
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 8 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

سالن شهدای مکان :  52:11ساعت خاتمه :  51:11:ساعت شروع 51/1/71تاریخ جلسه:  51شماره نشست: 
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 مشروح  مذاکرات

 بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( :جناب  آقای زبردست )رییس محترم اتاق 

ضمن عرض سالم و خیر مقدم به حضار گرامی و قرائت دستور جلسه با اظهار اینکه بسته حمایتی اختصاص داده 

بخشی از مشکالت فعالین اقتصادی را حل نمیکند افزودند : بانک مرکزی عملکرد خوبی  "شده از جانب دولت قطعا

ولت قبل رسیده شده باشد ؛ ایشان ادامه دادند: نداشته است که یکی از دالیل آن میتواند وضعیت نابسامانی که از د

تا  06در زمانی که جناب آقای خاتمی دولت را به جناب آقای احمدی نژاد تحویل دادند میزان نقدینگی کشور بین 

 006هزار میلیارد بود و در زمان تحویل دولت جناب آقای احمدی نژاد به جناب آقای روحانی میزان نقدینگی  06

هزار  0066هزار میلیارد به  006ساله آقای روحانی میزان نقدینگی  از  0برابر ؛ در دوران 0د بود یعنی هزار میلیار

 0666تومان بود و هم اکنون به  0066میلیارد رشد نمود ؛ در دوران اول ریاست جناب آقای روحانی ارز مبلغ 

ان با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در زمینه % میزان ارز رشد نموده است . ایش066تومان افزایش پیدا کرده یعنی 

هزار پرونده  22تثبیت نرخ ارز پیشنهاد آزادی نرخ ارز با تبعیت از عرضه و تقاضا در بازار را ارائه نمودند و افزودند: 

 در سامانه نیما ثبت شده است که به طبع این موضوع سوء استفاده هایی نیز صورت می گیرد . 

 )مشاور بانکی و رئیس محترم کمیسیون حمایت از سرمایه و تأمین مالی اتاق بازرگانی همدان ( :جناب آقای خورشیدی 

در خصوص مشکالت ارزی بیان نمودند : در هفته گذشته جلسه ای با آقای طوماسی )دبیر کمیسیون هماهنگی 

ارزی را اعالم نمودیم ؛  بانک های استان ( و جلسه ای دیگر در بانک ملی در کمیسیون هماهنگی بانک ها مسائل

وی ضمن عرض تشکر از عملکرد مطلوب بانک های استان علیرغم خروج سپرده ها به سمت بورس ، مسکن ، ارز و 

 "از شبکه های استان مخصوصا 00هزار میلیارد منابع در پایان سال  000طال ، افزودند : با این وجود خوشبختانه 

% افزایش یافته است ؛ در 0/0میلیارد رسیده یعنی حدود  000ار و هز 000بانک های دولتی حفظ شده و به 

میلیون رسیده  000هزار میلیارد و  12به  00میلیون در پایان سال  001هزار میلیارد و  10خصوص مصارف مبلغ 

 001هزار و  1میلیارد به  001هزار و  0% افزایش یافته است ، اما مطالبات معوق ما از 0/6است یعنی حدود 

% در مدت سه ماهه اخیر افزایش یافته است که 0/00میلیارد به میزان هزار و سی میلیارد اضافه شده یعنی حدود 

حاکی از این است که فعالین اقتصادی ما با مشکالتی مواجه می باشند ؛ بیشترین مطالبات معوق ما مربوط به بانک 

علت این مطالبات معوق در بانک مسکن ناشی از  % می باشد و0/20% و سپس بانک کشاورزی با 0/20مسکن با 

مسکن های مهر و در بانک کشاورزی ناشی از خشکسالی و سرمازدگی بوده است ؛ کمترین مطالبات معوق مربوط 
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 1از این  "% که مجموعا2/0% و بانک توسعه تعاون با 0% و بانک قوامین با  6به بانک توسعه صادرات است حدود 

