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بنام خدا

هیم
جناب آاقی دکتر پور اربا ی

م
مح کمی
ریاست ترم سیون اقتصادی جلس شورای اسالمی
با سالم
احتراما همان گونه که حضررعاای متتضضرر د ا ااررای ستاسری هرای اظرال نمرام عرامتش مرای کمرواا برنامره هرا

هم رون اظرال

نمام بانک ا عوساه بازاا سرما ها عوساه و عامتق برازاا برده وعررو ب ابهااهرای نرو ش مرای مروا عواره ترراا گردتره انرده ا ا امره همرتش

ستاسری هررا صننن ت لینینن
ستاسررت و حمررا ت

نترره برره نروم مررد نمررر ستاسرری گر ااان و برنامرره ا ررهان اتت ررا ی کمروا تررراا گردترره اسرریه ا بتررته

ررروک از اکررو ا تررانون سررامانده و حما رری از عویتررد و مرارره متررکش و  ،ررتش نامرره اارا رر ،ن ا برنامرره هررای

نوسررازی ناوگرران حمررل و ناررل و اررا وه ا

ررو او هررای درسررو و سررا ر برنامرره هررای عررامتش ععدتررهاس مارردن و سررا تمان

ظاای یته اگ ا حما ری از عویترد و کراا،در ا و عضر را عااارا اشراا شرد اسریه بب روم ا ببر
یته اگ ک از ابهااهای عرامتش مرای عویترد و مراره ماردر شرد انرده کمتترتون مضتررم اتت را ی مع ر
های مع

مترکش ظرراحتا شررکی هرای
و هم ارتش مرکره ورشوه

شواای اسالم نتره انعمرش م ر یته ارگ ا رران اا از ماا راس و عواره رو مضرروم نترا ته و همرواا ا نمرر رواه هرا و

ا ادی اطالماس با ا ش انعمش عاامل اشرته انرده نار
هموان م

برره نار

انکراا ناور ر شررکی هرای یته ارگ ا عضر را عااارا برر کتر ووشرتد نتتریه

انارد کره یته ارگ کر از موامرل م ررع واتار مارابا مرای اسری و ،رراا ارد عروام

اا ه گررا

کمرواهای وتمرردته و

اتت ا های نوظدوا به ا ش ظاای اوز بره اوز بتمرتر مر شرو ه ز ررا سراز و کراا یته ارگ مترتاتما ر ردااان و م ررع کااردگان اا بررای
ر د ااا

ها و کاالهای سررما ه ای عرامتش مرای مر نما رد و بره مترااع

رو ا مارام واگ اانرد ااا ر ظراهر مر شرو و ا طرو

تراا ا با ممتری مایکتری ااا ر اا ا ا تتراا اا ه ا نتتعره بررای اممرا مایکتری ونمرااس برر مم کرر ااا ر واگر اا شرد ااهر اره

نال و انتاا واتا کاال واو نداا ه ا حا حاار شررکی هرای یته ارگ ا ا رران کره برا مجنو انانونو ر رسنمو باننک مرکنن
داایتی م کاارد سری بره گر تران ممرکالع هترتاد کره اا اا بررای عرداوم داایتری ،نران نراهمواا کرر اسریه ا ا اعرا ت رد واو بره
عمام ممرکالس و ارای

هرای دا ر یته ارگ ا ا رران نرداا ه ز ررا براسر هرای عب

ار ان اسی و تطاا کمتترتون اتت را ی و مرکره ورشوه

هرای مع ر

ر ،سرتص شااسر ا رش ظراای ا کمروا ا

اا ا ار ران ترراا رواهت ا و مه رد امتاران واهرد برو اگرر از

اهامو های ،ن معمومه مضترم نته بر وا اا شو ه

ا ا اعررا ت ررد از ع ررد ا اوترراس اااباررای وررر ا تش برره ممررکل عنندم اعمنناا م افیننت خنندمال ر ت ننهیالل شننرکت یننا
لینین

ا مالیال بر ار ش افنرده اسیه بره اغر ور گترری هرا ا مر اکراس و نامره نوراای هرای درراوان ا ا رش ااعتراه ا متاسر انه
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عا کاون ا ش ماادتی کره ا بارد  11از مرا  12ترانون مایتراس برر اازف ادرهو بره ظرراحی بررای ت نهیالل مسس نال اعابنار
مجا ا نمر گردته شد اسی؛ برای عتدتالس شرکی های یته اگ موا ممل تراا نم گتر ه
ا باد ایف از مرا  10ترانون وروی وبرانک کمرواا بانرا مرکرهی متر و عامرت و ااررای ستاسری وروی و امتتراای اسریه برر همرتش

اساس ا معوز ظا ا از سروی بانرا مرکرهی بره شررکی هرای یته ارگا مامرا ترانون ظردوا ا رش معروز اا انانون پنولو ر بنان و
کشور  ،اانون عملیال بنان و بندرن ربنا  ،انانون تنبنیا بنا ار شینر ماشن ل پنولو ر دسناورال مل ینا صنادره ا
سو بانک مرکن ر نهایاا مصوبال شنورا پنوا ر اعابنار ماروان نمرو اسریه حرا سریا ا اعاسری  ،را ا رش معروز نمران
هاررد داایترری امتترراای پغتررر سر ر ور ر ا مم ترراس واسررطه گررری ورروی نتترری  ،ررا نوررا عتاررتا گرا انرره برره رردماس و عترردتالس
شرکی هرای یته ارگ ا مردم اممرا ا رش ماادتری ماعرر بره عضمترل مایتراس مضرامف بره م ررع کاارد ندرا

نبواهرد شرد م ررع

کاارردگان رردماس یته اررگ و ممررتر ان ،ندررا ارره کترران هتررتاد ررانوا هررا ا ظرراحتان کتررص و ک راا ا اانارردگان ررو او هررای کررااا
وتمانکررااان و شرررکی هررای سررا تمان و مارردن ا بتمااسررتان هررا و مراکرره امرران و سررا ر اشرربام حاتا ر و حارروت کرره برررای ااا رره
دماس و عویتداس رو نتراز بره ابرهاا کراا و کراالی سررما ه ای اانرد از ممرتر ان یته ارگ ع ار مر شرونده بررای عوسراه کترص و کراا
ها ی موید و ا،مد زا با د ستاسری هرای بدترو مترتمر دضرای کترص و کراا اا نترا کارت نره ستاسری هرای مضردو کاارد و باز اانرد ه
ا وا رران از اااباررای اسررتدما اا ر

سررتوا درما تررد عررا ا ررش مواررون بررا ررد کااشااسررانه ا کمتتررتون مضترررم اتت ررا ی مع ر

مرروا

براس تراا گردته و امتد اسری سرازمان مضتررم امروا مایتراع کمروا برا عمترا بره ترانون از عضرتتا حارو شررکی هرای یته ارگ ااای
معوز ا وگتری نما ده
با آرزوی توفیق روز افزون
محمد اهدی موقعی
دبیر کل

-

جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا

-

جناب آقای دکتر میر شجاعیان حسینی معاونت محترم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

-

جناب آقای دکتر تقوی نژاد ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور

-

جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

-

جناب آقای دکتر جاللی ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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