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جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران :
 -یئی

ب مناسب

متور تا بازیتانی تهر ن و تبیر وای گ تگویاگ با بر ز تسلی

یا ساتا یگ سروی وهید ن ما حسهین

(ع) بیان نماتند :ساسی ترین مشکالت بخش خصاصی تی ی بط با مباحث یزگ و ثر ت قن بر سایر مای تجایگ می باوهد.
چنانک ظرف چند ماه تذوو ب تویل صدوی بخشنام ها و تسوای وعمل هاگ موعدت ،مشکالتی تی و یت ت کاال باجات قمد که
منجر ب تأخیر تی فرقیند ترخیص کاال ود.
 طبق قخرین قمای تمرکات تعد ت  140هز ی کانوینر بخاطر تنااض تی بخشنام ها تی تمرکات یسامسائل مرباط ب بند  5بخشنام یزگ توو

س

ک برمبناگ قن فعاالن اوصاتگ باید ماب ووگاوت نهر یز  4200تامهانی ی

ک با قن تشایش عوبای کرته ند بر گ و یت ت بپرت زند و ین تیحاوی س
نیز ابل ز ویوت کاال ،پیش فروش کرته ند و ور یطی باجات قمده ک غله
همچنین ثب

ک بسیایگ ز بنیاه ها نقدینیی ند ینهد و تعهد تگ
قنهان مکهان تهرخیص کاالهایشهان ی ند ینهد و

سگایش هایی تی سال ابل صایت ترفو ک اسموی ز کاالها و یت وده ووی اسم

تاج ب ممناعی

کرته و عمده تهرین یهن

تییرگ تی ی ه س

 1400الم کاال ،مکان ترخیص وجات ند یت و جزو کاالهاگ ممناع عال وده س  .وبو توو

گ ی صاتی کرت تا فعاالن اوصاتگ بوا نند ین مبلغ ماب ووگاوت ی بصایت اساط پرت خ

که بها
بخشهنام

کنند ووی بروکر سی یهن فرقینهد

نیز باعث سرتیتمی و تأخیر تی ترخیص کاالهاگ و یته ب تمرکات وده س .
 تبیر متور وای گ تگویاگ سوان با وایه ب پیییرگ هاگ موعدت و نقدهاگ سازنده تا تهر ن بعنا ن بخش خصاصی و طرحماضاع تی جلس تذوو وای گ تگویا تی حضای یئی
تمرک و سوگاته ز ظرفی

کل متور تمرک جمههایگ سهالمی یهر ن و همچنهین تالوههاگ

هاگ اانانی خات بر گ بهبات وضعی

ماجات ،بیان ت ووند :بها صهدوی تصهایبنام هیهأت وزیهر ن

تیخصاص ترخیص ما ت ووی  ،خاوبخوان کایخانجات تاویدگ ز نظر تسورسی ب ما ت ووی و تأمین نیاز کاالههاگ عمهامی
وهروند ن ب ور یط عاتگ برتشو س  .مشایت و نظرخا هی توو

ز بخش خصاصی و تا بازیتهانی پهیش ز هرتانه

تصمیم تیرگ تیخصاص بنیاههاگ اوصاتگ و بالغ مصابات ،ضرویگ ب نظر می یسد.
 یئیفرص

متور تا بازیتانی تهر ن تی ت م جلس بیان ت ووند :می تا ن ین تهدید یجاتوده ی ب فرص
بسیای خابی س

تا بر گ تاسع صاتی ت برنام ییزگ وات .با تاج ب فهز یش ایمه

تبهدیل کهرت .کنهان

یز مهی تها ن صهاتی ت به

کشایهایی نظیر عر  ،ترکی  ،فغانسوان و پاکسوان ی یونق بخشید مشروط ب قنک بوا نیم تاوید و صاتی ت ی تسهیل کنیم.
 -یشان فزوتند :توو

باید با تدبیر بیشور و پشوا ن کای کایوناسی تصمیم تیرگ و بخشنام ها و تسهوای وعمل ههایی ی صهاتی

کند تا ینیان مشکالت پیش نیاید ،تا تهر ن بر گ کمک ب توو

و سایر اا بر گ حل مسائل کنهانی و کهاهش مشهکالت

قماتتی الز ی ت یت
مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای حاجی پور:
و کای تا بازیتانی تهر ن تی مایت بند  4تسوای جلس تگوند :صدوی بخشنام ههاگ موعهدتو مونهااض و

