وثیقه نمی پذیرند که با خواهش و فشار راضی شدند به صورت ترکیبی بپذیرند. این رفتارهای مثبت بانک ها باید دیده شود

 داشتند.   یادیز   یهمراهبخصوص بانک های دولتی  ها    یبانلاکثر    ریوثائق در چند ماه اخ

حتماال زمینی که ما در آن قدم می گذاریم با زمینی که شما قدم می گذارید متفاوت می باشد. به طور  ا   :استان  یغذائ  عی انجمن صنا  ریدبی،  رضا جعفر

ی( در مورد خوراک دامی که برای استان نیز الزم و مفید است از بهمن سال گذشته تا امروز  و صندوق کشاورز  یبخش دولت)  مثال وزارت جهادکشاورزی 

   جلسه حرور دارند مسدود کرده اند.  نیکه در ا  یچندنفر صنعتگر  یدرصد را از تمام  15  ریمقادنتوانسته ضمانت نامه بانلی را بگیرد.  

ای بهروزی ماموریت داده ام تا این موضوع را به طور مرتب پیگیری کرده و گزارش دهد. در  در این رابطه به آق  شورا:  سیخرم، استاندار و رئ  نیعابد

در خصوص وثیقه ها و گردش مالی و تامین نقدینگی اگر در این رابطه ها تغییر منفی در بانلی ها نسبت به گذشته وجود داشته باشد بخش خصوصی  

آن بپردازیم. چون گزارش های ارائه شده به ما گزارش های مثبت می باشد و این جلسات نیز برای یافتن  های مختلف صنایع به ما اعالم کند تا به حل   حوزه

اختیارات    علت مشلالت می باشد. در مورد ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان بانلی ها مشللی وجود دارد. کارشناسان بانلی در حد مشخصی

ولی اگر به فرض اختیارات کارشناسان    .درصد آن توسط بانک پذیرفته می شود  80ارزیابی ملک توسط کارشناسان بانلی،    تعیین نرخ ملک دارند. در زمان

. حتی برخی  گردد  ن قبول میآدرصد    60  وتوسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می شود    ،میلیارد باشد و ارزش ملک بیشتر از آن باشد  10بانلی  

 می پذیرند.  درصد    50بانک ها تا  

(  18ولی مگر چه تعدادی برای تبصره )  .( مسدودی وجود ندارد18در تبصره )  :دی و رفع موانع تول  لیکارگروه تسه  رخانهی مسئول دبی،  نیام  یمهد

درصد بود. آمار دقیق وام های    20چه تعدادی تسهیالت دریافت کرده اند؟ برای وام های معمولی مسدودی بانک اقتصاد نوین سال گذشته    و  معرفی شده اند

م ظلیعنی به این استان  ،واحد تسهیالت ارائه شده است 7در اختیار می باشد. سال گذشته برای استان آذربایجان شرقی تنها برای  99خانه صنعت در سال 

قوانین بانک ها با هم متفاوت  ظاهرا  می باشد.    ممنوع. آقای غالمی صراحتا در جلسه اعالم کردند قبل و بعد از پرداخت وام هرگونه مسدودی  شده است

درصد مشلالت    50د.  درصد آن مورد قبول بانک می باشد و برای قسمتی از وثیقه قبل از اخذ وام پول دریافت می کنن  60باشد. در زمان اخذ وثیقه تنها   می

تسهیالت بانلی می باشد. در زمان اخذ وام اگر محل اجرای طرح مورد قبول می باشد به چه دلیل    خصوص  ستاد تسهیل رفع موانع تولید درمطروحه در  

 بصورت تللیفی ملک مسلونی را به عنوان وثیقه می خواهند. تنها دلیل آن سهل الوصول بودن آن می باشد.  
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قای غالمی  آدر بانک های دولتی نیز مسدودی وجود دارد به استثنای بانک ملی، به دلیل اینله    :استان  ع یصنا  ران ی انجمن مد  س یرئ،  زاده  فی شر  دباقریس

 در شورای هماهنگی بانک ها حرور دارد.  

