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تولید  ، خواستار رفع موانعبررسی وضعیت تأمین و مصرف برق در ماههای آتی ؛ ضمنبرگزار شدمحترم بخش دولتی و خصوصی 
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 ای استان تهران برای سال آینده منطقه 

 : محمّد عیدیان دکترب آقای جنا

در ابتدای جلسه قائم مقام دبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به اجرای ناقص برنامه های پنجم و ششم توسعه  -

 :درخصوص ایجاد نیروگاههای برق، طی گزارشی به شرح زیر، بیان داشتند  

با توجه به رشد مصرف ششماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه و حمایت از تولید و توسعۀ صنایع موجود و  -

 افزایش ظرفیت تولید و مجوزهای صادره برای طرح ها و پروژه های جدید و برنامه کشور برای جذب سرمایه گذار و 

 امه ریزی اضطراری صورت نپذیرد، خاموشی های موجود، اگر امروز برنتطابق نیاز به انرژی برق با توان عدم 

شوک هائی  گسترده تری بهمراه زیان اقتصادی وسیعتر در انتظار کشور است که دیگر اقتصاد تولیدی ما آمادگی برای چنین

 را ندارد.



 

 

سال است ما در شورای گفتگو این پیش بینی را کرده و گزارش داده ایم، امّا نه در قانون بودجه سنواتی اتفاق  3حداقل  *

 افتاده و نه در چاره جوئی موضوع!

الزم دارد و امروز  برنامه های پنجم و ششم توسعه را ناقص اجرا کرده ایم درحالیکه می دانستیم ایجاد نیروگاه زمان زیادی -

های برق مگاوات می رسد، ضمن اینکه خروج نیروگاه 16000به  1401مگاوات و در سال  13000کاف تولید و نیاز به ش

تجربه کرده ایم و  همچنان این کمبود را 1397آبی از مدار به دلیل وضعیت بارندگی این کمبود را بیشتر مینماید و از سال 

 .باز غفلت شده است

 ده است.ز همین امروز به صدا در آمشاید هم زودتر؛ زنگ هشداری است که ا 1401تابستان شدت گرفتن قطعی برق در  -

مگاوات نیروگاه البته با شرط حفظ نرخ گاز  10000دو سال است که وزارت صمت برحسب تفاهمنامه فیمابین قرار است  -

 .مصرفی فعلی نیروگاهها ایجاد نماید که هنوز اتفاقی نیفتاده است

 فزایش نرخ گاز و سوخت نیروگاهها.بال حفظ نرخ فعلی گاز نیروگاهها است و وزارت نفت دنبال اوزارت صمت دن -

 .تأمین سوخت نیروگاهی و صنایع دو سال است که در نیمه دوم سال مسأله ساز شده است -

و این مصرف صنایع امکان عدم خاموشی فراهم می شود  %30طبق برنامه ریزی گفته شده که درصورت محدودیت برای  -

 .یعنی فاجعه

نسبت به سرمایه گذاری اِقدام می کرد  1395اگر بدهی تولید کنندگان بموقع پرداخت می شد؛ بخش خصوصی با دالر سال  -

 7057ریال و بعد باید قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت را که هر کیلووات  240،000ولی امروز با دالر نیمائی 

سال است که بخش خصوصی در این بخش  9!! که بهمین دلیل وزارت نیرو بفروشد یال بهر 2/567ریال تمام می شود به 

 15000سرمایه گذاری نکرده و نمی کند و این درحالیست که دولت هم توانائی انجام این کار را ندارد، چون برای ایجاد 

درصد  15فروش تکلیفی متوسط برق هم  میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و نرخ 5/10مگاوات ظرفیت نیروگاهی مبلغ 

 قیمت تمام شده است.



 

 

و فوالد و امثال  ما با قطعی برق مواجه و تعطیل کارخانجات سیمان 1401ششماهه نخست سال حال با این کمبود قطعاً در  -

عرضه و تقاضا  آنها که مصرف برق باالئی دارند؛ بازار را نا متعادل و افزایش بی رویه قیمت ها حاصل از عدم تناسب در

 .آیداین اتفاق افتاد و وقتی کاالیی گران شد دیگر پایین نمی 1400به مردم تحمیل خواهد شد. همانطوریکه در سال 

رار است قاخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت با همکاری دولت محترم و پذیرش شرکتهای پیشران ایران  -

شغل مستقیم  21000میلیون تن و  54شهرستان با تولید  27استان و  13یارد دالر در میل 17پروژه بزرگ صنعتی به ارزش  48

