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 مشروح مذاکرات جلسه:

 12/05/1400 -71666/80زیست استان از مصوبه شماره در خصوص برداشت سازمان محیط دستور جلسه با موضوع:  4بند 

اوت و کیلومتری تهران و تقاضای رفع ابهام و برداشت متف 120هیأت مقررات زدائی بهبود کسب و کار در محدوده شعاع 

 )پیوست(06/12/1397 -48890/400/97انسدادی محیط زیست استان و بال اثر نمودن ابالغیه موضوعی جاری به شماره 

 : رسول محمدیانمهندس ب آقای جنا

  ند:برنامه ریزی سازمان صمت استان تهران توضیحاتی درخصوص مصوبه فوق به شرح زیر ارائه نمودمحترم  معاون -

و همکاری همکاران سازمان محیط زیست مصوبه هیأت مقررات زدایی، محصول هماهنگی و همفکری دستگاههای استان  -

نگاه براین مبنی بوده که شرایط و فضای کسب و کارها و توسعه و به روزرسانی با محوریت استاندار محترم است و 

امروز در این جلسه گردهم  شود. تسهیل فراهم و واحدهای صنعتی موجود در استان تهران بهبود و زمینه ارتقاء این واحدها

مصوبه را به نحو احسن برای راستا کنیم و ضمن گرفتن یک تصمیم واحد آمده ایم تا ابهامات و نحوه اجرای مصوبه را هم

 بهبود وضعیت صنایع در استان استفاده نماییم.

می شود که ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در  1346کیلومتر مربوط به سال  120شعاع استقرار صنایع در قدمت مصوبه  -

بحثی روی ضوابط زیست محیطی نبوده و  46ه که در واقع در سال استان تهران را منوط به اجازه وزارت اقتصاد وقت کرد

باعث پیر و کهنه شدن صنایع بزرگ شده که این موضوع مورد تأیید مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست نیز می باشد. 

حدهای صنعتی بوجود بیاید و شرایط توسعه والذا در جلسات مکرر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییراتی در این مصوبه 

موجود را بهبود بخشد؛ اگرچه ما نیز معتقدیم واگذاری جدیدی در استان تهران هم بلحاظ ظرفیت های اقتصادی و هم 

 ت های اکولوژیک نباید شکل بگیرد.بلحاظ ظرفی

  پیشنهاد مشترک سازمان صمت و سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل اقتصاد و دارایی با محوریت استانداری به -

در هیأت محترم وزیران امضاء وزیر محترم وقت صمت و رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست رسید و قرارشد 

 بررسی شود.



 

 

صدور مجوز توسعه و نوسازی برای از سوی هیأت مقررات زدایی به تصویب رسید که در آن، در مرداد ماه  ای مصوبه -

تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج از شهرک ها و واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب 

نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست 

ط به محیطی مربوطه بالمانع است. طبق بند دو این مصوبه، سازمان محیط زیست نیز مکلف است، به استعالم های مربو

 روز از تاریخ  20نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت و توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک ها 

که تصور  تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد. این موضوع از آن جهت به شورای گفت و گوی استان تهران ارجاع شد

ت أمتفاوت و انسدادی نسبت به این مصوبه هی سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران برداشتیشود همکاران در می

 د.نمقررات زدایی دار

کرده  کیلومتری ابالغ 120، بخشنامه ای درخصوص استقرار صنایع در شعاع 1397سازمان حفاظت محیط زیست در سال  -

أت مقررات یم که مصوبه هیما معتقدکه به شرایط تغییر محصول و افزایش تولید محصوالت موجود اشاره دارد )پیوست(. 

به مواردی که دارای ابهام  وو به آن اضافه شده است سازمان حفاظت محیط زیست است  بخشنامه زدایی در راستای تکمیل

و متولی تشخیص می دهد که واحد صنعتی براساس  است، ورود کرده زنجیره تولیدبوده و مسکوت مانده که همانا بحث 

نه اینکه کارشناسان محترم محیط زیست زنجیره تولید خود و کد آیسیک و گروه فعالیت خود درخواست افزایش داده است. 

، برابر ظرفیت مصوبه هیأت مقررات زدایی بگذارند. درصورتیکه 2دستورالعمل خود را نادیده بگیرند و مبنی را براساس 

مصوبه هیأت ؛ به مصوبه مذکور داشته و اذعان می کنند نسبت همکاران در سازمان حفاظت محیط زیست تلقی دیگری

  الغیه این سازمان را نقض کرده است.ببخشنامه قبلی است و امقررات زدایی ناظر و حاکم بر 

 : واقف بهروزیدکتر جناب آقای 

تهران نیز در رابطه با مصوبه هیأت مقررات زدایی توضیحاتی  دارائی استاناداره کل امور اقتصادی و  معاون محترم اقتصادی -

 :نمودندبیان بشرح زیر 

 کیلومتری، جلوگیری از تمرکز زدایی و رشد جمعیت و سوق دادن  120هدف قانونگذار از استقرار صنایع در شعاع  -

 شده است. آنچه به عنوان منع استقرار در قق حواحدهای تولیدی به شهرستان ها بوده؛ ولی باید دید این هدف چقدر م



 

 

و به آمایش سرزمین نیز توجه نکرده است. و از سوی دیگر  کیلومتری مبنا قرارگرفته، فاقد پشتوانه علمی بوده 120شعاع 

ظرفیت های زیرساختی استان فریز شده و امکان توسعه و نوسازی از صنایع سلب شده است ضمن اینکه این الزام در 

ی همجوار تهران ملغی شده است. مهمترین اتفاقی که این مصوبه درپی داشته توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی استانها

 و در نتیجه افزایش آثار زیست محیطی مخرب است.

