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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :ای مهندس خوانساریجناب آق

لبیر شرای  ففتور  یستان ییتسا  جنا  قاا  لرتر یسماعیلی ای و تهرین بازافایی، صنایع، معالن و رشاواز  یتا   م ترم ایی  -

 .بعنرین سخنور  اره اضائیه تبریک ففتند

 :مشروح مذاکرات جلسه

 :جناب آقای دکتر عیدیان

اائم مقام م ترم لبیر شرای  ففتور  یستان لاخصرص مرضرع طرح ییتقال پسماید یز شوهر  صونعتی مرمشوهر روه مشو  ت       -

 :تر ید  یین شهر  ییجال ررله یس   فزیاشی ای به شرح زیر بیان یمرلید ویحدها عدیده ی  بری  

 ب   ییتقال پسماید یز شهر  صنعتی مرمشهر طی مندین یرب  لا جلسات شرای  ففتور  یستان و راافروهها  9311یز سال  -

هوا لا  فرفته شد و ی به اغم تصمیم فیر مربرطه مرال براسی اریا فرفته و همچنین لا شرای  بریامه ایز  یستان مصرباتی هم 

مرمشهر صرات یورفته یس  و یین لاحا ی یس  ره ما بودیبال   یین ایبطه، تا یین   ظه یادیمی بری  ییتقال پسماید شهر  صنعتی

فی لا یین شهر  بوا وجورل ق ورل    رمایه فذیا رسی تمایل به س جذ  سرمایه فذیا و ییجال یشتغال هستیم؛ ره لا منین شرییطی

 .م یط زیس  یدیال

 900صونعتی یزلیوک بوه     شده یس  و لا حال حاضر لا یین شهر  لا لو   تصریبسال پیش 35یین شهر  لا حدول یهدیف  -

یفور   9200و . ویحد ییز طی سا ها  یخیر به طرا رامل تعطیل شده یید 00و ییمه فعال مشغرل به راا هستند و ویحد تر ید  فعال 

 .شهر  یشتغال لیایدبه طرا مستقیم لا یین 



 

 

 :میزان ورود مواد اولیه به شهرک صنعتی چرمشهر شامل -

 جلد 100،000     پرس  خام فاو 

 جلد 92،000،000    پرس  خام فرسفند 

 جلد3،100،000     پرس  خام بز 

 هنگ 2،800،000      اوله

 تن 75000    تناژ پرس  خام واول 

 .باشدساالیه می تن  55200و م صرل خروجی 

 مرال ییاز رشرا  بع وه تأمین بخش یعظمی یز مرممی باشد، میلیرن لالا لا سال  20صالایت ساالمبرا و وت بلر حدول 

 :امکانات شهرک در صورت رفع مشکالت موجود به شرح زیر می باشد -

 ویحد بزاگ تر ید مرم فرسفند  90حدیال ییجال  -ی ف

 یک ویحد بزاگ تر ید بهترین و با ریفی  ترین ژالتین یز ضایعات پرس  ها  خام ویاله  - 

 یک یا مند ویحد شستشر  صنعتی پشم -ج

 میلیرن لالا لا سال 520 حدیال یاتقاء حجم صالایت به -ل

و لا یتیجه ییجوال یاز    مرمیاریب به لو بریبر یمروز و جلرفیر  یز ویالیت مرم و ساخته ها   یاتقاء تأمین ییاز لیخلی -ه

 میلیرن لالا 200یفزوله ی  بریبر 

 یفر 1000یاتقاء ظرفی  شغلی لا شهر  به حدیال  -و

 ییجال مندین رااخایه تر ید م صرالت مرمی -ز

 :مشکالت شهرک صنعتی چرمشهر -

خایه شوهر  صونعتی مرمشوهر    هزیا متر م عب لا م یط باز تصفیه  500میزین ییباش  پسماید حدول 93/90/9311تا تاایخ 

یین پسمایدها عو وه بور تر یود     .هزیا تن اسیده یس  520تن پسماید به قن یضافه شده و یرنرن به  900برله ره تقریباً اوز  

باعث ق رلفی م یط زیس  شده ره راا ررلن ویحدها  مرجرل و ییز ترغیب سورمایه فوذیاین ای غیورمم ن     بر  یاخرشایند

 .ساخته یس 

علیرغم مصربات عدیده شرای  ففتور  یستان و همچنین طرح لا شرای  بریامه ایز  یستان و یم ایات ما ی حاصل یز پرلیخو    -



 

 

هنورز یاودیمی بوری     ( ماله یک 38مرضرع تبصره ) عریاض فرو  ویحدها  مستقر لا یین شهر  صنعتی باب  قالیندفی ها % 9

علیورغم تأریود یسوتایدیاین م تورم واو  و رنوریی او  مرضورع ییتقوال          .یس ییتقال پسماید یین شهر  صنعتی صرات یورفته 

 .پسمایدها، به ل یل عدم تعیین منطقه لفع پسماید، مرضرع ب  یادیم مایده یس 

 : جناب آقای سید محمود جعفری

شورای   عامل م ترم شرر  خدماتی مرمشهر ضمن تش ر یز یختصاص واتوی بوری  براسوی مسوپله پسوماید لا جلسوات       مدیر -

شورای  ففتوور  یسوتان تصومیماتی فراتوه شود و همچنوین لا         00و  09طی لو سال لا جلسوات  : ففتور  یستان، بیان لیشتند

ایضوی  یتأرید شد تا شایزلهمین یشس  شرای  بریامه ایز  یستان ره با حضرا یستایدیا وا  لا شهرستان وایمین برفزیا فرلید، 

پیویر  ها  الزم صرات پذیرل و همچنین طی قخورین  قال پسماید شهر  صنعتی مرمشهر هرشنگ قبال به عنرین م ایی بری  ییت

 500مقرا شد حدیال یو ین رامیرن پسماید جاا  رل صنایع مستقر یز مرمشهر ییتقال پیدی رند تا به لپور    17مصربه لا قبان ماه 

  . سفایه تارنرن یجرییی یشده یس سال ییباشته شده یضافه یورلل و ی متا 52هزیا متر م عب پسماید  ره طی 

بری  ییتقال پسماید، تارنرن م لی بری  لفع یین پسماید قماله یشده یس  و ی همچنان یلیاه حفاظو   به اغم قمالفی رامل صنایع  -

ماله یک اایرن یاز  یفزوله، یک لاصد فرو  سال صنایع مستقر لا  38م یط زیس  ت   عنرین عریاض قالیندفی طی تبصره 

 .شهر  صنعتی ای، بده اا می رند یین

یو ین سایتی ره به عنرین م ان ییتقال و لفن پسماید یز ره  لا قخرین راافروه افع مرییع تر ید با حضرا یستایدیا وا  مصر  شد -

 ؛ یکضمن برون اف  پسمایدو ( منطقه هرشنگ قبال یا منطقه ی  یزلیک تر)لایظر فرفته شرل  یلیاه م افظ  م یط زیس  سر 

  .ره تارنرن یجرییی یشده یس  لاصد عریاض قالیندفی ییز به ویحدها  مستقر لا یین شهر  صنعتی ییز عرلت لیله شرل

 :الهوتیجناب آقای 

یاز  صوالایت  : ائی  رنفدایسیرن صالایت ییرین و یز صاحبان صنع  لا شهر  صنعتی مرمشوهر ییوز لا ییون ایبطوه، ففتنود      -

 10میلیرن لالا برله ره به لیبال وضع عریاض قالیندفی یزلیک به  500طی سال یول به میزین  صرات فرفته یز یین شهر  صنعتی

میلیورن لالا   02میلیاال ترمان ترسط ویحدها  مستقر لا یین شهر  عریاض پرلیخ  شده یس  و لاحال حاضر صوالایت ببوه   

  .راهش یافته یس 

هر یز   اظ مراعی  و شرییط مرجرل، جزو بدترین شهر  ها  صنعتی شهر  صنعتی مرمش: ییشان لا یلیمه سخنان خرل یفزولید -

جلسوه بازلیود    5طوی   .لا رشرا یس  و ویحدها  فعال لا یین مجمرعه خریستاا تعیین ت لیف ییتقال پسماید یین حرزه هسوتند 



 

 

رات فرف ره مشتمل ص 17جلسه با مسپر ین م ترم حفاظ  م یط زیس  تریفقاتی لا یویسط سال  5یستایدیا وا  یز شهر  و 

 :مرضرع برله یس  3بر 

هزیا متر م عب پسماید به قیجا ییتقال پیدی رند و یز زمایی ره یو ین رامیرن  500تعیین هرشنگ قبال بعنرین سایتی ره یین  -ی ف

 حمل شرل یک لاصد عریاض قالیندفی برلیشته شرل

سوال فذشوته    52  صنعتی ییتقال لیله می شد روه یز  هزیا مترم عب پسماید باید ترسط خرل شرر  شهر  ها 500یین  - 

و ابل یز یین تاایخ مسپر ی  بعهده شورر  شوهر  هوا بورله      ت ریل فرفته یید 10-13لپر شده و هیأت یمنا  فعلی یز سال 

لاصود  لو لستواه لو تی یین تعهدیت ای بعهده فرفتند و ی تارنرن ییجام یشده و رماران به صنعتور و تر یدرننوده یوک    .یس 

 .جریمه ت میل شده یس 

لاجلسات شرای  ففتور و جلسات جایبی، وا  ها  بسیاا  صرف یین مرضرع شده و ی هوی  حررتوی ییجوام یشوده      -ج

 ضمن یین ه هزینه ها  سرباا  مایند لایاف  شااژ زمین ها  خا ی ییز یضافه شده یس 

 :دکتر امامی امینجناب آقای 

یایضی هرشنگ قبال بری  ییتقال پسوماید   تعیین لاخصرص یاتصال  و ترسعه منابع یستایدیا  تهرینمعاون م ترم هماهنوی یمرا   -

یایضی هرشنگ قبال بری  لفن پسماید شهر  مصور  شود و اوریا بورل معاویو  عمرییوی       : شهر  صنعتی مرمشهر، بیان لیشتند

یا  ها  یستان بری  ییتقال پسمایدها یادیم رنند یستایدیا  با هم اا  مدیری  شر  شهر  ها  صنعتی و سازمان همیاا  شهرل

  .و ی یعتریضاتی یز سر  س نه مایع عملیاتی شدن یین مرضرع فرلید

طی مذیرریت هفته فذشته با مدیر عامل م ترم سازمان همیاا  یستان تهرین، ت لیف شوده بورل توا ییشوان     : ییشان لا یلیمه یفزولید -

