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 همدانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 10:00ساعت خاتمه: 8:00ساعت شروع : 23/12/1400اریخ جلسه:ت 40شماره نشست :
سالن محل نشست: 

 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 

 

  دستور جلسه: عنوان

 1400بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایان آذرماه -1

 بررسی حذف ارز ترجیحی  - 2      

  1400بررسی نقدینگی کل کشور و رابطه آن با تبلیغ بانکها جهت جذب منابع جدید از منابع موجود  -3            

 
 خارج از دستور:عنوان 

 

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

 ظاهر پورمجاهد نماینده استاندار )رئیس شورای استانی( قاسمی فرزادجناب آقای  1

 وفاییمهدی  نماینده  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جناب آقای صیدایی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شانیانجناب آقای  3

 شهسواری نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  تقویجناب آقای  4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یپیمانجناب آقای  5

 قربانفر نماینده مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان شعبانیجناب آقای  6



 

همداناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 
 صورتجلسه و مصوبات  چهلمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدانفرم 

 (خصوصی بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  2

 

 اسماعیل مددی نماینده استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای محمد طوماسی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت و نام خانوادگی نام ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب مجلس ریاست مجمع نمایندگان مفتح جناب آقای 1

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای حاجی بابایی 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 و نام خانوادگی نمایندهنام 

  غایب استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 1

  غایب استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 علی ضمیر نماینده  استان مرکز شهردار حسینیجناب آقای  1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سرکار خانم مرادیه 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 جناب آقای زبردست 1
 مرکز کشنناورزی و معادن صنننایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 استان )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 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 مدیر عامل شرکت بلور الوند جناب آقای فالح 1

  حاضر رئیس انجمن انبوه سازان جناب آقای پارسامهر 2
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  حاضر اتحادیه قنادانرئیس  ارغوان جناب آقای 3

  حاضر مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی 4

  حاضر رئیس اتحادیه درودگران توکلیجناب آقای  5

  حاضر مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی داوود شعبانلو جناب آقای 6

  حاضر مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی 7

 حاضر مدیر عامل شرکت سیمین نورد آقای هراتیجناب  8
 

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

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "کلمه ، "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر کل  دفتر اقتصادی  جناب آقای محمود عسگریان 1

 استانداریمدیر کل جذب سرمایه گذاری  جناب آقای محمود ملکیان 2

 گفتگو شورای دبیرخانه مسئول خورشیدی هادی آقای جناب 3

 بانک ملتمدیر  دلیریجناب آقای  4

 مدیر بانک سپه عسگریجناب آقای  5

 معاون بانک سپه فصولیجناب آقای  6

 مدیر عامل شرکت گاز محبی نظرجناب آقای  7

  معاون اداری بانک تجارت بختیاریجناب آقای  8

  مدیر بانک صادرات صفی خانیجناب آقای  9

 کارشناس استانداری بیاتیجناب آقای  10

 کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو  سرکار خانم سمیه صادقی 11
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 مشروح  مذاکرات

. جلسه رأس گزار گردید بر صبح  10:00الی  8:00از ساعت  1400ماه  اسفند  23دوشنبه در روز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  چهلمین

رگانی و دبیر محترم شورای گفتگوی آغاز گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای زبردست ریاست محترم اتاق بازاتی از قران کریم با تالوت آی  8:00ساعت 

دمت کلیه فعالین یر مقدم خخمعاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری و  –عرض تشکر از آقای پورمجاهد دولت و بخش خصوصی ضمن 

 بازرگانی و تشکر و قدردانی نمودند . اقتصادی ، مدیران دولتی و اعضا هیات نمایندگان اتاق 

 1400دستور جلسه اول : بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایان آذرماه 

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

ش ضمن تشکر از حضور جناب آقای پورمجاهد  معاونت محترم امور اقتصادی استانداری و جناب آقای زبردست دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخ

کل و مدیران محترم بانکها و اعضاء دائمی شورای گفتگو پیشاپیش ضمن خصوصی اتاق بازرگانی همدان و تشکر از حضور مدیران سازمان نهاد ادارات 

حضور همه ی بزرگواران جلسه و ابراز امیدواری برای سالی پر بار توأم با صحت ،  1401تبریک میالد مسعود ولی عصر )عج( و تبریک فرارسیدن سال 