در بخشی از  .قانونگذار این اختیار را به سازمان حفاظت محیط زیست داده است که ضوابط استقرار صنایع را تعیین کند -

از آنجا که قسمت ها کلی بوده ولی متأسفانه سازمان ضوابط اجرایی را بسط داده و محدودیت بیشتری اجرا کرده است. 

لذا پیشنهاد می شود، تفسیر هیأت مقررات زدایی وظیفه تسهیل شرایط کسب و کار را دارد و بهمین منظور ایجاد شده است، 

 هیأت اصالح گردد.سازمان محیط زیست از مصوبه این 

رخط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و دحداث، توسعه، تغییر اقانون هوای پاک هرگونه  11به موجب ماده   -

می باشد و صحبتی از ممنوعیت نکرده بلکه اختیار وضع مقررات  مستلزم رعایت مقررات ابالغی از سوی سازمان معدنی

ثر ظرف مدت یک ماه به استعالم های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری پاسخ داکموظف است حرا داده و سازمان 

دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دالیل آن را به استعالم کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت 

ود این موضوع از طریق پیشنهاد می ش "استعالم از سازمان محیط زیست"در خصوص حذف  یادشده به منزله تأیید است.

 تا از طریق مجلس محترم مورد پیگیری قرارگیرد.  منعکس شودرویه تصمیم گیری در هیأت مقررات زدایی به این هیأت 

 : مهرداد کتال محسنی جناب آقای

 اظهار داشتند: هیأت مقررات زدایی؛ با اشاره به مصوبهاتاق بازرگانی تهران مشاور محترم امور محیط زیستی  -

مصوبه هیأت مقررات زدایی حاکم بر بخشنامه های درون سازمانی است ولی پایین تر از مصوبات هیأت دولت است و  -

علیرغم نیت خیر هیأت مقررات زدایی یک سری از موارد درهم تلفیق و نمی تواند مصوبات هیأت دولت را تغییر بدهد. 

شهرکهای صنعتی که خود مقررات ویژه ای  ه،ی دیده نشدتصمیمات غیرکارشناسی گرفته شد. ازجمله: گواهی های صنعت

. پروانه کسب که مربوط به صنف است و ربطی به ه استبرآنها حاکم است را با نواحی خارج از شهر ها یکسان دیده شد

این ا برابر ظرفیت موجود شده است که در اینج 2در مصوبه اشاره به توسعه  تولید و صنعت ندارد را با تولیدی دیده شد.



 

 

تن  2با  PETتن  2؟ آیا تغییر ظرفیت ه ظرفیت را به چه صورت دیده اند )حجم یا وزن و یا طول(سؤال پیش می آید ک

لذا مواردی به شرح زیر جهت  برابر ظرفیت را غیر کارشناسی دیده اند. 2افزایش بر این اساس چدن قابل مقایسه است؟

 اصالح مصوبه مذکور پیشنهاد می گردد:

ررات ت و موانع و مشکالت اجرایی ایجاد شده پس از ابالغ و اجرای مصوبه پنجاه و دومین نشست هیات مقایرادا -

 زدایی و بهبود محیط کسب و کار:

 ، آن از رجخا موارد با صنعتی نواحی و ها شهرک داخل در  مستقر تولیدی و صنعتی واحدهای متفاوت شرایط به توجه با -

 . است شده صنعتی نواحی و ها شهرک در مستقر صنعتی واحدهای برای اجحاف باعث واحد ضابطه اعمال

 سازمان تایید مورد تولیدی و صنعتی واحدهای ظرفیت افزایش قالب در توسعه برای محدودیتی  مصوبه، ابالغ از قبل -

 دو به مصوبه، این ابالغ با که  نداشت وجود ، واحد تولید خط با جدید محصوالت تولید همجنین و زیست محیط حفاظت

 .است شده محدود موجود ظرفیت برابر

 منظر از ها شهرک داخل برای ویژه به صنعتی و تولیدی واحدهای تقاضای مورد مختلف محصوالت تناسب عدم به توجه با -

 پالستیکی مصنوعات کننده تولید واحد مثال عنوان به ندارد اقتصادی و فنی نظر از توجیهی برابر، دو حداکثر اعمال ظرفیت،

 چدن، سنگین وزن گرفتن نظر در با و دهدمی ارائه چدنی محصوالت به را توسعه و نوسازی درخواست 50ظرفیت به