یخذ قخرین قماا یز ییشان توا حصورل یتیجوه پیویور      منعقد یمایند،  ذی ( زبا ه ها  خاص)اریالیل  بری  حمل زبا ه ها  صنعتی 

ضمن یین ه اریا بریین برل ره یک سازمان پسماید بری  جنر  شر  تهرین تش یل شورل یموا برورریسوی هوا  یلیا       .خریهم ررل

 .ای ییز پیویر  خریهم ررلهنرز یجازه تش یل یین سازمان ای یدیله  ذی طی مند اوز قینده یین مرضرع 

 :کیومرث کالنتریدکتر جناب آقای 

یلیاه حفاظ  م یط زیس  یستان تهرین ضمن تش ر یز شورای  ففتوور روه مرضورع مهوم م ویط زیسوتی ای لا        مدیررل م ترم  -

هزیا متر م عب پسماید طی مندین  520همایطرای ه ففته شد حدول : جلسات شرای به ب ث و ففتور فذیشته یس ، بیان لیشتند



 

 

سارنین  ه قن یضافه می شرل و ابل یز هر تخریب م یط زیستیبمتر م عب ییز  900سال لا یین شهر  لپر شدهر متاسفایه اوزییه 

 . یین شهر  لا عذی  هستند

مطا عاتی ای لا سطح یستان بوری  مودیری  بور     سازمان حفاظ  م یط زیس  با ییعقال اریالیل  با لییشواه یمیرربیر 9381لا سال  -

و یهایتاً یک سای  لا هرشنگ قبوال و    عاتی صرات فرف و لابااه لو سای  مطا پسمایدها  ویژه صنعتی یستان تهرین ییجام لیل

شد ره شرییط م یط زیستی برقن  و جا یمایی جنر  یستان تهرین یس  و سای  لیور  ییز لا پیشری شناسایی عزیز قبال ره یایضی

شوعاع   لیخول  حارم برل و اریا بریین شد ره یین ویحد ترسط یک بخش خصرصی ییجال شرل و لا هیأت لو   مجرز مرال  لا

همه یین یادیمات صرات فرف  و ی متأسوفایه  . بری  قن فرفته شد ریلرمتر  با پیویر  وزیر م ترم صم  وا ، مصربه ی  950

لا س رت اریافرف  و لا لو   بعد  لماا برورریسی شد و ی با پیویر  ها  جنا  قاا  مهندس مقیمی یستایدیا وا  لوبااه 

 .لاحال ییجام یس  به جریان یفتال ره یرنرن ییز

جنا   9317قبان ماه  51لا . ه تاا زمین منابع طبیعی ره فریز شده بری  یین اا مناسب یس  70سای  هرشنگ قبال و عزیزقبال با  -

م ویط زیسوتی   مجرز  57/8/9317 تاایخ لا لا یین ایبطه قاا  مقیمی لسترا لیلید سازمان همیاا  شهرلیا  تهرین متر ی شرل و

بریسواس  پیویر  ها  بسویاا  صورات فرفتوه و     .(مستندیت مرجرل یس )شد سازمان همیاا  شهرلیا  تهرین لیله  الزم ییز به

همچنین لا یاسال و خطا  به قاا  تقی زیله معاون م ترم عمرییی یستایدیا  و یامه ی   92/5/9317پیویر  ها لا تاایخ  قخرین

جه  تسریع یین یمر تقدیم فرلید ره ییشان  م سنی بندپی یستایدیا م ترم یستانیامه لیور  خدم  قاا  لرتر  53/5/9317تاایخ 

 .ی بته الزم یس  ره جنا  قاا  لرتر یمامی یمین ییز بری  تسریع لا ییجام راا تأرید یمایند .ییز لسترایت الزم ای صالا فرمرلید

ه ها  م یط زیستی یشوده و یوک لاصود عوریاض     هی  ویحد  لا مرمشهر مشمرل جریم: ییشان لا یلیمه سخنان خرل یفزولید -

 قالیندفی یس  ره بر یساس اایرن یخذ می شرل

 :امامی امینجناب آقای دکتر 

بوا قاوا    : معاون م ترم هماهنوی یمرا یاتصال  و ترسعه منابع یستایدیا  تهرین لا پاسخ به جنا  قاا  لرتر ر یتر  بیان لیشتند -

ره هنرز زمین ای منابع طبیعی ت ریل یدیله یید ره طبق پیویر  ها  بعمل قمده لا لا یین ماه تقی زیله ص ب  شده و ییشان ففتند 

زمین ت ریل لیله می شرل و همچنین سازمان همیاا  یادیمات یو یه ای بری  ییتقال زبا ه شروع ررله و ارل لیله ره لا هموین مواه   

 .عملیاتی شرل

 



 

 

 :معصومیجناب آقای 

مهندسی ترسعه یفو  و فواز ییسوتا لاخصورص مشو  ت  بو  و تمدیود رواات یماینودفی خوااجی           شرر  عامل م ترم مدیر -

 :ترضی اتی بشرح زیر بیان یمرلید

مایندفی اسمی لا ییرین شده یس  لا حا ی ه ه لییر ررلن یبسال فذشته مرفق  1شروع به راا یمرله و طی  80یین شرر  یز سال  -

برله و مربرط بوه بخوش   و به اوز یین ت نر رژ  بصرات خاص . خ  ویال می شدپیش یز یین بصرات غیراسمی و با شرییط س

می شرل ره لا لما  خاص سیّال ای جابجا می رنند و به فرقیند ل خریه می اساید و بوری  صونع     فرقیندهاییپروس  و ساخ  

  .یشواه یف  سوتااه خلویف فوااس یسو     ی ی یز پروژه ها  مهم ما لا حال حاضر پروژه پاال .یف  و فاز و پتروشیمی راابرل لیال

 .رشرا ت نر رژ  ساخ  لیاید و ما یمایندفی شرر  ییولیسی ای به ییرین قوالیم 0لا حال حاضر 

یز طریق راات زال ما یمایندفی شرر  ییولیسی ای لا ییرین  ب  رورلیم و لا پروسوه صودوا رواات، وزیات صونع ، معودن و        -

ف ررل تا تعهد یامه ی  ای مبنی بر یین ه حتی لا شرییط ت ریم؛ شرر  ییولیسوی مرظوف   تجاات یماینده شرر  ییولیسی ای مرظ

و یس  پروژه هایی ای ره لا لس  یجری لیال به یتمام برساید و مستقیم و بدون ویسطه راارنند ره شامل فااییتی و توأمین اطعوات   

تباا رواات زال ییون شورر     ماه یز یع 7و  صالا می شرل ی سا ه با یعتباامتأسفایه راات زال . می شرل خدمات پ  یز فرو  ییز

هنوام مریجعه شرر  بری  تمدید راات زال، ففتوه   .مدیاری ره ما یز طرف ییولیسی یخذ ررلیم پنف سا ه یس  سپر  شده، ضمناً

با ترجه به یین ه ییمی یز راا پروژه باایمایده یس ، یفر شرر  ییولیسی یز عدم تمدیود رواات   . شد یین راات ها تمدید یمی شرل

 . مطلع شرل پروژه ای به حا   ییمه رااه اها خریهدررل

ویال می رند لا ویاع فااییتی و یایئه خدمات شرر  خااجی بریسواس تعهدیاموه   یجناسی ای ره شرر  ما : ییشان لا یلیمه یفزولید -

یس  و یز یین باب  ما یاز  یستفاله یمی رنیم و ی هر باا بری   ب  سفاا  به مش ل برمی خرایم و بری  یلی  ترضی ات بایود  

  شخصاً به لفتر بازافایی خااجی مریجعه یمایم 

 :صادقیجناب آقای مهندس 

 :سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان تهرین لاخصرص مش ل عدم تمدید راات زال شرر  ییسوتا بیوان لیشوتند    ترمائی  م  -

مررز یمرا یصناف و بازافایان بریساس مصربه هیأت مقرایت زلییی، یجازه صدوا فریهی فعا یو  یماینودفی شوررتها  خوااج یز     

. لیلید تا شرر  ها ایبطه یمایندفی خرل ای به  ب  شرر  ها برسایندا ه و به  ب  یسنال رشرا یحرشرا ای یز سازمان صم  فرفته 

و وی   .پ  یز تأیید و  ب  یصل یمایندفی بری  ییجام یمرا بازافایی و  ب  سفااشات یز طریق یین مررز فریهی صوالا موی فورلل   



 

 

، بنابوه لاخریسو  وزیاتخایوه هیوأت     بل اظ مش  تی ره یین سیستم ییجال ررله و طرالیی شدن پروسه فرفتن یمایندفی لارشرا

هیوأت مقورایت   تا مجدلیً به حا و  یول بازفرلییوده شورل و     مقرایت زلییی لاحال تجدید یظر لاخصرص یین مرضرع می باشد

مشو ل خاصوی    ییوز  بری   بو  سوفاا    .یین مجرز ای به مررز یمرا یصناف بازفرلیید زلییی لاصدل یس  تا ظرف لو هفته قینده

 .و لاصرات بروز مش ل یینجایب لاخدم  خریهم برل یدیاید

رم شرای  ففتور مبنی بر یین ه جنا  قاا  مهندس خرییساا  لبیر م ت ائی  م ترم سازمان صم  یستان تهرین لاپاسخ به سؤیل -

: ؟ ففتنود ا  رننود هم وا  لا بازفرلییدن مجرز به مررز یمرا یصناف، یتا  تهرین و شرای  ففتور موریه می ترییند قیا بری  تعجیل

با وزیات یاتصال و لیاییی بخصرص با معاون م تورم یمورا یاتصوال  جنوا       و یا شرای  ففتور تهرین بنظر می اسد م اتبه یتا 

 .راا مناسب خریهدبرلقاا  لژ پسند و یا جنا  قاا  لهقان بری  تعجیل 

 :واقف بهروزیجناب آقای 

جه  پیویر  و سرع  بخشیدن به مرضرع یحا ه یختیواایت   و لیاییی یستان تهرین یاتصال  یلیاه رل یمرا یاتصال  م ترم معاون -

فته قینده هطی  :ضمن لاخریس  سریبق ففتندصدوا مجرز یمایندفی شرر  ها  خااجی به مررز یمرا یصناف پیش ادم شدید و 

 .جه  هماهنوی لبیرخایه یادیم و یتیجه ای یع م خریهم یمرل

 :عیدیاندکتر جناب آقای مهندس 

لسترا لا مرال براسی مش  ت تأمین اوغن یباتی ضمن یشااه به فزیا   1اائم مقام م ترم لبیر شرای  ففتور لاخصرص بند  -