در جهت به ثمر رسیدن اهداف دولت محترم جناب آقای دکتر رئیسی در سال  سالمتی و موفقیت و انشاهلل عبور از مسائل و مشکالت پیش رو و تالش

  1401در سال  %8جدید و کاهش تورم و افزایش تولید و رسیدن به رشد اقتصادی 

 دستور جلسه بشرح ذیل آغاز میکنیم .  3چهلمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را با 

 1400به آذرماه  1399وشش کمیسیون هماهنگی بانکها در سال بررسی عملکرد بانکهای تحت پ

 )ارقام به میلیارد (

 درصد افزایش مبلغ افزایش 1400مانده منابع پایان آذر  ماه  1399مانده منابع پایان سال  ردیف

1 537/289 631/380 094/91 5/31 

و بانک قرض الحسنه مهر  2/63و پست بانک  2/4باالترین مبلغ بانک صادرات  379/13بانک ملی  – 001/14بانک صادرات  – 698/22 بانک سپه 

 باالترین درصد رشد  1/62ایران 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 1400آذرماه پایان  مانده مصارف 1399مانده کل مصارف در پایان سال ردیف

1 245760 400/321 75640 8/30 

 

 درصد افزایش مبلغ افزایش 1400مانده خالص تسهیالت پایان آذر ماه  1399تسهیالت پایان سال مانده خالص  ردیف

1 088/197 148/262 65060 33 % 
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ارد ریال نسبت مصارف به منابع استان میلی 400/321میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان  631/380در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان  

 میباشد .  4/84

ریال نسبت مصارف به منابع میلیارد  148/262میلیارد ریال به مانده خالص تسهیالت به میزان   631/380ه آخرین عملکرد منابع به میزان در مقایس

% میباشد که در این زمینه بانکهای استان  از  64%  میباشد و قابل توجه اینکه نسبت منابع و مصارف کشور در پایان شهریور ماه حدود  69استان 

 میانگین خالص تسهیالت کشوری فعالیت بیشتری داشته اند .  

  1400تا پایان آذرماه  1399مقایسه میزان تسهیالت اعطائی به تفکیک سهم زیربخشهای اقتصادی پایان  سال 

 )ارقام به میلیارد ریال( 

 1400پایان آذرماه  1399سال   

صنعت و  کشاورزی شرح

 معدن

مسکن و 

 ساختمان 

خدمات 

 بازرگانی

صنعت و  کشاورزی کل تسهیالت

 معدن

مسکن و 

 ساختمان

خدمات 

 بازرگانی

کل 

تسه

 یالت

148 558/123 478/51 31630 482/55 088/197 593/89 261/44 245/21 989/41 مبلغ
/26

2 

 100 % 1/47 5/19 % 12 % 2/21 % 100 % 45 % 22 % 11 % 22 درصد
% 

% پائین ترین درصد سهم از کل تسهیالت در زیر بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده  12همانطور که مالحظه میفرمایید بخش صنعت ما به میزان 

% افزایش یابد که هم اکنون  30است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز میتواند بعلت اینکه مهمترین بخش تولید ما محصوالت کشاورزی میباشد تا 

 % همواره رو به رشد میباشد .  1/47%  میباشد اما بخش خدمات و بازرگانی ما  2/21

%  1/2% کاهش و بخش خدمات بازرگانی  5/2% افزایش ، مسکن و ساختمان  1کاهش ، بخش صنعت و معدن  %0/ 8درحال حاضر بخش کشاورزی 

 افزایش نشان میدهد . 

 استان عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استانمقایسه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی 

 میزان افزایش مبلغ افزایش 1400پایان آذرماه  1399سال  شرح

 % 1/13 346/1 643/11 10297 مبلغ
 

%  از مدیران بانکهای  64و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیالت به  4/84به استحضار میرساند ضمن تأیید نسبت مصارف به منابع کل به میزان

عضو کمیسیون کمال تشکر و امتنان را داریم لیکن نسبت به عملکرد در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی و مسکن و ساختمان که بخش اعظم 

مودن زیر ت ها و اشتغال زایی استان را در بردارد بانکها عنایت بیشتری داشته باشند و انتظار داریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از آزاد نفعالی
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هر استانی بخشهای اقتصادی و رویکرد بانکها به بخش خدمات و بازرگانی که جاذبه بیشتری دارد سیاست اعتباری بانک مرکزی بصورت کنترل شده و در 