 عنوان به که است صنعتی شهرک در شده واگذار واحدهای وسعت برای دیگر مثال. ندارد توجیهی ظرفیت، برابر دو اعمال

 می واگذار ، گذار سرمایه به تن 9 ظرفیت به پالستیک تزریق قالب زمینه در مجوز یک با زمین مربع متر 5000 حدود مثال

 .شود می متقاضی اعتراض باعث ظرفیت، این برابر دو تا ای توسعه هرگونه و شود

 شماره مصوبه لغو عدم به توجه با جدید، آالت ماشین و تولید خط استقرار  با  جدید محصوالت افزودن قالب در توسعه -

 مورد آالت ماشین نمودن اضافه و تولید خط در تغییرات اعمال تجویز مورد در وزیران محترم هیأت 7/7/58 مورخ 56150

 طریق به مصوبه این اجرای ضرورت و تهران کیلومتری 120 محدوده در موجود کارخانجات تولیدی کاالی تغییر جهت نیاز

 . شود می موارد این در زدایی مقررات هیات مصوبه اجرای عدم باعث عمالً اولی،



 

 

 رسته قالب در صرفا و شود نمی درج محصول نام و ظرفیت ها پروانه این در اینکه به توجه با کسب پروانه دارندگان درج -

 .ندارد موضوعیتی شود می صادر زیست محیط از استعالم بدون و مربوطه های اتحادیه توسط فعالیتی

 ظتحفا سازمان و تجارت و معدن صنعت، وزرات بین مشترک پیشنهادهای در صنعتی، فعالیت گواهی دارندگان برای -

  در. تاس مانده مغفول زدایی، مقررات درمصوبه موضوع این  بود، شده گرفته نظر در ای جداگانه بند زیست، محیط

 فعالیت اهیگو هستند انتقالی صنایع برای وزیران هیات مصوبه دارای که(  گانه 17 های پالک) دولتی صنعتی های شهرک

 امتیاز این زا زدایی مقررات مصوبه این در که هستند ها شهرک این در استقرار برای قبول قابل مجوزهای از یکی صنعتی

 .اند نشده برخوردار نیز توسعه حداقلی

مشترک جناب آقای کتال محسنی با اشاره به پیشنهاد مشترکی که از سوی وزارت صمت و سازمان محیط زیست که با امضاء  -

جهت اصالح بشرح زیر پیشنهاد نمودند تا مواردی را ت محیط زیست، وزیر محترم صمت و رئیس محترم سازمان حفاظ

  ماحصل آن از طریق هیأت مقررات زدایی به هیأت دولت انعکاس تا به تصویب  برسد:

صنعتی و تولیدی داخل موارد پیشنهادی جهت اخذ مصوبه از هیات محترم دولت برای رفع مشکالت واحد های  -

 کیلومتری تهران: 120محدوده 

های موجود در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب داخل توسعه و یا تغییر نوع تولید واحدهای جدید صنعتی و احداث واحد -

 کیلومتری تهران مجاز است. 120محدوده 

دارای مجوز صنعتی( خارج از شهرکها  ) صدور مجوز توسعه و نوسازی و یا تغییر نوع تولید واحد های صنعتی و تولیدی -

کیلومتری تهران در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط استقرار و استاندارد های  120و مجتمع های صنعتی  محدوده 

 زیست محیطی بالمانع است.

بالمانع گی های دارنده گواهی فعالیت صنعتی در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به عدم آالیندواحدفعالیت  -

در خارج از نواحی و شهرکها ی صنعتی منوط به دارندگان گواهی فعالیت صنعتی  ، تغییر و توسعه فعالیتانتقال است.

 رعایت ضوابط زیست محیطی استقرار و استاندارد آالیندگی خواهد بود.



 

 

یت استقرار در داخل محدوده استقرار واحد های دانه بندی شن و ماسه و کارخانجات آسفالت در جوار معادن از ممنوع -

 کیلومتری تهران با رعایت ضوابط استقرار و استاندارهای آالیندگی بالمانع است. 120

فا دشت،   انتقال صنایع غیر مجاز از نقاط مختلف استان تهران برای استقرار در هشت شهرک صنعتی خصوصی استان ) ص -

د در این شهرکها و ایجاد واحد های صنعتی جدی (قلعه میر و بهاریه کاظم آباد، ده حسن، زواره ای، اسماعیل آباد، زاگرس

 با رعایت ضوابط استقرار و استاندارد های آالیندگی بالمانع می باشد.

 :دکتر انوشیروان محسنی بندپیجناب آقای 

ا توسعه و همانمهمترین درخواست فعاالن صنعتی که استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان با اشاره به  -

 نوسازی صنایع خود می باشد، اظهار داشتند:

در حوزه توسعه و نوسازی صنایع خود گالیه کرده و این مسأله را  طی این سالها، فعاالن اقتصادی از ضوابط دست و پاگیر -

رفیت اسمی بارها انعکاس داده اند که خطوط تولیدشان فرسوده شده و با هرگونه بازسازی و نوسازی که در چارچوب ظ

 واحد تولیدی شان نباشد، مخالفت شده و مکرراً درخواست رفع این محدودیت را مطرح کرده اند.