 -معاون متور کس

بعضاً مبهم تیطی ماههاگ تذوو تی خصاص سیاسوهاگ یزگ کشای ک ز طرف توو

و بانک مرکزگ صاتیوهد ،مشهکالت

عدیده گ ی بر سر ی ه تجای کشای و بخصاص تی بخش تاوید بلتاظ نیاز ب ما ت وویه و کاالههاگ و سهط گ باجهاتقویت.
مطاوب ماب ووگاوت نر

تما وده متصاالت ی فز یش ت ته و ین فز یش ایم

یز ،ایم

ها تی نوهاگ زنجیره ب مصهرف

کنندتان نهایی منوقل خا هد ود.
 یشان تی ت م سخنان خات فزوتند :مشکالت ناوی ز کمبات نقدینیی ،عد صرف اوصاتگ ار یت تهاگ منااصه گ که اهبالنجا ت ته باتند ،ار یت تهاگ پیش فروش و همچنین ورک
قبگا و ز ین تس

توووی مانند ورک

هاگ پیمانکایگ ک کاالهایی ی بر گ ب کایتیرگ تی پروژه ههاگ

و یت کرته باتند با مشکل ما ج کرته  ،بطاییک چندگ پیش تی ین ی بط با عوهر

تعد تگ ز تجایگ ک تی ثر ین بخشنام ها و بخصاص بند  5تصایبنام هیات وزیر ن با مشکل یوبرو وهده باتنهد ،ما جه
ودیم و مروز بناب تسوای ییاس

تا تهر ن ز نمایندتان ین فعاالن اوصاتگ تعات کرتیم تا تی ین نشس

حضای ت وهو

باوند و تی مایت مسائل و مشکالتی ک ما ج وده ند بطای مشخص و صریح تی ین جمع ی ئ نمایند .نوظهای مها و بخهش
خصاصی ینس
قتی تی توو

ک با ونیدن ین مسائل بخشی ز مشکالت حل وات و تی قینده واهد ثبات بیشورگ تی برنام ییهزگ ههاگ

باویم

آقای فرجوند:
 -یشان ب نمایندتی ز فعاالن اوصاتگ معور

ب بند  5تصایبنام هیأت وزیر ن بیان ت ووند :تی ین بند عطف ب ماسبق وهده

وذ ز وتاظ اانانی و حقاای و ورعی ت ی گ مشکل س  .تی ور یطی ک کشهای بها جنهق اوصهاتگ یوبهرو سه  ،فعهاالن
اوصاتگ ب مثاب سرباز ن جنق اوصاتگ هسوند و توو
توو

باید ب ین سرباز ن مهمات بدهد ن ینک پش

با صدوی ین بخشنام تی ور یطی ماب ووگاوت مطاوب می کند ک غل

منابعی ند یند ک بخا هند ماب ووگاوت ی پرت خ

کنند و تت

قنان ی خهاوی کنهد.

قنها کاالگ خهات ی پهیش فهروش کهرته نهد و

هیچ ور یطی نمی تا ننهد ار یت تههایی ی که بهر گ فهروش

بسو ند فسخ کنند .بازیتانان معور
تییاف

تجای و اعی کشای هسوند .تی تذوهو بانکهها ز فعهاالن اوصهاتگ وثیقه  35تیصهدگ

می کرتند ووی کنان تا  70تیصد وثیق مطاوب می کنند.

 -یشان فزوتند :توو

ب تجای تالی پرت خ

نکرته س

بلک یزهایی نظیر یاقن ،قنهم تی بانک کانالن چین پرت خوه نهد که

بر گ تبدیل قن نیز هزین موتمل وده یم .تی صایت صالح ین مصاب  ،ضمن یجات یااب
حجم زیاتگ ز کاال ب کشای ،ایم

بر گ یز ن فرووی ب تویل ویوت

تالی نیز کاهش پید خا هدکرت

جناب آقای قربانی:
 -نماینده متور تییر فعاالن اوصاتگ معور

تی ت م جلس تگوند :فهایغ ز یهن مصهاب  ،مشهکالت ثبه

سهگایش کاالهها،

خوالالت تی ترخیص کاال و مشکالت سواند یت کاال و تااگی ک سازمان سواند یت یجات می کند نیز تی بر بر فعاالن اوصاتگ
ک تی بتث ما ت ووی و بسو هسویم و حوی بر گ جزئی ترین ما یت نیاز ب و یت ت ت ییم .موأسهگان