واحد در خصوص    100به طور مثال از    انجام دهد.اتاق پایشی در این خصوص    ،اگر به تصویب جمع برسد  :استان یغذائ  عیانجمن صنا ری دبی، رضا جعفر

 مشخصات کامل، مقدار وام، بانک وام دهنده، مسدودی و وثائق و ... سوال شود تا برای جلسات بعدی گزارش ارائه شود.  

 مورد قبول است.   شورا: سی خرم، استاندار و رئ نیعابد

قای  آلطف کنید گزارش مربوطه را ارائه دهید از جمله وظایفی که    .این موضوع نیاز به جلسه ندارد  :استان  یی و دارا  یامور اقتصاد  رکل ی مدواقف بهروزی،  

مللف هستیم ماهانه ارزیابی کرده و    ،هرکدام از آنها اگر برخالف بخشنامه ها عمل کند  .وزیر برای ما تفویض کرده است پایش و نظارت بر بانک ها می باشد

 به تهران منعلس کنیم.  

  در مورد ترهین محل اجرای طرح، دستورالعملی برای عدم طرح وجود ندارد و اینلار صورت نمی گیرد آقای راثی، کارشناس شورای هماهنگی بانک ها:

را داشته باشد وثائق خارج از طرح خواسته نمی شود. این موضوع شامل    محل اجرای طرح کفاف تسهیالت اعطائی. چنانچه  هیچگونه محدودیتی وجود نداردو

در ردیف اسناد رسمی  ،اراضی که در شهرک های صنعتی وجود دارد .دن شهرک های صنعتی دستورالعمل مختص خود را دارلیلن تمامی بانک ها می باشد. 

واحد    لیتلم  یدر قالب مشارکت برا مستقر هستند و دارای پایان کار نمی باشند  طبق تعاریف اسناد رسمی محل هائی که در شهرک های صنعتی    و  می باشد

نوع تسهیالت اعم از سرمایه    برای هرهم  می باشند  کار    انیپا  یمستقر هستند و دارا   یصنعت  یکه در شهرک ها   یمحل هائبه عنوان رهن پذیرفته می شوند.  

در مورد محل    .بلیت ترهین دارنداق  ،مه و ال سی( مشروط بر اینله طرح در همان محل اجرا شودثابت، سرمایه در گردش، ایجاد تعهدات )برای ضمانت نا 

و    قابلیت ترهین نخواهد داشت  ،که در صورت وجود بدهی تامین اجتماعی  صورتمی گیرد  استعالم بدهی تامین اجتماعی از سوی بانک ها  کارخانه ها دو مورد

قابلیت ترهین وجود   نیز بدهی های خود را تسویه کنند چنانچه. البته منعی وجود نخواهد داشت ،للی نداشته باشداستعالم بدهی مالیاتی در صورتی که مش

 دارد.  

ولی منع اعتباری به این دلیل می باشد که در جایی ثبت نشده که ماشین االت به چه صورت مورد رهن قرار گرفته    .ترهین ماشین االت منع حقوقی ندارد

این اساس ماشین آالتی که برای ایجاد همان طرح می باشد    پس احتمال اینله ماشین االت توسط چندین موسسه مورد رهن قرار گیرد وجود دارد. بر  .است

اما ماشین آالتی که سالیان سال در محل کارخانه   .هیچگونه مشللی وجود ندارد  آن ها کشور و یا واردات ماشین االت( برای ترهین )خریداری شده از داخل

چون محلی برای اینله مشخص شود این ماشین آالت مورد ترهین قرار گرفته است یا خیر، نمی توان مانند اسناد رسمی    ،مورد استفاده قرار گرفته داست

 با مشلل مواجه می شوند.    در این مورد  بانک هانماید. از این رو  الم  استع

از جمله تبصره    شدهتسهیالتی که با بانک های عامل قرارداد منعقد    ؛در خصوص مسدودی و یا تسهیالت تللیفی که فرمودند، دو نوع تسهیالت تللیفی داریم

نظر گرفتن منابع می باشد. برخی تسهیالت از جمله  در آنها وجود ندارد. تعدادی بدون در(، صندوق توسعه، که بدون مسدوی انجام می شود و مشللی 18)

کلیه موارد رتق و فتق جعاله های روستائی، بنیاد برکت یا دیگر سازمان ها و نهاد ها، بانک ها را با مشلل منابع درگیر می کند. در کل اولویت بر این است که  

 شود.  