 مسکن و ساختمان و خدمات بازرگانی تنظیم و اعالم گردد .  -صنعت و معدن  -با توجه به زمینه فعالیتهای بخش خصوصی اعم از کشاورزی 

میلیارد  573/43ه کل تسهیالت به میلیارد ریال و ماند 805/34میلیارد ریال منابع و مانده خالص تسهیالت  110/113اضافه میشود بانک سپه با داشتن 

کمیسیون هماهنگی بانکها  % پایین ترین نسبت تسهیالت در مجموعه بانکهای عضو 5/38% و کل  8/30ریال بترتیب نسبت مصارف به منابع آن خالص 

 را دارد که پیشنهاد میشود در این زمینه تالش بیشتری معمول گردد تا نسبت مصارف به منابع استان افزایش یابد . 

 %1/62بانک قرض الحسنه مهر ایران با رشد   %3/63پست بانک با رشد  %2/64ماه سالجاری بانک صادرات با رشد  9بع در طول مدت منا -1 "ضمنا

میلیارد ریال بیشترین منابع استان را جمع  698/22باالترین درصد رشد منابع را در استان داشته اند البته از نظر حجم منابع بانک سپه با افزایش مبلغ 

 وری نموده است  . آ

باالترین درصد رشد مصارف را  %2/45بانک قرض الحسنه مهر ایران  8/54بانک ملت با  9/54ماه سالجاری بانک تجارت  9مصارف در طول مدت -2

 2/8ل و بانک کشاورزی یا هزار میلیارد ریا 8/8هزار میلیارد ریال بانک ملت با  2/9در استان داشته اند که از نظر حجم مصارف  بانک ملی با افزایش 

 را به خود تخصیص داده اند .  1399تا سال  1400ماهه سال  9میلیارد ریال بیشترین مصارف خالص استان  در 

 : پیشنهاد میشود 

به لحاظ ایجاد محدودیت در اعطای تسهیالت به زیربخشهای خدمات و بازرگانی که بیشترین سهم را از اعطای تسهیالت دارند و اختصاص سهمیه -1

بانک به زیربخشهای مختلف اقتصادی مانند صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن و ساختمان ، خدمات بازرگانی از طرف استانداری محترم مکاتبه ای با 

 رکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد و در آن نامه تأکید بر مشخص نمودن سهم زیربخشهای اقتصادی اعمال گردد . م

زه ی زمانی پیشنهاد میشود بانکهایی که از باالترین حجم منابع برخوردار هستند و نسبت مصارف به منابع آنها از میانگین استان کمتر می باشد طی با -2

 میباشد برسند .  %69ماهه به میانگین اعطای تسهیالت در استان که  شش

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری :  –جناب آقای پورمجاهد 

ایشان ضمن تشکر از تشکیل جلسه و پیگیریهای اتاق بازرگانی و جناب آقای زبردست بیان نمودند که بانک صادرات استان رتبه دوم در منطقه 

مصارف  و معدن سال گذشته در بخش صنعترا بخود اختصاص داده است و بانک ملت ، تجارت و صادرات رویه خوبی را در نظر گرفته اند 

کند و از سازمان صنعت، معدن درصد رسیده است، اضافه کرد: قطعا آمار تا پایان سال افزایش پیدا می 12درصد بود و امسال به  10و  9بانکی 

های پیشرانی در این هاد کشاورزی انتظار تحرک بیشتری وجود دارد چراکه معتقدیم اشتغال پایدار در این دو طرح است و طرحو تجارت و ج

در حوزه زنجیره تولید بخش کشاورزی باید فعالیت بیشتری انجام شود،  باید سیستم بانکی تسهیل شود و سیستم بانکی  .دو حوزه وجود دارد

 .تر شوده دولت و استان روانباید متناسب با برنام

 ریاست اتاق بازرگانی همدان: –زبردست جناب آقای 

در زمینه اشتغال و توسعه پایدار در بخش صنعت و کشاورزی باید تحرک بیشتری انجام شود، اظهار کرد: میانگین کشوری مصارف بانکی در 

 .درصد برسانیم و این بخش را قوت ببخشیم 25تا  20آن را بین درصد است که باید حداقل  12درصد و در استان همدان  30بخش صنعت 