هزار میلیارد آن مربوط به دو بانک ذکر شده می باشد ؛ که در مجموع شبکه بانکی  0د حدود میلیار 001هزار و 

 00استان برای وصول مطالبات تالش مطلوبی داشته است . ایشان با اشاره به نوسانات قیمت یورو و سکه از خرداد 

% قدرت 00به میزان  00مرداد  تا 00بیان نمودند : حباب سکه از بین رفته است و در مدت خرداد  00تا خرداد 

% از سپرده ها و سرمایه های مردم کمتر شده است و آمار ها حاکی از این 266خرید مردم کاهش پیدا کرده و  

در استان تهران که جذب مسکن  "است که سپرده ها در اکثر استان ها بصورت فاحش کاهش پیدا کرده مخصوصا

% 202قدرت خرید بین المللی ما برای ریال نیز کاهش پیدا کرده یعنی  ، بورس ، ارز ، ماشین و ... شده است و

 کاهش ریال ما در عرصه بین الملل . 

جناب آقای خورشیدی در خصوص فعالین اقتصادی و مشکالت ارزی بیان نمودند : ما در استان اعتبارات اسنادی 

و را تخصیص نداده اند ؛ افزایش نرخ ارز برای هزار یور 066زیادی گشایش کردیم اما هیچ کدام از آن ها حتی مبلغ 

برخی از صادر کنندگان خوب است اما برای تولید کننده خوب نیست ؛ تالش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و 

کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید معمول شود تا اعتبارات اسنادی به تخصیص برسد و بازار ثانویه 

. وی ادامه دادند : ارز خود یک کاال است فلذا هرچه افزایش یافته است ارز نیز همانند کاالهای  نرخ ارز تثبیت شود

( دولت در 2( کاهش سود سپرده ها 0دیگر افزایش یافته است . ایشان در ادامه به چند نکته اشاره نمودند : 

( در تمام 0روج آمریکا از برجام و خ 00( فروردین 0خصوص مسائل اقتصادی بصورت شفاف مردم را آگاه نمی کند 

دنیا فعالین اقتصادی از اتاق های بازرگانی خود بهره می گیرند بنابراین ما باید اتاق بازرگانی را در اهمیت قرار 

 دهیم همانند سایر کشور ها 

 نعت استان( : جناب آقای جعفری )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت کنترل گاز اکباتان و رئیس محترم خانه ص

 در خصوص مشکالت ارزی واحد خود اظهار نمودند :

بعلت عدم واردات نوع خاصی از پارچه که خارجی است تولید و اشتغال نزدیک به هزار نفر در حال خطر می  (0

 باشد

 ما برای تأییدیه ثبت سفارش با مشکل مواجه می شویم  )زمان بر شدن آن و عدم تأیید ثبت سفارش ها(   (2

 ا صرافان برای انجام صادرات و واردات مشکل ب (0

 عدم وجود ارز در سامانه نیما و عدم امکان ویرایش و اصالح  (0

 عدم آگاهی و اطالع کافی کارشناسان در نهاد های مختلف برای انجام ثبت سفارش ها       (0

 تغییر مداوم قوانین و مقررات    (0
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 بازرگانی و رئیس محترم هیئت مدیره شرکت کابین استیل( :جناب آقای کاویانی )عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق 

ایشان در خصوص ثبت سفارش خود از طریق بانک سپه و مشکالت مواجه شده توضیحاتی را ارائه فرموده و اظهار 

 داشتند: 

     تومانی نشده اند 0266% از تولید کننده ها موفق به دریافت ارز 0متأسفانه  (1

 )رئیس محترم هیئت مدیره شرکت صنایع پویان طب هگمتانه( : جناب آقای دکتر رحیمیان 

پرونده ما در شرکتی تکمیل  0/0/00اظهار نمودند : ما درخواست ارز برای واردات مواد اولیه داشتیم که از تاریخ 