وجات ت یت .باید پذیرف

ب بازیتانان ب عنا ن فر ت منگع

طل

و ساتجا نیاه می وات و باید ین نیرش تغییر کند

جناب آقای مهندس مرتضوی:
 -یئی

متور خان صنع  ،معدن و تجایت سوان تهر ن با وایه ب سیاسویذ یگ هاگ ووباه توو

سیاسویذ یگ ها حقا مکوسب یعای

تی ور یط کنانی تگوند :تی

نمی وات ،تیهر جاگ تنیا واوی حرکوی ی می خا هند نجا تهند مهلوی ی تینظر مهی

تیرند .ز طرفی توو

تجای ی و ت ی میکند هرچ سرمای ت یند کاال و یت کنند و ز ساگ تییر یکبایه نر یز ی فهز یش ت ته

و ماب ووگاوت تییاف

بر گ صاتی ت تند خرید یگ کرتیم ووهی جهازه صهاتی ت نهد ییم ووهی

می کند .ز طرفی ز بای

ضمانونام هاگ ما ی ب جر تذ وو ند .ز طرفی بر گ هر ثب

سگایش نیاز ب تعد ت زیاتگ مضا ت ییم

 یشان تی ت م فزوتند :تی ور یط کنانی ،کاالهاگ مایت نیاز و حدهاگ تاویدگ ک تاسط تجای و یت کشهای وهده سههرچ زوتتر تی ووای

بایهد

ترخیص ار ی بییرت.

جناب آقای مهندس مقیمی:
 -سواند ی متور تهر ن و یئی

وای گ تگویاگ سوان با وایه ب مباحثی ک تی ین نشس

تاییخ  22فرویتین ماه ،نر یز بر بر  4200تامان مصا

مطرح وده بهات ،بیهان ت وهوند :تی

ود .تی حاوی ک تا پیش ز قن نر یز  3700تامان بات و کاالها تی

ین مقطع با نر  3700تامان ثب سگایش وده باتند ما چ تگاای ی ت ت ک ایم
سگایش وده بات ،ناتهان فز یش پید کرت؟ چیان ود ک ایم

کاالهایی که بها یز  3700تامهان ثبه

خاتیوگ  140میلیان تامانی ،ظرف چند یوز ب  400میلیان

بیذ یید .توو

تامان فز یش پید کرت .مواسگان عده گ ب تنبال ساتهاگ ناموعایف هسوند .خات ی جاگ توو

باید نیازههاگ

 00میلیان نگر ی پاسخ تهد .تر تی قن مقطع با تر ن فروش برخای می ود آلن ین مشکل ی ند وویم و تجّای ،و یتکنندتان و
تاویدکنندتان مواج می ودند ک باید با حاوی سات منطقی کایخات ی نجا بدهند .باز ی ز ساوها پیش ینیان باته و همیش
تی یک تتال یزگ یک طبق یود کرته و تنبال سات غیرموعایف باته س  .یک عده می خا هند صاتاان کای کنند ووی یهک
عده ب تنبال ساتجایی هسوند .مروز کاالهاگ تجای تی خط تاوید نیس

بلک تی نبایک هایی ک وناخو وده نیس

حوکهای

وده س .
 یشان تی ت م فزوتند :باید ین ماضاع ی بپذیریم ک ما تی جنق اوصاتگ تما عیای هسویم و فز یش نهر تالی یها کهاهشیزش پال ب یک سا و همچنین مبلغ پیش پرت خ

تشایش عوبای ز  %10و یها ز  %15به  135تیصهد تی طهال سهاوهاگ

یک ته خیر تکر ی وده س  .تعطیلی کایخانجات نیز ب تویل همین تغییر ت نیز تکر یگ س  ،وبو توو
بر گ ترتش نقدینیی خوصاص ت ته س

یک میلیهایت تالی

ک بخشی ز کمباتها ی تأمین خا هدکرت .ضمناًمشهکل و یتکننهدتانی که بها یز

تعهدگ کاال و یت کرته باتند با پیییرگ هایی ک نجا ترف

خاوبخوان حل ود.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -یئی

متور تا بازیتانی تهر ن با وایه ب فز یش ناتهانی نر یز تگوند :یز ی ب عنا ن یک عل

معلال س

و باید ب تنبال علل فز یش قن باویم .بدهی توو

نباید تید بلک یز یهک

ب بانکهها و پیمانکهای ن ،نوشهای وی بهدون پشهوا ن  ،یوهد

نقدینیی ز  500هز ی میلیایت تامان ب  1600میلیایت تامان ز جمل تالیل فز یش نر یز می باود .توو
موناس