استاندار محترم تهران در ادامه سخنان خود یادآور شدند: دو اصل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد؛ آن است که نه محیط  -

 توسعه بنگاه ها با مانع مواجه شود.زیست تخریب شود و نه به بهانه حفاظت از محیط زیست؛ 

رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران در پایان سخنان خود به مذاکراتی که برای تسهیل توسعه و نوسازی صنایع در  -

استان تهران صورت گرفته است اشاره کرده و مقرر نمودند: نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت مقررات 

حمایت و سهولت از کسب و کار، ساز و کار اجرایی مصوبه هیأت مقررات زدایی را تدوین کنند. رونق، زدایی؛ در راستای 

، تأکید می شود تا پاسخ استعالم ها از سازمان حفاظت از محیط زیست حداکثر مصوبه مذکور 2همچنین درخصوص بند 

 .گرددروز ارائه  20ظرف 



 

 

تأمین مواد اولیه خطوط تولید عت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص گزارش سازمان صندستور جلسه با موضوع:  5بند 

و همچنین کاالی اساسی و ضروری و نهاده های تولید دام و طیور و آبزیان در پنج ماهه نخست سالجاری و پیش بینی شش 

 ماهه دوم کل کشور و استان تهران

 عیدیان:محمّد دکتر جناب آقای  

ره گزارشی درخصوص کاهش مصرف سرانه اقالم خوراکی در سف شورای گفتگوی استان تهراندبیر محترم  قائم مقام -

 :)پیوست( خانوارها به شرح زیر ارائه کردند

و غالت  و کاهش مصرف سرانه در اقالم خوراکی شامل محصوالت پروتئین 1390تغییرات مصرف غذائی ایرانیان در دهه  -

ست که حاکی از ک شدار دهنده ا شتو حبوبات ه سالمتی و بهدا شده و میرود که  سفره خانوار  شدن  ا به رتغذیه   وچک 

 چالش جدّی بکشد.

 اتفاق ویژه در این بخش افتاده است: 3حسب آمار مرکز آمار ایران  -

 هزینه واقعی خانوار روستائی %31درصدی هزینه واقعی خانوار شهری و  20کاهش  -1

 کاهش سرانه مصرف: -2

 کاهش %50با     1399کیلوگرم در سال  2به  1390در سال  کیلوگرم 4آبزیان از  -

 کاهش %46با       کیلوگرم  7کیلوگرم به  13گوشت قرمز از  -

 کاهش %33با       کیلوگرم  16کیلوگرم به  24قندوشکر از  -

 کاهش %25با       کیلوگرم  33کیلوگرم به  44برنج از  -

 کاهش %17با        کیلوگرم 106کیلوگرم به  127لبنیات از  -

 افزایش قیمت ها: -3

 %60هر سال بطور میانگین    برابر 3  1395نسبت به سال  1400نان و غالت در تیرماه  -

 %88هرسال بطور میانگین   برابر  4/4 1395نسبت به سال  1400در تیرماه گوشت قرمز و سفید  -

 %94هرسال بطور میانگین   برابر 7/4   1395نسبت به سال  1400ماهی در تیرماه  -

 %82هرسال بطور میانگین   برابر 1/4  1395نسبت به سال  1400شیر و لبنیات در تیرماه  -



 

 

 %82هرسال بطور میانگین   برابر 1/4 1395نسبت به سال  1400تخم مرغ در تیرماه  -

 %400میانگین هرسال بطور    برابر 20  1395نسبت به سال  1400گندم در تیرماه  -

 %100هرسال بطور میانگین   برابر 5بیش از  1395نسبت به سال  1400در تیرماه   حبوبات -

 رفتن  ذا اولین اولویت دولت سیزدهم باید ساماندهی به این ضرورت و رفع مشکالت آن است. وگرنه ضمن از دستل   *

ریال را به  ارز و است به خطر جدّی مبتال خواهدشد. سرمایه های مادی بخش تولید؛ بزرگترین سرمایه که سالمت جامعه

 اندازه کافی داده ایم ولی نتیجه عکس گرفته ایم.

؛ از گمرک ترخیص شده 1390از آنجا که دولت ارز و ریال الزم را تخصیص و نهاده ها نیز براساس سرانه مصرف سال     *

و  ضمن بررسی چرائی این کاهش مصرف لذا الزم استدرصد اتفاق افتاده،  50تا  33مصرف در کل  ولی کاهش سرانه

 اصالح ساختاری تأمین و توزیع، تفاوت سرانه کجا رفته است؟

 :مهندس صادقیجناب آقای 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از میزان ثبت سفارش و واردات کاالهای اساسی و محترم  رئیس -

 شرح زیر ارائه کردند:تأمین مواد اولیه خطوط تولید به 

 ن خام، غبا توجه به اجرای قانون انتزاع مسئولیت امور بازرگانی مربوط به تأمین نهاده های بخش کشاورزی شامل رو -

سویا، جو، ذرت و گندم به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و برآورد تولید، مصرف، واردات دانه های روغنی، کنجاله 

در وزارت جهاد کشاورزی  اری و حتی عملیات اجرایی واردات توسط شرکتهای وابستهو صادرات و همچنین تعرفه گذ

 متمرکز شده است.

