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 :جلسه مشروح مذاکرات

درخصوص واردات و صادرات و مقایسه فهرس  کاالهای منتشب تولیدی در ش  ماهه دشس  سال در ابتدای جلسه گزارشی 

توسط جنا  قاای صادای رئی  متتر  سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران و قاای رضایی ثمرین رئی   9317و 9311

 (: خه پیوس )زیر ارائه گردید متتر  اداره خازرگادی خارجی سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران خه شرح 

 هطی ش  ماهت  ،و واردات (خدون احتسا  دف  و تجارت چمدادی) ای صادرات اطعی کاالهای غیردفتی قمار مقدماتی مقایسه -

 25هزار دالر که این رام در مدت مشاخه سال ابت    982میلیون و  22ارزش واردات معادل  خا9317و  9311های  سالدشس  

ارزش صتادرات  . خرخوردار خوده اس درصد رشد منفی  92خوده اس  که در ش  ماهه سالجاری از ر دالر هزا 981میلیون و 

 922میلیتون و   23درصد رشد خه راتم   93هزار دالر در ش  ماهه دشس  سال گذشته خا حدود  414میلیون و  20دیز از رام 

  تتراز تجتاری کشتور در ستال جتاری راتم      همچنتین  . هزار دالر در ش  ماهه دشست  ستال جتاری افتزای  داشتته است       

 میلیتون دالر  4722منفتی   9311در حالی که این شاخص در ش  ماهه دشس  سال  ؛دهد می میلیون دالر را دشان  131 مثب 

 خوده اس 

دالر  341خه میزان  11دالر و در سال  408خه میزان  17میادگین ارزش دالری هرتن کاالی صادراتی در ش  ماهه دشس  سال  -

 11درصد و در ش  ماهه سال  30خه میزان  17در مقایسه ارزش واحد کاالی صادراتی خه کاالی وارداتی در ش  ماهه سال  و

 (دشان دهنده خا  فروشی در صادرات و کاالی ساخته شده در واردات می خاشد)درصد خوده اس   25خه میزان 

همچنتین   ؛درصتد کتاه    5درصتد و   7خه ترتیب معتادل   یارزشای از لتاظ وزدی و  واردات کاالهای واسطه میزان تغییرات -

ای هم از  درصد کاه  و واردات کاالهای سرمایه 27درصد و از لتاظ ارزشی  29واردات کاالهای مصرفی دیز از لتاظ وزدی 

 4روه خش  عمده ای از کاالهای مصرفی در گت  .درصد اف  را تجرخه کرده اس  91درصد و از لتاظ ارزشی  30لتاظ وزدی 

 رشد منفی روخرو خوده ایتم % 92گروه دسب  خه سال گذشته خا  3در جمع این . ارار گرفته که واردات  ممنوع اعال  شده اس 

 (از برنامه% 12با انحراف  31از برنامه و در شش ماهه نخست سال % 14با انحراف  37در شش ماهه نخست سال )

از % 07/99از وزن کاالهای وارداتی از دوع واستطه ای و  % 9/87میزان  9317ش  ماهه دشس  سال  قمارها دشان می دهد در -

دالر، هرتن کاالی مصرفی  9040و همچنین ارزش هرتن کاالی واسطه ای  از دوع سرمایه ای خوده اس % 83/9دوع مصرفی و 



 

 

ات حاکی از قن اس  که ارزش واحد وزن کاالهای متاسب. دالر خرقورد می شود 99351دالر و هرتن کاالی سرمایه ای  2215

ما هرتن کاال را  ) کاه  داشته اس % 11/98کاه  و کاالهای سرمایه ای % 55/21کاه ، کاالهای مصرفی % 78/4واسطه ای 

 دالر و کتاالی  2215دالر و کتاالی مصترفی را هترتن     9040دالر صادر کرده ایم در حالیکه کاالی واسطه ای را هترتن    408

 (می خاشد% 2783و % 512و % 255دالر وارد کرده ایم که خه ترتیب ارزش افزوده هرکدا   99351سرمایه ای را هرتن 

در شت  ماهته دشست  ستال      هستند که کشور مقصد دشس  صادرات چین، عرا ، امارات متتده عرخی، افغادستان، هند پنج -

درصد و  7/33درصد، امارات  5/44درصد، عرا   1/99، دسب  خه مدت مشاخه سال اب ، ارزش صادرات خه چین، حدود 9317

صادرات کشتور واخستته   % 70متأسفاده . اس  داشتهدرصد کاه   4درصد رشد داشته و صادرات خه هند حدود  40افغادستان 

در هرکدا  از این کشورها تغییراتی خوجود خیاید ما خا مشک  جدی در حتوزه صتادرات روخترو    خه این پنج کشور اس  که اگر 