شده شده ولی هنوز ارز به ما اختصاص نداده اند اما شرکتی دیگر برای واردات تلفن همراه موفق به دریافت ارز 

 است ؛ وی ادامه دادند : 

 ( روند ثبت سفارش فرسایشی و طوالنی است  0

( اکثر وارد کنندگان و تولید کننده ها با سازمان صمت برای اخذ ارز و دریافت مواد اولیه مواجه هستند اما واحد 2

ارت بهداشت مدت از وز IRC ما عالوه بر سازمان صمت با وزارت بهداشت نیز مواجه است که برای دریافت کد 

 زمان زیادی طول می کشد 

 منظور نشده است  HIGH TEC(  لیست جدید ارز برای ابزارهای 0

 ( قیمت خرید توسط دولت تعیین می شود که امکان رقابت را سلب نموده است 0

 جناب آقای حسینی )مدیر عامل محترم شرکت و استر گرین ( : 

عنوان نمودند : در غرب کشور تنها تولید کننده سموم کشاورزی می باشند و اگر مواد اولیه نداشته باشند با 

تعطیلی مواجه خواهند شد و ادامه دادند : طبق فرمایشات جناب رئیس جمهور که سم و کود در اولویت اول است 

 ا : میلیون دالر برای سم و کود در نظر گرفته است ام 200دولت مبلغ 

 هر )پریفورم(هایی که ما می گیریم ، ثبت سفارشات ما بدون دلیل از جانب سازمان متولی امر رد می شود   (0

اداره جات با قرار دادن میز خدمت مانع از ورود ما به داخل اداره می شوند که این امر باعث شده ما نتوانیم  (2

 مشکالتمان را بازگو کرده و براحتی حل کنیم  

 هریان )مدیر مالی محترم شرکت فیلتر سرکان( :جناب آقای م

 ( هیچ یک از مواد اولیه ما در لیست اولویت اول نیست 0اظهار نمودند : 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 8 از 5

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

در صورت خرید نرخ ارز با قیمت آزاد با افزایش قیمت محصول مواجه می شویم و در اینجا نکته ای قابل ذکر  (2

 % است . 06نرخ محصول حداکثر  است که : با توجه به مصوبه تنظیم بازار افزایش قیمت

 جناب آقای زارعی )نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و مدیر عامل محترم شرکت ذوب ریزان( :

( بنده چند ماه است بدنبال وارد کردن مواد اولیه ای هستم که در داخل کشور وجود ندارد و تا 0اظهار نمودند :  

کنون موفق به دریافت آن نشده ام اما افرادی که از واسطه ها استفاده کرده اند توانسته اند واردات خود را انجام 

 معضلی است دهند بنابراین واسطه گری در امر دریافت ارز خود 

میلیون تومانی از دولت دارم  006( اداره جات دردسر برای تولید کننده شده اند به عنوان مثال بنده معوقه 2

به دولت  "که هنوز موفق به دریافت آن نشده ام اما هزینه مالیات و تأمین اجتماعی و ... خود را سریعا

 پرداخت نموده ام . 

عتگران با این وضع و سرگردانی امیدی به آینده ندارند افزودند : ما باید صنعتگران وی در ادامه با اظهار اینکه : صن

 شاخص را شناسایی نموده و در اولویت امر به آن ها رسیدگی نماییم .

  جناب آقای خزایی ) عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیر عامل شرکت کشت و صنعت خزل ( :

( و هگزان ما چند برابر شده است اما قیمت روغن تولید Preformت مواد اولیه ، پریفورم )( قیم0اظهار نمودند : 

 شده در کارخانه ما )روغن نگین نهاوند( افزایش پیدا نکرده است 

 (با نبود مواد اولیه در فروش کاالی خود ضرر می کنیم 2

 جناب آقای طاووسی )مدیر عامل محترم شرکت پترونیوار( :

بیان نمودند : ما در واحد پترونیوار تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تولید می کنیم و جزء 