با ف

ایم

ییال ب تدییج ایم

یز ی فز یش می ت ت .فز یش ایم

می بایس

هرسال

خاتیو نیز ب تویل عهال ممناعیه

و یت ت

خاتیو تی سال تذوو باته س .
 -تبیر متور وای گ تگویاگ سوان تی ت م فزوتند :بزیتورین مشکل واوی یجاتود ک توو

وعده ت ت یز  4200تامانی به

هم موقاضیان تعلق می تیرت .کنان عمده تمرکز ما یفع مشکالت تاویدکنندتان و اعی س

ک تی ین ور یط نیاز به تهأمین

نقدینیی ت یند.
 -یشان با تأکید بر وزو و اعی کرتن نر ها بر گ جلاتیرگ ز ساء سوگاته ،تگوند :ااچا سهاخ

و ت یو تی مرزهها فهز یش

یافو بطایگ ک تر هرکسی تی یوز تو تاون بنزین ب قن ساگ مرز ببرت و بگروود حدوت  000ههز ی تامهان سهات مهی بهرت.
توو

با و اعی کرتن نر ها و تخصیص یای ن ها ب صهایت هدفمنهد مهی تا نهد ز ینیانه سهاء سهوگاته هها جلهاتیرگ

بعمل قویته ضمن ینک ایم

ها نیز کاهش پید خا هدکرت

جناب آقای مهندس ظهیری:
 مشاوی متور یئیتیخا س

تا تهر ن با وایه ب پلمپ نبای ما ت ووی برخی ز کایخانجات تاویدگ ب نا مبایزه با حوکای

کرتند؛ نهاتهاگ ذیربط ز پلمپ نبای ما ت ووی ک ما ت ماجات تی قن بر گ خانا ی اابل مصرف نیس

خاتت یگ

کنند

جناب آقای دکتر ریاحی:
 عضا متور هیأت نمایندتان تا تهر ن با وایه ب متماو هاگ پالسما ک نیاز ب نیهد یگ تی ور یط خاص ت یند و تأخیرتی ترخیص قنها باعث فسات متماو می وات بیان ت ووند :پالسماگ خان تاسط سازمان نوقال خان و ورک
قویگ و جه
یایو س

تبدیل ب فرقویته ب قومان یسال می وات و سپ
ک حدوت  50میلیان یایو ب ورک

تماگ  -25تیج می باود ک تر ظرف  24ساع
سرتخان ف

خصاصی جمع

ب یر ن عاتت ت ته می وات .یزش ین ت یوها  150میلیان

یوپایی تسومزت ت ته وده س  .ور یط نیهد یگ وحمل ین فرقویته تی
ترخیص نشاند ،فاسدخا هندود و تر ظرف  10تایق تو تیج تما گ

پید کند تییر اابل سوگاته نیسوند .موأسگان طی یوز تذوو مقر یتی مبنی بر خذ تعهد و تضمین جه

بازترت ندن یز ین کاال ظرف مدت تو ماه ،وضع ترتیده ک ترخیص ین متماو ی با مشکل یوبرو کرته س .
 -نام گ با مضاء سواند ی متور تهر ن سریعاً بر گ سرپرس

متور وز یت اوصات و ت ی یی جه

ترخیص هرچ سریعور ین

تو متماو تی جلس تهی و یسال ترتید

جناب آقای دکتر نجفی عرب:
 -یئی

متور کمیسیان اوصات سالم

تا بازیتانی تهر ن تز یوی تیخصاص صنع

ت یو و تجهیز ت پزوکی ب ورح زیر

ی ئ نماتند:
 تامین ت یو و تجهیز ت پزوکی بر گ کشای حدوت  3/0میلیایت تالی هزین ت یت ک  2میلیایت تالی قن ب ت یو و  1/0میلیایت تالیب تجهیز ت پزوکی خوصاص ت یت .تی ین میان ،ت یوهاگ ساخو وده 17 ،تیصد نیاز کشای ی تامین میکند ک یز یهن 17
تیصد ب  750تا  000میلیان تالی مییسد .چیزگ حدوت یک میلیایت تالی و یت ت ت ییم
 ورک هاگ ت یوسازگ ما ت ووی مایت نیاز خات ی عمدتاً ز چین و هند و یت میکنند و زنجیره تاوید ب یک سرگ ما ت تییهرز جمل حالل ها نیاز ت یت .بر گ تاوید ت یو حدوت  140وی  150ورک