 خواهیم شد

% 97کتاه ، کتره ختا    % 40خا کاه ، امارات متتده عرخی % 4عمده کشورهای طرف معامله واردات خا ایران؛ رتبه اول چین خا  -

 کاه  روخرو خوده ایم% 5کاه  و سایر کشورها خا % 94کاه ، قلمان خا % 2کاه ، هند خا 

درصتد،   27درصتد، ستبزیجات و دباتتات     23درصتد، میتوه    33درصتد، شیرخشت     92واردات خرخی ااال  از جملته دارو   -

در عتین  کاه  روخرو خوده و درصد  32و ادواع الستی  خا  42قالت دساجی  درصد، ماشین 97های خرای  قالت و دستگاه ماشین

 درصدی در واردات مواجه خوده اس  54همراه خا رشد حال کاالهایی دظیر گوشی تلفن 

 هزار دستگاه واردات داشته ایم 93خه میزان  17هزار دستگاه و در دیمه اول سال  45حدود  11در حوزه خودرو در سال  -

ختر  ؛ و مقایسه قن خا متدت مشتاخه ستال ابت      9317قمار ثب  سفارش، واردات و صادرات ک  کاالها طی ش  ماهه اول سال  -

درصد رشد داشته است  خته طتوری کته ارزش      13و  38اسا  قمار ثب  سفارش گروه کاالیی میزان وزن و ارزش خه ترتیب 

درصتد   98حتدود  )دالر / تن 9911خه  17دالر که این عدد در سال  184حدود  9311دالر ثب  سفارش سال / متوسط هر تن

 . افزای  داشته اس ( رشد

 میلیوون تون   5/11قلم کاالی ترخیص شده، به ترتیب حدود  5114وزن و ارزش  در شش ماهه سال جاری مجموع -

درصود کواهش    11و  8/3میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن و ارزش به ترتیوب   5/22و 

 .داشته است

میلیوون تون و    1/51قلم کاالی صادر شده، به ترتیب حودود   3847در شش ماهه سال جاری مجموع وزن و ارزش 

  کواهش  %2/1و  %5/15میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبول در وزن و ارزش بوه ترتیوب     123/23

 داشته است



 

 

میلیارد دالر ثبت سفارش روبرو بودیم و با توجه  53در حوزه تأمین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، اگرچه با  -

، لوذا در شوش ماهوه اول    می باشود ( میلیارد دالر 4ماهانه )میلیارد دالر در سال  52حدود به اینکه برآورد نیاز ارز 

 میلیوارد کمتور از نیواز     11میلیوارد آن توامین شوده و     14شد در حالی که  می میلیارد دالر باید تامین ارز  25معادل 

 که این مسئله موجب واردشدن ضربه مهلکی به تولید شده است بوده است

هزار تن کاالی اساسی خته   930میلیون و  1در حدود  9317در ش  ماهه دشس  سال  ؛واردات کاالهای اساسی در خصوص -

کاه  و خته لتتاظ    درصد 25/9میلیون دالر از گمرکات کشور وارد شده که این میزان خه لتاظ وزدی  171میلیارد و  4ارزش 

 دهد می درصد کاه  دشان  73/4ارزش دالری 

، از الم میزان رسو  کاال خراسا  قمار گمتر   25از این . تعرفه اس  830کاالیی مشمول ارز دولتی شام  گروه  25واردات  -

تتن   92رستو  کترده، گوشت  ارمتز در ستردخاده حتدود        تن 1000هزارتن خردج خارجی ی  درصد قن یعنی حدود  131

 میلیون تون واردات  4از مر  رسو  کرده، هزار تن در گ 14هزار تن کنجاله سویا وارد شده حدود  535ترخیص دشده، از 

تن رسو  کرده، از کودهای شیمیایی خته   3و در حوزه داروهای دامی دزدی  خه  هزار تن در گمرک مانده 223ذرت دامی 

 هزار تن روغن خوراکی ترخیص دشده اس  7هزارو ششصد و چه  تن و  2میزان 

رو  خا اف  روخته  11دسب  خه ش  ماهه  17ک  کشور در ش  ماهه اول میزان تولید خرخی کاالهای منتشب در استان تهران و  -

کننده در هزینه  یکی از مسائ  مهم و تعیین. که تت  تاثیر عوام  مشتلف از جمله، دوسادات درخ ارز رخ داده اس  خوده اس 

ریزی را از این واحتدها گرفتته و در اکثتر     دوساداتی که امکان خردامه. تما  شده واحدهای صنعتی درخ ارز و دوسادات قن اس 

در صنایعی کته دسترستی خیشتتری خته ارز     . شود یجه پایین قمدن توان رااختی قدها میموااع خاعث خاال رفتن هزینه تولید و در دت

ای  ای داردد، افزای  درخ رشد ارز تأثیر کمتری خر کاه  درخ رشد تولید خواهد داش ، اما صتنایعی کته خته ارز مبادلته     مبادله