 محترم بانک ملی : معاونت – ملکیان جناب آقای 
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و مطالبات غیر  1/111ه و تسهیالت زودبازد 6/64افزایش یافته است و تسهیالت قرض الحسنه  5/39کل مصارف استان در پایان آذر ماه 

درصد  2/13عدن افزایش و در بخش صنعت و م %3درصد است که نسبت به آذرماه  87بوده است و نسبت مصارف و منابع  6/81جاری 

 صلی را تحلیل نموده است . تگو ارسال نگردیده و شورای گفتگو آمار فکه آمار بهمن ماه هنوز به دبیرخانه شورای گفافزایش داشته است 

 معاونت محترم سازمان جهاد کشاورزی استان: –جناب آقای شهسواری 

امسال سهم منابع ملی بوده است،  ترین منابع از محلهای بخش کشاورزی استفاده شد که عمدهمنبع اعتباری بانکی برای طرح ۱۳در سال جاری از 

میلیارد تومان در استان همدان به متقاضیان پرداخت شد و استان همدان در  ۱۵۳ر از منابع مکانیزاسیون کشاورزی سه هزار میلیارد تومان بوده که کشو

پرونده  ۲۷۱چهار هزار و م بانکی معرفی شده است،هزار میلیارد تومان به سیست ۲۲متقاضی به مبلغ  ۵۹۶هزار و  ۶کشور عملکرد خوبی دارد.در مجموع 

ید فعالیت ن رتبه یک دارد و بعد در تسهیالت رونق تولدر جذب تسهیالت مکانیزاسیوها منجر شده است.میلیارد تومان عقد قرارداد با بانک ۵۱۰به مبلغ 

در رابطه با مبالغ  ضعف دارند ها در زمینه استفاده از منابع استانهای مختلفی شده است.بانکهای پرداختی صرف پروژهدر مجموع رقم خوبی داشته است،

طرح به بانک معرفی  ۹۹میلیارد تومان برای  ۳۴۲استان خوب بوده است.  هایکنند بابیان اینکه عملکرد بانکاده میو منابعی که از اعتبارات ملی استف

تاکنون  ۱۸میلیارد تومان آماده عقد قرارداد است.از محل بند الف تبصره  ۳۱طرح به مبلغ  ۱۱ تومان عقد قرارداد شد،  طرح به ارزش چهار میلیارد ۹شد که 

های ایجادی شده است در رابطه با رونق تولید الزام جدی وجود دارد و منابع معرفی شده صرف پرداخت طرح مصوبه کارگروه داریم،  میلیارد تومان ۷۵۰

 ها ترمز کشیدند.احدهای تولیدی از محل منابع داخلی باشد که بانکو مقرر بود که تسهیالت سرمایه گردش و

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری :  –جناب آقای پورمجاهد 

بعضی از طرحهای بزرگ استان درگیر یک سری مسائل شده مانند استعالم تأمین اجتماعی ، امور مالیاتی که بارها از بانک کشاورزی و 
های نظارتی برای توسعه استان نیاز به مساعدت داریم ضمن اینکه هیچ کس حاضر به انجام کار غیر از دستگاهدیگر تقاضا کردیم .  بانکهای

 کند.شود درحالی که مسائل کوچک تولید را زمین گیر میقانونی نیست و تسریع کردن امور با یک بازدید ممکن می

شود، باید طرح تولیدی آماده داشته باشیم، تصریح تکلیفی یا غیر تکلیفی باز می تسهیالت کی برایوی با تاکید بر اینکه وقتی سامانه بان
اشتغال و رسیدن به رشد  500هزار و  23کنند.ایجاد ها از قبل طرح برای دریافت تسهیالت آماده میها برخی از استانکرد: در حوزه گلخانه

خالف آن ثابت  یر دستگاه اجرایی اطمینان کنیم مگربه مد ننده وباید به تولید ک. ما پیگیر باشیمشود مگر اینکه خود مسیر نمی 7.5اقتصادی 

با بانکهای خصوصی از طریق بازرسی .بیندشود، افزود: بانک خصوصی باید همپای توسعه استان بیاید و اگر نیاید عقوبت این کار را می
با مصوبات پیشنهادی نک های خصوصی داده شده و باید جوابگوی قوه قضائیه باشند . استانداری برخورد حقوقی میشود و تذکر جدی به با

 موافقت میشود و حتما قابل پیگیری و اجرا میباشند . 

 ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت : –شانیان جناب آقای 

ها معرفی شده میلیارد تومان طرح به بانک 476بوده است، میلیارد تومان  300سهمیه صنعت، معدن و تجارت  18ر زمینه تسهیالت تبصره د
میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون  106طرح به مبلغ  12های توسعه تعاون، صنعت و معدن، ملت و آینده طرف قرارداد ما هستند.و بانک

میلیارد  13ت.بانک ملت هفت طرح به مبلغ میلیارد تومان معرفی شده اس 113طرح به مبلغ  14معرفی شده است، به بانک صنعت و معدن 
میلیارد تومان عقد  90با بانک صنعت و معدن میلیارد تومان معرفی شده است.  14تومان معرفی شد، به بانک آینده هم چهار طرح به مبلغ 

خی از واحدهای نیمه تعطیل برای شوند و برها انتخاب میای پروندهها به صورت سلیقهقرارداد صورت و پرداختی انجام شده است، در بانک
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ها با کنند.بانکشوند در حالیکه برخی از واحدها مرتب از تسهیالت استفاده میشوند اما موفق به دریافت نمیدریافت تسهیالت معرفی می
ر دیده شوند.در زمینه تر بیشت، باید واحدهای تولیدی کوچک شوند انتخابی برخورد نکنندواحدهایی که برای دریافت تسهیالت معرفی می

 میلیون تومان در هفته اخیر مصوبه داشتیم و روند رو به رشد بوده است. 500تسهیالت روستایی ورود کردیم، دو میلیارد و 

تواند جذب را جدی بگیرد، از طریق این طرح استان می STFبرای اینکه استان همدان سال آینده در زمینه تسهیالت جلو بیفتد باید طرح  
های مختلف منوط به ای است و در رابطه با خرید مواد اولیه در حلقهدر رابطه با تامین مالی زنجیره STFنابع بیشتری داشته باشد.طرح م

ها و بخش خصوصی در زمینه تامین مالی های بعدی خواهد بود.اگر بانکپرداخت آن از طریق بانک و حلقه صدور فاکتور الکترونیکی است،
توانیم جذب منابع داشته باشیم، در سازمان صنعت،معدن و تجارت واحدهای تعطیل و نیمه ودتر اقدام و تبادل کنند، بیشتر میای ززنجیره

 سال آینده ارائه خواهد شد.در های جدیدی ند و طرحه اتعطیل پایش شد

 بررسی حذف ارز ترجیحی -دستور جلسه دوم

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

مصوب گردیده و این موضوع  1401با عنایت به حذف ارز ترجیحی که با اکثریت آراء نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی در بودجه سال 
از بال تکلیفی قیمت ارز چند نرخی رها میسازد و از منظر فعالین اقتصادی  که باعث تک نرخی شدن قیمت ارز در کشور میگردد و تمامی آحاد جامعه را

یحی از طریق نیز مورد تأیید می باشد لذا به نظر میرسد در کوتاه مدت مشکالتی را ایجاد نماید که الزم است از طریق متولیان امر مسائل حذف ارز ترج
جمله مشکالتی که می توان در پیش رو داشت افزایش قیمت کاالهای اساسی به وسیله افراد  رسانه های ملی و استانی و جراید شفاف سازی گردد ، از

 سودجو و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه و فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی در جهت تأمین سرمایه در گردش آنان اشاره نمود .

 پیشنهاد میشود :

 دهک پایین جامعه آسیب پذیر که یا بصورت نقدی یا کاالبرگ الکترونیکی انجام پذیرد .قطع یارانه دهکهای باال و افزایش درآمد پنج  -1 

 جریان برای جلوگیری از افزایش قیمتها  کم با محتکران و گران فروشان و ادامهبرخورد تعزیراتی مح-2

 اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی بویژه تولیدکنندگان کاالهای اساسی -3

 اضافی در زنجیره تولید و توزیع کاال از طریق سازمان صمت و جهاد کشاورزیحذف واسطه های -4

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری :  –جناب آقای پورمجاهد 

مابه التفاوت نرخ ارز در رابطه با حذف ارز ترجیحی در کنار آن مبلغ ریالی گذاشته شده که روند، سرمایه گذار میها خود به سمت دیران برخی از بانکم
 را تامین ریالی کنند.