می باشیم ؛ خیلی از افراد در استان ما با واحد پترونیوار آشنایی نداشته و استان همدان  HIGHTECصنایع 

شاه توجه بیشتری به واحد ما دارد و اظهار توجه کمتری نسبت به واحد ما داشته در صورتی که استان کرمان

 نمودند :

 مواد اولیه و تجهیزات  واحد ما وارداتی است و در صورت نبودن ارز به مشکل برمی خوریم  "عمدتا (0

ما تولید کنندگان باید بدنبال دغدغه تولید و افزایش کیفیت باشیم نه اینکه بدنبال مسائل اداری و ارزی  (2

 باشیم 
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 دست )رییس محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان همدان ( :جناب آقای زبر

 2( را عمل نکرده و با اینکه برج 00از استاندار درخواست پیگیری این موضوع را شدند که بانک ها بند )و( تبصره )

   از طریق بانک مرکزی ابالغ شده است بانک ها اظهار می کنند که بدست آن ها نرسیده است

 جناب آقای نیکبخت )استاندار محترم همدان( :

ضمن تشکر از پیگیری های جناب آقای زبردست و اینکه موجبات فراهم شدن این جلسه شدند تصریح نمودند : 

اتاق بازرگانی همدان هم اکنون از فعال ترین اتاق های بازرگانی کشور می باشد و افزودند : اکثر مشکالت ارزی ما 

کشور است و دولت در این شرایط بد باید تصمیم گیری نماید و تصمیماتی که از جانب دولت اتخاذ مربوط به کل 

می گردد در شرایط بحرانی کشور است و وجود ناهماهنگی داخلی و تهدیدات خارجی موجب ایجاد مشکالت شده 

ین شرایط دولت باید ارز دولتی است ؛ بسته ای که بانک مرکزی ارائه نموده در این شرایط فعلی مناسب بوده و در ا

را برای کاالهای اساسی و نیازهای اصلی مردم اختصاص دهد ؛ نوسانات قیمت ها باعث ایجاد رانت و سوء استفاده 

هایی گردید ؛ سران سه قوه در این خصوص و موارد ارزی جلسات متعددی گذاشته و به صورت جدی پیگیری می 

 کنند 

ارعی ادامه دادند : ما باید واحد های شاخص خود را در اهمیت امر قرار داده وی طبق اظهارات جناب آقای ز

بمنظور حفظ و صیانت از اشتغال و تولید ، و از سرمایه گذاران جدید نیز استقبال می کنیم و از جناب آقای زارعی 

ه و اظهار داشتند که تا لیست مطالبات دولتی خود را ارائه دهند تا پیگیری کنند زیرا زمان خوبی بودخواستند 

. ایشان افزودند : ما در جلسات ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال بیشترین توجه را به زمان تأمین بودجه است

واحد بزرگ همدان که از طریق مدیران  0مشکالت واحد های موجود اختصاص می دهیم و به پیگیری مشکالت 

شد اشاره نمودند ؛ منجمله شرکت شیشه همدان و طرحی در عامل کشوری و تماس با آن ها در جلسه دیروز انجام 

 میلیون دالر ارز می خواستند که به صندوق توسعه ملی ارجاع دادیم  06مالیر که 

وی با بیان اینکه استان همدان در حمایت از صنعت پیشتاز است تصریح کردند : براساس اظهار وزارت کار ، استان 

 همدان در پرداخت تسهیالت روستایی و فراگیر موفق به کسب رتبه اول گردید 

ایجاد شده در شغل در استان همدان  00666وی طبق اعالم مرکز آمار ایران بیان نمودند : در طی این یکساله 

شغل بود و این اختالف بر اساس اظهار مرکز آمار حاکی از آن است که برخی از  06666صورتی که آمار استان 

 آمار در سامانه ثبت نشده است و مرکز آمار بصورت میدانی آمار را بررسی کرده است . 

