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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی

روزه برای یافتن منشاء بوی بد در  80استایدار م ترم تهران با اشاره به مهلت در شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استان،  -

دی ماه سال گذشته، برای یخستین بار شاهد گسترش بوی بد در مناطقی از تهران بودیم ره در ایان  82 تاریخ در: تهران بیان داشتند

 ماید در قرادراوه، جماع قوری فاباو  و همنناین    رایون برای این بو شناسایی شد ره از جمله می توان باه دفاع یسا    82رابطه 

قذر مااه   29در حوالی میدان ایقو  و  4تا  2در یازدهم قذرماه سالجاری ییز از ساعت . در شهر ری اشاره ررد رارخایجات سیمان

ید گاوگرد، ساولفید   گاز ایجادرننده این بو تشخیص داده شده ره به ترتیب؛ دی ارس تارنون سه یوع. بار دیگر این بو استشمام شد

 .هیدروژن و با احتمال رمتری قموییاک می باشد

این احتمال وجاود دارد راه ترریاب    : افزودید درصدی تهران، 10با اشاره به رطوبت بیش از رئی  م ترم شورای گفتگوی استان  -

تن زباله در قرادراوه راه    هزار 1ی ال 7است دفع روزایه  بت هوا این بو را ایجاد می رند؛ بمن قیکه ممکنثایویه این گازها و رطو

 .غیر بهداشت ایجام می شود منشاء این بو باشد به صورت

استایدار م ترم تهران درخصوص جلساتی ره با حضور یمایندگان دستگاه های مختلف برای شناسایی و جلوگیری از تکرار ایتشار  -

را متوااف و از  ( یفات راوره  )شهر ری اساتفاده از ماازوت   در این جلسات مقررشد، رارخایه سیمان : بو برگزار شده است؛ گفتند

سازمان حفاظت م یط زیست اساتان   بمناً .سوخت گاز استفاده رند و چناینه فشار گاز رم باشد، مواتا باید رار را متواف یماید

مورد سنجش اارارداده و  ا خروجی قالینده های قیهاز ل اظ تهران ییز باید تمامی صنایعی را ره در م دوده جنو  تهران اراردارد 

طی گزارشی اعوم یماید و ییز شهرداری تهران هم مکلف به تأسی  ایستگاه هواشناسی و یصاب دساتگاه هاای سانجش غلظات      

همننین مقررشد از طریق فراخوایی جهت مشاررت مرارز دایشگاهی و ت قیقاتی برای بررسی منشااء  . در جنو  تهران شد گازها

  .صورت یذیردروز  80قرر شد، ایجام رلیه موارد ذرر شده ظرف بمناً م. بو اادام شود

 :جناب آقای شکراله بنار

ب ران زبالاه  : تهران ییز درخصوص ب ران زباله ها، بیان داشتند شهر سازمان سرمایه گذاری و مشاررتهای مردمی م ترممدیرعامل  -

یکای از راهکارهاا    .لذا باید راهکار اساسی برای قن ایدیشیدها را در همه رشور بویژه در تهران و شهرهای شمالی شاهد هستیم ، 

الی یازل اسات سارمایه گاذاری بارای قن توساط       صاستفاده از زباله سوزها و تولید بر  از قن است ولی چون یرخ بر  های است



 

 

بیت روین یا بر  هایی راه   راهکاری ایدیشید ره از این بر  برای مزارع دیجیتال بتواناگر . شررتهای بزرگ توجیه ااتصادی یدارد

خارج از تعرفه ها در رشور ییاز است توسط وزارت ییرو از م ال ساوزایدن زبالاه هاا تعرفاه را بااالبرد امکاان سارمایه گاذاری          

تنی درمورد قراد روه ایجام شد ره بل اظ باه صارفه    100یوییت  4شهرداری تهران مذارراتی با یک شررت چینی برای  .وجوددارد

حال اگر بتوان امکایاتی فراهم ررد ره در ابال زباله سوزها م صول به شررتهای خارجی . مسکوت مایدفه ها و یرخ بر  یبودن تعر

 .داده شود راهکار خوبی برای ازبین بردن زباله های سراسر رشور است

 :مشروح مذاکرات جلسه

 MICMACتکنیک"کاربرد گانه اقتصاد ایران با  1های  های کلیدی بلوک تحلیل جامع زیربخش، دستور جلسه 4حسب بند 