تا  01/01/1400کاال از تاریخ شش قلم مقایسه ثبت سفارش، تخصیص ارز، ارزش ترخیص و وزن ترخیص مجموع این  -

01/06/1400 : 

میلیارد دالر  9/8بمیزان  1399سال مدت مشابه میلیارد دالرو در  6/16بمیزان  1400 سالپنج ماهه نخست ثبت سفارش در  -

 رشددرصد  86با 

میلیارد دالر  3/7بمیزان  1399میلیارد دالر و در مدت مشابه سال  3/9ان بمیز 1400در پنج ماهه نخست سال تخصیص ارز  -

 رشددرصد  27با 



 

 

میلیارد دالر با  7/6بمیزان  1399مدت مشابه سال میلیارد دالر و در  9/7بمیزان  1400پنج ماهه نخست سال تأمین ارز در  -

 درصد رشد 18

یلیارد دالر م 2/6بمیزان  1399سال مدت مشابه میلیارد دالر و در  6بمیزان  1400پنج ماهه نخست سال ارزش ترخیص در  -

 درصد رشد منفی -3با 

فی درصد رشد من -18سال گذشته با  مدت مشابه به نسبتکاالی اساسی در پنج ماهه نخست سالجاری وزن ترخیص  -

 همراه بوده است

 1400قلم کاال در سال  20ه کاالهای اساسی و ضروری با ارز ترجیحی و برخی غیر ترجیحی، میزان ثبت سفارش براییبق -

 .استدرصد رشد منفی همراه بوده  18میلیارد دالر با  7/4بمیزان  1399میلیارد دالر بوده که در سال  4/4

تولید و عرضه در شرایط  در تأمین الستیک و مواد اولیه انواع الستیک نیز بازار از نظر. در مواد صنعتی مشکلی نداریم -

 ولی در زمینه کاغذ وضعیت پایداری نیست. رار دارد.مناسبی ق

درصد  -15درصد رشد منفی، جو  -14درصد رشد، کنجاله سویا  7درصد رشد، دانه روغنی  8روغن با  وزنیترخیص  -

 مواجه بوده است.درصد رشد منفی  -36درصد رشد منفی و گندم  -23رشد منفی، ذرت 

ن مرغ در رئیس محترم سازمان صمت استان تهران با نقل قول از مقامات وزارت جهاد کشاورزی، بیان داشتند: برای تأمی -

میلیارد دالر ارز برای واردات نهاده های دامی ضروری می باشد تا برای جوجه ریزی  2نیمه دوم سال، هم اکنون تخصیص 

برای واردات نهاده ها سقف تعیین کرده، در حالی که در  نکته دیگر اینکه دولت در قانون بودجه سال جاری، اقدام شود.

 د نداشت.سال های گذشته چنین محدودیتی وجو

نکته دیگری که در نقل قول مقامات وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت، این بود که مشخص نیست دولت استراتژی   -

ست که وجود این ابهام دستگاه های دولتی را از ینتومانی را ادامه خواهد داد یا نه. نکته حائز اهمیت ا 4200تخصیص ارز 

 کاالهای اساسی محروم می کند.   بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در واردات

 

 



 

 

 رئیس محترم سازمان صمت استان تهران با تأکید بر فرسودگی ناوگان حمل و نقل، گفتند:  -

ر نیمه دفرسودگی ناوگان حمل و نقل و چالش های تامین قطعات یدکی این ناوگان با وجود افزایش محموله های حمل  -

 دوم سال نیز مشکل ساز خواهد شد. 

 31/05/1400 لغایت 01/01/1400از ابتدای  در ادامه، گزارشی از عملکرد ثبت سفارش در استان مهندس صادقی جناب آقای -

 توسط سازمان متبوع خود را به شرح زیر ارائه نمودند:

د تأیید درص 81درصد در دست بررسی،  3مورد، که از این تعداد  905هزار و  29مجموع ثبت سفارش های مورد تقاضا  -

 الغی نبوده و رد شدهبدرصد منطبق با ضوابط ا 16رای بانکهای عامل و بانک مرکزی ارسال شده و شده و ب

 پرونده تأیید نشده. 743هزار و  4پرونده تأیید شده و  208هزار و  24پرونده در دست بررسی،  954از نظر تعداد پرونده،  -

درصد از نظر  2درصد ازنظر تعداد و  3بوده که  میلیون یورو 834میلیارد و  9ارزش کل پرونده های درخواست شده  -

و یک  میلیون یورو 157میلیارد و  8. تأیید شده میلیون یورو می باشد هنوز اعالم نظر قطعی نشده 181بر اارزشی که بر

مورد درصد از ارزش تقاضا شده را  83. درواقع درصد ارزش را شامل می شود 15که  د نشدهیمیلیون یورو تأی 494میلیارد 

 تأیید واقع شده است.

ثبت سفارش های کل کشور را انجام می دهد که نشان دهنده تمرکز تجار و کارت های  %60استان تهران به تنهایی حدود  -

 بازرگانی در استان تهران است.