ت یوسازگ تی کشای وجات ت یت ک بخش زیهاتگ تی

سوان وبرز و تهر ن مسوقر هسوند .ین کایخانجات ز تذوو تیتیر مشکالت ناوی ز نظا ایمویذ یگ توووی باتند .تی و اهع
هم نظا ایمویذ یگ تی تس

توو

خرید ی صلی ین ت یوهاس  .ضمن ین ک توو

س  ،هم توو

ی هم یگا میکند .تیمایت تجهیز ت پزوکی نیز وضعی
 -ییی

کمیسیان اوصات سالم

مطاوبات خات ز ساگ توو

میتهد ک نر تنزیل ین وی حدوت  30تیصد س
 -هم زمان با فز یش نر

ب همین منا ل س

تا تهر ن تی ت م با وایه ب مشکالت ین صنع

تذوو  ،با مشکل عد پرت خ

ما ج هسوند .توو

بدهی هاگ خات ب ین ورک

ها وی

تگوند :فعاالن ین صنع

ز تو تا س سال

تی ز گ بدهیهاگ خات ب ورک ها وی

ما سازمان مای ماویاتی هزین ین  30تیصد ی نمیپذیرت.

یز ،کمیسیان ایمویذ یگ وز یت بهد و

ک کنان ب تویل مشکالت ماویاتی ،حسا

خات نقش یتاالتای

ها نشد و نویج ین یوی  ،قن بهات

حاضر ب صالح ایم

تعد تگ ز ورک هاگ پخش ت یو مسدوت وهده سه ؛ چهر که تووه
ی ئ کرته و ین ورک

ها نمیتا نند ین وی

ی نقد کنند و همچنان وهرک

تی ز گ
هها و

کایخانجات با زیانهاگ سنیین ما ج وده بطاییک تی پایان سال تذوو تو کایخان ت یوسازگ یکی تی تههر ن و تییهرگ تی
کرمانشاه تعطیل ودند ک کایخان ت یوسازگ کرمانشاه ت یوهاگ خاص تاوید می کرت
 -تاوید ت یو حد ال ب  30-20جزء نیاز ت یت ک یک جزء قن ماته کویا س

و تی تروه یک کاالیی ار یترفو و بخشههایی ز

قن تی تروه تو ار ی ترفو س  .تی حاوی ک تر ترکیبات ت یوها کامل نباود ،تاویدکننده ااتی ب تاوید ت یوهها نخا ههد بهات
ضمن ینک هزین بسو بندگ  40تیصد نیز فز یش ت وو س  .موأسگان نظا تصمیم تیرگ ووباه س
ک تی ین صنع

و با صهاح

نظر نهی

ت ی گ تجرب هسوند مذ کره نمی وات

 -پیشنهات می وات :ت یو ز فهرس

یز توووی خایج وات بشرطی ک یز مایتنیاز ین صنع

ی بانک مرکزگ پرت خه

کنهد و

تامین نیاز تاویدکنندتان ت یو ب باز ی ثانای و سامان نیما حا و نشات ووی جازه ت وو باویم ز سامان نیما هم سهوگاته کنهیم.
تی ین صایت توو

میتا ند با سوگاته ز ظرفی

بیم ها ز فز یش ایم

ضمن قنک ز ااچا ت یو نیز جلاتیرگ می وات .ز ساگ تییر ایم
کنند و سیسوم بانکی نیز منابع ییاوی صاحبان ین صنع

ت یو بر گ مصهرفکننهده نههایی جلهاتیرگ کنهد.

ها و اعی وات و مطاوبات مها ی نیهز به یوز پرت خه

ی تأمین کند

جناب آقای دکتر شکوهی:
 -یئی

متور تتاتی و یتکنندتان مکمل هاگ ت یوئی با وایه ب تخصیص یز قز ت بر گ مکمل هاگ ت یوئی تگوند :کل حجم

تجایت مکمل ها  250میلیان یایو بیشور نیس  .مکمل ها کاالگ سالم

متای هسوند و تهی ین کاال با یز قز ت باعث تو تا

س بر برگ ایم

مکمل ها وده ضمن ینک  %1ماویات بر یزش فزوته هم وامل می وات .پیشنهات می وات ک ضمن کهاهش
قن بر گ مشورگ مناس

تعرف مکمل ها ماویات بر یزش فزوته ین کاال نیز حذف وات تا ایم

وات .هماهنیی بین یتان ها

بر گ صدوی و جر گ بخشنام ها و تسوای وعمل ها ضرویگ می باود

جناب آقای دکتر ریاحی:
 -نای

یئی

متور کمیسیان اوصات سالم

تا تهر ن و یئی

تتاتی و یتکنندتان ت یو ،ب یکی ز مصاب هاگ سازمان

غذ و ت یو وایه نماتند مبنی بر :و یتکنندتان اال غیر ،بهد ووی و قی یشی ملز هسوند ب ز گ هر الم کاالگ و یت تی ،یک
الم قنر تی کشای تاویدکنند ین تیحاوی س