توسط رئیس محترم مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگاانی تهاران و    "ستانده -و الگوهای تحلیل حساسیت در داده

 : مجری این طرح مطالعاتی به شرح زیر ارائه گردید

  :فیسرکار خانم مهندس فریال مستو

در این یژوهش، شناسایی زیر بخش های اولویات دار  : رئی  م ترم مررز خدمات سرمایه گذاری اتا  بازرگایی تهران بیان داشتند -

هشت گایه به هماراه  تعامل زیر بخش های بلوک های  ؛این سنجش. است بخش های رلیدی ااتصاد ایران مورد بررسی ارارگرفته

ج ایان  تاای ی وتهیاه شاده     MICMACت لیل تعامل صنایع در ااتصاد با هدف استخراج بخش های ییویدی در چهارچو  ت لیل 

بمن اینکه وزارت صمت ییز یک چنین طرحی را . ت لیل یشان می دهد ره ردام زیر بخش ها برای سرمایه گذاری مناسب هستند

جلد رتاا  منتشار    9این گزارش در . همخوایی دارد و یشان میدهد ره هر دو به یک یتیجه رسیده است تهیه ررده ره تقریباً با هم

 و یتایسیل های موجود برای سارمایه گاذاری در ایاران،    جزئیات این ت لیل برای راهنمایی سرمایه گذارانبمن اینکه  خواهدشد

 .فتروی سایت سرمایه گذاری اتا  بازرگایی تهران ارارخواهد گربر

 :مهدی قائمیجناب آقای 

باه شارح   ( ییوسات )مجری م ترم طرح مطالعاتی زیر بخش های رلیدی بلوک های هشت گایه ااتصاد ایران، به ارائه این گزارش  -

 :زیر یرداختند

مسئله اساسی ره در مورد ت لیل های بریامه ریزی ااتصادی وجود دارد، مشخص شدن جایگاه بخش ها است ره در اینصورت می  -

بیشتر با الگوهای متناساب باا    MICMACستایده و الگوهای  -تکنیک داده. هبر ص بت رنیماتواییم در مورد بخش های ییرو و ر



 

 

صورت گرفته، براباری  ره در مورد چین، ژاین و رره  2089با جدیدترین گزارش های سال  این یژوهششر  قسیا طراحی شده و 

    . می رند

گایی تهران، بلوک اصلی ااتصادی با هشت بلوک اصلی طراحی شده است ره طبق استایدارد های باین  با توجه به اهداف اتا  بازر -

مای دهاد هرچاه    یشاان  زیر بخش ره  720و رره با  900، ژاین با 8800شامل چین تصاد اا. زیر بخش می باشند 79 المللی شامل

 .ا بهم تنیده تر می شودیینیدگی های ااتصادی بیشتر باشد بخش ها گسترده تر و زیر مجموعه ه

 ملال مت اد   یساازمان توساعه صانعت   طبقه بندی ایجام شده بر اساس تقسیم بندی رلی استایدارد مررز ملی قمار ایران و استایدارد  -

(UNIDO) بلاوک اصالی    1زیاربخش در   79زیاربخش رلای در ااتصااد وجاود دارد؛ ایان       79در مجماوع  . صورت گرفته است 

 زیاربخش، ساومت   9زیربخش، بازارهای مالی با  9زیربخش، ایرژی با  4زیربخش، رشاورزی با  99با صنعت و معدن : ره شامل

زیاربخش،   9باا  ( وزش و یژوهشبخش قم)زیربخش، خدمات  5با ( بخش خدمات بازرگایی و مستغوت)زیربخش، خدمات  4با

 .می باشدبندی  ابل طبقهزیربخش ا 6زیربخش و گردشگری با  88زیربخش، بلوک زیرساخت با  4با خدمات 

ستایده ااتصاد به  -ولی ییش ییاز استفاده از این روش دارا بودن ماتری  دادهبوده  MICMACروش ت قیق همایطوریکه گفته شد  -

سال یکبار ماتری  ااتصادی خود را منتشر می رنند ولی رشور ما از سال  2روز می باشد بطوریکه رشورهای دییا هرسال و یا هر 

و اساتفاده  به روزرساایی   96را برای سال  90ی سال لذا در این یژوهش دیتا ها. تا اآلن ماتری  به روزی را منتشر یکرده است 90