لا طرل مهل سال فذشته یز   اظ توأمین اوغون یبواتی وضوعی      : لبیرخایه شرای ره لا پرشه یعضا مرجرل می باشد بیان لیشتند

لا سا ها  فذشته وضع تر ید خر  برله و . ی یس  ره ییاز مبرمی لا جامعه وجرل لیالمناسب و قایمی لیشتیم و تنها راال  یساس

ممنرع یع م شوده و یاز تخصیصوی مناسوب    یز یویسط سال فذشته صالایت اوغن یباتی . هزیا تن صالایت لیشتیم930لا حدول 

 .ر  ییدیشیده شرلییس  و بنظر می اسد لا سال جاا  وضعی  اوغن لماا ت طم خریهدشد ره باید تدبی

 :امیر هوشنگ بیرشکجناب آقای 

لا خصورص مشو  ت مربورط بوه توأمین و تر یود اوغون یبواتی لا رشورا           لبیر م ترم ییجمن صنفی صنایع اوغن یباتی ییرین -

 (فزیا  بپیرس ) :ترضی اتی بشرح زیر بیان یمرلید

ا تن و مصرف لا لیخل رشرا ییز به هموین میوزین   هزی 800اوغن یباتی لا رشرا طی سال فذشته یک میلیرن و  میزین تر ید -



 

 

 .هزیا تن می باشد 920-900میزین مصرف ماهیایه لا رشرا حدول . برله یس 

و لا حال حاضر مرجرل  اوغن  لاصد اشد لیشته یس  92لا حدول  11یسب  به سال  17میزین تر ید اوغن یباتی لا سال  -

هزیا تن موی اسود    330هزیا تن و مرجرل  ییبااها  شرر  بازافایی لو تی ییز به  991خام بری  بخش خصرصی به میزین 

 .هزیا تن رل مرجرل  اوغن خام لا رشرا بری  تر ید م صرالت یین حرزه یس  020ره لا مجمرع، حدول 

 صنع  اوغن یباتی رشورا، اویود رنود تخصویز یاز یز سور  بایوک مرروز         ی ی یز ما ش ها  جد  ویحدها  تر ید   -

، بازفرلییودن یاز صوالایتی بوه رشورا    بوه  فذشته مبنی بور ی وزیم   با ترجه به بخشنامه لو   طی سال  یز سر  لیور. می باشد

یاهوا  عموده   ها  ییون لو رشورا روه جوزو باز    لاخصرص صالایت به رشراها  عری  و یفغایستان و فرو  ایا ی به بازیا

صالایت تر یدیت رااخایه ها  اوغن رشرا یس ، مش  ت و فرفتاا  ما ش برییویز  فریبان یین ویحدها ای فرفته یسو   

% 22روه حودیال   ( بهشهر و ماافوااین ) بطرای ه لا حال حاضر تخصیز یاز به لو رااخایه بزاگ تر ید اوغن یباتی رشرا 

ییون لو شورر    میوزین تر یودیت    ماه متراف شده ره منجر به راهش شدید 2مدت به  بازیا ای یین لو شرر  لالس  لیاید،

 .خطر رمبرل یین م صرل لا بازیا طی ماه ها  قتی یحساس می شرل فرلیده و

عو ً یز ممنورع   فجه  یسترلیل یاز صوالایتی لیله یسو  و    اوزه ی  بری  یین لو شرر  20بایک مررز  لا ماه جاا  مهل   -

ه یید؛ با ترجه به یین ه یین لو شرر  و سایر شررتها یاز  باب  صالایت یدیاید ره بترییند بوه سیسوتم   ی تخصیصی خااج شد

نورع ی تخصیصوی   مجدلیً به حا   مم( 9318پایان خرلیل ماه )اوز  20یاز  رشرا مسترل یمایند؛ بدیهی یس  ره بعد یز مدت 

 .برمی فرلید

به صنع  یختصاص می لهد،  ذی تبدیل یاز مرال ییواز و هزینوه هوا     ... ( یرقن،  یر، ) لیال مرجرلره بایک مررز  بریساس یاز   -

یاسوال موی    لاصد ییز می اسد، باعث می شرلیز  میزین اوغنی ره به رشورا  92و فاهاً تا  90تا  8ره بین  و مبالالت یاز  ییتقال

 .ی  یع م می رند هی  جایواهی یدیالشرل رسر فرلل ضمن یین ه یین هزینه ها  ما ی لا یرخی ره سازمان حما

اوغن خرایری جزو راالها  یساسی می باشد و لا یو ری  ایمتوذیا  راالهوا اوریا لیال و ترسوط سوازمان حمایو  یز مصورف        -

و   اظ ی رلن هزینه ها  پنهوان یز جملوه هزینوه     و با ترجه به یرخ ترام باال لا رشرا رنندفان و تر یدرنندفان صرات می فیرل

 و با لایظر فرفتن یین مطلب ره سازمان حمای  معمرالً الالت و یقل و ییتقال یاز و تهیه مریل بسته بند  مرال ییاز یز بازیا قزیل،مب

  .عرضه می شرلی باا لا سال ایم  ها ای تجدید یظر می رند، یین راال با زیان و یا بدون سرل 



 

 

یز لیوور   و تهیه مریل یو یوه بسوته بنود  یز بوازیا قزیل     سر  تر یدرنندفان لیخلی عدم تأمین مریل بسته بند  به ییدیزه مرال ییاز یز -

  .مش  ت یین صنع  می باشد

 :بهادرانی جناب آقای دکتر

لاصد  مریل یو یه رااخایجات تر ید اوغن یباتی به رشرا،  10مشاوا عا ی م ترم ایاس  یتا  بازافایی تهرین با یشااه به ویالیت  -

 ؛یواا  شرای  ففتور  لو   و بخش خصرصی یستان تهرین با بایک مررز  بری  برلیشتن ممنرعی  تخصیز یازخریستاا یامه 

 . شرر  ها  ویالرننده اوغن یباتی خام شدید یز

 :الهوتیجناب آقای 

: حاصول،ففتند رنفدایسیرن صالایت ییرین لاخصرص صالایت بوه رشوراها  عوری  و یفغایسوتان و بازفشو  یاز      ائی  م ترم  -

لاجلسه ستال ت ریم لا یستایدیا  با ایاس  جنا  قاا  لرتر یمامی یمین لاخصرص مرضرع بازفشو  یاز حاصول یز صوالایت    

یز سر  لیور فرو  ها  ایا ی به عری  و یفغایستان تا  .عری  و یفغایستان مقرا فرلید یامه ی  ترسط یستایدیا م ترم یاسال فرلل

ایک مررز  بریساس یسنال مثبته بری  افع تعهد، پذیرفته یس  و ی یز یین تاایخ بوه بعود رماروان مشو ل     ای ب 91/02/9317تاایخ 

 (، فقط اریالیل فرو  با خریدیا و ویایز وجه ایا ی به حسا  شرر  91/2/17منظرا یز یایئه یسنال مثبته تا تاایخ )  پابرجاس 

 :مهندس خوانساریجناب آقای 

یی تهرین ییز ضمن یشااه به جلسه ی  ره طی هفته فذشته لا یتا  تهرین با جنا  قاا  لرتر همتی برفزیا ائی  م ترم یتا  بازافا -

مشو لی وجورل    91/2/17جنا  قاا  لرتر همتی ییز لامرال ب ث عری  و یفغایستان یع م یمرلید تا تاایخ : شده برل بیان لیشتند

لاخصورص  . یاسال یمایید تا لا رمیته یاز  یتا  ییرین مسپله ای مطرح یمایندیدیال،  ذی مدیا  مثبته خرل ای خدم  قاا  الهرتی 

 .تأمین و ذخائر اوغن یباتی خام؛ یز سر  شرای  ففتور باید یامه پیویر  تهیه و یاسال فرلل

  :مهندس حاجی پورجناب آقای 

االن یاتصال  با سازمان تأمین یجنماعی معاون م ترم رسب و راا یتا  بازافایی تهرین لاخصرص جمعبند  مسائل و مش  ت فع -

 :و همچنین  تعام ت فی مابین فزیاشی ای به شرح زیر یایئه یمرلید

مربرطوه   بعد یز یشس  ها  ما شی متعدل  ره لا طی سا ها  فذشته لاخصرص مباحث تأمین یجتماعی با یلیایت رل سوازمان  -

هایی ره  ، ستال فرمایدهی شرای  ففتور و همچنین پیویر ا  تهرینها بخصرص پیویر  ها  یت لیشتیم خرشبختایه یتایف پیویر 



 

 

سازمان ییجوام شود،    و میایی دره با مدیرین یاش صرات فرف  و مباحث رااشناسی یشس  ها  شرای  ففتور  یستان تهرین لا

لا . مان اابل مشاهده یسو  لف ساز مخت تأمین یجتماعی شده یس  ره لا یبعال منجر به یک تغییر اوی رل  لا افتاا رلی سازمان

بوا   ابول یز قن فرصو  و فضوا  رااشناسوی     مشهرل یسو ؛ زیوری  رع برخرال مدیرین یاشد و رااشناسان سازمان تأمین یجتماعی ی

بخشنامه ها و لسترای عمل ها  لیخلی لا سوازمان بورل    رااشناسان یدیشتیم و یز اایرن عبرا ررله برلید و یستنالشان به یک سر 

پنهان مایدن زیر  و ین لسترای عمل ها لسترسی یدیشتند و ی یمروز یین لسترا ی عمل ها یز حا   مخفیره غا باً فعاالن یاتصال  به ی

 هیوال  بور عمول بو    یرنحتی لا هیأت ها  حل یخت ف عمل به اوا  .اریافرف  سازمان خااج و او  سای    رااشناسانمیز ها

 .بخشنامه ها صرات فرفته یس 

لا یین ایبطه، جنا  قاا  شریعتمدیا  یامه ی  ای بعنرین بسته حمایتی لا حرزه مسائل مربورط بوه سوازمان توأمین یجتمواعی روه        -

  .مسائل مختلفی ای لابر می فیرل یب غ ررلید

برجرل قموده   منداجات لفاتر اایریی بازاسی لامرال مقاومتی یجری  مصربات ستال فرمایدهی یاتصال ی ره لالاخصرص مش  ت -

شورای  ففتوور  یسوتان مطورح شود،       22به لس  ما اسیده بورل و لا جلسوه    برل و فزیاشاتی ره لابااه اجرع به سند یفتتاحیه