مورد پیگیری شده و در هفته گذشته ( بیان نمودند : که این 00جناب آقای استاندار در خصوص بند )و( تبصره )



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 8 از 7

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

نامه ای مکتوب ارسال گردید و متوجه شدیم که  بانک ها حق دارند که می گویند به آن ها ابالغ نشده است چون 

روی آن نظر داشته و  "اظهار می کنند که ابالغیه از مجلس برای بانک مرکزی ارسال گردیده اما بانک مرکزی فعال

 نکرده است   هنوز به بانک ها ابالغ 

ایشان از فعالین اقتصادی خواستند که مشکالتشان را چه از لحاظ استانی و چه از لحاظ ملی به خود استاندار اظهار 

کنند تا پیگیری نمایند و پیرو این موضوع تماس فی المجلس با محیط زیست برقرار کرده و مشکل آقای خزایی 

 قرار شد سازمان محیط زیست این مشکل را حل کند)شرکت کشت و صنعت خزل( را عنوان نمودند که 

جناب آقای نیکبخت مقرر کردند که جناب آقای قیاسی و جناب آقای عسگری مشکالت استان را با مشورت از 

جناب آقای زبردست و جناب آقای خورشیدی جمع بندی نموده و در نهایت به جناب آقای دکتر جهانگیری و 

 قتصادی ارجاع نمایند . بانک مرکزی و دو وزارتخانه ا

وی در ادامه در خصوص پیگیری موضوع شرکت فیلتر سرکان عنوان نمودند : جناب آقای پرویز پرستویی با 

همکاری فیلتر سرکان درخواست احداث جایگاه اختصاصی را دارند که از لحاظ زمین و تسهیالت پیگیری کردیم ؛  

نمودند : این شرکت مطالباتی را از ایران خودرو دارند که بنده  ایشان در خصوص شرکت قطعه سازی سینا نیز بیان

ماه خود را از  0طی تماس با مدیر عامل ایران خودرو موضوع را مطرح و پیگیری نموده که قرار شد مطالبات باالی 

 ایران خودرو اخذ نمایند . 

 ایشان در خصوص پیگیری های ملی و برون استانی اشاره ای نمودند به :

مشکل آقای میرابیان )شرکت بتون صنعت بریس( در خصوص طلبی که از شرکت های زیر مجموعه شرکت  (0

 راه آهن دارند و اینکه این موضوع را از طریق شرکت راه آهن پیگیری نموده اند 

   ضامن ایشان شده اند "مشکل آقای زابلی)شرکت قطعه سازان سینا( که شخصا (2

 م اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( :جناب  آقای زبردست )رییس محتر 

 اظهار نمودند : پیگیری های جناب آقای استاندار و زحمات ایشان در خصوص تولید بر هیچ کس پوشیده نیست ؛

 وی در ادامه تأکید نمودند : باید سهم استان در خصوص میزان گشایش در کشور مشخص گردد .

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 8 از 8

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  استان همدان
Hamedan Province Public Private Dialogue 

 : 11/5/71 مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع

 پیگیری مطالبات دولتی
مقرر گردید جناب آقای زارعی )شرکت ذوب ریزان غرب( 

لیست مطالبات دولتی خود را به استاندار ارائه دهند تا ایشان 

 این موضوع را پیگیری نمایند

شرکت ذوب  –استانداری 

 ریزان

پیگیری مسائل ارزی فعالین 

 اقتصادی 

که جناب آقای قیاسی )معاون محترم هماهنگی مقرر گردید 

امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری( و جناب 

آقای عسگری )مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری( مشکالت استان در زمینه مسائل ارزی 

را با مشورت جناب آقای زبردست و جناب آقای خورشیدی 

سط استاندار محترم به جناب آقای دکتر جمع بندی نموده و تو

جهانگیری و بانک مرکزی و دو وزارتخانه اقتصادی ارجاع 

 نمایند .

 –اتاق بازرگانی 

 استانداری

 