البته ایان یاژوهش   . گرفته استمورد مطالعه ارار 8996و  8990، 8910، 8970، 8965، 8952مقاطع زمایی این یژوهش در . رردیم

ساال اتفاا     شروع شده و داده های اطعی برای این سال در دست یداریم و با توجه به شُک ارزی بزرگی ره در ایان  97در سال 

 .عموً اگر اطوعاتی هم موجود بود اابلیت استفاده عملیاتی یداشت افتاد

 ییزدر این مطالعه دیده شده بدین معنی ره؛ بنابر ادعای عمومی اگر ارزش یول ملی حساسیت های ارزی و قزادسازی ایرژی تعیین -

در ایان رابطاه از   شوید و صادرات بیشتر خواهد شد و ما ادرتمند می راهش و یرخ ارز افزایش ییدا رند صنایع صادرات م ور 

اقتصاد چین بعنوان این موضوع یاد می شود ولی در واقع اینگونه نیست و کاهش پول ملی بهیچ وجاه شارایط مشاابهی باا     

 .اقتصاد دنیا برای ما ایجاد نمی کند

بندی علمی و سازمایی در چارچو  استایدارد رمیسیون قمار ات ادیه ارویا و سازمان ملال مت اد و مطالعاات    بر اساس یک تقسیم -

 :بندی رردزیر تقسیم به شرح گایه را به چهار گروه اصلی 79های توان هر یک از زیربخش، میOECDدفتر ت قیق و توسعه 

در وااع هرگویه عملی بر روی این بخشها منجر به تغییر . االیی داریداین بخشها ادرت یفوذ و وابستگی ب: های ییویدیبخش -الف



 

 

 .شودها میسایر بخش

به شدت برای تولیاد  قیها ها برخوردار است اما شامل بخشی است ره از ادرت یفوذ بعیف در سایر بخش: های وابستهبخش - 

 دیو ادامه فعالیت خود وابستگی دار

 . ادرت یفوذ باال و وابستگی یایینی برخوردارید این بخشها از: های مستقلبخش -ج

تاا حادودی از ساایر بخشاها مجازا هساتند و        و ها داریدادرت یفوذ و وابستگی بعیفی در سایر بخش: های خودمختاربخش -د

 . دارید رمی با قیهاارتباط 

هاای پیونادی، تقوبات    این بخشروند و چنانچه هر چه های کلیدی هر اقتصاد به شمار میزیربخش های پیوندی، زیربخش -

لذا  .یابدهای بیرونی بر اقتصاد کاهش میشود و تاثیر شوکزایی اقتصاد تقویت میشوند و توسعه یابند، اقتصاد ملی و درون

در اقتصاد کشور هرچه زیر بخش های پیوندی کمتر و زیر بخش های خود مختار بیشاتر باشاد، آن اقتصااد ضاعی  تار و      

 .شُک های بین المللی دچار آسیب می شودشُک های ارزی و  تحریم تر خواهدبود و براحتی تحت شکننده تر و قابل

، تنها شش بخاش  8996در سال  زیربخش 99با دارا بودن  ،یتایج مطالعات در مورد زیر بخش های بلوک صنعت و معدنبراساس  -

 26مستقل شناسایی شده اید و این درحالیست راه  و یک بخش ییز بعنوان بخش ( رلیدی)بخش ییویدی از صنعت و معدن بعنوان 

و بعنوان جزیاره ای   یداشتهتوسعه و ییشرفت صنعتی  و هیچ یقشی را در روید بخش دیگر همگی بعنوان بخش خود مختار هستند

 .داریدی را از ارزش افزوده و زیجیره تأمین داخلی در استفادهیسبت به سایر زیربخش های ااتصادی فعالیت می رنند و سعی 

هاای  بخش .مختار در راستای افزایش روید توسعه و ییشرفت رشور است بخش خود 26داللت مهم این یتایج بر لزوم حمایت از  -

های اشتباه امکان تغییر به بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را ها و سیاستها، عدم حمایتپیوندی در صورت بروز شوک

 . ای شودوجه ویژهها نیز تبخش خودمختار، به این بخش 26پرداختن به بایست موازی با دارند و می

 قبلای های پیوندی در اقتصاد ایران، تقویات پیونادهای   های خودمختار و مستقل به بخشترین راهبرد برای تبدیل بخشمهم -