 .میلیارد دالر صادرات اجرا و تحقق یابد 11مستقیم و شغل غیر 64000و 

 شده  یاد مگاوات در پروژه های 15000مگاوات و امکان افزایش تا  10000پروژه نیروگاهی برای تأمین  4خوشبختانه  -

 .بخش قابل توجهی از نیاز همین پروژه ها را تأمین خواهد کرد دیده شده که

 که باید صنایع ما خودشان  ؛مگاوات نیروگاه برق 9375شش میلیارد دالر خسارت صنایع فوالد یعنی سرمایه ایجاد  -

 رمایه گذاریبه فکر چاره بیفتند و با مشکالت موجود و نرخ خرید برق از تولید کنندگان و مقایسه با هزینه تولید و س

 و طلب های هنگفت شبکه های انتقال و توزیع موجود، سرمایه گذاری از سوی تولیدکنندگان برق، انتظار دور از 

 دسترس است.

 :دکتر حبیب قراگوزلوجناب آقای 

 بشرحگزارشی ، در مورد وضعیت تولید و تأمین برق نیروگاهها شرکت برق منطقه ای تهرانمحترم مدیر عامل  -

 نمودند: زیر بیان

مشکالت  1399آغاز شد. در زمستان  1399سال خوبی برای صنعت برق نبود؛ چالش کسری برق از سال  1400سال  -

خاصی برای سوخت نیروگاهها پدید آمد و بهمین دلیل وزارت نیرو برای آنکه بتواند برق صنایع را در زمستان تأمین کند 

ه این موضوع بعالوه کاهش نزوالت جوی، ظرفیت نیروگاههای برقابی مجبور شد از نیروگاههای برق آبی استفاده کند ک

 کاهش داد. 1400برای تولید را در سال 

مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به تدابیر وزارت نیرو برای تأمین سوخت  -

 نیروگاهها در زمستان، افزودند:



 

 

با تدابیری که در وزارت نیرو دیده شده بود؛ از ابتدای مهرماه سال جاری همکاری خوبی با وزارت نفت برای تأمین سوخت  -

انجام پذیرفت که براین اساس در سال آینده برای تأمین برق چه در  در زمستاناعم از تحویل گازوئیل، گاز و ... نیروگاهها 

  ی خواهیم داشت.صنعت و چه در سایر مصارف وضعیت بهتر

داکثر توان تولید حدر تابستان می توانیم از ظرفیت نیروگاههای برق آبی استفاده کنیم.  پیش بینی ها حاکی از آن دارد که -

هزار  10نده حدود نیروگاههای برق آبی با توجه به وضعیت بارش ها از اسفند ماه سال جاری تا ابتدای فروردین ماه سال آی

اوات در کل هزار مگ 64تساب ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی، برآورد توان تولید کشور به حدود مگاوات است. با اح

 هزار مگاوات باشد. 5کشور می رسد که به نظر می آید کسری تأمین برق در تابستان حدود 

 دکتر قراگوزلو با اشاره به امضای دو تفاهم نامه میان وزارت نیرو و وزارت صمت، اضهار داشتند: -

 مگاوات به امضا  هزار 12تفاهم نامه ای میان وزارت نیرو و وزارت صمت برای احداث نیروگاه حرارتی با ظرفیت  -

رسیده است و تفاهم نامه دیگری که فعال از استان تهران برای صنایع شروع و به سایر استانها تسری پیدا خواهد کرد، 

 وسط وزارت نیرو و صنایع منعقد شده است که این دو راهکارهزار مگاوات ت 10احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 

 می تواند تا چندین سال مشکل صنایع در تأمین برق را برطرف کند. 

 این مقام مسئول در ادامه سخنان خود، افزودند: -

جه بودیم در بخش وجود دارد: تولید، انتقال و توزیع. چالش اصلی که سال گذشته و امسال نیز با آن موا درحوزه برق؛ سه -

استان را  3بخش تولید اتفاق افتاده بود. یعنی عدم تراز مصرف و تولید. شایان ذکر است که برق منطقه ای تهران در واقع 

. استان تهران با توجه به عدم برابری تولید و مصرف ه خود قرار می دهد )استان تهران، استان البرز و استان قم(عزیر مجمو

د. در مورد انتقال برق باید تالش شود بسترهای الزم برای انتقال و جابجایی تولید برق به مراکز بار کمبود تولید وجود دار

تأمین شود. از آنجا که مصرف صنایع ما به نسبت استانهای دیگر)فوالد مبارکه و ...( عمده نیستند و نسبت به مصارف 

درصد است؛ پس چالش  20دار مصرف برق صنعتی قدرصد می باشد، در استان تهران م 33تا  32صنعتی کل کشور که

  اصلی در مصرف صنایع نداریم.