متاسفانه تامین آن تنها در اخذ تسهیالت بانلی دیده می شود. این کار عمال باعث بلوکه شدن منابع ، خلق پول و ... می شود.    در خصوص سرمایه در گردش،

  سپس تعهد پذیره نویسی توسط بانک ها صورت گیرد. هواپیمائی ماهان در  .ما باید بتوانیم از طریق سلوک، اوراق بدهی، گواهی اعتبار مولد و .. اقدام کنیم

ولی تعدادی بانک ها    .صورت خالف می باشد   بحث مسدودی، در هر   لیلنبرای خرید دو هواپیمای ایرباس خود از این محل اقدام کرد و تسویه کرد.    85سال  

ه در گردش تعریف زمانی که می خواهیم خط اعتباری به عنوان سرمای  .با صدور ضمانت نامه، بدوا اعالم می کنند سقف اعطای تسهیالت را افزایش می دهند

صورت های مالی حسابرسی شده، میزان فروش سال گذشته، ارزش افزوده دوره سال جدید و ترنور مالی بانک ها که    .چندین آیتم مالک می باشد  ،کنیم

مالی و میانگینی که ایجاد شده    . به طور مثال در بانک ملی برحسب ترنوردهمگی در قالب احراز توان مالی می باشد. بانک ها بسته های مختلف سیاستی دارن
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. این موضوع به این منظور نیست که پول در حساب بانلی  ارائه می شودبرابر برای واحدهای دانش بنیان تسهیالت    20برابر برای واحدهای عادی و    10است  

 گردش حساب در چند روز ایجاد می کند میانگین ایجاد می شود.  در  سودی که  از  بلله    .باقی بماند

 90درصد میزان حقوق واریزی پرسنل برای واحد به عنوان میانگین لحاظ می شود. بعرا شرکت ها فراتر از صورت های مالی که  10 ،رای کمک به واحدهاب

ی رویم و درصد هم فراتر م   90در اینصورت برای سال جدید پیش بینی می کنیم و از    .درخواست تسهیالت می کنند  ،درصد میزان فروش سال قبل می باشد

اعالم می کنیم بخشی از تسهیالت، ضمانتنامه باشد تا توان مالی افزایش یابد. اگر واحد تولیدی    ،به دلیل اینله یلی از آیتم های ما احراز توان مالی می باشد 

برابر و صورت های مالی در خدمت بزرگواران خواهیم بود. در بحث   20برابر و    10اینصورت معادل    در غیر  .این موضوع را بپذیرد که در خدمتشان خواهیم بود

 ال سی، در شبله بانلی در ابزار تعهدی هیچگونه مشلل و محدودیتی نداریم و حتی برای ابزار تعهدی میانگینی لحاظ نمی کنیم. 

با توجه به اینله طرف بانلی اینجا حرور    ،میمطلبی که فرمودند از بانک مطالبه گر هستخصوص    در  :استان یسازمان جهاد کشاورز سی رئی،  اکبر فتح

میلیارد تومانی برای واردات نهاده از بانک، حدود یلسال    100مورد درخواست خط اعتباری    ندارد دور از انصاف است که از طرف آنها مواردی را بیان نلنم. در

کارهای مربوطه در تهران انجام شده    و  خارج از حوزه تصمیم گیری استان می باشد  . این موضوعاه درگیر آن هستندم  4و بانک ها    تصویب شد  بودزمانبر  

کردیم و وثائق را ارائه می دادیم که تمام این مراحل تمام شده است. در این مدت    است. از طرفی ما از طرف صندوق به بانک طلب داشتیم که باید ادا می

  داد از جمله طرح مردمی سازی یارانه ها که حدود نیم میلیارد تومان برای دامداران و مرغداران تشلیل پرونده    .اتی خوبی ارائه داده استبانک کشاورزی خدم 

ن آهمزمان با    .پرداخت شده است،  میلیارد تومان آن با آسانترین شرایط بدون در نظر گرفتن چک برگشتی، بدون لحاظ کردن بدهی معوق  600و حدود  