هایی که بعد از حذف ارز ترجیحی به آنها فشار ها برای قسمتوزارت جهاد کشاورزی در استان شود،حذف می 4200ارز  یکسری اقالم از منابع ریالی 
 مدار کارت و صندوق توسعه کشاورزی و ... در نظر گرفته است.هایی مانند داشود، تامین منابع پیش بینی کرده و خط اعتباری گذاشته و برنامهوارد می
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 ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت : –جناب آقای شانیان 

شار شد که دولت با استقراض از بانک مرکزی تورم را کنترل کند،  حدف ارز ترجیحی به صورت کوتاه مدت به مردم فارز ترجیحی منجر به این می

 .هزار میلیارد تومان برای کاالهای اساسی از جمله دارو و گندم یارانه در نظر گرفته است ۱۰۶کند اما دولت د میاقتصادی وار

 معاونت محترم سازمان جهاد کشاورزی استان: –جناب آقای شهسواری 

در بخش کشاورزی تامین اساسی جامعه ایجاد کنند،  هاست که امنیت نسبی در رابطه با تامین کاالهایذف ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه وظیفه دولتح
ماه سال  ۹شود.امسال هشت میلیارد دالر برای ها میمیلیارد دالر اعتبار از منابع ارزی صرف تامین نهاده ۱۰غذا یکی از مسائل حساس است و ساالنه 

یحی رقم بخورد اما دولت تا پایان سال دست نگهداشت و از طرفی هشت مقرر بود در پایان آذر ماه حذف ارز ترجها در نظر گرفته شد، برای تامین نهاده
ماه اول سال تمام شد ولی دولت تامین اعتبار کرد.بعد از حذف ارز ترجیحی ثبات تولید باید  ۶ها در میلیارد دالر اعتبار در نظر گرفته شده برای تامین نهاده
بخش کشاورزی یکی از .شود و باید با تمهیدات تولید کننده را حفظ کنیمشوک جدی مواجه می انجام شود چراکه با حذف ارز ترجیحی تولید کننده با

ت یم، یکی اقناع جامعه نسبت به ضروربرای حذف ارز ترجیحی دو کار کلیدی باید انجام ده ارز ترجیحی بوده است،  های مصرف کنندهمهمترین بخش
شود و دوم اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی ثبات تولید باید انجام شود چراکه با حذف ارز ترجیحی تولید کننده با شوک جدی مواجه می انجام این کار است
 تولید کننده را حفظ کنیم.الزم و باید با تمهیدات 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری :  –جناب آقای پورمجاهد 

یم . با درخواست یک جلسه کنفرانس با وزارت کشاورزی از طرف استانداری داده شده و در حوزه بازرگانی جهاد کشاورزی نیز جلسه ای باید داشته باش
 تمامی مصوبات پیشنهادی این بخش نیز موافقت میشود . 

 1400جذب منابع جدید از منابع موجود بررسی نقدینگی کل کشور و رابطه آن با تبلیغ بانکها جهت  -دستور جلسه سوم 

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

% رشد کرده است  5/40هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با شهریور سال گذشته  4067به مقدار  1400آخرین مانده نقدینگی کشور در شهریورماه 

هزار میلیارد تومان بوده است . با عنایت به  3476هزار میلیارد تومان و در پایان اسفند ماه به  2895به مبلغ  99حجم نقدینگی در شهریور ماه  "توضیحا

داخته اند مبنی بر اعطای بانکها تبلیغات وسیعی راه ان "اینکه حجم نقدینگی و عدم کنترل آن باعث افزایش سریع تقاضا برای کاال و خدمات می باشد اخیرا

ت را با وام در مقابل سپرده های موجود و ایجاد سپرده های جدید که باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می گردد . طبق اطالع واصله بانکها تسهیال

ر نظر گرفته اند گرچه این موضوع افزایش د %18تا   10ماه و سود اینگونه سپرده ها را به صورت ماهیانه و از  60و به مدت  %17الی  2نرخ سود فروش 

منابع اکتسابی توان بانکها را باال می برد و یک نوع استقراض از آحاد جامعه است که باعث باال رفتن حجم تسهیالت دهی بانکها می گردد چنانچه بانکها 