 

 

مگاوات مصرف برق دارند و چندین صنعت کوچک در شهرکهای صنعتی هزار  7صنعت بزرگ در استان تهران باالی  27 -

ینرو شرکت مگاوات وجود دارد که توسط بخش سوم یعنی توزیع برق سرویس دهی می شوند. از اهزار  7با مصرف زیر 

برق منطقه ای و شرکت توزیع برق باید تمام تالش خود را برای فراهم کردن بسترهای الزم برای انتقال برق از تولید به 

 صنایع معطوف نمایند.

ینده پیشنهاداتی آمدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهران در پایان سخنان خود، با اشاره به تأمین کسری برق در سال  -

 ح زیر مطرح نمودند:را بشر

 22تا  21 استان 3لی میزان مصرف این و است درصد کل کشور20استان فوق الذکر(  3برق منطقه تهران )ظرفیت تولید  -

. از آنجا که در هنگام کمبود تولید برق در کل کشور مرکز دیسپاچینگ این کمبود تشکیل می دهدنیز را درصد کل کشور 

ه سهم مصرفشان تقسیم می کند، لذا پیشنهاد می شود که استانداری تهران و اتاق بازرگانی را بین همه استانها با توجه ب

تهران در تعیین سهم قطعی محتمل برق با وزارت نیرو همکاری نمایند و همچنین با توجه به اینکه سه ماه تا زمان پیک 

جرای مفاد تفاهم نامه و احداث مصرف برق باقی مانده است، پیشنهاد می شود بخش خصوصی به سرعت نسبت به ا

و آخرین مورد با توجه به دیزل ژنراتورهای نیروگاههای خورشیدی و تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور اقدام نماید. 

بالاستفاده در صنایع درخواست می شود از طریق سازمان صمت و بخش خصوصی آمار دقیقی از دیزل ژنراتورهای صنایع 

شایان ذکر است که تأمین سوخت دیزل ژنراتورهای صنایع یه شرط برخورداری این  نیرو ارائه گردد.وزارت  تهیه و به

تجهیزات از کنتور قابل انجام است، لذا تشکیل ستادی میان دولت و بخش خصوصی برای هماهنگی های بیشتر در تأمین 

 توزیع برق ضروری به نظر می رسد.

 :مهندس مسعود خوانساریجناب آقای 

برق در سال  هزار مگاوات 10تا  5یس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان، با اشاره به اینکه کمبود رئ -

 آینده حتمی به نظر می رسد، اظهار داشتند:

ای کاش مقامات وزارت نیرو این مسأله را مورد آسیب شناسی قرار دهند که چرا کشور در تأمین برق به چنین نقطه ای  -

 رسیده است. امروز وزارت نیرو، اجازه نمی دهد صنایعی که برای تأمین برق مورد نیازشان اقدام به احداث نیروگاه



 

 

 کرده اند؛ از برق تولیدی خود استفاده کنند. در چنین وضعیتی کدام صنعت در جهت تأمین برق، برای ساخت نیروگاه 

اه خورشیدی راه اندازی کرده اند را هم بشنوید؛ آنها اغلب به دلیل جا دارد تا درددل کسانی که نیروگ اقدام خواهد کرد؟

 سیاست های دولت زمین گیر شده اند.

 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران در ادامه سخنان خود، افزودند: -

یالت را به صورت این تسه فعاالن اقتصادی از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه وام گرفته اند و اکنون در حالی باید -

 یرو عرضه کنند.ارزی و با جهش قیمت بازپرداخت کنند که در مقابل، برق تولیدی خود را باید به صورت ریالی به وزارت ن

 رسیدگی به این مشکالت در حیطه مسئولیت ها و وظایف وزارت نیرو است و چنانچه این مسائل مورد آسیب شناسی

 قصعاً تغییر خواهد کرد. قرار گیرد، برنامه ریزی ها

هزار میلیارد تومانی به شرکت های فوالدی زیر مجموعه بنیاد  5 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خسارت -

 مستضعفان در پی قطعی برق، بیان داشتند:

های فعلی در دولت و مجلس، آنها  این وظیفه به عهده وزارت نیرو است که با چانه زنی و تبیین پیامدهای تداوم سیاست -

مسأله اصلی این است که تا چه زمانی قرار است  در زمینه قیمت گذاری متقاعد کند. را به اِعمال برخی اصالحات از جمله

 تراز منفی تولید برق و مصرف برق ادامه داشته باشد؟

ست اتخاذ تدابیری برای کاهش خسارات ضمن درخوا ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان -

 ر جمعبندی مطالب ارائه شده، مقرر نمودند:قطعی برق در صنایع، د

برآوردها حکایت از آن دارد که به هر حال در سال آینده با کمبود برق مواجه خواهیم شد. بر این اساس نامه ای از سوی  -

 ین نکته اشاره خواهدشد که در دو سال گذشته کشورشورای گفتگو برای ریاست محترم جمهور تنظیم و در آن به ا

دچار رکود بوده و چنانچه قرار است هدفگذاری ها برای دستیابی به رشدهای باالتر تحقق یابد، یقیناً مصرف برق افزایش 

 برق  اید این نیاز زیربنایی تأمین شود و همچنین در این نامه درخواست تشکیل ستادی برای حل مسئله تأمینیافته و ب

  مطرح گردد.

 



 

 

 :دکتر حشمت اله عسگریجناب آقای 

نوز متوجه خطر هبه نظر می رسد، مسئوالن  »هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان این نکته که معاون محترم  -

 بیان داشتند:نشده اند، ، جدی که در مورد کسری تأمین برق وجود دارد

کسری تأمین برق در استان ها وجود ندارد. یک واحد تولیدی، چند سال پیش در هیچ برشی در مورد وضعیت تولید و  -

میلیارد تومانی خود را به این واحد نپرداخته و  20راه اندازی شد امّا دو سال است که وزارت نیرو بدهی  پیشوای ورامین

زیرا هم به دنبال تولید برق نیستند؛  این بنگاه با مشکل مواجه شده است. این مصادیق نشان می دهد که دستگاه های متولی

 درصورت کمبود مرغ و تخم مرغ و گوجه فرنگی، قرارگاه تشکیل ضمن اینکه  زمین کافی وجود دارد و هم سرمایه.

 می شود ولی متأسفانه به کمبود تولید برق که جزو نیازهای زیرساختی است توجهی صورت نمی گیرد.

استانداری تهران با اشاره به تفاهم نامه ای که میان وزارت نیرو و وزارت صمت برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی  -

 هزار مگاوات برق به امضاء رسیده، اظهار داشتند: 12تولید 

الزم است که برشی از این میزان تولید برای مشخص شدن سهم هر استان ارائه شود. ضمناً درمورد تفاهم نامه ایجاد نیروگاه  -

چارچوب  ر قرار است بخش خصوصی با ایجاد نیروگاه خورشیدی بخشی از تولید برق را بعهده بگیرد، بایدخورشیدی، اگ

 شفافی از این همکاری ترسیم شود. در واقع وزارت نیرو باید مشوق های شفافی به بخش خصوصی ارائه کند.

 :مهندس محمدرضا بهرامنجناب آقای 

 بیان داشتند:خانه معدن ایران با اشاره به معادنی که از برق دیزل ژنراتورها استفاده می کنند، رئیس محترم  -

یاز خود را خریداری و تأمین کنند، قاچاقچی این معادن در تأمین سوخت آن با مشکل مواجه هستند و اگر سوخت مورد ن -

استفاده کند، لذا باید تدابیری برای جلوگیری از  محسوب می شوند. به همین دلیل کسی تمایل ندارد از دیزل ژنراتورها

 قطعی برق در تابستان اتخاذ شود.

 :یداله صادقیجناب آقای مهندس 

، وظیفه تولیدکنندگان، تولید و حفظ اشتغال و رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه -

 اظهار داشتند:ت، تولید و توزیع برق است، مقابله با شرایط تحریمی است و وظیفه حاکمی



 

 

صنایع از کمبود برق، ناهماهنگی و قطعی بدون برنامه برق که نتیجه آن ازبین رفتن مواد اولیه و آسیب به ماشین آالت است  -

وان گالیه دارند. قطعی برق، صنایع انرژی بری مانند سیمان و فوالد را با کاهش تولید مواجه کرده است. صنایع کوچک ت

خرید ژنراتور را ندارند و در مواقعی که آنها به این ژنراتورها مجهز هستند، در تأمین سوخت آن دچار مشکل می شوند. به 

 را ندارند. CHPبیان دیگر صنایع کوچک امکان ورود به حوزه نیروگاه سازی یا ایجاد 

 :دکتر عالء الدین ازوجیجناب آقای 

بابیان این نکته که، آمارهای ارائه شده از میزان تولید و مصرف  مه ریزی استان تهرانرئیس محترم سازمان مدیریت و برنا -

تولید و مصرف برق در سال  لذا در برآورد تولیدسال های اخیر بوده که کشور در رکود به سر می برده است.برق مربوط به 