( نیز در حال حاضر  18مهلتی لحاظ شده است. در تبصره )  ،یعنی برای افرادی که بدهی معوق داشتند  .نیز اعمال نمودامهال تسهیالت دامداران و مرغداران را  

 ماه اخیر ارائه داده است قابل قیاس با گذشته نمی باشد.   5الی    4بانک کشاورزی پیشرو می باشد. خدماتی که بانک کشاورزی در  

تا وام ها    در خصوص تسهیالت را ایجاد کردیماز جمله استان هائی بودیم که اولین مصوبه شورای تامین  خوشبختانه    شورا:  سی خرم، استاندار و رئ  نیعابد

... اعطا شوند. آقای بهروزی مجدد  در خصوص مشلالتی که عزیزان تولیدکننده اعالم کردند بهتر است آقای دکتر کالمی و    بدون در نظر گرفتن چک و 

شود. افزایش  کارگروهی متشلل از عزیزان تولیدکننده و نمایندگان بانک تشلیل دهند تا با حرور نهادهای نظارتی این مشلالت و مسائل مجدد بررسی و حل  

سال سال اشتغال زائی و حمایت از تولید  از طرفی ام  .اولیه و افزایش حقوق کارگران همگی برای تولیدکنندگان مشلل ساز شده است  تورم، افزایش قیمت مواد

تحت تاثیر مشلالتی که گریبانگیر تولید شده است واقع شود. هرگونه مسئله ای که در ارتقا تولید    دیاز تول  تیو حما  یاشتغال زائنباید اجازه دهیم    .می باشد

رد. عزیزان می فرمایند تسهیالت تللیفی برای بانک ها و موسسات اعتباری  گیقرار  ی  التیو تسه  یبانل  تیحمامورد    دیبا  ،واحدهای تولیدی و اشتغال موثر باشد 

 فشار    بانکبه  باید بررسی شود که تسهیالت تللیفی تا چه اندازه  این موضوع نیز  خصوص حمایت از تولید و اشتغال زائی دچار مشلل شوند.    باعث می شود در

این موضوع را به صورت جدی در استان    .احتمام ما مدارای بیشتر با واحدهای تولیدی فعال و بدهلار می باشدتوانند از تولید حمایت کنند.   که نمی  می آورد

با وجود این برای  دارد.  تشلر  ی  پیگیر هستیم. حتی مواردی توسط مقامات قرائی آقای دکتر خلیل الهی و آقای دادستان محترم، رسیدگی می شود که جا

ر شورای تامین مطرح می شود. نباید با واحدهای فعالی که دچار مشلل می باشند و بدهی یا چک برگشتی دارند طوری رفتار  حل برخی مسائل و مشلالت، د

 . این موضوع جزو سیاست کاری استان و مسئولین ارشد استان می باشد. گرددشود که مانعی برای تولید آنها ایجاد  

فع موانع تولید می باشد. رقابت پذیری و ارتقاع نظام مالی استان باید در راستای حمایت از تولید اتفاق افتد.  ( قانون ر19نلته آخر، تاکید ما بر اجرای ماده )

د با این دیدگاه  باید به عنوان یلی از اقدامات اساسی برای حمایت از تولیدکنندگان استان ما در بخش صنعت و دیگر بخش ها که در این رابطه فعال می باشن

 . این کارگروه برای جلسه بعد گزارش عمللرد خود را اعالم کند. تشان باشیممشلالاقل رساند  به حددر صدد  

نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی به صورت فزاینده افزایش یافته از طرفی منابع بانک ها محدود    :استاندار  ی امور اقتصاد  یمعاون هماهنگ ی،  محمد کالم

رها منابع بانلی خود را خارج کرده و به مواد اولیه تبدیل کردند. پس باید در نظر بگیریم بانلی ها با محدودیت منابع  می باشد. در بحث تورم اکثر سپرده گذا

 مواجه هستند و این امر طبیعی است که نتوانند بخشی از تقاضای بخش خصوصی را پاسخگو باشند. 
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

کوچک و    اسیبا مق  یحرارت  روگاهیاحداث ن  یچالش ها  یبررستت 

 حوزه در استان  نیفعال ا  یمشلالت واحدها

مجمع نمایندگان استتان با هملاری مستئولین عالی رتبه استتانی اقدامات الزم را  

جهت افزایش ستتهمیه انرژی استتتان )برق و گاز( به فوریت در دستتتور کار قرار  

دهند تا استتان آذربایجان شترقی نیز همانند استتان های مرکزی کشتور از سهمیه  

 انرژی مناسب برخوردار گردد.  