ک ین کاالها تی حجم کمی مصرف می واند و تاوید کننده ند یند و ین

بخشنام جلاگ و یت ت قنها ی ترفو س

جناب آقای فالح:
 -نای

یئی

متور نجمن ورک

هاگ مهندسی پزوکی با نوقات ز عد پایبندگ توو

عد هماهنیی میان وز یت صنع  ،معدن و تجایت ،وز یت بهد و
و یتکنندتان ین بخش ی با سرتیتمی ما ج کرته و مشخص نیس

ب مشایت با بخش خصاصی تگوند:

و تیمان و بانک مرکزگ بر سر تجهیز ت پزوکی،
ک ینیان کاالها مشمال کد تروه کاالیی هسوند و

کد کاال با یز  4200تامانی و کد با یز قز ت باید تهی وات .ین سرتیتمی باز ی ی تچای کمبات کرته و ورک

هاگ

خصاووی بر گ و یت ت ین تجهیز ت یا ما ت ووی قن خیز برت وو ند

جناب آقای مزینانی:
 -مشاوی حقاای متور مدیرکل ملزومات و تجهیز ت پزوکی وز یت بهد و

و تیمان مشکالت ماجات ی ناوی ز عد

هماهنیی میان تسویاه ها و کایوناسی نباتن تصایبنام ها عال نماتند.

جناب آقای مهندس مقیمی:
 -یئی

متور وای گ تگویاگ سوان ضمن تشکر ز مشایک

منظای یفع مشکالت ماجات تی نجمن ها ،تسویاهها ،توو
تبیرخان وای گ تگنیا جمعبندگ و با مضاء ییاس

عضاء حاضر تی بتث هاگ جلس  ،بیان نماتند :ین جلسات ب
و بخش خصاصی تشکیل می ترتت و تصمیمات جلس تاسط

تا تهر ن بالغ می ترتت .ین تصمیم تیرگ ها ب همین جا خوم نمی

وات بلک تاسط هم مدیر ن کل و یؤسا و تا تا حصال نویج پیییرگ می وات .وذ ماضاعات مطروح تیخصاص ماب
ووگا وت نر

یز و مشکالت ت یو و تجهیز ت پزوکی پ

ز جمعبندگ حوماً ب توو

و وز یتخان هاگ مرباط منعک

خا هدود و پیییرگ خا هیم کرت تا نشا و بوا نیم بسیایگ ز قنها ی حل کنیم
 -سواند ی متور تهر ن با وایه ب تتریم هاگ پیش یو تگوند :همانطای ک می ت نید کشای تی ور یط عاتگ نیس

و ز یوزگ

ک تر مپ ز برجا خایج وده؛ جنق اوصاتگ وروع وده و ما تنها ز طریق همدوی ،همکایگ و جماع ملی و تیک موقابل
بین توو

و تجای می تا نیم تی ین جنق اوصاتگ مافق وایم.

 -یشان تی ت م سخنان خات فزوتند :سهوات تسههیل و یفهع ما نهع تاویهد هگوه گ یکبهای جهه

یسهیدتی به مشهکالت

تاویدکنندتان تشکیل می ترتت و فعاالن عرص تاوید می تا نند تی ین جلسات حضای پید کرته و مشکالت خهات ی مطهرح
کنند .همچنین ،سواند یگ هر هگو یوزهاگ تو ونب ز و حدهاگ تاویدگ وهرسوانهاگ سوان بازتید میکند و تی ین بازتیدها
نیز مشکالت و حدهاگ تاویدگ مایت بریسی ار ی میتیرت ،بنابر ین تاویدکنندتان ز ین ظرفی

نیز میتا نند بهره کس

کنند.

سواند یگ تهر ن تالش میکند ک تی ین ور یط تی کنای تاویدکنندتان باود زیر قنان تأمینکننده نیازهاگ وهروند ن هسوند.

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

مقرر شد طی نامه ای به عنوان وزیر محترم اقتصاد و دارائیی درخصیو
1

دو محموله پالسمای خون به مقصد آلمان که پس از فرآوری ،مجیددا بیه
ایران عودت داده می شود و عمال صادرات محسوب نمی گردد از شیمو

استانداری

*

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

مقرر گردید کاهش تعرفه های گمرکی مکمل های سالمت محور کاهش و
2

*

*

فشار افزایش قیمت را قدری تعدیل نماید.