یژه در نیمه دوم سال آینده وجود دارد که در این آینده باید به این نکته توجه داشت که احتمال خروج اقتصاد از رکود به و

 برق در این مقطع با افزایش جدی مواجه خواهدشد.صورت مصرف 

رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به این موضوع که دولت برای  -

 بلند مدت را در پیش بگیرد، افزودند: مواجهه با رشد مصرف برق باید برنامه های کوتاه مدت و

فاینانس کردن برق در دنیا امری مرسوم است و این امکان از طریق تولیدکنندگان مستقل برق در میان مدت و بلند مدت  -

 قابل دستیابی است. اما در کوتاه مدت باید کارایی نیروگاهها ارتقاء پیدا کند.

 :مهندس عباس آرگونجناب آقای 

ترم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عدم هماهنگی بخش های مختلف؛ از نبود نائب رئیس مح -

 استراتژی مشخص در تأمین برق و ضرورت اصالح نظام قیمت گذاری و سرمایه گذاری در این بخش، سخن گفتند.

صادیق قاچاق و راهکارهای  5بند  ضوع: طرح م سه با مو ستور جل شنامه های متناقض و مزاحم د شنهادی، قوانین و بخ پی

سب و کار صادرات و و همچنین ک سی حاکم بر تولید و  سوی بانک مرکزی، به  بروکرا شده از  محدودیت های اعمال 

 درخواست انجمن صنایع لوازم خانگی ایران



 

 

و نیز اثرات قاچاق وکار مخل کسب هایدر ادامه جلسه، مسایل و مشکالت صنعت لوازم خانگی از جمله قوانین و بخشنامه -

 .مورد بررسی قرار گرفتبر این صنعت 

 :علیرضا محمدی دانیالیجناب آقای مهندس 

أت مدیره رئیس محترم هیگزارشی از مشکالت و موانع تولید و اثرات قاچاق بر صنعت لوازم خانگی بشرح زیر از سوی  -

 ارائه گردید:انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 

گردش مالی »و « هزار اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم 300ایجاد »های این صنعت مبنی بر ظرفیت -

مایکروویو به  عمق ساخت داخل در تولیداتی نظیر یخچال و فریزر، لباسشویی ومی باشد، « میلیارد دالر در سال 6معادل 

 است.رسیده درصد  34 به درصد رسیده و این شاخص در مورد تلویزیون 70

 به عنوان مقاصد صادراتی لوازم خانگی ایران است. CISعراق، افغانستان، شمال آفریقا، ایتالیا و کشورهای حوزه  -

درصد بوده و آمار کل تولید لوازم خانگی در  73معادل  1398نسبت به سال  1399رشد تولید محصوالت منتخب در سال  -

دو  1399همانطور که مالحظه می کنید؛ تولید ما نسبت به سال هزار دستگاه است.  20ن و میلیو 12برابر  1400ماهه اول  9

برابر شده اما این کاالها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها مانده است. عالوه بر این، در شرایطی که شاخص 

توان از صنعت لوازم خانگی انتظار است، چگونه می  127بوده و شاخص سهولت کسب و کار  99رقابت پذیری در کشور 

درصدی انتقال پول را نیز متحمل می شوند؛ در عین حال، خرید مواد  15زیرا تولیدکنندگان هزینه  رقابت پذیری را داشت.

اولیه از اروپا بسیار سخت شده و بخش عمده مواد اولیه از چین تأمین می شود. اگر مشکالت اقتصاد کالن برطرف شود، 

 داخلی رقابتی خواهدشد و هم رضایت مصرف کننده جلب می شود.هم کاالی 

 :بیان داشتندو  ندبه موضوع قاچاق پرداخت سخنان خود در ادامه رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران -

خانگی موجود در  میلیارد دالر محصوالت لوازم 6درصد بازار لوازم خانگی است و از  40برآوردها از حجم قاچاق معادل  -

 میلیارد دالر آن کاالی قاچاق است. 2.5بازار، 

قیمتگذاری دستوری و موانع قانونی، خألها و ابهامات منتج از قوانین ضربدری و بعضاً  ؛عوامل اثرگذار بر گسترش قاچاق -

الزام  ؛زده نظیرشتاب متناقض که مانع اجرای دقیق فرآیند مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور شده، همچنین تصمیمات



 

 

های اعمال شده از سوی بانک مرکزی از جمله در فرآیند تخصیص ارز و درج قیمت تولیدکننده روی محصول، محدودیت