ای حوی که کاالهای واسطهای داخلی در چارچوب یک زنجیره تأمین ملی است؛ به نهای واسطههای صنعتی با نهادهفعالیت

 .های خودمختار و مستقل به جای واردات، از صنایع داخلی تأمین شودمورد نیاز بخش

 هاای وابساته و ساایر   های ییویدی، ایجاد ارتبااط بعادی میاان تولیادات بخاش     های وابسته به بخشترین راهبرد تبدیل بخشمهم -

 .های ااتصادی استبخش



 

 

 گایه صنعت و معدن، بیش از میزان حمایت ایجاام شاده باازخورد خاواهیم گرفات     99های بخشدر صورت حمایت از هریک از  -

 وری قن درصاد باه تولیاد و بهاره     8هاای صانعتی، بایش از    درصدی حمایات از هار یاک از فعالیات     8بدین معنا ره با افزایش  

گایه، منجار باه ارتقااء تولیاد باه شاکلی        99های فعالیت صنعتی افزوده خواهد شد و در حقیقت حمایت از هر ردام از زیربخش

 .فزاینده خواهد بود

شوید و در این  های ایرژی با راهش ارزش افزوده مواجه می های حامل گایه صنایع و معادن در اثر تغییر ایمت 99های  تمامی بخش -

؛ باوده   یجزو بخش های ییوید 8990تا ییش از سال  ره های حاصل از یاالیش یفت هایی یظیر ساخت رک و فرقورده میان، بخش

های فلزی و ساخت م صوالت  به بخش مستقل تغییر ییدا ررده است، همننین ساخت م صوالت رایی 8996و  8994در سالهای 

 .های ایرژی را دارید های حامل اساسی قلومینیوم بیشترین حساسیت را یسبت شوک ایمت

رزی در یهایت باعث بهبود رویق و توسعه صادرات م ور می شود یا خیر؟ یتیجه بدست قمده حاری قیا وااعاً شوک ا اینکهبررسی  -

-مواجه شده و در یتیجه افزایش تقابا راهش عربه و گایه در اثر شوک ارزی با افزایش ایمت 99های تمامی بخشاز قن بود ره 

راهش ارزش یول ملی، باا افازایش تقاباای صاادراتی، باه      ن همننی. بخش بوده است 6ره بیشترین تأثیر یذیری برروی این . اید

سااخت م صاوالت اساسای ما ،      :منجر خواهد شد راه عبارتناد از  گایه  4های صنعت و معدن افزایش خالص تقابا در بخش

ش زیار بخا   29و در  ساخت االی و االینه، ساخت م صوالت اساسی قلومینیاوم ،  (ییویدی)های شیمیایی  ساخت مواد و فراورده

 .دیگر با راهش تقابا مواجه هستیم

در مواجهه  ااتصادی گذاریاستس. شودیعربه و تقابا م در هر دو جنبه باعث بروز اختوالت یارز یهادهد شوکییشان م یجیتا -

 یداخلا  یااتصااد  ی، جایاب بنگااه هاا   (ی  از بروز شوک ارزی) ارز تقابا شده ینمأعووه بر ت یستبا یگویه شوک ها م ینبا ا

از شاوک   ،(از تغییرات ایمت و تولید بخش های دیگار )یرمستقیم غ به صورت و (از شوک تغییر ایمت ارز)یم ره به صورت مستق

 مین الزم راأین و تتضم ییز یدجبران رسر تول برای و گذاری به طور ویژه مد یظر ارار دهدییز در سیاسترا  یریدیذ یم یرتاث ارزی

 .یدیما ایجاد

یبود بهره وری الزم صنعت و معدن در بخش یشتیبایی و خدمات است ره در هیچ ردام از بخش های  ین چالش هایکی از مهم تر -

 گایه، این بخش ره مهمترین بخش ایجادرننده مزیت راابت بین المللی اسات، یتوایساتیم حتای یاک درصاد ارزش افازوده را        99

در ارتباط است، حمایت از این بخش موجاب رویاق بااالتر صانایع و     هایی ره این بخش با قیها  با توجه به بخش .دهیم ءارتقا

 .خواهد بود( به طور مستقیم)ها  و سایر بلوک( به طور غیرمستقیم)معادن 



 

 

، علیارغم قیکاه الزم اسات در    بخش بیمه ییز بعنوان یک بخش حمایتی جدی ره در بازارهاای ماالی باا قن مواجاه خاواهیم باود       -