 .شودد می دسترسی دداردد خا افزای  درخ ارز دچار کاه  شدید تولید 

تعداد دفعات )یا تعدی  ایمتی ( تغییر تولید و اشتغال)ها از دو روش تعدی  مقداری  های تولیدی در واکن  خه تغییر هزینه خنگاه -

در اثر شو  افزای  درخ ارز صنایعی خا دسب  مالکی  خصوصی ختاالتر تولیتد ختود را     .کنند استفاده می( و اددازه تغییر ایم 

تر مالکی  خصوصی  صنایع دارای دسب  پایین. ر هستند تولید خود را افزای  خواهند دادت دهند و صنایعی که دولتی کاه  می

صنایعی که واخستگی کمتری خه واردات مواد اولیته داردتد ختا افتزای      . ادد درخ اشتغال را هم خه میزان خسیار کمتری کاه  داده

تأثیر منفی خترروی تولیتد   یع واخسته خه مواد اولیه خارجی درخ ارز، شاهد افزای  درخ رشد تولید خواهند خود، اما تولید در صنا

 خواهد داش 

 روخترو ختوده است    کتاه   % 40و در استان تهران ختا  % 39 خا دظیر لواز  خادگی در ک  کشور ،تولید در خرخی صنایع منتشب -

کتاه   ) %21شتور منفتی   همچنین درخ رشد تولید چتر  در ک  و (کاه  واردات واسطه ای خه دلی  عد  تأمین ارز مورد دیاز)



 

 

داروی در حوزه  و %38و در استان تهران منفی ( پوس  گوسفند و کاه  واردات مواد اولیه و اسیدهای مورد دیاز این صنع 

و  %8در ک  کشور معادل  ؛که یکی از پتادسی  های مهم استان تهران اس  و تقریباً مقا  اول در تولید را در کشور داریم ادسادی

تولیتد  . مواجته شتده است    ( کاه  واردات مواد اولیه و سایر مواد مورد دیاز این صنع ) کاه  تولید% 99 خادر استان تهران 

  (کاه  واردات اطعات و کاالهتای متورد دیتاز ایتن صتنع      )  %24و در استان تهران  %98در ک  کشور دیز سواری و واد  

 اف  داشته اس 

درصدی و تیو  سواری و کامیون و  43درصدی، تایر خودرو سواری خا کاه   94اتوخو  خا کاه  در حوزه تایر کامیون و  -

 درصدی روخرو خوده ایم 10اتوخو  خا کاه  

را خه عرصه تجارت و واردات کم کنند  فااد صالحی  وزارت صنع ، معدن و تجارت و دول  تصمیم گرفتند که ورود افراد  -

راز اهلی  و صالحی  گیردده کتارت خازرگتادی خطتور مشتتر  ختین ستازمان صتم  و اتتا          تداخیری خرای اح خر این اسا ،

ارزش کت   % 4خازرگادی تهران از طریق کمیته های پایشی صورت گرفته اس  ضمن اینکه از هر واردکننده در خدو ورود کتاال  

ش افزوده دریاف  می شود خناخراین کمتر مالیات خر ارز% 1مالیات خه اضافه % 25متموله خه اضافه مالیات عملکردی که حدود 

 احتمال استفاده از کارت دیگران وجود دارد

وزارتشاده صم ، جهتاد کشتاورزی و وزار خهداشت  و     3ختث تمرکز تأیید ثب  سفارشات ادجا  شده در دفاتر تشصصی در  -

 درمان صورت می گیرد

 :مهندس مقیمیجناب آقای 

رئی  متتر  سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران موضوعاتی را خته شترح   استاددار متتر  تهران درخصوص گزارش  -

 :زیر خیان دموددد

تاجران شده ادد و  ت خنظر می رسد که اتفاای در خازار افتاده و کسادی که خیرون از سیستم تجاری کار می کرددد وارد کار تجار -

کاالهتای واستطه ای وارد    .ثب  سفارش کرده اجازه واردات پیدا کرده است   که هر فردیخه حاشیه کشیده شده ادد و ساخقه  خا

 اس کاالهایی توسط این افراد وارد شده که در خازار خریدار داشته دشده خلکه صرفاً 

چنادکه کتاه  جزیتی در واردات خرختی     خردامه ریزی درستی دداریم؛ وارداتخا دگاهی خه جدول واردات در می یاخیم که در  -

لتذا خایتد در جلستات     .توادس  از کمبود این کاالها در خازار جلوگیری کند می ااال  و افزای  واردات خرخی کاالهای اساسی 

ضمن اینکه رئی  سازمان صم  استان . شورا خرروی اینگوده مسائ  ختث و خررسی شود و خرای دول  مسائ  را تشریح کنیم

و رئی  سازمان جهاد کشاورزی خاید این مسائ  را در وزارتشاده متبوعشان مطرح کنند تا خترای شت  ماهته دو  ستال      تهران