2 

 

 مهیقانون ب "بررستی مشتلالت بیمه ای قالیبافان استتان موضتوع  

 یدستت  عیبافندگان فرش و شتاغالن صتنا  بافان،یقال  یاجتماع  یها

 "3/11/88شناسه دار )کددار( مصوب  

استتتانداری و  کارگروهی با ریاستتت معاون محترم هماهنگی امور اقتصتتادی    .1

حرتور نمایندگان بخش خصتوصتی و ستازمان تامین اجتماعی با ارائه آمار دقیق 

تر برای حل مشتلل بیمه قالیبافان تشتلیل و نتیجه آن در جلسته آتی در شتورای  

   گفتگوی استان ارائه گردد.  

قالیبافان جزو قشتتر محروم جامعه محستتوب می گردند و  با عنایت به اینله  .  2

این صتتنعت در اشتتتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده استتتان ستتهم بستتزایی دارد،  

پیشتتتنهتاد می گردد، مجمع نمتاینتدگتان استتتتتان اقتدامتات الزم را در خصتتتوص  

تخصتتیص اعتبار این معافیت در بودجه ستتنواتی در دستتتور کار قرار داده و تا 

 یگیری نمایند.حصول نتیجه پ

3 

آالت   نیامالک و ماشت   قیوثا  دییاز عدم تا  یمشتلالت ناشت   یبررست 

  یتوستط بانک ها و موستستات اعتبار   یدیتول  یواحدها یصتنعت

 یبانل  التیتسه  یدر اعطا

از واحدهای تولید در پایشتتی    بازرگانی تبریز به منظور تهیه آمار شتتفاف  اتاق.  1

اخذ وثایق، مستدودی و ... بعمل آورده  شترایط دریافت تستهیالت، نحوه  خصتوص  

 و در جلسه آتی گزارش ارائه نماید.

با هملاری معاونت هماهنگی امور اقتصتتادی استتتانداری و اداره کل اقتصتتاد  .  2

نهادهای    وو نمایندگان بانک    بخش خصتتوصتتیکارگروهی متشتتلل از  دارایی  

و در   اخذ تستتهیالت بانلی تشتتلیل گردد  مشتتلالت  به منظور بررستتینظارتی  

 جلسه شورای گفتگوی استان ارائه گردد.

نظتام    یو ارتقتا  ریرقتابتت پتذ  دیت قتانون رفع موانع تول (19)متاده  . تتاکیتد بر اجرای  3

 در ارستای حمایت از تولید.  توسط بانک ها و موسسات اعتباری  کشور  یمال

   

 پیشنهادات ملی 

 تصمیم/ تــــصمیمات  عنــوان دستــور جلسه  ردیف 

کوچتک و   اسیت بتا مق  یحرارت  روگتاهیاحتداث ن  یچتالش هتا  یبررستتت  

 حوزه در استان  نیفعال ا  یمشلالت واحدها

گاه های با مقیاس کوچک پیشتتنهاد می گردد،  وبه منظور رفع مشتتلالت نیر.  1

 به شرح ذیل اصالح گردد:توسط وزارت نیرو  تیپ قراردادهای این نیروگاه ها  

که عزیزان فرمودند و آقای استاندار نیز دستور فرمودند پیاده خواهد شد و در جلسه   تمان مواردی  ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

   .بعدی نتایج پیگیری ها اعالم خواهد شد
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1 

نیروگاه ها از زمان شتتروع بهره برداری لحاظ  الف: ظرفیت گاز اختصتتاصتتی به 

گردد تا در صتورت توقف پروژه های در دستت اجرا، از بلوکه شتدن گاز تخصتیص  

 یافته و عدم تخصیص گاز به سایر متقاضیان و سرمایه گذاران جلوگیری گردد.