بعنورین   مسوائل ای   تهورین با یمضاء مشتر  یستایدیا م ترم یستان و ایاس  م ترم یتا   50/9/9318ای لا تاایخ ب فاصله یامه ی  

با یمضاء جنا  قاا  مهره فشا خطوا  بوه جنوا      57/9/9318لا یامه مراخ منع   ررلیم ره معاون یول م ترم ائی  جمهرا 

قاا  شریعتمدیا  وزیر م ترم تعاون، راا و افاه یجتماعی ویرنش سریع جنا  قاوا  لرتور جهوایویر  لا پوی یرشو  یاموه بوا        

ن ه جنابعا ی لا جریان لایق یین مباحث هستید، ترتیبی لهید ره یادیم الزم طبق مصربه ییجام شرل و مش ل مضمرن با ترجه به یی"

 .  مشهرل یس  "راا قفرینان حل فرلل

 مودیررل م تورم یلیاه رول توأمین یجتمواعی غور  تهورین        ایاس  خایم لرتر حیودا  لا قخرین جلسه ی  ره لا هفته فذشته با  -

و هم ااین یتا  بازافوایی   مدیرین سازمان تأمین یجتماعیلیشتند و همچنین با حضرا  یختیاا تام لا مباحثره یز طرف قاا  زلی  

مباحثی لا ر ن مرضرع افتاا  سازمان و هم لا ایبطه با ماییفستی ره لامرال مش  ت فعاالن یاتصوال  و   ؛تش یل فرلید تهرین

 .به تصریب اسید مصربه دینو من سی اریافرف تش ل ها یستخریج و تهیه شده برل، مرال ب ث و برا

 .تش یل فرلل با یلیایت رل یستان تهرین بصرات منظم و مستمر لا بند یول مصربه مقرا شد ره جلسات مشترری بصرات ماهیایه -

ر یحصواء رنود و لا هو    مش  ت تش ل ها  صنفی و راافرمایی ای به شو ل تخصصوی   لا بند لوم مقرا شد یتا  بازافایی تهرین -

 .یشستی، مسائل مطرح شرل و لا یهای  فزیا  یتیجه یین مباحث ای لا جلسات شرای  ففتور یایئه خریهدشد



 

 

لا بند سرم صراتجلسه مقرا شد، یفر مسائل مطروحه ییاز به مصربه هیأت مدیره و یا هیأت یمنا  سازمان توأمین یجتمواعی لیال،    -

 .رندسازمان مذررا لا حدیال زمان یین مصربات ای وضع  

 بطرا مستقیم با یتا  بازافایی تهرین باشد و قیچه روه بعنورین تفواهم    لا بند قخر مقرا شد عمده مذیرریت سازمان تأمین یجتماعی -

بدین معنی روه، اریایسو  مباحوث رلوی و      یز یین یشس  ها یستخریج می شرل، به رل رشرا تسر  پیدی رند رلی بین لو سازمان

 .ر ن ای لا یین جلسات مشتر  مطرح رنیم

سوازمان توأمین   . برلی ی یز مش  تی ره لا جلسات با تش ل ها  راافرمایی مطرح شد، ب ث ی ره م اسبه حق بیمه اریالیلها  -

بوا   و ره با ترجه به ادم  یین مصربه مایدیشرای  عا ی تأمین یجتماعی، ضرییبی یعمال می  9370بریساس مصربه سال یجتماعی 

 ی روه تجدید یظور لا م اسوبه حوق بیموه، پیمای واایی      م یط رسب و راا و  رااها  جدید و عصر ت نر رژ ، اطعاً تغییر شرییط

یین شیره یعمال ضرییب ره یمروزه صرات می فیرل هم مرجب  .هستند یمر  ضروا  یس  اایرن تأمین یجتماعی 38مشمرل ماله 

 .فذیشته یجرییی باز راافرما شده و هم ایه ای بری  یعمال سلیقه لا ویحدها  سرلافمی

مهمی ره ایسک پیمای ااین ای لا منااصات باال می بَرَل و لا یغلب یواات ییز ییون ایسوک اابول م اسوبه و ییودیزه       ی ی یز ی ات -

همایوریوه روه ب وث ضورییب      .ی ااین بری  شرر  لا منااصات یسو  مرضرع م اسبه حق بیمه لا م اسبات پیما فیر  ییس ،

ما یات بر یاز  یفزوله مشخز یس  و سترن مشخصی لیال؛ پیمای اا بری  شرر  لا منااصه لا مرال ی ره م اسبه حوق بیموه   

لا م اسبات فرفتاا می  لا منااصه شرر  می رند و بعد سا ها  پیمای اا  هیچوریه پیش بینی یمی تریید ب ند و بطرا مشم بسته

ضرییب ما یات بر یاز  یفزوله یضافه فرلل و بوری  هور     ذی پیشنهال شد ره ستریی ای لا صرات وضعی  ها لا رناا سترن .شرل

دل  ره بری  یین منظرا صنعتی لا یک شابلرن مشخز شده باشد و پیمای اا بدیید ره لا منااصه ی  ره می خریهد شرر  رند ع

مرضورع  بوا  ی بته سوازمان توأمین یجتمواعی ییوز      .رند، مقدا یس  تا فرفتاا ایسک و ما ش ها  بعد  سازمان یشرل یم اسبه م

لا صنرف مختلف مریفق یس  و مقرا شد یز صنع  بر  شوروع شورل و سوپ  صونع      یستایدیال ساز  ی ره م اسبه اریالیلها 

ا شد لا جلسات هفتوی با سازمان مربرطه لا مرال هریک یز صنرف براسی و لا یهای  به یوک تریفوق    ذی اری... ق ، یحدیث و 

  .همریهی یمایندمرضرع برسیم ره یز مسپر ین تش ل ها  یاتصال  تقاضا لیایم با ما لا مرال یین مشخز 

یستایدیا م ترم و ائی  م تورم یتوا  تهورین      لا مرال مرضرع سند یفتتاحیه ره لا لو جلسه ابل شرای مطرح شد، یامه ی  با یمضاء -

ی بعنرین معاون یول م ترم ائی  جمهرا منع   شد بدین مضمرن ره بریساس ستال فرمایدهی یاتصال مقاومتی اوریا بورل بازاسو   

طی منود  ل   یس  یاسا ی پیمای ااین صرات بویرل و ی فزیاشات متعد ابل یز یایئه قخرین و صرفاً لفاتر اایریی لا بازه ی سا ه 



 

 

مؤسسه حسابرسی تأمین یجتماعی بریساس مجرز  ره یز طرف یلیاه رل وصرل حق بیمه  ماه فذشته لایاف  ررلیم مبنی بر یین ه

مصوربه لوا زله   و عم ً لیلهلایاف  ررله یس ، مبا غ سند یفتتاحیه ره یقل یز اویدیلها  ما ی سال ابل یس  ای مرال یستنال اریا 

شد رلی لا سازمان تأمین یجتماعی  و لا یهای  منجر به پذیر  می شرل، طی م اتبه ییجام شده پیویر  ها  الزم صرات فرف 

صرص خطا  به قاا  صالای ایاس  م ترم یمرا هماهنوی و یظاات یاتصال  و بازافوایی  خلا یین و یامه ی  ییز جنا  قاا  زلی

تأرید بر ییجوام  : ی ی یین ه. ب ث یصلی لا قن به مشم می خرال 5ائی  جمهرا لا پاسخ صالا ررل ره حرزه معاون یول م ترم 

عنرین شده بورل روه سوند    : لوم یین ه. بازاسی سنریت فذشته به طرا رلی منتفی یس  و حق اجرع به سنریت فذشته وجرل یدیال

 .لفاتر  وجرل یدیال یا سال قخر یاخرییا یس  یفتتاحیه مشمرل رسر حق بیمه ییس  ی ّا مریال خاصی ره یساساً

لا  وجورل لیال اایرن تأمین یجتماعی لاخصرص خدمات پیمای اا  ره معمرالً تعدیل فارتراها  زیوال    38لا مرال اعای  ماله  -

اویوه   یشستی ره با مدیرین یجرییی سازمان تش یل شد یین مرضرع مطرح و لا یهای  پذیرفته شد ره ییون مرضورع بایود یز یوک    

خاص تبعی  رند و لا یامه ی  ره قاا  زلی لا پاسخ به م اتبات یتا  به حرزه معاون یول ائوی  جمهورا یاسوال رورله بورل بوه       

اایرن صرفاً یاظر بوه   09صریح  به یین مرضرع یشااه یمرله مبنی بر یین ه، قیچه ره مرال یظر اایریوذیا یس  ح م مقرا لا ماله 

خریود و فورو  یجنواس و     ؛ من صوریً قن یز راافر یستفاله ررله یید و سایر مرضرعات اوریالیل  جری عملیات هایی یس  ره لا ی

اایرن تأمین یجتماعی خااج یس  و  09و یا م مصرفی ره ییاز به ییرو  ییسایی و ییجام راا یضافی یدیشته یز شمرل ماله  تجهیزیت

 .مشخصی صالا شده اریالیلها  پیمان یظر لا مرال مفاصا حسا  بری  یینوریه

ی  تروییک بری  صدوا مفاصا حسوابها و   سامایه متمررز یک لا پایان ب ث یساسی ره وجرل لیال مرضرع سیستمی ررلن و ییجال -

 .خروج یز پروسه سخ  و طرالیی و سرع  بخشیدن تا حصرل یتیجه می باشد

 :جناب آقای میربلوک

لا مورال یاموه هوا     : ضمن تش ر یز فزیا  جنا  قاا  حاجی پرا، ففتندلبیررل م ترم خایه صنع  و معدن یستان تهرین   -

  .و یامه ها  سازمان تأمین یجتماعی باید بازخرال قیها ای طوی منود مواه قینوده ببینویم      9318یالیبهش  ماه  58و  57مراخ 

د  لیله باشیم حتماً اجورع  لامرال سند یفتتاحیه یفر تعه .مرن یرنرن عمل رل سازمان علیرغم یین ترضی ات یینوریه ییس 

اایرن بری  اریالیلها ففته و ی بوری  فارتراهوا بوه یتیجوه یرسویدیم لاصوراتی ه مرضورع یصولی         . می رنند به سند یفتتاحیه

 .مش  ت ما لا مرال فارتراهاس 



 

 

 :جناب آقای مهندس نجفی منش

ازمان بخشنامه م را یس  و با وجرل همه یاودیمات  سازمان تأمین یجتماعی یک س: عضر م ترم هیأت یمایندفان یتا  تهرین ففتند -

اایرن افع مرییع  00مم ن یس  فرلی اویه خرل ای تغییر بدهد  ذی باید به خرل اایرن اجرع رنیم و همایطرای ه لا ماله  ییجام شده