 خردامه ریزی درستی ادجا  شود

در جلسات پیشین شورا که مباحثی  . ختسا  می قید ی  تهدیدخلتاظ ایجاد اشتغال کاه  تولید خودرو و اطعات در تهران  -



 

 

 .دادیتم خه وزارت کشور دیتز ادعکتا    را سازان مطرح شد، این مباحث  ادتظارات خودروسازان و اطعه درخاره ایم  خودرو و

سازان خرگزار کرد و تصمیماتی خرای ح  مشکالت  ای را خا حضور خودروسازان و اطعه دتیجه قدکه وزیر کشور دیز اخیراً جلسه

ن ارز خرای قدان، تسریع تترخیص متواد اولیته خودروستازان از     این صنع  مبنی خر تامین مواد اولیه خودروسازان، تسهی  تامی

گتزارش  )اشتتغال ایتن صتنع  اتشتا  شتد      ای حفظ گمرکات، تامین دقدینگی مورد دیاز خودروسازان و اعمال تداخیر ویژه خر

 (پیوس 

  از سایر دقاط تت  تتاثیر  رسد تولیدکنندگان در تهران خی می ها کاه  یافته اس ، خه دظر  تولید در تهران خی  از سایر استان -

 د امید بر فضای تولید حاکم شودبای ادد و کننده ارار گرفته فضای مایو 

هتای صتنعتی    حاکی از کاه  تولیتد در واحتد   ،گزارش ارائه شده توسط ریی  سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران -

خا توجه خه خازدیدهایی که از شهرستادها خصتورت هفتگتی    اس ، اما وضعی  تولید در صنایع کوچ  و متوسط خزرگ منتشب

هتای ختزرگ    ولیتد در واحتد  خا تمهیدات اددیشیده شده، افت  ت  امید وار  که اشتغال خوده حاکی از افزای  تولید و خعم  قمده،

 جبران شود

و  جمعبندی کرده  دتایج حاصله از جلسات مشتر  خین دستگاههای دولتی و خش  خصوصی درمورد مشکالت مطرح شده را -

 منعک  دماییمخه دول  

 1337/25/11ه مورخ  55133ت /13713بخشنامه شماره  5 بند خصتوص تهران درجلسه گذشته شورای گفتگوی استان در  -

که خر اسا  قن دامه ای خرای معاون اول متتتر  رئتی     در ختث ماخه التفاوت درخ ارز مصوخه ای را گذراددیم  هیأت وزیران

ارسال شد و جنا  قاای دکتر جهادگیری دیز خا استناد خه مصوخه شورای گفتگو دامه ای خترای دولت  فرستتاددد تتا در     جمهور 

 (دامه خه پیوس ) دول  تصمیم گیری شود

 :میر بلوکآقای جناب 

ختا  : واردات گفتنتد خا اشاره خه اهمی  قمارهای وزدی در تراز تجاری صادرات و دخیر متتر  خاده صنع  و معدن استان تهران  -

 توجه خه این دکته که دادسیته مواد متفاوت اس ، گمرکات خاید مواد را خراسا  دادسیته قدها طبقه خندی کنند

کته ایتن تعتداد در     هزار دفر رسیده 51خه اکنون خگیران خیمه خیکاری   تعداد مقرری :گفتندوزارت کار دیز دماینده متتر  در ادامه جلسه 

 هزار دفر افزای  یاخد 70می شود تا پایان سال خه  و پی  خینیه اس  هزار دفر خود 41اب  معادل مدت مشاخه سال 

 :بهرامنمهندس جناب آقای 

خازار ولع خاصی ایجتاد شتده و هتر چته      در: خا اشاره خه عد  توازن در خازار کنودی خیان داشتند خاده معدن ایرانرئی  متتر   -

ها دیز خته ختازار ایتران هجتو  قورددتد       چنادکه اتباع سایر کشور. موجودی کاال در خازار افزای  پیدا کند، ولع خرید وجود دارد



 

 

داشتته   چند دوع ایم  ارز وجتود تا زمادی که . راهکار ح  این مساله افزای  واردات دیس ، خلکه خاید توازن خه خازار خازگردد

 .ولع خرید هم وجود خواهد داش  خاشد،

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

از : خیتان داشتتند   17تراز مثب  صادرات در ش  ماهه دشست  ستال   در راخطه خا  اائم مقا  متتر  دخیر شورای گفتگوی استان -

در سالجاری واردات قدها ممنوع اعتال  شتده،    لیمیلیون دالر واردات داشته ایم و 4013مبلغ  9311الم کاال که در سال  9331

 منفی می شد 9311همادند سال  اگر ممنوعی  دبود تراز تجاری

میلیتون دالر یعنتی اریتب     220میلیون گوشی در سال اس  که خا ثب  سفارش  92دیاز خازار خه گوشی تلفن همراه اریب  :اوالً -