وزه معدل رسیدگی سازمان براساس آماری است که از سامانه جامع تجارت گرفته شده که برای واحدهای تولیدی یک ر -

 البته در تعطیالت کرونایی به یک هفته افزایش پیدا کرده و برای بخش بازرگانی کمی طوالنی تر بوده است.بوده 

ماشین آالت خطوط  %28مواد اولیه برای واحدهای تولیدی،  %68 لترکیب کاالهایی که تقاضای ثبت سفارش کرده اند؛ شام -

بت سفارش ها در جهت تقویت تولید و پشتیبانی از تولید و تأمین ث %96تولیدبوده که همانطوریکه مالحظه می کنید 

 بقیه کاالهایی %2آن هم قطعات یدکی ماشین آالت خطوط تولید و  %2باقیمانده  %4نیازمندیهای تولید می باشد؛ بطوریکه از 

  است که یا تولید نداشتیم ویا تولید آن کم بوده است.

 



 

 

 جناب آقای مهندس ابوالحسن خلیلی:

سی و نهاده واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران درخصوص واردات کاالهای اسا هئیس محترم هیأت مدیره اتحادیر -

 های دامی توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمودند:

ل شام 1.2بته این هزار تن می رسد. ال 900میلیون تن بوده و نیاز ماهانه به ذرت به  1.2کل موجودی ذرت در بنادر معادل  -

ها به وزن لنگرگاه کشتی ذرت در 7. اکنون، تنها باشدمواردی که در سامانه بازارگاه قرار گرفته و هنوز حمل نشده نیز می 

هزار  780 هزار تن پهلو گرفته است. موجودی جو تا حدودی مناسب تر بوده و در حال حاضر برآوردها این است که 426

 هزار تن کنجاله نیز در بنادر موجود است.  800. همچنین تن موجودی جو در بنادر وجود داشته باشد

میلیون یورو، اقدام به واردات اعتباری کاالی اساسی کرده است. مقرر شد که  900بخش خصوصی معادل  1399در سال  -

کاال به صورت اعتباری وارد شده و در گمرک تحویل دستگاه های ذیربط شود. همچنین در توافقی که با بانک مرکزی 

و قرار گرفتن آن در سامانه بازارگاه، بانک مرکزی اعتبار  ماه بعد از ترخیص کاال 4تا  2صورت گرفت، مقرر شد، حدود

میلیون یورو،  500بخش خصوصی به ارزش  ماه نخست سال جاری، 5بخش خصوصی را پرداخت کند. امسال نیز طی 

 بهمن ماه فعاالن اقتصادی ازاست که  نیا میکه امروز با آن مواجه هست یچالشکاال به صورت اعتباری وارد کرده است. 

که  یدر حالاین  ؛هنوز ارز خود را دریافت نکرده اندمتأسفانه گذشته که به شیوه اعتباری اقدام به واردات کاال کرده بودند، 

 عرضه شده است.نیز  کاال در سامانه 

مین و تخصیص این ارزها در نیمه دوم سال جاری مشخص أکه سیاست دولت برای ت حائز اهمیت دیگر، آن استله أمس -

درصد افزایش یافته و این رقم با  45تا  36قیمت جهانی غذا نسبت به سال گذشته  و این درحالی است کهست. نشده ا

ارقامی که در بودجه برای واردات کاالی اساسی پیش بینی شده، مغایرت دارد. در واقع، افزایش تناژ واردات و ارز ترجیحی 

صیصی گیری دولتمردان است. اگرچه ارز تخت که در انتظار تصمیمکه باید به آن اختصاص پیدا کند، جزو مقوله هایی اس

ارز ترجیحی آن چه باشد، بخش  سال، دالر افزایش یافته اما اینکه در نیمه دوم میلیارد 15 به واردات کاالهای اساسی به

که قصد خریداری خصوصی را با ابهام مواجه کرده است. این عالمت سوال باعث می شود که بخش خصوصی نداند، کاالیی 

 یا واردات آن را دارد، قرار است با چه ارزی ترخیص شود.



 

 

 دولتمردان با تسریع در تصمیم گیری در این زمینه، می توانند به افزایش موجودی کاال در کشور کمک کنند.   -

اردات نهاده ها که وروند  در ادامه با اشاره به واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایراناتحادیه رئیس محترم هیأت مدیره  -

 :هار داشتندظاطی یک دهه گذشته به دلیل  وقوع خشکسالی افزایش یافته، 

مساله دیگری که وجود دارد، حمل و نقل نهاده ها در نیمه دوم سال است. احتماال میزان واردات گندم در نیمه دوم سال   -

تن گندم از بنادر به سیلوهای کشور انتقال یابد و افزون بر این،  هزار 35تا  33میلیون تن برسد. در واقع باید روزانه  1.2به 

هزار تن نهاده نیز باید به اقصی نقاط کشور ارسال شود. بنابراین، این حجم از واردات زنگ خطری را برای  25تا  20

مساله این است  توانمندی لجستیک کشور  به صدا در می آورد و این بخش باید پاسخگوی این میزان حمل و نقل باشد.