لیور ییاز  به ضرییب و پیمان یدیال و ی لا قن به ی ته ی  یشااه شده ره باید  تر ید قمده؛ ره یفر راا ترسط خرل راافاه ییجام شد

 .یین مش ل باید ایشه ی  حل فرلل و  تقاضا  لایاف  مفاصا حسا  ای باید حذف ررل. مفاصا بدهند

راافاهی ره بوا ییورو   ابو      لا مرالییز باید با مجل  م ترم ص ب  شرل ره اب  مقاطعه راا  برله و ی  38لاخصرص ماله  -

 شرل شاملخرل  راا ای ییجام می لهد یباید 

 :جناب آقای حاجی پور

، پیمایها  راافاههایی ره مرضرع اایرن افع مرییع تر ید 00ای  ماله لا اع وقیچه ره مسلم یس  لاقخر باید اائل به اایرن باشیم  -

قن راافاه، یز یعمال ضریب حق بیمه  می شرل و بر یساس فهرس  یاسا ی یجری  پیمان قیها ترسط یفریل شاغل لا قن راافاه ییجام

 .معاف هستند

 :جناب آقای مهندس خوانساری

: لیشوتند  یانلبیر م ترم شرای  ففتور  یستان تهرین لاخصرص فزیا  و مرضرعات مطروحه لا مرال سازمان تأمین یجتماعی ب -

مشتر  مه لا سوازمان   طی ی سال و ییم ره مباحث بسیاا  ای لا جلسات برلیش  من ییز یینس  ره سازمان تأمین یجتماعی لا

مذررا و مه لا یتا  تهرین و همچنین لا شرای  ففتور و ییز م اتبات ییجام فرفته با جنا  قاا  لرتر جهایویر ، صرات فرفته 

 وجرل لیال و باید لایظر لیش  یوک سوازمان پرسوابقه ای لا مودت ررتواهی       خیلی بهتر یز ابل عمل می رند و ی هنرز مش  تی

 .یمی ترین تغییر لیل

طبق ففته قاا  لرتر یمامی یمین لا هفته قینده جلسه ستال ت ریم برفزیا خریهدشد ره یز ییشان لاخریس  : ییشان لایلیمه یفزولید -

مورال ب وث    لا جلسوه سوتال ت وریم قتوی     یها و فارترا ها مجودلیً می شرل به همریه قاا  میربلر  و قاا  حاجی پرا ب ث پیما

یز جنا  قاا  لرتر جهایویر  لاخریس  می رنیم تا یک جلسه ستال فرمایدهی  فذیشته شرل و یفر مش ل به ارت خرل باای ماید

 .یختصاص بدهند تا مرضرع حل شرل یاتصال مقاومتی ای به یین ب ث خاص تأمین یجتماعی

  :دس صادقیجناب آقای مهن

یز مصربات پنجاه و ششمین جلسه شرای  ففتوور    3 دائی  م ترم سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان تهرین لاخصرص بن -



 

 

 (فزیا  بپیرس ): یستان تهرین لاخصرص فعا ی  ویحدها  تر ید  یستان فزیاشی ای بشرح زیر یایئه یمرلید

 پیشورف  فیزی وی لیایود و بوه سوم  و سور         %10سو  روه   لاخصرص طورح هوا  ییموه تموام، یو ریو  موا طورح هوایی ی         -

 35500پیشرف  فیزی ی لیاید و اریوب  % 10طرح لیایم ره باال   510حدول  .یصب ماشین قالت و بهره برلیا  حرر  می رنند

ییواز   بریبور   3یفوزییش  رییند طرح ها  خرل ای ت میل رنند؛ ره با ترجه به یفوزییش یورخ لالا و   تییاز ما ی لیاید تا ب میلیاال ایال

ی بتوه   .، هم اا  بیشتر یظام بای ی ای لا سهر   بری  یعطا  تسهی ت می طلبدویحدها بری  سرمایه فذیا  و سرمایه لا فرل 

پویش  منوابعی ای  9317اایرن برلجه سال  98مجل  م ترم و لو   ییز تسهی تی ای بری  یینوریه طرح ها یز م ل بند ی ف تبصره 

برهمین یساس لا ستال تسوهیل و افوع مرییوع تر یود یز مسوپر ین       .ی ی یس ابعهده یظام ب ید و ی عمده باا تأمین ما یی بینی ررله

ای وه  م ترم لستواهها  مختلف لاخریس  ررلیم هریک بریامه ها  خرل ای بری  سال اویوق تر یود یعو م یماینود؛ یزجملوه یز ب     

 مه راا متفاوتی ای بری  اسیدفی به تأمین ما ی بنواهها  یاتصال  فذشته یمسال یسب  به ساللاخریس  شد ره مشخز یماید 

زیری صنعتور باید بدیید ره بریامه ها   ما بری  خدم  رورلن بوه اویوق تر یود لا سوال جدیود        .لا لستراراا خرل اریالیله یس 

 موریه یس ؟

 زسازی، نوسازی و سررمایه  اای نیمه تمام برای بیکی از مباحث مهم، تأمین مالی برای واحدهای تولیدی برای تکمیل طرح ه

 .فعالیت مواجه خواهند شد واحدهای تولیدی با کمبود منابع و اُفت رکن تأمین نشود، قطعاً 3در گردش است که اگر این 

تر ید بریساس طرح شناسایی . و هم خااج یز شهر  ها  صنعتیفعا ی  ها  صنعتی یستان، هم لا شهررها  صنعتی مستقر یس   -

ره وزیات صم  به سازمان یع م ررله به صرات میدییی یز ویحدها  صنعتی لاون شهر  ها  صونعتی قمواا بورلیا  رورلیم،     

ویحودها  مسوتقر لا    %3/71ویحد صنعتی ررمک و مترسط لا یستان تهرین لا شهر  ها  صنعتی فعال هستند روه   0373تعدیل 

 (ده یس مه لاصد  یز ظرای  تر ید خرل فعا ی  می رنند هنرز یحصاء یشبا ین ه و ی ی)یین شهر  ها مشغرل به فعا ی  هستند 

 .یفر یشتغال ای لاخرل جا  لیله یید 902،228اامی لا حدول 

یفور بورله روه     91207ویحدها  مستقر لا شهر  ای تشو یل موی لهنود و یشوتغال قن     % 7/50ویحد ره  9905ویحدها  غیرفعال  -

 .یین میزین یشتغال حذف شده یس  متأسفایه

 .تغال مستقیم ای لاخرل جا  لیله ییدیفر یتش 955902ویحد صنعتی مستقر لا شهر  ها  صنعتی لیایم ره  2292جمعاً  -

 :تعطیلی مرا  و لیئم شناسائی شده ییدفعال، با عناوین وضعی  ویحدها  صنعتی خااج یز شهر  ها  صنعتی لو تی ره  -

یز ابیول   بنابر مش  تی ره فریبایویر قیها شوده  بصرات تعطیلی مرا  لاقمده یید ره یین ویحدهاویحد صنعتی بصرات  800



 

 

تأمین ما ی، مش  ت بازیا و عمدتاً ی ی یز مسائلی ره یآلن مبت به بسیاا  یز ویحدها س  یعنی ب ث تأمین یاز و فرقیندها  

ی بته لاصدل هستیم تا یز طریق ستال  .بتازفی تعطیل شده یید ،تأمین مریل یو یه لیخلی بعضاً مربرط به واول مریل یو یه و یا حتی

 .تسهیل و سایر م اییزم هایی ره لیایم یین ویحدها ای به مرحله تر ید بازفرلیییم

ج یز شهر  لاصد رل ویحدها  خاا 5/91ویحد بصرات تعطیل لیئم لا خااج شهر  ها  صنعتی وجرل لیاید ره  5000حدول  -

و ییاز بازیا ترجیه یودیال و   ره یین ها ویحدهایی هستند ره یساساً فعا ی  هایشان یز یظر ت نر رژ  ها  صنعتی ای شامل می شرید

 شده یید و ی ویحدهایشان و سرمایه فذیا  ها  قیها شده و یز جرفه تر ید خااج ره یز حل قیها یا یمید هستند یا لیای  مش  تی

 .یستفاله مایده یس ایرد و ب  

اج یز شهر  ها ای شامل می شرل لیای  یشتغال باالیی یس  و به میوزین  الاصد ویحدها  خ 0/52ویحدها  فعال ره  3593تعدیل  -

 .یشتغال ای لاخرل جا  لیله یید 555173

ا مشخز یینسو  روه   مفهرم یین ویحدها  ی. ویحدها ای تش یل میدهند، بصرات یامشخز می باشند% 25ویحد ره  1217تعدیل  -

 950و  ی لا سا ها  مختلف ره ییجال صنع  لا لاون شعاع  بری  قیها فریهی فعا ی  صنعتی و راات فعا ی  صنعتی صالا شده

پروییه بهره  تبدیل بهیین فریهی ها  فعا ی  صنعتی  80-70ریلرمتر  ممنرع شده با فستر  یین ویحدها مریجه شدیم و لا لهه 

یجری  طرح ها  شهرساز  لا تهرین، یین ویحدها عمدتاً جابجا شدید و لا قماا برلیا  میودییی لا قلاس   شد و به   اظ برلیا 

منداج لا فریهی فعا ی  صنعتی فعا ی  یمی ررلید و ی بری  یط ع یز قخرین وضعی  یین ویحدها فریخرین لیلیم و لاخریسو   

 .لاصرات عدم مریجعه به حا   تعلیق و یا یبطال لاخریهندقمد .ه رنندتا بری  لایاف  شناسه فعا ی  مریجع ررلیم

 . شتغال مستقیم ای لاخرل جا  لیله ییدیفر ی 555170ویحد صنعتی خااج یز شهر  ها  صنعتی لیایم ره  95150جمعاً تعدیل  -

بری  طورح هوا  ییموه     ل ترمانهزیا میلیاا 900رشرا، حدول  9317برلجه سال  ماله ویحده اایرن 98لاخصرص بند ی ف تبصره  -

میلیاال ترمان بری  یسوتان   900یختصاص لیله شده و ی یز م ل یین تبصره فقط  (ال ترمان ییاز یس امیلی 3500ره لا ویاع )تمام 

 .میلیاال ترمان 0000بری  رل رشرا تهرین لایظر فرفته شده و 

و  میلیاال ترموان بریسواس سوریبق    5200ش بینی ررله یید لاحا ی ههرین پیمیلیاال ترمان بری  یستان ت 510لا بازساز  و یرساز   -