ولیدی از نظر تأمین منابع مرتفع و کشور و استان می تواند جدید را در بخش تولید و اشتغال در زیر بخشهای اقتصادی بکار گیرند مشکالت واحدهای ت

 برسد . 1401در سال  %78و   %8به ترتیب رشد اقتصادی 

به دلیل افزایش حجم  %18الی   10در مقابل سپرده های کوتاه مدت و  مدت دار بخش خصوصی با سود %17پیشنهاد میگردد تبلیغات اعطای وام با سود 

در زیربخشهای   "برای جلوگیری از انباشت نقدینگی بیشتر منابع به دست آمده را صرفا "تورم بیشتر نیز در جامعه خواهد شد مؤکدا نقدینگی کشور که باعث

 صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن و ساختمان تسهیالت اعطا نمایند تا باعث ایجاد اشتغال و تولید و رشد اقتصادی گردد .

 محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری : معاونت  –جناب آقای پورمجاهد 
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ه این مباحث تا حدودی شفاف مصوبه پیشنهادی مربوطه کشوری و ملی میباشد . ریاست جمهوری با بانک مرکزی و بانکهای عامل جلسه ای داشته اند ک

 شده  است . این مصوبات را به شورای ایران ارسال میکنیم و پیگیر موضوع میباشیم . 

اده و و جهت طرح در جلسه آتی دانه شورای گفتگو میخواهم که برای جلسه آتی شورا موضوع صادرات و واردات در استان را مورد بررسی قرار از دبیرخ

 آماده نمایند . 

 صلوات به پایان رسید . با ختم 10:30جلسه راس ساعت 

 

 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

گزارش عملکرد بانکهای استان 

 بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی 

به لحاظ ایجاد محدودیت در اعطای تسهیالت به زیربخشهای خدمات و بازرگانی که مقرر شد 

بیشترین سهم را از اعطای تسهیالت دارند و اختصاص سهمیه به زیربخشهای مختلف اقتصادی 

مانند صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن و ساختمان ، خدمات بازرگانی از طرف استانداری محترم 

رکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد و در آن نامه تأکید بر مکاتبه ای با بانک م

 مشخص نمودن سهم زیربخشهای اقتصادی اعمال گردد . 

کمیسیون 

 هماهنگی بانکها

2 

گزارش عملکرد بانکهای استان 

 بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی

بانکهایی که از باالترین حجم منابع برخوردار هستند و نسبت مصارف به منابع آنها از  مقرر شد

میانگین استان کمتر می باشد طی بازه ی زمانی شش ماهه به میانگین اعطای تسهیالت در استان 

 میباشد برسند .  %69که 

کمیسیون 

 هماهنگی بانکها

3 
برخورد با محتکران و گران فروشان وجود جریان برای جلوگیری از افزایش قیمتها مقرر گردید  بررسی حذف ارز ترجیحی

 تعزیراتی قاطع شود . 

 

  یارانه اختصاص یابد . به واحدهای تولیدی بویژه تولیدکنندگان کاالهای اساسی مقرر گردید  بررسی حذف ارز ترجیحی 4

5 

واسطه های اضافی در زنجیره تولید و توزیع کاال از طریق سازمان صمت و جهاد  مقرر گردید بررسی حذف ارز ترجیحی

 کشاورزی حذف شود . 

 سازمان صمت

جهاد  –

 کشاورزی

 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه

پایین جامعه آسیب پذیر که یا قطع یارانه دهکهای باال و افزایش درآمد پنج دهک  بررسی حذف ارز ترجیحی

 بصورت نقدی یا کاالبرگ الکترونیکی انجام پذیرد .

بررسی نقدینگی کل کشور و رابطه آن با تبلیغ بانکها جهت جذب 

 منابع جدید از منابع موجود

 

در مقابل سپرده های کوتاه مدت و  مدت دار بخش  %17تبلیغات اعطای وام با سود  

به دلیل افزایش حجم نقدینگی کشور که باعث تورم  %18الی   10خصوصی با سود

برای جلوگیری از انباشت نقدینگی بیشتر منابع به  "بیشتر نیز در جامعه خواهد شد مؤکدا
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نعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن و ساختمان در زیربخشهای ص  "دست آمده را صرفا  

 تسهیالت اعطا نمایند تا باعث ایجاد اشتغال و تولید و رشد اقتصادی گردد .

 