ستال از زمان بهره برداری به نحوی    5ب: تعیین تللیف قرادادها پس از گذشتت  

گذاری در این حوزه، موجبات ضترر و زیان   به حجم ستنگین سترمایه  که با توجه

و تعطیلی نیروگاه های احداثی بدلیل عدم توجیه اقتصتادی الزم در فروش برق  

 با قیمت های نازل فراهم نگردد.

لغو  در خصتوص    1401( قانون بودجه در ستال  6بند )ص( تبصتره )اصتالح  .  2

عتدم معتافیتت حقوق گمرکی قطعتات خطوط تولیتدی برای نیروگتاه هتای مقیتاس  

( قتانون امورگمرکی برای  119کوچتک و استتتتفتاده از ظرفیتت بنتد )غ( متاده )

معافیت از پرداخت حقوق گمرکی واردات ماشتتین آالت و خط تولید واحدهای  

 ا مقیاس کوچک.نیروگاهی ب

در خصتوص دریافت    رانیوز  اتیه  12/03/1394مصتوبه مورخ    اجرایی شتدن.  3

تستتهیالت از صتتندوق توستتعه ملی، که بر استتاس مصتتوبه مذکور بانک مرکزی  

درخواستت بانک عامل طرف قرارداد با صتندوق    موظف گردیده بود تا در صتورت

  طیشتترا  مربوطه، انجام و  طبق جدول  التیتستته  یبازپرداخت ارز  ،یتوستتعه مل

مبلغ    افتیو پس از درگردد    فراهم  یبه ارز را با نرخ رسم  الیر لیتبد  یالزم برا

 .واریز شود  هآن را به حساب صندوق توسع  یهر قسط، معادل ارز  یالیر

ت تستهیالت بانلی نیروگاه های با مقیاس کوچک پیشتنهاد  برای حل مشتلال.  4

می گردد: بانک های عامل اعطای تستهیالت به واحدهای نیروگاهی را منوط به  

 ثبت نام در سامانه بهین یاب ننمایند.  

. رفع محدودیت های برق کشتتور با حمایت از نیروگاه های با مقیاس کوچک  5

های این واحدها وزارت نیرو   دامه فعالیتاملان پذیر می باشتتتد. لذا به منظور ا

ملزم به پرداخت بموقع و نقدی مطالبات سترمایه گذاران نیروگاه های بامقیاس  

 کوچک مطابق با مفاد قراردادهای منعقده گردد.

تستهیالت بانلی نیروگاه های با مقیاس کوچک  دریافت برای حل مشتلالت  .  6

: وزارت نیرو و صتمت و بانک مرکزی تمهیداتی فراهم آورند  پیشتنهاد می گردد

تستتتهیالت بته واحتدهتای نیروگتاهی منوط بته ثبتت نتام در ستتتامتانته  تتا اعطتای  

 .گرددیاب ن بهین

. رفع محدودیت های برق کشتتور با حمایت از نیروگاه های با مقیاس کوچک  7

ها وزارت نیرو  های این واحد املان پذیر می باشتتتد. لذا به منظور ادامه فعالیت

ملزم به پرداخت بموقع و نقدی مطالبات سترمایه گذاران نیروگاه های بامقیاس  

 کوچک مطابق با مفاد قراردادهای منعقده گردد.

 

 

به جهت پیشتتگیری از احتمال رفتار ستتلیقه ای در ادارات تامین اجتماعی  .  1 

به شترح ذیل  1401( قانون بودجه ستال  17پیشتنهاد می گردد بند )ز( تبصتره )

 اصالح گردد:



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 شتمین هو  هشتادصورتجلسه و مصوبات فرم 

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

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   16

 

 مهیقانون ب "بررستی مشتلالت بیمه ای قالیبافان استتان موضتوع   2

 یدستت  عیبافندگان فرش و شتاغالن صتنا  بافان،یقال  یاجتماع  یها

 "3/11/88شناسه دار )کددار( مصوب  

از    یبخشتتت   میقتانون تنظ  مواد بته  ی( قتانون الحتاق برخ29متاده )  یدر اجرا"