 .محسوب می شوندجزو این عوامل فشارهای مالی روی تولیدکنندگان  وجود

نیز در گسترش قاچاق ، کولبری و مناطق آزاد و تجاری وریلنجی، ملوانی، پیلههمچنین ورود کاال تحت عناوینی چون ته -

 است. موثر 

 ند:به کشور را مورد اشاره قرار داد ادامه راهکارهایی را برای کاهش ورود کاالهای قاچاق ایشان در -

 ، ملوانی، وری یهپل؛ ورودی مبادی از خانگی لوازم محصوالت قاچاق اًخصوص کاال، قاچاق با جانبه همه و جدی مبارزة -1

 بری، گمرکات و مناطق آزادجی، کوللن هت

 و ...( و استانداریها)اجرایی ذیربط دستگاههای توسط توزیع مجاری و مبادی در قاچاق کاالهای فروش با مبارزه -2

 توزیع های شبکه و صنفی های اتحادیه

 در فعال تولیدی واحد 500به بیش از  توجه با خانگی، لوازم دستوری قیمتگذاری قالب در مداخله جای هدولت ب -3

 تولید و کنندگان مصرف به خسارت موجب که بازار تقاضای و عرضه مکانیزم و رقابتی کار و ساز به توجه عدم و کشور

 مبارزه و مولد اشتغال و تولید زعملی ا حمایت و دفاع در حاکمیتی وظیفۀ هاست ب گردیده ملّی اقتصاد نتیجتاً و کنندگان

 نماید اقدام قاچاق با

 قاچاق مربوطبه قوانین همگرائی و همجوار کشورهای با اقتصادی دیپلماسی تقویت -4

 بیمه، اینترنتی، های شبکه توزیع، مراکز توسط کاال قاچاقیافته(  سازمانۀ )شبک به سرویس هرگونه ارائه از جلوگیری -5

 و ... پست

 داخلی تولیدات ارتقاء و کیفی تقویت به دولت سوی از که حمایتی های بسته تعریف و افزایش جهت گری حمایت -6

 .یابد می اختصاص گرا صادرات 
 

 

 
 



 

 

 :مهندس مسعود خوانساریجناب آقای 

وازم خانگی احتماالً لدر حوزه  قاچاقکاالی میلیارد دالر  2،5 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برای حمل -

 هار داشتند:اغراق آمیز توصیف کردند و اظ تا هزار کامیون نیاز است، این میزان قاچاق را تا حدودی 500روزانه به 

کل بگیرد. به اگر قیمتگذاری سیاست اشتباهی است، در مقابل آن، ممنوعیت ورود کاال و متعاقب آن انحصار نیز نباید ش -

باال رفته و تقریبا یکسان با قیمت  قیمت ماشین ظرفشویی تولید داخل :برای مثال ،کنیم کهمیا، مشاهده هرغم ممنوعیت

 گویید که نباید قیمتگذاری دستوری اعمال شود، انحصار نیز نباید باشد.میماشین ظرفشویی خارجی است. بنابراین اگر 

گیری از ابزار تعرفه نسبت به مدیریت دولت باید با بهره»بیان اینکه  وگوی استان تهران باشورای گفت محترم دبیردر ادامه،  -

 : ندافزود« واردات اقدام کند

 صنعت خودرو را مشاهده کنید که با وجود ممنوعیت واردات در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ اما در مقابل صنعت -

پذیر در کشور ها اکنون به دو صنعت رقابت یتها و محدودشیرینی و شکالت یا کاشی و سرامیک در نبود این ممنوعیت 

 اند.تبدیل شده

 :هومن حاجی پورجناب آقای مهندس 

 بیان داشتند: معاون محترم کسب و کار اتاق تهران با اشاره به ضرورت بررسی علل شکل گیری قاچاق، -

در بررسی این پدیده باید به این نکته توجه داشت، اعمال ممنوعیت در واردات لوازم خانگی برای صنعت لوازم خانگی در  -

بدیهی است که ابزار تعرفه بهترین روش برای مدیریت ورود ایران که به حدی از بلوغ رسیده، تهدید است یا فرصت؟ 

 لوازم خانگی به کشور است.

 :نقیبعلی جناب آقای مهندس 

 گفتند:محترم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در اینخصوص،  رئیس -

در شرایطی که مقررات به درستی انجام نمی شود و بخشنامه های متعدد و ضد و نقیض صادر می شود، صنعت با مشکل  -

زیراتی مواجه است. پدیده و مدام با برخوردهای تع و کمبود نقدینگی دست به گریبان بوده و مورد حمایت قرار نمی گیرد



 

 

قاچاق به صنایع نفوذ کرده و باید با آن مقابله کرد. صنعت لوازم خانگی به طور حتم می تواند رشد کند امّا نه در شرایطی 

 که دست و پای آن بسته باشد.