 د ددارد.دشدن پرودده واردکنندگان گوشی رغبتی خرای ثب  سفارش وجدیاز تأمین شده و خقیه دیاز خه دلی  ح   (2/0)دودهم 

از سوی  ماه اس  در گمر  خندر عبا  رسو  کرده و منتظر صدور حکم 5گوشی از واردات سالجاری  100،000تعداد  :ثادیاً -

 خگذاری می گردددادستادی اس ؛ خناخراین خازار مجدداً از طریق ااچا  تأمین و خهای قن دیز خا ارز صرافی ها در

در خازار عرضه و تقاضای کاالها متعادل دیس ، از رئی  متتر  سازمان صم  درخواس  می گردد تا درجلسته خعتدی شتورا     -

الم کاالی مورد دیاز مرد  که واردات قدها ممنوع اعال  شده و در خازار کمبتود داریتم گزارشتی را ارائته      9331تتلیلی خرروی 

 خدهند

هزار حلقته   870که  گزارش شدههزار حلقه ی  میلیون و صد معادل  9315در سال  کامیون و اتوخو  الستی دیاز کشور خه   -

تولید الستی  خترای    مشکالت پی  قمده، تولیدکنندگان، خه دلی. شد می دیز از طریق واردات تامین  خقیهدر کشور تولید شده و 

میلیارد دالر ارز خرای واردات الستی  تشصتیص داده   2/9در عین حال  .را خه سایر تولیدات شیف  کرده ادداتوخو  و کامیون 

میلیتون دالر خترای واردات،    12اکنون امتا  . میلیون دالر اس  700شد که رام تشصیصی خرای ش  ماهه دشس  سال، حدود 

 دیتز  9377و  9373ی هتا  ایتن مستاله در زمتان جنتد و در ستال     ارز مورد دیاز اس   %90تامین ارز شده که این رام کمتر از 

. ماه از سال دیز سپری شده و مشک  همچنان پاخرجاس  7ح  شد اما در مقطع کنودی،  خا مدیری  جمعی و تعام  پدید قمد و

ریالی و هزینه های تعمیترات، اطعتات، ستروی ، الستتی  و      85000کامیون و اتوخو  ی  کاالی سرمایه ای اس  و خا ارز 

اگر این کمبود جبران دشود مشکالت حم  و دق  کاال و مستافران را خته   که  پرداختی تطبیق دمی کند؛هزینه استهال  خا کرایه 

 ددبال خواهد داش 

 :مهندس خوانساریجناب آقای 

خودروستازان اتوی هستتند و از    : کاه  تولید صنع  خودروسازی خیان داشتنداتا  خازرگادی تهران خا اشاره خه  متتر  رئی  -

 و حدود دو سال پی  دول  تصویب کرد که خه مرد  خرای خرید خودرو وا  خدهدپشتواده خوخی خرخوردار می خاشند چنادکه؛ 



 

 

در ماه گذشته شترک   . لذا خاید خه مشکالت خنگاههای کوچ  پرداخ  خراخر شد 90ظرف دو هفته، تقاضا خرای خرید خودرو 

و مصتوخاتی   های غلط دولت   در وااع سیاس  هزار دیرو تعدی  کرده ادد که  2و و شرک  ال جی حدود دیر 9500سامسودد 

 .را درکشور حاکم دموده اس ، این شرایط که هرکدا  دااض یکدیگر اس 

واستته  ایتن خ درخی شدن ارز خوده اس ، ده تنها  رغم قدکه اتا  تهران خارها خواستار ت  خه: دخیر متتر  شورای گفتگو افزوددد -

البتته پت  از    .خود و راد  اجاخ  دشده خلکه اکنون ارز خصورت پنج درخی عرضه می شود و خا ارز پنج درخی خاید منتظر فساد

 .التفاوت درخ ساماده دیما و خازار قزاد دیز خاشیم این خاید در ادتظار مشکالت داشی از ماخه

اگرچته خته ددبتال افتزای  ایمت  ارز،      : خه قثار افزای  ایم  ارز خر صادرات اشاره کترد و گفت    سشنان خود ایشان در ادامه -

اما افزای  ایم  ارز مساله، ادرت مادور صادرکنندگان در خازارهای خارجی را افتزای   . ها در داخ  افزای  یافته اس  ایم 

توادنتد کلیته رابتای ختود را      می گیرد، صادرکنندگان ایرادی هزار تومان ارار  92الی  90دهد و چنادکه ایم  ارز روی درخ  می 

تاثیر این تتوالت چنتین است  کته اگتر در گذشتته واردات پوشتا  داشتتیم اکنتون         . های منطقه خیرون کنند کم از خازار دس 