گیرد، اولویت های حمل و نقل و تخلیه به بخش که وقتی واردات بخش دولتی در کنار واردات بخش خصوصی قرار می

 دولتی داده می شود. 

تومانی و اثر ناچیز آن در  4200با اشاره به برخی مباحث در مورد ارز  مهندس خلیلی در پایان سخنان خودجناب آقای  -

 : ندقیمت کاالهای اساسی در بازار گفت

مین می شود. ضمن آنکه أارز ترجیحی تنها به یک نهاده تولید تخصیص می یابد و سایر عوامل تولید با ارزهای دیگر ت -

کاال افزوده می شود. نکته حائز اهمیت اینکه، این حجم از واردات  هزینه های انبارداری و لجستیک نیز به قیمت تمام شده

کاالی اساسی نیازمند نوعی نظم است و در صورت بروز بی نظمی در این فرآیند، افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت 

 شود. هر چند که سامانه بازارگاه قرار بود، جلوی این نوسانات را بگیرد. می

 :زرگرانکاوه جناب آقای مهندس 

با اشاره به گزارش آمارهای گزارش ارائه شده از سوی ریاست اتاق تهران  یکمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل محترم رئیس -

 : محترم سازمان صمت، اظهار داشتند

، تومانی افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کاالها 4200با وجود آنکه، تخصیص و تامین ارز واردات کاالهای مشمول ارز  -

 درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقالم  است.  3منفی 



 

 

بیان  ،های اخیربا اشاره به کاهش بودجه واردات کاالهای اساسی در سال عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران -

  :داشتند

 2.5کاال به  ند که ارز مورد نیاز برای خرید اینمیلیون تن گندم خریداری ک 8در سال جاری، دولت ناگزیر است، حدود  -

خصیص ارز تدالر رسیده و این افزایش قیمت باید در  1500دالر به  700دالر می رسد. قیمت جهانی روغن از  میلیارد

 میم ه یبخش خصوص تومانی را حذف کند. 4200ارز دولت  اکنون بهترین راهکار این است که مورد توجه قرار گیرد.

ون وجود دارد که هزار کامی 360در کشور حدود اینکه  ضمناین اقالم را تامین کند. و صادرات کاال از طریق تهاتر  تواند

اما مساله این است که  .توانند کاالی مورد نیاز کشور را از بنادرحمل کننداین کامیون ها با یک برنامه ریزی اصولی می

 کند. کند و نیاز به کامیون در بنادر افزایش پیدا میدولت پس از یک وقفه، به یکباره اقدام به تخصیص ارز می

 :مسعود خوانساریجناب آقای مهندس 

با اشاره به گزارش رئیس محترم سازمان صمت استان  رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان -

 تهران، بیان داشتند:

مهمترین مساله در حوزه است ولی  های پیش روهای مطرح شده جزو گلوگاه های اصلی تامین کاالی اساسی در ماهچالش -

ین کاالهای اساسی نیز تومانی حل نشود، مشکالت تام 4200تامین کاالهای اساسی، این است که تا زمانی که مساله ارز 

تومانی وارد می شود  4200دهد، نرخ تورم کاالهای اساسی که با ارز می برطرف نخواهد شد. جالب اینکه بررسی ها نشان

نه تنها نتوانسته در کاهش هزینه ها اثرگذار  4200درصد است. این نشان می دهد که ارز 30درصد و تورم سایر کاالها  50

گیرند. تنها راهکاری که وجود دارد این است  که ارز ین طبقات مرفه هستند که از مزایای آن بهره میکه بیشتر، ابلباشد 

تومانی برای بخش خصوصی  4200تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به اقشار فرودست  تخصیص یابد. حذف ارز  4200

 هم راهگشا خواهد بود. 



 

 

 جناب آقای مهندس محمّدرضا نجفی منش:

 زارش ارائه شده،نیز با توجه به گ حترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهرانرئیس م -

واردات مواد  خواستار تسهیلبا اشاره به واردات برخی از مواد اولیه توسط شرکتهای تجاری برای واحدهای صنعتی خرد، 

 .د از سرگیری واردات بدون انتقال ارز را مطرح نمودندپیشنهااولیه توسط شرکت های تجاری شده و همچنین 

 :احمدرضا فرشچیان جناب آقای

هزار دالری برای برخی شرکتها، گفتند:  500با اشاره به مصوبه واردات  عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران -

این مصوبه؛ هنوز اجرایی نشده است و در صورت اجرا سقف محدودیت یک ماه از تصویب  8به رغم گذشت حدود 

 پروفرم و برای یکبار برای ان درنظر گرفته شده. 

 :س صادقیجناب آقای مهند

 پاسخ به سخنان نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشتند:رئیس محترم سازمان صمت استان تهران در  -

بطور مواد اولیه برمبنی دستورالعمل ها صورت می گیرد، لذا ثبت سفارش مواد اولیه برای تولید کننده در تأیید ثبت سفارش  -

نامحدود است و مشکلی وجود ندارد ولی با توجه به محدودیت و سقف ارز براساس همین دستورالعمل اولویت با بازرگان 

ازرگانی ای که بخواهند برای تولیدکننده ای مواد اولیه سال باشد. واحدهای ب 2دارای سابقه است که دارای معدل واردات 

 البته باز هم با روش و  ؛وارد کنند باید تخصص آن را دارا باشد ضمن اینکه واحد مشابه ای در کشور نباشد

 دستورالعمل های موجود از طرف ما مجوز صادر می شود.