 .داشته باشد، یتوایسته ارزش افزوده زیادی را فراهم رندفرقیندهای تولیدی حضور جدی 

در سطح تعیین استایی، استایهایی را ره بیشترین سهم ارزش افزوده را در بخش های ییویدی داشته اید را احصا راردیم و در ایان    -

بخش اولویت دار، استایهای اصفهان  6استان تهران با . رابطه؛ استان تهران، بوشهر و اصفهان در رده اول تولیدات صنعتی ارار دارید

بخاش   9و اساتان گایون باا     بخاش اولویات دار   4بخش اولویت دار، استایهای البرز، قذربایجان شرای و فارس با  5و مررزی با 

 .اولویت دار بیشترین حضور را در میان بخش های اولویت دار به خود اختصاص داده اید

از مجماوع چهاار   ( جنگلاداری )و یک زیربخش مستقل ( امداری و زراعت و باغدارید)بلوک رشاورزی از دو زیربخش ییویدی  -

 .داللت بر اهمیت ویژه این بلوک دارد برخوردار بوده ره زیربخش اصلی

های ااتصادی، یقش مهمی در ای و مواد اولیه سایر بلوکدرصد تقابای واسطه 82های بلوک رشاورزی با تأمین بیش از زیربخش -

 .رنندن راالها را بازی میمیأزیجیره ت

درصد تقابای یهایی ره شامل تقابای خایوارها، تقاباای دولات، صاادرات و     7های بلوک رشاورزی با تأمین بیش از زیربخش -

 .شویدای در سطح رشور م سو  میهای اصلی سبد مصرفی و سرمایهمین رنندهأباشد، یکی از تتقابای موجودی سرمایه می

موجاب  « زراعت و باغاداری »اموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در ااتصاد ایران، یک واحد افزایش در تولید با ل اظ مجموع تع -

 .های دامداری، ساخت م صوالت غذایی و ساخت منسوجات بیشترین افزایش تولید را از قن داشته باشندشود زیربخشمی

 ای واعام از تقاباای واساطه   )وجاود در ااتصااد ایاران    درصد رال تقاباای م   80های بلوک رشاورزی با تأمین حدود زیربخش -

 .، از جایگاه حائز اهمیتی در ایجاد تعادل عربه و تقابای رل ااتصاد برخوردار هستند(تقابای یهایی

باشاند؛ باه طاوری راه ساهم      ای در ااتصاد ایران میدرصد مواد اولیه و واسطه 88های بلوک رشاورزی متقابی بیش از زیربخش -

 .درصد است 5درصد و سهم زیربخش زراعت و باغداری حدود  6امداری از این تقابا حدود زیربخش د

دهند؛ به ی وی ره زراعت و باغداری حدود درصد ارزش افزوده رل ااتصاد را یوشش می 1های بلوک رشاورزی حدود زیربخش -

 .استدرصد بیشترین سهم را در این ارزش افزوده به خود اختصاص داده 6

درصاد و   5درصد از رل واردات به ااتصاد ایران، به بلوک رشاورزی اختصاص دارد ره زراعات و باغاداری باا حادود      9حدود  -

 .ایددرصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 9دامداری با حدود 

موجاب  « زراعت و باغاداری »با ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در ااتصاد ایران، یک واحد افزایش در تولید  -



 

 

 .بیشترین افزایش تولید را از قن داشته باشند ساخت منسوجاتو  ساخت محصوالت غذایی، دامداریهای شود زیربخشمی

هاای  ساخت مواد و فاراورده موجود در ااتصاد ایران، افزایش تولید سه زیربخش با ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم  -

زراعات و  »بیشترین اثر را بر افزایش تولید زیاربخش   (غیرتوریسم)حمل و نقل زمینی به غیر از راه آهنو  جنگلداری، شیمیایی

 .خواهد گذاشت« باغداری

هاای  تصاد ایران، افزایش تولید سه زیربخش سااخت ماواد و فاراورده   با ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در اا -

هاای حاصال از    شیمیایی، عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل یقلیه موتوری و موتورسیکلت و ساخت راک و فاراورده  

 .خواهد گذاشت« جنگلداری»یاالیش یفت بیشترین اثر را بر افزایش تولید زیربخش 

بخاش مساتقل    و یاک زیار  ( استخراج یفت خام و گاز طبیعی و تولید، ایتقال و توزیع بار  )ربخش ییویدی بلوک ایرژی از دو زی -