یکتی از   کترد، اکنتون ایتران خته     هتا، ایمت  ارز را سترکو  دمتی     اگر دول  در این سال. صادرات پوشا  افزای  یافته اس 

 .های خزرگ صادرکننده در منطقه تبدی  شده خود کشور

صدور کتارت  درخصوص مقررات جدیدی که از سوی سازمان صنع ، معدن و تجارت درخصوص  رئی  متتر  اتا  تهران -

ن خا افزودن ی  مرحله جدید خه خوروکراسی دریاف  کارت، مسئوالدی از وزارت صنع ، معد: وضع شده اس  گفتند خازرگادی

این موجب دگرادی در میتان متدیران خواهتد شتد و قدهتا خایتد خته طتور مرتتب خته           . و تجارت خاید اهلی  افراد را تایید کنند

کنند و کستی دیست     می شرک  خزرگ خه اتا  تهران مراجعه  30الی  20دتیجه قدکه روزاده . های دظارتی پاسشگو خاشند دستگاه

البته در زمان جند ستاختاری خته دتا     : د دیز مشکالت ااتصادی وجود داش  افزوددر زمان جن .که مشکالت قدها را ح  کند

رستد، ایتن    می اما اکنون خه دظر . پرداخ  می ستاد خسیج ااتصادی وجود داش  که روزاده مشکالت را رصد کرده و خه ح  قدها 

ود اطمینان و ثبات اس  و اگر تکلیف ارز مساله، دب. شود دهیم ح  دمی می مواردی هم که ما ادعکا  . شود مشکالت رصد دمی

 .شود می روشن شود، خسیاری از مشکالت ح  

ایشان در ادامه سشنان خود خه معاود  متتر  خررسی های ااتصادی اتا  تهران مأموری  داددد تتا ختا رئتی  متتتر  ستازمان       -

 خترای شورای گفتگوی استتان تهتران   ز طریق تا ا کنندهای کنودی تهیه  صنع ، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از کمبود

دامته جداگادته ای در    ،خا استناد خه گزارش قاای دکتتر عیتدیان  ارسال شود و دیز  جمهور معاون اول ریی  ریاس  جمهوری و

 دمایندمورد کمبود الستی  خرای ارسال خه رئی  جمهور تهیه 

 :ملک لو جناب آقای 

 را خته شترح زیتر     گاده ثب  سفارش کاال تا مرحله تترخیص 91گزارش تتلیلی از مراح  امور خادکی اتا  تهران مشاور متتر    -



 

 

استان تهران خه طور کام  مطرح و متورد  گوی گفت العاده شورای  فو   و مقرر شد این گزارش در جلسه (پیوس ) دمودددارائه 

 .خرررسی ارار گیرد

ستپ  خررستی درخواست  و تقستیم کتار       یا خازرگان ادجا  می شتود اختدا ثب  سفارش خا ایم  تعیین شده توسط شرکتها و    -

خواس  خه مرحله دفتاتر هفت  گادته وارد متی شتود کته       ازمان توسعه تجارت مششص شده و درخراسا  تعرفه ها توسط س

هایی که در درخواس  . هرکدا  از این دفاتر خا اواعد دادوشته و مترماده ای که خین خودشان وجوددارد تصمیم گیری می کنند

این مرحله تأیید می شود خه مرحله خعدی راه پیدا می کنند و وزارت صم  خه سازمان توسعه تجارت اعال  خررستی دمتوده و   

در سازمان توسعه تجارت خراسا  لیس  موجود تعیین اولوی  شده و پ  از دریاف  کارمزد و یا خرگته معافیت  خته وزارت    

معرفی شده و سپ  توسط خه متقاضی اعال  و متقاضی دیز گواهی ثب  ستفارش را  صم  خرای خررسی ک  رام ثب  سفارش 

کند و خاد  مرکزی فی  درخواستتی را  خاد  عام  از خاد  مرکزی درخواس  صدور فی  می. خه خاد  عام  اعال  می دماید

ز کمیسیون ارز خه اداره سیاس  ها میلیون یورو خاشد خرای دریاف  مجوز ا 5خررسی می دماید؛ اگر مبلغ فی  درخواستی خاالی 

میلیتون یتورو خاشتد توستط اداره دظتارت ارز خادت         5و مقررات ارزی خاد  مرکزی فرستاده می شود و درصورتیکه کمتر از 

 .مرکزی گواهی ثب  قماری صادر می شود

از طریتق   3و  2اولویت   خرای کاالهای اولوی  اول از طریق سیستم خادکی درخواس  تشصیص ارز می شود و خرای کاالهای 

 .ساماده دیما و صرافی تأمین ارز ادجا  می گردد

 مرحله قن خا خاد  در ارتباط اس  92مرحله اس  که  91ساماده جامع تجارت دارای   -

گروه عملیات در این ساماده جامع تجارت طراحی شده که غیر از مجوزهای ورود و ثب  سفارش که جتزو گتروه عملیتات     5  -