یایم ره یفر یین منوابع و یاز  ویحد صنعتی بازساز  و یرساز  ررله یید تأمین ما ی ییاز ل 200-000سنریت یخیر ره سا یایه حدولیً 

خااج موی شورید و بوه     اید یز جرفه تر یدو ماشین قالتی ره لی مرال ییاز تأمین یشرل بسیاا  یز صنایع به ل یل رهر   ت نر رژ 

 .ویحد تعطیل لیئم یضافه می شرید 5000تعدیل 



 

 

روه  ی یرخ سرمایه لا فرلشبا ترجه به میلیاال ترمان یس   180اامی ره لا سرمایه لا فرل  به یستان تهرین یختصاص لیله شده  -

و سرمایه  یعنی طرح ها  ییمه تمام، بازساز  و یرساز عنرین یصلی فعا ی  صنعتی لا یستان تهرین  3بری  یس  و  %98می لهند 

و % 8/90و % 7/3و % 0/3میلیاال ترمان منابع تخصیز لیله یید ره به ترتیب سهم تهرین لا رل رشورا  93870لا فرل  مجمرعاً 

ان صم  و هوم  یین میزین تخصیز هم یز سر  سازم. یختصاص لیله ییدلا سال اویق تر ید  98یز م ل تبصره % 8/1لا مجمرع 

تصرا سیستم بریاموه ایوز  وزیات صوم      .یز سر  یستایدیا م ترم مرال یعتریض ویاع شده و م اتباتی با وزیاتخایه ییجام لیلیم

بریین یس  ره یستان تهرین یستان یسبتاً برخرالیا  یس  و یین منابع باید سر  پیدی رند به سوم  یسوتایهایی روه یز برخورالیا      

 .درمتر  بهره میبری

، بل اظ یجری  مصربه هیپ  وزیرین لاخصرص ممنرعی  ییجال صنع  لا ها  لیخل و خااج شهر  ها  صنعتیع وه بر ویحد -

  ه صنعتی به  08حدول . ریلرمتر  تهرین، با ییجال باف  ها  صنعتی یا   ه ها  صنعتی لا سطح یستان مریجه هستیم 950شعاع 

یفر یسو  و یز یظور تعواایف     90  هر  لیایم ره عمده فعا ی  قیها راافاهها  باالبصرات ش تف یک شهرستایها لا سطح یستان

ویحد لا یین   ه ها مشغرل فعا ی  هستند ره اام باالیی یس  و سوطح فعا یو  و    1272حدول  .جزو صنع  م سر  می شرید

ره لا لیخول و خوااج یز شوهر  هوا       فسترلفی یین ویحدها لا جغریفیا  یستان و میزین فعا ی  یین ویحدها یز فعا ی  صنعتی

ریلورمتر    950بیشتر یس  و عمده یین ویحدها بری  لوا زلن اوایرن شوعاع   عمدتاً فعا ی  یین ویحدها صنعتی فعا ی  می رنند، 

یین  یشتغال لا .یز یین ویحدها پروییه صنعتی لیاید صنفی لایاف  ررله یید و تعدیل م دول  ا ه پروییه صنفی تر ید  یز یت الیه

مساحتی ایره یین ویحودها   .یفر یس  یعنی تقریباً بریبر  می رند با یشتغال ویحدها  صنعتی خااج یز شهر  ها 591913ویحدها 

عمده م صرالت یین ویحدها لا جه  ت میل  .ه تاا یایضی یس  ره لا یقاط مختلف یستان مستقر هستند 1070ررله یید  یشغال

جاجرول و شمال شهر تهرین  ؛طقهمنلو  لابین یین ویحدها، ویحدها  صنعتی خیلی خربی لا . صنایع بااللستی مرال مصرف لیال

ب ث یین یرع ویحدها  .صند ی ره با پروییه صنرف تر ید  لاحال تر ید یس  تزایق پ ستیک  تر ید دفعا ی  می رنند مایند ویح

بری   ساختمانلا هنوام ییجال : مرال براسی اریافرفته و تأرید شده به یین ه، یوالً ان به ررّیتا شرای  بریامه ایز  و ترسعه یستل

لستواهی ره مجرز ساخ  و ساز می لهد باید مقرایت ای اعای  رند و یجوازه سواخ  و سواز یدهنود زیوری واتوی       ویحدها  یین

مسپر ی  ییجال می شرل توا ییون ویحودها ای     بری  لستواهها و یشتغال ییجال شد ساختمان ییجال شد و فعا ی  لا قن ش ل فرف 

لا منطقه جاجرول ره بیشترین حجم تمررز یین ویحدها وجرل لیال مصربه ی  بوه هیپو  وزیورین تقودیم شود و       .سامایدهی رنند

مجرز  ای بعنرین شهر  ها  صنفی و صنعتی خصرصی لایاف  ررلیم و فعا ی  یین ویحودها زیور یظور شورر  شوهر  هوا        



 

 

 .یز شهر  ها  لو تی لا حال ییجام یس  خااج صنعتی

ره سال بسیاا سختی بری  تر ید رشرا برله و یمسال ییز یستمریا لیال و با ترجه بوه فشوااهایی روه    9317عمل رل صنع  لا سال  -

 :به شرح زیر یس  9311ت ریم ییجال ررله یس  یسب  به سال 

منفوی  لاصد اشد  -91یعنی  صالاشده یس مرال  920به میزین  17ال لا س ول مرا 919به میزین  11پروییه بهره برلیا  لا سال  -

 پیش بینیو  به بهره برلیا  اسیده 17لا سال  صالاشده 11و  12ره لا سال  و یین لاحا یس  ره پروییه ها  بهره برلیا  لیشتیم

یین ضریب راهنده تر باشد زیری جریز تأسی  هایی ای ره بتریییم بری  قیهوا پروییوه صوالا رنویم بوه ل یول        18سال  می شرل ره لا

 مضائق ما ی و سرمایه فذیا  به یتیجه یخریهد اسید

یفر برله یس  روه بوا    5185به میزین  17 یفر و لا سال 0098به میزین  11میزین یشتغال پروییه بهره برلیا  صالاه ییجال  لا سال  -

 .اشد منفی لا یشتغال صنعتی مریجه شدیم لاصد -3/31

میلیاال ترمان  800به میزین  17میلیاال ترمان میزین سرمایه فذیا  بری  پروییه بهره برلیا  صنعتی و لاسال  820مبلغ  11لا سال  -

یین یااام مؤید یین یسو  روه    .صالا ررلیم 17دیل پروییه رمتر  لا سال مریجه شدیم علیرغم یین ه تع -1/0برله ره با اشد منفی 

تا بترییند به بهره برلیا  برساید و همچنین یشان لهنده ترامی یس  ره لا بخش  ویحدها  ما سرمایه بیشتر  ای مصرف ررله یید

 .صنع  ییجال شده یس 

به ل یل مشم ییدیز یسبتاً مبهم بخش  ؛طرح لیشته ییم ره 20 عدیلت 17و لا سال  11طرح لا سال  89لا زمینه طرح ترسعه، تعدیل  -

 950سختی فضا  رسب و راا و  زوم اعای  مقرایت شوعاع   .ری  طرح ترسعه خرللیا  ررله ییدویحدها  تر ید  یز یج ،تر ید

 یظر جنا  قاا  لرتر ر یتور   باافذیا  ها  جدید لا یستان تهرین ای م دول ررله ره با ریلرمتر و یجری  لایق اایرن هری  پا 

صونعتی لاون  ره با یمضاء مشتر  بری  تعودیل  یز ویحودها     لا حال تهیه  ریی ی هستیم مدیررل م ترم حفاظ  م یط زیس 

 .یمشهر  صنعتی مجرز بویر

 اهش   واظ ذخیوره ییورژ  و همچنوین رو     ؛ یزروه یز یهمیو  بواالیی برخورالیا یسو       مجرزها  صالاه بری  بازساز  و یرساز  -

به بازساز  و یرساز  و واول ت نر رژیها   بازیا لیخلی و صالایت ییاز مبرم و هم تر ید م صرالت به اوز بری  ها  تر یدهزینه 

به سختی توأمین یاز و منوابع موا ی و ایوا ی      منفی برله و مش ل برمی فرلل دبا اش 17ره لا سال  جدید ای لا رااخایجات لیایم

 ...تجاات خااجی یزابیل منابع خرید، بیمه، حمل و یقل و همان یاز و سختی لا فرقیندها 

 :مهمترین ما ش ها  یحصاء شده به شرح زیر یس  -



 

 

ولی  لا ریلورمتر  تهورین، م ود    950مباحث فضا  رسب و راا یظیر م دولی  لا صدوا پروییه صنعتی لا لیخل شوعاع    -9

بسویاا  یز  زیوری  :  یستفاله یز ظرفی  ویحدها  تر ید  لا حال بهره برلیا  بری  یفزییش تر یود و تر یود م صورالت جدیود    

لسوتواهها    ویحدها  تر ید  ره بازساز  و یرساز  می رنند بازله شان یسب  به مقیاس یفزییش پیدی موی رنود و یوا بعضواً    

  ابل می ترییند م صرالت جدید  تر ید رنند و وی یز یظور باافوذیا  بوا مشو ل      با همان واول  ها جدید  ره می قواید

ی بته . ریلرمتر مریجه می شرید 950مریجه می شرید زیری باید لا پروییه تر ید   اظ شرل و ی با م دولی  باافذیا  لا شعاع 

رله و ی یمی ترین لا پروییه   اظ فرلل یز ی  م یط زیس   طف ررله و با یستفاله یز یین سیستم ها لا ویحد تر ید  مخا فتی

 یینرو مریل یو یه به قیها تعلق یمی فیرل و یمی ترین سایر مریال تسهی تی ره اایریوذیا اائل شده بری  یین ویحدها یستفاله ررل

 (.مایند پلی فرم ره لا ویحدها  مریل غذییی باید لا م ل خرل رااخایه تر ید شرل)

  :بو ، بواال بورلن یورخ تسوهی ت بوای ی       ی ویحدها  صنعتی بوری  سورمایه لافورل  و سورمایه  ا    مین ماأم دولی  لا ت  -5

؛ مجمرعواً  پرلیخ  شده به یضافه پرویدهایی ره ستال تسهیل به بای ها معرفی رورله  17ره لا سال  11 پرویده ها  معر  سال

یسب  به پرلیختها  مستقیمی ره خرل بای ها ییجام لیله یید  ز یظام بای ی یستان منابع بویرید رهترییسته یید ی میلیاال ترمان 510