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

 مقرر فرمودند:اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان در پایان جلسه  رئیس محترم -

 شود.کیل می گردد پیگیری و جمعبندی بحث محیط زیست توسط استاندار محترم با جلسه ای که در استانداری تش -

 ریاست جمهور منعکس خواهدشد.اسی طی نامه ای به معاونت اقتصادی مورد اشاره در مورد واردات کاالهای اس گلوگاه 4

 

 



 

 

 ین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:متشهمصوبات هفتاد و 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

 12/05/1400 -71666/80دستور جلسه با موضوع: در خصوص برداشت سازمان محیط زیست استان از مصوبه شماره  4بند 

کیلومتری تهران و تقاضای رفع ابهام و برداشت متفاوت و  120زدائی بهبود کسب و کار در محدوده شعاع هیأت مقررات 

 06/12/1397 -48890/400/97انسدادی محیط زیست استان و بال اثر نمودن ابالغیه موضوعی جاری به شماره 

1 

جناب آقای  مقررات زدائی مقررشد، کارگروهی متشکل از هیأت

سازمان صمت استان جناب آقای مهندس صادقی و جناب آقای ، بهروزی

محمدیان، سازمان محیط زیست سرکارخانم اکبرپور، اتاق بازرگانی 

تهران جناب آقای کتال محسنی و به ریاست استاندار محترم تشکیل و 

اخیر هیأت مقررات زدائی و  ایرادات وارده بر مصوبه طرح کلیه

ای هیأت مقررات زدائی ارسال و در جمعبندی مشترک این کارگروه بر

 اولین جلسه هیأت این مصوبه اصالح گردد.

 * 

 استانداری

 استان سازمان صمت

 زیست استان طسازمان حفاظت محی

اداره کل امور اقتصادی و دارائی 

 استان

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی 

 تهران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

 *  ارسال برای هیأت محترم وزیران پیگیری گرددپس از تصویب اصالحیه  2

 استانداری

 هیأت مقررات زدائی

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان



 

 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

ولید خطوط تتأمین مواد اولیه گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستور جلسه با موضوع:  5بند 

نی شش و همچنین کاالی اساسی و ضروری و نهاده های تولید دام و طیور و آبزیان در پنج ماهه نخست سالجاری و پیش بی

 ماهه دوم کل کشور و استان تهران
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 با توجه به مشکالت عدیده موجود درخصوص تأمین کاالی اساسی:

پنجماهه  درصدی وزنی کاالی ترخیص شده از گمرک طی 18کاهش  -1

نیز کاهش چشمگیری  99که در سال  1399نسبت به سال  1400سال 

 داشته است و تأمین این کسری در نیمه دوم سال 1398نسبت به 

موجودی کاالی اساسی در بنادر و لنگرگاها نسبت  کاهش قابل اعتنای -2

 به سنوات گذشته

ی و بدلیل خشکسالافزایش قیمت جهانی نهاده ها و کاالی اساسی  -3

 محدودیت بودجه ارزی تخصیصی در قانون بودجه برای این کاالها

عدم اطالع بخش خصوصی از تصمیمات دولت درخصوص میزان  -4

ارز ترجیحی در نیمه دوم سال و ایجاد مشکالت عدیده در واردات 

 اعتباری کاال

عدم رعایت بانک مرکزی در تأمین ارز کاالی اساسی وارده توسط  -5

ورت اعتباری در مهلت مقرر و پیامدهای این تأخیر بخش خصوصی بص

 در تسویه با فروشنده و همچنین توزیع کاال در داخل کشور

میلیارد دالر( به اقالم کاالی  2اضافه شدن گندم )به ارزش بیش از  -6

بدلیل خشکسالی و عدم تخصیص بودجه ارزی برای آن با توجه  اساسی

 بودجه در قانون به سقف ارزی تعیین شده

 

   



 

 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

 

 در گمرکات کشور تجمع میزان کاالی اساسی وارده در نیمه دوم سال -7

 و محدودیت ظرفیت حمل و نقل

اولویت تخصیص کامیون برای حمل کاالی وارده دولتی و عدم  -8

 برای این بخشرعایت سهم بخش خصوصی و افزایش هزینه ها 

مقررشد، طی نامه ای مراتب به معاون اول محترم رئیس جمهور و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی منعکس گردد تا هرچه سریعتر در رفع این 

 گلوگاهها چاره اندیشی نمایند

* * 

 استانداری

 اتاق بازرگانی تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 تهران

4 
گفتگوی استان تهران درخصوص ارز ترجیحی برای مقررشد نظر شورای 

 * * کاالی اساسی کتباً اعالم گردد

 اتاق بازرگانی تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 تهران

 