3

مواد سالمت محور دچار کمبود و یا قاچیاق و خیروج از اسیتانداردهای

*

*

4

را درخصو

*

5

نیاید.

*

وزارت بهداشت و درمان
اتحادیه و انجمن های ذیربط

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 مؤکدا توصیه گردید تا سازمانهای دولتی قبیل از صیدور هیر بخشینامه وبهبود مستمر فضای کسب و کار را رعایت کنند تا مشکالت موجود پییش

اداره مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

فهرست موجود را بطور شفاف اصالح نماید.

الیحه و فهرست گروههای کاالیی و تهیه لوایح قانونی میواد  2و  3قیانون

وزارت بهداشت و درمان
اتحادیه و انجمن های ذیربط

مقرر شد وزارت بهداشت و درمان و وزارت صنعت ،معدن و تجیارت بیا
داروها ،مکمل ها ،تجهیزات و ملزومات پزشکی مشخص و

واردات

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سالمت و بهداشت نگردد.

همکاری انجمن و اتحادیه های ذیربط تکلیف تعرفه های گروه او و دوم

کمیته ماده یک مقررات صادرات و
انجمن و اتحادیه ذیربط

مقرر گردید موضوع تعهد تولید ییک محصیو از مکمیل هیا در مقابیل
واردات محصو دیگر به دلیل عدم تولید در داخل حذف گیردد تیا ایین

وزارت امور اقتصادی و دارائی
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

تعهد صادراتی خارج و تشریفات گمرکی در اسرع وقت انجام شود.

مالیات بر ارزش افزوده این مواد همانند داروهای وارداتی معاف گردد؛ تا

هماهنگ کننده

وزارت بهداشت و درمان

*

بانک مرکزی
نهادهای تصمیم ساز اقتصادی
بخش خصوصی ذیربط در هر تصمیم

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

از آنجا که صدور دستورالعمل و یا بخشنامه ،عطف به ماسبق کردن آن نیه
جایگاه قانونی دارد و نه جایگاه شرعی ،لذا درخواست گردید بمنظور رفع
کلیه مشکالت ناشی از اجرای بند  5بخشینامه شیماره  /33733ت 55333
3

مورخ  1337/55/13این بند بطورکلی حذف گردد و درصیورت لیزوم در
برخی از موارد از صاحب کاال تعهد موضوعی گرفته شود.

معاون او محترم ریاست جمهور
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

وزارت امور اقتصادی و دارائی

درصورت لزوم خسارات وارده به اقتصاد کشور؛ حاصل از صدور بنید 5
مذکور را از نظر اقتصادی می توان برآورد کرد که بیا منیافع میورد نظیر
دولت از اجرای آن بسیار فاصله دارد.

استانداری

از آنجا که در جنگ اقتصادی مهمتیرین رکین رشید و توسیعه؛ همیدلی،
7

همکاری و اجماع ملی و درک متقابل بین دولت و بخش خصوصی است،

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی

*

تهران

مقرر گردید مصوبات این جلسه تا حل مشکل به جد پیگیری گردد.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

مقرر شد کلیه شرکتهای تولیدی از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
8

برای حل مشکالت؛ بدهی های مالیاتی ،بیمه اجتماعی ،بانکی و ...اسیتفاده

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

*

نمایند.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شرکت های تولیدی

با توجه به بازدید رسمی استاندار محترم در معیت کلیه رؤسای سازمانها و
نهادهای دولتی از کارخانجیات در روزهیای دوشینبه (هیر هفتیه از ییک
3

شهرستان) ،شرکتهای تولیدی مستقر در آن شهرستان مشکالت خیود را در
دستور کار این جلسات در فرمانداری آن شهرستان قیرار دهنید و از ایین
ظرفیت استفاده نمایند.