یفور   .جلسه ی  لیشته باشوند ره اریا شد یستایدیا م ترم با مسپر ین یظام بای ی لاخصرص یین مسپله  اام بسیاا پایینی یس 

نابع ای به سم  ویحدها  یین م دولی  برلیشته یشرل سطح تر ید پایین می قید و یفر خریستاا اویق تر ید هستیم باید یین م

بازلید مدیرین عامل  جه  برفزیا  ترا باسازمان صنع  و معدن و تجاات یستان تهرین قمالفی لیال تا  .تر ید  سر  بدهیم

  .عینه مشاهده رنند پروژه ها  تر ید  ای به ،یستان و خااج یز شهر  ها  صنعتی بایک ها یز شهر  ها  صنعتی

یرخ لا بازیا قزیل و یورخ لا بوازیا   )وجرل لو یرخی برلن مریل یو یه لیخلی : مین مریل یو یه لیخلیأم دولی  ها  یاشی یز ت  -3

 بری  تأمین مریل یو یه مرال ییاز رااخایجات تر ید ، یشان لهنده یینس  ره عدم تخصیز بهینه لا مریل یو یه لیخلوی ( براس

تأمین وا  مرال ییاز رااخایجات تر ید  اوغن یباتی  مه جامدره ی ی یز مش  ت عرضه اوغن یباتی جامد و یی. وجرل لیال

 .م دولی  لا تأمین مریل یو یه لیخلی ی ی یز مش  تی یس  ره می ترین لا شرای  ففتور مرال ب ث فیرل .یس 

 لا: یارافی برلن زیر ساخ  ها  ضروا  یظیر ق ، بر ،فاز، ایه لسترسی،فضاها  خدماتی و افاهی شوهر  هوا  صونعتی     -0

ره بر  به میزین رافی وجرل یدیال ره به قیها لیله  مرجرل یس  تعدیل زیال  ویحد قماله بهره برلیا  شهر  صنعتی عباس قبال

علیرغم پیویر  ها و ت   ها  م را  ره لا شرر  شهر  ها  صنعتی صرات فرفته تارنرن لا یاتبواط بوا ت میول     .شرل

 .به یتیجه ی  لابر یدیشته یس  زیر ساختها



 

 

یین ب  ت لیفی ای شرای  بریامه ایز  ترسعه یستان لا لسترا راا اریالیله و لا فوروه  : ب ت لیفی باف  ها  صنفی و صنعتی  -2

یس  و یمیدویایم لا لو   و لا راافروه زیربنایی تبودیل بوه مصوربه ی  بشورل توا ییون        قمایش و زیربنایی لا حال اسیدفی

 .ویحدها ییز اایریمند بشرید

مریل یو یه، تسهی ت بای ی، ییرو  ییسایی، تامین یاز، )مستمر ترام لا بخش تر ید یاشی یز هزینه ها  قش اا و پنهان  یفزییش  -1

ای یز بازا قزیل تهیه می رننود لا  (  PET)صنایع غذییی عمدتاً مریل یو یه  ویحدها : ...(ییتقال یاز، حمل و یقل، فسال یلیا  و 

ویا خرل تأمین یاز و ییتقوال یاز و بیموه    .ظ یمی شرید ره یین بخشی یز هزینه ها  پنهان یس حا ی ه لا م اسبات ایمتی   ا

 و معمر ی به تر ید یضافه ررله و ی بعضی یز ویحودها بریسواس یظوام یورخ فوذیا       لاصدها  فزیفی یسب  به شرییط یرمال

قیها ت   رنترل ییسو  و وی لا مقابول صونایعی      ایم  یهایی می ترییند یین هزینه ها ای او  ایم  تمام شده یعمال رنند و

و بوا   (یا ییجمن قیها با سازمان حمای  تعیین می رند و یا لو   تعیی می رنود ) هستند ره ایم  م صرالت قیها رنتر ی یس 

 .مش ل مریجه می شرید

جایی مریجه موی رنود و    ترسعه مناطق شهر  و مس ریی به سم  مریرز صنعتی مرجرل ره قن ها ای با خطر تعطیلی و جا به  -7

یبتدی ویحدها ییجال شده یید و سپ  مریروز یاوامتی و سو ریتی بوه     : هزینه ها  هنوفتی ای بری  ییتقال به قن ها ت میل می رند

 ذی بری  جابجوایی   .سم  یین ویحدها رشیده شده و طرح ها  شهرساز  بدون لا یظر فرفتن یین ویحدها ترسعه یافته یس 

دها با مش ل اوبرو هستیم ضمن یین ه هزینه زیال  ای باید مت مل بشرید یا حتی ییتقال ییروها  متخصوز  و ییتقال یین ویح

 .ییز معضل بزافی یس 

 :جناب آقای مهندس خوانساری

فزیا  خربی یس  و : ائی  م ترم یتا  بازافایی تهرین لاخصرص فزیا  ائی  م ترم سازمان صنع ، معدن و تجاات ففتند -

و بنظر میرسد قن اسم  یز مش  ت ره می تریید ترسط سازمان صنع ، معدن و تجاات حل  ی یحصاء شده یس مش  ت بخرب

 .شرل یادیم عاجل صرات پذیرل

 :دکتر بهادرانیجناب آقای 

میوزین   بوه 17ماهه سوال   1فزیا  مررز قماا بنابر: مشاوا عا ی م ترم ایاس  یتا  تهرین لا ایبطه با فزیا  یایئه شده بیان لیشتند -

هزیا  9880 رل یقدینوی رشرا لا قخر سال. بیشتر می رند 18یین فزیا  یورییی ما ای بری  سال . لاصد راهش تر ید لیشتیم 1/7

لاصود   90هزیا به بخش خصرصوی ویم لیله و   9000-9320هزیا میلیاال ترمان به لو   ویم لیلو  300-520میلیاال ترمان برل و 



 

 

مور یین ه ضریب فزیینده پر ی بیشتر شورل روه لایینصورات ییواز بوه      . بای ها یباید ییتظاا معجزه لیش   ذی یز. ذخیره اایریی یس 

 .هم اا  همه لستواهها  لو تی لیال

 :جناب آقای مهندس نجفی منش

 یفوزییش    واظ یآلن ییاز به توأمین سورمایه لا فورل  بوه     : عضر م ترم هیأت یمایندفان یتا  تهرین ییز لا ایبطه با فزیا  ففتند -

بریبر شده  ذی ییاز یس  ره م اتبه ی  با بایک مرروز  بشورل روه بوا      5بریبر شده و و یقه هایی ره باید به بایک بدهیم  3ایم  ها  

 .به همریه مک و یا سفته مرال ابرل ویاع شرل همان و ائق ابلی

% 2پیشنهال می شرل . سط اریالیل فرفته می شرللا یوی% 90یول مطا به می نند و % 90لیخلی مثل فرالل مبااره  .L.Cبری  فشایش  -

 .لا یبتدی  اریالیل یخذ شرل و مابقی پ  یز ت ریل پرلیخ  شرل

یفر تر یدرننده پرل خرل ای بمراع لایاف  رند . تر ید رننده یز هی  حمایتی بری  لایاف  وجه راال  ت ریلی برخرالیا یمی باشد -

 .فرل  ما ی ییجام می شرل

 :ی مهندس الهوتیجناب آقا

مهمترین ی ته لا فزیا ، بخش تعطیلی مرا  ویحودها   :لا ایبطه با فزیا  بیان لیشتند ائی  م ترم رنفدایسیرن صالایت ییرین    -

: بوری  مثوال  . برخی یز مش  ت ییز برمی فرلل بوه سوایر لسوتواهها یز جملوه خورل وزیات صوم       . برل بعل  رمبرل مریل یو یه

 ی مرن وسال لا زمینه صالایت فعا ی  می رند  52و  تر ید  لیالسا ه ویحد  2 ب  سفاا  ررله و راات بازافایی  تر یدرننده

یین لس  یز مش  ت برمی فرلل به خورل   .ب  سفاا  جلرفیر  بعمل قمده یس لیای  پروییه بهره برلیا  تک برفی یس  یز  

 .لستواه صم  ره می ترییند خرلشان بریحتی حل رنند

 :میربلوکجناب آقای 

بوه   17و  11اریا برل بای ها میوزین تناسوب ویم هوایی ای روه لا سوال      : صنع  و معدن لا ایبطه با فزیا  ففتند خایه لبیر م ترم -

بسیاا  یز ویم ها لا یستان تهرین به شرر  هایی لیله می شرل ره لفتر مررز  قیها لا تهرین  .ویحدهایی ایره لیله یید یحصاء شرل

 .م ل رااخایه لا یستان لیور  یس  و همچنین بسیاا  یز ویم ها به بخشی غیر یز بخش صنع  تعلق فرفته یس  و ی

 :بهروزیجناب آقای 

 1000حودول   :لاخصرص طرح ها  ییمه تمام بیوان لیشوتند   یاتصال  یلیاه رل یمرا یاتصال  و لیاییی یستان تهرین م ترم معاون -



 

 

و تعدیل  هم لا بخش لو تی مرجرل یس   ذی باید رلیه یین مریال ای لا اا ب  طرح ییمه تمام و ایرد ییز لابخش خصرصی لیایم

ه زیرساخ  قن مرجرل یس  و لو   بری  قن هزینه ررله بدون قی ه عاید  بری  ویحد  ر. یک بسته لید تا هم یفزییی ییجال رند

باید سیاستوذیا  ها به سمتی برول ره زیر سواخ  هوا  مرجورل روه     . رشرا لیشته باشد یز طرفی لیبال زیر ساخ  جدید هستیم

ام سیاستی لاپیش فرفتیم ره تبدیل به لالل متاسفایه یآلن بری  یین ویحدها  ییمه تم .لو   هزینه ررله یس  به یحسن تبدیل رنیم

  خورل  یووه لیشوته و    و لس فرفته شده تر ید  شده؛ یعنی لو   هزینه ررله او  زمینی ره فقط ایم  تمام شده قن یز ویحد

ی فعا ی  می رند مرن می لیید ره مند سال لیور به شخز لیوور   یرییجااه می لهد و یا بصرات خااج یز مهاامر  ها  اا

مث ً بایک بری  می و به ری ویم میدهد؟ ردیم طرح ها عاید  . هیچ دیم یز سیاس  ها باهم و لا رناا هم ییس  .وخته می شرلفر

  .هیچ دیم یز یین طرح ها زیجیره تأمین و ی ر فذیا  قن براسی یشده. بهتر  لیاید و شایستوی لایاف  ویم ای لیاید