 :جناب آقای قاسم نوده فراهانی

 رار می دهد،و اشتغال در کشور را تحت تأثیر قمحترم اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به اینکه قاچاق، تولید رئیس  -

 بیان داشتند:

ا آن برخورد بکاالی قاچاق، کیلومترها راه می پیماید و وارد شهرها می شود و هنگامی که وارد واحدهای صنفی می شود  -

ارز  ه طریقیچو از  چگونهاینکه صورت می گیرد در حالیکه باید با ورود کاالی قاچاق در مبادی کشور مقابله شود. ضمن 

 تهیه می شود؟چاق کاالی قامورد نیاز 

 :یداله صادقیجناب آقای مهندس 

با بیان اینکه در دوسال گذشته ورود لوازم خانگی به کشور  رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران -

 بیان داشتند:ممنوع شده است، 

ی از مبارزه با قاچاق باید ایجابی باشد و تولیدکنندگان ایرانی باید مزیت های خود را در حوزه قیمت و کیفیت ارتقا بخش -

 دهند. درحالیکه طی سالهای اخیر، رشد کیفی محصوالت مطلوب نبوده است. 

 اختالف اندک قیمت کاالی داخلی و خارجی در بازار، افزودند:مهندس صادقی با اشاره به  -

ارت صمت می تواند نسبت به جمع آوری کاالی قاچاق اقدام کند اما هزینه اقتصادی و اجتماعی آن باالست و دولت وز -

 باید روزانه چندین تریلی را برای جمع آوری این کاالها به خیابان ها روانه کند.

 :رضا گلیدکتر جناب آقای 

مدیر کل محترم مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه قاچاق نوعی تخلف گمرکی  -

 بیان داشتند:محسوب می شود، 

ضمن اینکه کنترل ها باید از مبدأ  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مبارزه با این پدیده بر عهده ستاد است. 16طبق ماده  -

 بگیرد ولی باید این نکته را درنظر داشت که بازرسی همه کانتینرها به دلیل محدودیت امکانات، میسر نیست و صورت 



 

 

 ایکس ری در حال  18الی  17برای بررسی محموله ها نیازمند تجهیزات مدرنی نظیر ایکس ری هستیم که اکنون تنها 

 بهره برداری است.

 :کار خانم دکتر تهمینه دانیالیسر

وازم خانگی قاچاق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با اشاره به اینکه لمدیر کل محترم وزیر و  مشاور -

 :اغلب دارای خدمات پس از فروش نیز هستند، اظهار داشتند

قبال اندک مردم این مسأله با شعارهایی که در رابطه با مبارزه با قاچاق مطرح می شود، در تناقض است و یکی از دالیل است -

 به لوازم خانگی داخلی، کم توجهی به سالیق مختلف می باشد.

 :مهندس سید محمدرضا مرتضویجناب آقای 

نیز خواهان برخورد و جمع آوری کاالهایی که توسط انجمن صنایع  استان تهران و تجارت معدن ،رئیس محترم خانه صنعت -

 شود، شد. لوازم خانگی ایران بعنوان کاالی قاچاق معرفی می

 جناب آقای مهندس محمدرضا نجفی منش:

رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، ترویج استفاده از کاالی ایرانی را  -

 بعنوان یکی از راه های مبارزه با کاالی قاچاق اعالم نمودن که بیاد مورد پیگیری قرارگیرد.

 :عبداله هندیانی جناب آقای دکتر

در با اشاره به اینکه باید فاصله تولید تا تقاضا  معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز -

 بیان داشتند:بازار لوازم خانگی مشخص شود، 

ند وارد این حوزه شدند. البته به دنبال سه سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کسانی که در این زمینه تولید کننده هم نبود -

تولید داخلی معرفی می شود، چند درصد به واقع تولید داخلی و چند درصد ان این مسأله هم باید روشن شود که آنچه بعنو

جناب آقای دکتر هندیانی با اعالم اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مخالف افزایش مناطق آزاد و ویژه  است. مونتاژ



 

 

است، یکی از راهکارهای کنترل قاچاق را توسعه سامانه ها عنوان کردند و همچنین از تصویب طرح ساماندهی تجاری 

 واردات ته لنجی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر دادند.