 مرحله خعدی در عملیات ارزی، عملیات گمرکی و عملیات حم  و دق  داخلی و خین المللی ارار می گیرد 92س  تجاری ا

اس  که توسط خازرگان در ساماده سازمان توسعه تجارت ادجا  می شود  مرحله، همان مرحله ثب  سفارش 91 اولین گا  این   -

 خین دو هفته تا دو ماه طول می کشد و طی مراح  دفاتر هف  گاده و تعیین اولوی  اس  که 

دو  پ  از تأیید ثب  سفارش و اولوی  خندی خه مرحله خعدی یعنتی درخواست  تتأمین ارز ارجتاع داده متی شتود و       در گا    -

خازرگان خاید خه خاد  عام  مراجعه کرده و درخواس  تشصیص ارز کند و خاد  عام  این درخواس  را از طریق ساماده ساتا 

 .خه خاد  مرکزی اعال  می کند( ه خین خادکی تت  دظارت خاد  مرکزیساماد)

خعد وارد گا  سو  شده و در این مرحله خاید گواهی ثب  قماری توسط خاد  مرکزی ادجا  شود یعنی خادت  مرکتزی مستئول       -

تجارت کنترل دیگری دتدارد  تهیه قمار واردات و صادرات اس  و در وااع دشان می دهد که تا خاد  مرکزی ثب  دکند ساماده 

 . و دروااع مجری ثب  خاد  مرکزی اس 

دیتز اضتافه تتر خته     % 35در گا  چهار  خاد  خه خازرگان اعال  می کند تا وثائق و تعهدات الز  را خه خاد  خدهد؛ ضمن اینکته     -



 

 

البته دس  ( دردظر گرفته شده اس % 95خرای خرات خدون تعهد دیز )عنوان گارادتی تغییر دوسان درخ ارز خاید وثائق ارائه خدهد 

در خادکها وثیقه ای خا عنوان کاالی زیر کلید وجود دارد کته مالکیت  کتاال     .خادکها خرای گرفتن دوع وثیقه خاز گذاشته شده اس 

 خرای خازرگان و مدیری  قن خا خاد  اس 

 و خا ادجا  این عم  قماده اس  که وارد گا  خعدی شود کندواتی وثائق تأمین شد خاد  از طریق ساتا خه خاد  مرکزی اعال  می   -

خا توجه خه اولوی  خندی کاال، خادکی و یا غیتر ختادکی ختودن     وتوسط خاد  مرکزی ادجا  می شود  که گا  پنجم یعنی خرید ارز  -

از متوارد در ایتن    در خستیاری . ثب  سفارش مششص می شود که خاد  از ساتا یا ساماده دیما و صرافی ها ارز خریداری کنتد 

 مرحله خه دلی  عد  عرضه ارز، درخواس  خرید خا تواف ی  هفته ای مواجه می شود

شده و ارز را از طریق صرافی تأمین می کند و در اختیار خاد  ارار می دهد و خادت    1خاشد وارد گا   3و  2اگر کاال اولوی     -

 هم از طریق ساماده جامع تجارت ادتقال داده می شود دیز از طریق ساماده ساتا خه خاد  مرکزی؛ و خه دیما

 در مرحلتته هفتتتم ارزهتتای پیشتتنهادی از ستتوی افتتراد مشتلتتف و طتترح هتتای مشتلتتف از طریتتق ستتاماده دیمتتا ختته خازرگتتان     -

حلته  پیشنهاد می شود و خازرگان پ  از خررسی پیشنهادات خا تعام  خا خاد  و صرافی از طریق دیما یکتی را ادتشتا  و خته مر   

 خعدی وارد می شود

در گا  هشتم وجه ریالی ارز توافق شده طبق ایم  خازار خریداری شده و توسط خازرگان و توسط ستاماده دیمتا خته صترافی        -

 کند ادتقال پیدا می

ا و ساتا خته  در گا  دهم ارز خریداری شده توسط خازرگان از سوی صرافی خه فروشنده ادتقال پیدا کرده و همچنین از طریق دیم   -

 خاد  مرکزی ادعکا  داده می شود که این مبلغ خه فروشنده ادتقال داده شده اس 

کند که چگوده این مبلغ خاید پرداخ  شود و خرای این کار خادت  عامت  از طریتق صترافی و     حله دهم خاد  مششص میردر م  -

 دهدساماده دیما و ساتا ارز را ادتقال می

ادتقال اسناد حم  خه خاد  اس  که خاد  پ  از تأیید اسناد حم ، از طریق ستاتا خته خادت  مرکتزی اعتال       گا  یازدهم مرحله   -

 کند وصول می

 دمایدخاد  عام  پ  از اعال  دریاف  اسناد دسب  خه ثب  اسناد حم  در ساماده ساتا اادا  می 92در گا    -