 :مهندس خوانساریجناب آقای 

پر ی لا بای ها مرجرل  با ترجه به فزیا  قاا  لرتر بهالاییی: شرای  ففتور  یستان تهرین لا پایان جلسه بیان لیشتندلبیر م ترم  -

مهمترین مسپله ی  ره باید لا جلسات شرای  ففتور براسی رنیم، فشاا  یس  ره لو و  بوه بای هوا موی قوال و بای هوا      . ییس 

 ریض رنند و ی سر  طرح ها لااا ب زولبازله و یمثوا هم باعوث حیوف و میول ییون     شرید یز بایک مررز  یستقلوبااه مرظف می 

یفر طرحی بازلهی لیشته باشد باید ترسط خرل لو   برسی شرل و خرل  تأمین ما ی رند و بوه بای هوا فشواا     .پرل ها می شرید

مباحثی ای ره قاوا  بهوروز  و   . شته شرلبه ب ث فذیپیشنهال می رنم یلیمه یین ب ث لا جلسات قینده شرای  ففتور  .ویال ی ند

 قاا  الهرتی بیان ررلید و همچنین مسائلی ره لا خورل سوازمان اابول حول یسو  بایود لا جلسوه لیوور  لا شورای  ففتوور          

 .براسی فرلل

 

 

   

 

 

 



 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان ینهفتمو  پنجاهمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

5 

لاخصرص ییتقال پسماید یز شهر  صنعتی مرمشهر وایمین مقراشود  

جنا  قاا  لرتر یمامی یمین معاون م ترم هماهنوی یمرا یاتصوال  و  

ترسعه منابع یستایدیا  تهرین مرضورع ای توا حصورل یتیجوه پیویور       

 .یمایند

 * 
 یستایدیا 

 شهر  صنعتی مرمشهر

2 

افع مش  ت  ب  سوفاا  شورر    لاخصرص تمدید راات زال و 

 :مهندسی ترسعه یف  و فاز ییستا مقرا شد

بری  افع مش  ت  ب  سفاا  جنا  قاا  مهنودس صوالای     -ی ف

اورل لیلیود روه بوا مریجعوه       سازمان صم  یستان تهرین ائی  م ترم

 شرر  افع مش ل یمایند

طریق لبیر م تورم شورای     لاخصرص راات زال ییز مقراشد یز - 

یامه ی  یز معاوی  م ترم یمرا یاتصال  وزیات یاتصوال و   ففتور؛ طی

لیایئی و یا یز وزیر م ترم یاتصال و لیایئی و یوا جنوا  قاوا  لهقوان     

 لاخریس  تعجیل افع یین مهم فریهم قید

* * 

 جنا  قاا  مهندس صالای 

ائی  م ترم سازمان صنع ، معدن و 

 تجاات یستان

 ا  بازافایی تهرینیت

 لبیرخایه شرای  ففتور

3 

مقرا شد جنا  قاا  ویاف بهروز  معاون م تورم یاتصوال  یلیاه   

و لیایئی یستان با یایئه سریبق یز سر  شرر  ییستا  رل یمرا یاتصال

و سازمان صم  یستان طی هفته قینده یتیجه ای به لبیرخایه شرای  

 ففتور  یستان یع م لیاید

* * 

 قاا  بهروز جنا  

معاون م ترم یاتصال  یلیاه رل یمرا 

 یاتصال  و لیاییی یستان

سازمان صنع ، معدن وتجاات یستان 

 تهرین

 شرر  ییستا

 



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

4 

لاخصرص افع مش  ت یاز  حاصل یز صالایت اوغون یبواتی بوه    

( ممنورع ی تخصویز  )شوررتها  ذیوربط    عری  و یفغایستان، مقرا شود 

یسوونال مثبتووه خوورل ای بووری  جنووا  قاووا  الهوورتی ایاسوو  م توورم   

رنفدایسیرن صالایت ییرین یاسال تا لا رمیته یاز  یتا  ییرین طرح و 

 .افع مش ل فرلل

ضمناً ایاس  م ترم بایوک مرروز  مشو ل تعهودیت یاز  صوالایت      

 پذیرفته یید 91/7/17ای تا  ایا ی به یفغایستان و عری 

* * 
 جنا  قاا  الهرتی

 ییجمن صنفی اوغن یباتی ییرین

5 
مقرا شد لبیرخایه شرای  ففتور طی یاموه ی  مرضورع تخصویز    

 .یاز و تأمین ذخائر اوغن یباتی خام ای پیویر  یماید
* * 

سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان 

 تهرین

 لبیرخایه شرای  ففتور  یستان

6 

خوایم لرتور حیودا  یز سور  سوازمان توأمین       با ییتخوا  سورراا   

 :سازمان، مقرا شد ختیاابعنرین یماینده تام یال یجتماعی

جلسات مشترری بصرات ماهیایه و مستمر یا ایاس  خوایم   -ی ف

 لرتر حیدا  و معاوی  رسب و راا یتا  بازافایی تش یل فرلل

تهرین مش  ت صنفی و راافرمایی ای بصورات   یتا  بازافایی - 

مطرح و یتیجه لا شورای    صصی یحصاء و لا جلسات بند ی فتخ

 ففتور یایئه فرلل

لا صرات ییاز به مصربات هیأت مدیره یا هیأت یمنا  سازمان  -ج

 لاخصرص مش  ت مطروحه یین مصربات، اریا شود لا حودیال  

 زمان بتصریب برسد

طرف مذیرره یتا  بازافوایی تهورین بطورا     لا مذیرریت فیمابین -ل

مستقیم باشد و تفاهمات مستخرجه بین یین لو یهال به رول رشورا   

 تسر  یابد

 

* * 

سرراا خایم لرتر یاهید حیدا  

مدیررل م ترم یلیاه رل تأمین 

 یجتماعی غر  تهرین بزاگ

معاوی  م ترم رسب و راا یتا  

 بازافایی تهرین

 تش ل ها  صنفی



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

7 

لا مورال پیمایهوا و   مقرا شد لاخریس  قاوا  مهنودس میربلور     

ت ریم یستایدیا  با حضرا لا جلسه ستال مقابله با  ها مجدلیًفارترا

جنا  قاا  حاجی پرا و سازمان تأمین یجتمواعی مطورح و یتخواذ    

تصمیم شرل و لاصرات عدم افع مش ل یز فرمایدهی م ترم ستال 

جهایویر  با تش یل جلسه بوری   یاتصال مقاومتی جنا  قاا  لرتر 

 یین مرضرع یستمدیل فرلل

* * 

معاوی  م ترم هماهنوی یمرا 

 یاتصال  یستایدیا  تهرین

معاوی  م ترم رسب و راا یتا  

 بازافایی تهرین

1 

مقرا شد با ترجه به یفزییش یرخ یاز و با تبع مریل یو یه و تجهیزیت 

ویحدها  تر ید  بوری   و ماشین قالت و مصا ح جه  تأمین ما ی 

ت میل طرح هوا  ییموه تموام و همچنوین بازسواز  و یرسواز  و       

 سرمایه لا فرل  ویحدها  تر ید  مااه ی  ییدیشیده شرل

* * 

 سازمان مدیری  و بریامه ایز  

سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان 

 تهرین

 یماینده م ترم بای ها  یستان

3 

ویحدها  تر یود  فعوال لا شوعاع    مقرا شد م دولی  باافذیا  

با رمک سازمان حفاظ  م یط زیس  یستان مرتفع  ریلرمتر  950

 فرلل تا یم ان تأمین مریل یو یه بری  یین تر یدرنندفان فریهم شرل
 * 

سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان 

 تهرین

ترسعه  شرای  بریامه ایز  -یستایدیا 

 یستان

 سازمان حفاظ  م یط زیس  یستان

 تهرین

 

53 

بری  جلرفیر  یز تعطیلی بیشتر و یا راهش تر ید لا یتیجه رواهش  

یشتغال ویحدها  تر ید ، م دولی  ها  توأمین موا ی موه بوری      

سرمایه فذیا   اب  و مه بری  سرمایه لا فرل  با رمک یستایدیا 

 و هماهنوی مدیرین عامل بای ها یادیم فرلل م ترم

* * 
 یستایدیا 

 بای ها



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

55 
بازلید یز ویحدها  تر ید  ترسط مدیرین عامل بای هوا لا لسوترا   

 راا ستال تسهیل و افع مرییع تر ید اریا فیرل
 * 

 ستال تسهیل و افع مرییع تر ید

 یستایدیا 

 مدیرین عامل بای ها

52 

ترتیبی یتخاذ فرلل تا م دولی  ها  لو یرخی بورلن توأمین موریل    

تخصویز منوابع یاز  و    ترسط وزیات صم  بایو یه رااخایجات 

 تأمین یز تر یدیت لیخلی برلیشته شرل
* * 

سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان 

 تهرین

 یتا  بازافایی تهرین

 لو  

53 

روا  شوهررها  صونعتی   حل مش ل یارافی برلن زیر ساخ  ها  ض

یظیر ق ، بر ، فاز و ایه لسترسی و فضا ها  خودماتی و افواهی لا   

 یاتصال مقاومتی یستان تا حصرل یتیجه اریا فیرللسترا راا ستال 
 * 

 ستال یاتصال مقاومتی یستان

 شرر  شهررها  صنعتی یستان

سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان 

 تهرین

 لبیرخایه شرای  ففتور

54 

ب ت لیفی باف  ها  صنفی و صنعتی ره لا شرای  بریاموه ایوز    

یسوتایدیا م تورم لا   ترسعه یستان لا حال اسیدفی یس  با رموک  

 راافروه زیر بنائی مصر  شرل
 * 

شرای  بریامه ایز  ترسعه  -یستایدیا 

 یستان

سازمان صنع ، معدن و : پیویر 

 تجاات یستان 

55 

مریرز صنعتی مرجرل ره بد یل فستر  شوهر یجبواایً لیخول بافو      

لوی  عمس ریی اریافرفته یید و جابجائی قیها لا شورییط یاتصوال  ف  

باید لا لسترا رواا شورای     تعطیلی قیها ای فریهم می رندمرجبات 

 بریامه ایز  اریافرفته و حل شرل

 * 

شرای  بریامه ایز  ترسعه  -یستایدیا 

 یستان

 سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان

56 
یلیمه ب ث طرح ها  ییمه تمام و مش  ت ما ی و تأمین مریل یو یه 

 بعد  شرای  ففتور اریا فیرلویحدها  تر ید  لا لسترا جلسه 
* * 

 سازمان صنع ، معدن و تجاات یستان

 لبیرخایه شرای  ففتور  یستان

 