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  2( و بند )ت( ماده )2دولت )  یمقررات مال

و    یستتامانده  بری  مبن  رانیا  یاستتالم  یجمهور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاقتصتتاد

به بودجه    ها  آن  یو کاهش وابستتگ  یو بازنشتستتگ  یامهیب  یهاصتندوق  یداریپا

  یا مهیاقشتار تحت پوشتش ب  یستامانده  ،یامهیب  یهاتیمعاف  یستامانده  ،یعموم

کلیه    یامهیکامل ب  یهاتیمعاف  1401ستتال    یمشتتمول کمک دولت، از ابتدا

  یها مهیاز جمله مشتتموالن قانون ب  یاجتماع نیدر ستتازمان تأم  شتتدگانمهیب

دار)کددار(  شتناسته  یدستت  عیو شتاغالن صتنا  شبافندگان فر  بافان،یقال  یاجتماع

کل کشتور و    1386( قانون بودجه ستال  14( تبصتره )، بند )ض1388مصتوب  

آزمون وستتتع    یابیت منوط بته ارز  هتاارانتهیت ( قتانون هتدفمنتدکردن  7بنتد )ب( متاده )

و قرار گرفتن در چهتار دهتک اول   یکتار و رفتاه اجتمتاع  توستتتط وزارت تعتاون،

پنجم تا هفتم    یهاقرار گرفته در دهک  شتتدگانمهیاستتت. در مورد ب  یدرآمد

موجود کستر و    یامهیب  تی%( از معاف3هر دهک سته درصتد )  یبه ازا  ،یدرآمد

 "نخواهند بود.  یامهیب  یهاتیهشت و باالتر مشمول معاف  یهادهک

؛ پیشتنهاد  1401در راستتای حمایت از قالیبافان و اجرای قانون بودجه ستال  .  2

در استرع    1401نون بودجه  ( قا17آیین نامه موضتوع بند )ز( تبصتره )  می گردد:

وقت از ستوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستازمان برنامه بودجه تدوین  

 به تصویب هیات وزیران برسد.  

بتا عنتایتت بته اینلته قتالیبتافتان مشتتتمول معتافیتت بیمته هنگتام انتقتال بته کتارگتاه  . 3

انون تامین  دیگر، بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نمی کنند و این موضتتوع با ق

اجتماعی مغایرتی ندارد؛ پیشتتنهاد می گردد: اداره کل تامین اجتماعی استتتان  

  تیکه از معاف  یافراداین موضوع را از سازمان تامین اجتماعی پیگیری نماید تا  

از  همچنان    انتقال یابند،  یگریکارگاه د  بهچنانچه    ،کنند  یاستتتفاده م  یبافیقال

 نمایند.معافیت خود استفاده  

بتاعنتایتت بته اینلته شتتترکتت هتای تعتاونی قتانون ختاص خود را دارنتد و هیتات  .  4

مدیره این شترکت ها از اعرتای شاغل تعاونی انتخاب می شود و بر اساس قانون  

بیمته هتای اجتمتاعی قتالیبتافتان افراد تحتت پوشتتتش تعتاونی هتای قتالی و فرش  

یشتنهاد می گردد:  درصتد ستهم دولت می باشتند، پ  20مشتمول معافیت بیمه ای  

شتتاغلین تمام وقت عرتتو تعاونی در صتتورت انتخاب به عنوان عرتتوی از هیات  

 ( قانون یاد شده برخوردار گردند.1مدیره از معافیت ماده )

جامعه قالیبافان در زمان ستالمندی پیشتنهاد می گردد؛  از  . به منظور حمایت  5

به التفاوت حق    ما  پرداخت اقستتاطیستتازمان تامین اجتماعی تمهیداتی جهت  

بیمه ستنوات خدمت مشتموالن قانون بیمه بازنشتستتگی، فوت و از کار افتادگی  

آیین نامه اجرای قانون    (10)بند  "بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو موضتتوع  

 فراهم آورد.  "بیمه های اجتماعی قالیبافان

 