استانداری

*

معاونت کسب و کار اتاق تهران
شرکتهای تولیدی ذیربط

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

مقرر گردید پیشنهادات مندرج در گیزارش جمعبنیدی مشیکالت تولیید،
واردات و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بشرح زیر ،طی نامه ای با امضاء
استاندار محترم برای دولت ،وزارت بهداشیت و درمیان ،وزارت صینعت،
معدن و تجارت ارسا گردد .ضمنا شورای گفتگوی ایران به عنیوان ییک
امر ملّی در اولین جلسه شورا مطرح و مصیوبه آن را جهیت تصیویب در
هیأت وزیران موضوع تبصره  4ماده  12احکام دائمی برنامه ششیم توسیعه
ارسا دارد.
 )1امروز با تصمیم دولت  3/8میلیارد دالر ارز از محل فیروش گیاز بیه
ترکیه قرار است تخصیص یابد و امکان خرید مواد اولییه از اروپیا و
فروشندگان اصلی سهل و آسانتر نماید

استانداری

بنابراین ارز تخصیصی تحت یک برنامه مدوّن و با قید فوریت تسیریع

وزارت بهداشت و درمان

و نیاز ارزی بخش سالمت و بهداشت را فراهم نمایند.
15

 )2تسهیالت مالی با توجه به نیاز شرکت های این صنعت بصورت وییهه
تخصیص یابد
 )3با توجه به مشکالت مالی شیرکتهای داروئیی و تجهییزات پزشیکی،
دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی هیای خیود و همینیین
تأمین منابع این شرکتها اقدام عاجل مبذو دارد
 )4از تعطیلی کارخانجات بنیا بیه هردلیلیی جلیوگیری و از تولیید دارو
حمایت و از سرمایه گذاری های انجام شده حفاظیت و رونید رشید
تولید تقویت گردد
 )5قیمت گذاری علمی و از طریق محاسبه حسابداری صینعتی صیورت
پذیرد ،نه دستوری و در مورد اخیر جبران ضرر و زیان تولید کننده در
بودجه سالیانه دیده شود
 )3مالیات بر ارزش افزوده در بخش دارو و درمان و تجهییزات پزشیکی
همانند داروی ساخته شده وارداتی ،معاف شود و یا از مصرف کننیده
دریافت گردد

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

شرح مصوبات

ردیف

 %75 )7بهای داروی تحویلی نقدا پرداخت شود
 )8از توسعه اقتصاد دولتی که قانون هم تکلیف کرده است پرهیز شیود و
یا اینکه بنگاههای این صنعت را دولت خریداری و خودش اداره ایین
بخش را بعهده بگیرد
 )3کلیه موارد مرتبط با تولید و تأمین دارو و تجهیزات پزشیکی در ییک
گروه مشخص قرار گیرد تا امکان تأمین ارز مورد نییاز بیرای کیاالی
سالمت محور به صورت همزمان برای کلیه اجزاء و اقالم میورد نییاز
فراهم شود
 )15تهاتر اوراق بهادار منتشرشده از سوی بانکها ،دارائی ،بیمه و گمیرک
پذیرفته شود
 )11برای قاچاق دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تدبیر شود
 )12درخصیو

اعتبیارات میدت دار (ییوزانس) محاسیبه نییرخ ارز در

سررسید ،براساس روز گشایش اعتبیار صیورت پیذیرد و از اینگونیه
اعتبارات به دلیل کاهش در قیمت تمام شده حمایت گردد نه جریمه
 )13ضریب مالیاتی از سوی وزارت دارائیی بیا همیاهنگی صیاحبنظران
صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اصالح و تعدیل گردد
 )14باتوجه به محدودیت اقالم داروئی و تجهییزات پزشیکی و داشیتن
بارکد کاال ،پیشنهاد می گردد وزارت بهداشت و درمان با ایجاد سامانه
داروئی کشور از اعالم نیاز تا واردات و تولید و پخش و داروخانه ها
و نسخه پزشکان و همینین تعیین خطوط قرمز موجودی هیا نظیارت
کامل بر بازار دارو را که وظیفه ذاتی وزارتخانه است بر عهیده گییرد.
این برنامه ضمن اینکه امنیت و تنظیم دقیق بازار داروئی کشیور را در
هر زمانی تأمین میی کنید ،مسییر خیروج دارو بیرای قاچیاق را نییز
می تواند شناسائی نماید.
 )15درصورت تأمین و تخصیص کلیه هزینه های مترتبه بر بخش اقتصاد
سالمت از سوی وزارت بهداشت و درمان و صندوق های بیمیه ای و
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تأمین ارز مورد نیاز به ترتیبی که افزایش هزینه برای خانوار را درپیی
نداشته باشد ،می توان ارز بخش اقتصاد سالمت را از گیروه اولوییت
یک خارج کرد .به این ترتیب هم توسعه و رقابت در تولیید و تیأمین
حادث خواهدشد و هم قاچاق منتفی می شود و هم بیماران از کیفییت
مطلوب تولیدات بهره مند خواهند شد
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