 در ساماده جامع تجارت ارجاع داده می شودمنشاء ارز، ثب  و تأیید و خه خازرگان  93در گا    -

 اعالمیه تأمین ارز توسط خاد  عام  صادر و از طریق ساماده جامع تجارت خته ستازمان توستعه تجتارت اعتال        94در مرحله   -

  اس  شده می شود که تأمین ارز ادجا 

 خعد از اینکه ثب  ادجا  شد از طریق ساماده خود اظهاری گمر  خرای ترخیص کاال خه گمر  معرفی می شود   95در گا    -

خاد  عام  از طریق ساماده ساتا خه خاد  مرکزی اعال  می کند که این مبادله و مراحت  ثبت     91در مرحله دهایی یعنی در گا    -



 

 

 صت  و سالم  وارد شد سفارش و ادتقال ارز ادجا  و کاال در

مرحله توسط خاد  ادجا  می گیرد که اگر در هر مرحله اشتباهی پی  خیاید دوخاره این چرخه  خایتد   92همادطور که گفته شد    -

 از اختدا ادجا  شود

مرکزی دتوادد ارز  ماه اس  که اگر خازرگان دتوادد طی این مدت در ساماده دیما ارز تهیه کند و یا خاد  3مدت ثب  سفارش ها    -

حاص  از صادرات را خیاورد و یا صادرکننده حاضر دشود خه ایم  تفاهمی ارز عرضه کند شاید خازرگان هفته ها خاید خه ددبال 

 ارز خگردد

 :راهکارهای پیشنهادی

 (تعهد دول  و در ساماده دیما)تزریق خه مواع ارزهای حاص  از صادرات    -

در ابتال صتادرات خته عترا  و افغادستتان      )ادی در عرا  و افغادستان و خه رسمی  شناختن ارز قدها فعال سازی خاد  های ایر   -

 (صادرکنندگان ریال دریاف  می کنند

 اصالح فرقیند خررسی در دفاتر هف  گاده    -

خترای هتر   )ی  جلوگیری از فرقیندهای تکراری از طریق مدیری  خر تشصیص و تنتوع ارزهتا و کتاه  هزینته ادتقتال و تبتد         -

 (اصالحی خاید چرخه را از اختدا شروع کرد

 تسهی  در اخذ وثائق خادکی   -

 توسعه پیمان های پولی دوجادبه و خازارهای منطقه ای   -

 وی -پی -پیگیری و توسعه ارتباطات خادکی خا اتتادیه اروپا و راه اددازی ساماده ا    -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تهران استانجلسه شورای گفتگوی  پنجاهمینمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

نتایج حاصله از جلسات مشترک بخش خصوصوی و دسوتگاههای دولتوی    

درخصوص مشکالت مطور  شوده ثبوت سوفارش توا تسوویه تعهودات        

واردکننده، جمعبندی و طی نامه ای بوا امضواء ریاسوت محتورم شوورای      

 برای ریاست محترم جمهور ارسال گرددگفتگوی استان تهران 

* * 

جناب آقای مهندس صادقی ریاست محترم 

 سازمان صمت استان

مشاور محترم  جناب آقای ملک لو

 اموربانکی اتاق بازرگانی تهران

 دبیرخانه شورای گفتگو

2 

عرضوه و   تعادل گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم

و درنتیجوه کواهش تولیود و     بخوش تولیود  ی مواد اولیه و نیازهای تقاضا

 عواقب آن؛ جمعبندی و برای دولت ارسال گردد
*  

جناب آقای مهندس صادقی ریاست محترم 

 سازمان صمت استان

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی 

 تهران

 دبیرخانه شورای گفتگو

3 

آن گزارش کمبود الستیک سنگین اعم از تولید و واردات و نقش کلیودی  

در نقل و انتقال کاال و مسافر تهیه و برای ریاست محترم جمهوور ارسوال   

 گردد
*  

جناب آقای مهندس صادقی ریاست محترم 

 سازمان صمت استان

 سازمان توسعه تجارت

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

های اقتصادی اتاق بازرگانی یمعاونت بررس

 تهران

 انجمن ذیربط

 دبیرخانه شورای گفتگو

4 
تحلیل قرارگرفته و قلم کاالی ممنوع الورود مورد بررسی و  1333فهرست 

 با عنایت به کمبودهای موجود در بازار پیشنهاد اصالحی ارائه گردد
*  

جناب آقای مهندس صادقی ریاست محترم 

 سازمان صمت استان

 خانه صنعت و معدن استان تهران

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 

 بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

5 

جملوه طور  و   ادامه بحث درخصوص دستور جلسوه هوای باقیمانوده از    

بررسی جامع درخصوص گزارش جناب آقای ملک لو  در جلسه پنجواه و  

 یکم مطر  گردد

 دبیرخانه شورای گفتگو * 

 