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

ستان نیز با بیان اینکه  - شورای گفتگوی ا ق، مبارزه نیست، بیان تنها راه کنترل قاچارئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر 

 داشتند:

از اوایل انقالب تاکنون، برخوردی شدیدتر از برخورد با قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته است؛ اما قاچاق این کاال همچنان  -

اق توجیه وجود دارد. راه مبارزه و کنترل ورود کاالی قاچاق، تعرفه است؛ باید سیاستگذاری ها به نحوی باشد که قاچ

پذیری خود را از دست بدهد. اعمال ممنوعیت نیز در نهایت به نفع قاچاقچیان است و دولت را نیز از دریافت حقوق 

 گمرکی خود محروم می کند. به نظر می رسد سیاست های کلی این حوزه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

استانداری تهران نیز با بیان اینکه قاچاق عالمت عارضه  همچنین دکتر حشمت اله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی -

 دیگری است، استفاده از ابزار تعرفه برای کنترل این پدیده را مورد تأکید قرار دادند.

 دستور جلسه به جلسات آتی موکول گردید. 7و  6بند  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه شورای گفتگوی استان تهران: ینچهارمو  هشتادمصوبات  

 مصوباتشرح  ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

از سوی وزارت نیرو و خسارات ناشی از قطعی  1401اعالم قطعی برق از اواسط اردیبهشت موضوع: دستور جلسه با  4بند 

برق و ارائه راهکارها و پیشنهادهای الزم برای کاهش خسارات با گزارش مقدماتی دبیرخانه شورای گفتگوی استان و ادامه 

توسط وزارت نیرو و شرکت برق منطقه ای استان بحث از سوی استانداری، انجمن های ذی ربط و ارائه برنامه مدوّن و اجرایی 

 تهران برای سال آینده 

1 

مقرر گردید نامه ای از سوی شورای گفتگو برای ریاست محترم جمهور 

 صنعت که در دو سال گذشته گرددو در آن به این نکته اشاره  ؛تنظیم

دچار رکود بوده و چنانچه قرار است هدفگذاری ها برای دستیابی  کشور

یافته و باید این نیاز  باالتر تحقق یابد، یقیناً مصرف برق افزایش رشدبه 

تأمین شود و همچنین در این نامه درخواست تشکیل ستادی زیربنایی 

 برای حل مسئله تأمین برق مطرح گردد. 

* * 

 استانداری

 اتاق بازرگانی تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان

2 

 اشاره به تفاهم نامه ای که میان وزارت نیرو و وزارت صمت برای  با

مسئولین از سوی مقرر شد، هزار مگاوات برق به امضاء رسیده،  12تولید 

رشی از این میزان تولید برای مشخص شدن سهم هر استان بُ ذی ربط

ارائه شود. ضمناً درمورد تفاهم نامه ایجاد نیروگاه خورشیدی، اگر قرار 

بخش خصوصی با ایجاد نیروگاه خورشیدی بخشی از تولید برق را است 

از سوی وزارت نیرو  بعهده بگیرد، باید چارچوب شفافی از این همکاری

 ترسیم شود.  و مبتنی بر برنامه های تشویقی

* * 

 ریاستاندا

 وزارت نیرو

 وزارت صمت

 اتاق بازرگانی تهران 



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 کنندههماهنگ 
 استانی ملی

م کسب دستور جلسه با موضوع: طرح مصادیق قاچاق و راهکارهای پیشنهادی، قوانین و بخشنامه های متناقض و مزاح 5بند 

صادرات و و همچنین و کار  سی حاکم بر تولید و  ستبروکرا سوی بانک مرکزی، به درخوا شده از   محدودیت های اعمال 

 ایرانانجمن صنایع لوازم خانگی 

3 

در اعمال ممنوعیت و  تنها راه کنترل قاچاق، مبارزه نیست از آنجا که

از دریافت حقوق گمرکی خود  رادولت و بوده نهایت به نفع قاچاقچیان 

سیاستگذاری ها به نحوی باشد که قاچاق توجیه  باید ، لذامحروم می کند

استفاده از ابزار تعرفه در این رابطه لذا ، پذیری خود را از دست بدهد

 بنابراین:برای کنترل این پدیده ضروری به نظر می رسد. 

 سیاست های کلی این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد.باید  اوالً:

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه  6و  5و  4ثانیاً: حسب ماده 

 جامع تجارت برای رصد کلیه کاالها تکمیل گردد.

*  

مبارزه با قاچاق کاال و ستاد 

 ارز

 وزارت صمت

سازمان گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

 سازمان توسعه تجارت

انجمن صنایع لوازم خانگی 

 ایران

دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان

4 
 دستور جلسه به جلسات آتی موکول گردید. 7و  6بند 

 
 * 

گفتگوی  دبیرخانه شورای

 استان

 