 .از مجموع سه زیربخش اصلی برخوردار بوده ره داللت بر اهمیت مضاعف این بلوک دارد( تولید و توزیع گاز طبیعی)

هاای ااتصاادی، یقاش مهمای در     مواد اولیه سایر بلوکای و درصد تقابای واسطه 84مین بیش از أهای بلوک ایرژی با تزیربخش -

 .رندزیجیره تامین راالها را ایفا می

درصد تقابای یهایی ره شامل تقابای خایوارها، تقابای دولت، صادرات و تقابای  6مین بیش از أهای بلوک ایرژی با تزیربخش -

 .شویدای در سطح رشور م سو  میسرمایه های اصلی سبد مصرفی ومین رنندهأباشد، یکی از تموجودی سرمایه می

ای و تقاباای  اعام از تقاباای واساطه   )درصد رل تقابای موجود در ااتصااد ایاران    1مین حدود أهای بلوک ایرژی با تزیربخش -

 .، از جایگاه مهم در ایجاد تعادل عربه و تقابای رل ااتصاد ایران برخوردار هستند(یهایی

 .باشندای در ااتصاد ایران میدرصد مواد اولیه و واسطه 4ی حدود های بلوک ایرژی متقابزیربخش -

دهند؛ به ی وی ره استخراج یفات خاام و گااز    درصد ارزش افزوده رل ااتصاد را یوشش می 89های بلوک ایرژی حدود زیربخش -

 .استدرصد بیشترین سهم را در این ارزش افزوده به خود اختصاص داده 80طبیعی حدود 

، حمل و نقل از طریا  لولاه  با ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در ااتصاد ایران، افزایش تولید سه زیاربخش   -

تولیاد و  »بیشترین اثر را بر افازایش تولیاد زیاربخش    استخراج نفت خام و گاز طبیعی و های اداری و خدمات پشتیبانی  فعالیت

 .خواهد گذاشت« توزیع گاز طبیعی

و یاک زیاربخش   ( هاای خادمات ماالی و بیماه     بیمه  و سایر فعالیت)رداری بلوک بازارهای مالی از دو زیربخش خودمختار برخو -



 

 

زنگ خطر خود مختار  .از مجموع سه زیربخش اصلی، داللت بر جایگاه منفعویه این بلاوک دارد ( بایک و موسسات مالی)مستقل 

نک و مؤسسات مالی نگران کننده ترین بخش او بیمه در کنار مستقل بودن ب بودن دو زیر بخش بیمه و سایر فعالیت های مالی

  .هشت بخش استاز این 

های ااتصادی، عربه رننده ای و مواد اولیه سایر بلوکدرصد تقابای واسطه 4های بلوک بازارهای مالی با تامین بیش از زیربخش -

 .شود یسبتا مهمی م سو  می

درصد تقابای یهایی ره شامل تقابای خایوارها، تقابای دولت، صادرات و  8لی با تامین رمتر از های بلوک بازارهای مازیربخش -

 .رند ها ایفا می باشد، یقش روچکی در فرایند تولید یسبت به سایر بلوکتقابای موجودی سرمایه می

ای و اعام از تقاباای واساطه   )ران درصد رل تقابای موجاود در ااتصااد ایا    2های بلوک بازارهای مالی با تامین حدود زیربخش -

 .ها در ایجاد تعادل عربه و تقابای رل ااتصاد برخوردار هستند ، از جایگاه روچکتری یسبت به سایر زیربخش(تقابای یهایی

باشند؛ ره بخاش عماده قن   ای در ااتصاد ایران میدرصد مواد اولیه و واسطه 2های بلوک بازارهای مالی متقابی رمتر از زیربخش -

 .شود ییز مربوط به بایک و موسسات مالی می

 .دهنددرصد ارزش افزوده رل ااتصاد را یوشش می 2های بلوک بازارهای مالی حدود زیربخش -

 ی و تاأمین اجتمااع  ی، ماددراری دامپزشاک  هاای  یتفعال، مربوط به سومت ایسان های بلوک سومت دارای چهار زیربخش فعالیت -

 .رنند چهار بخش قن به عنوان بخش خودمختار در تعاموت بین بخشی ااتصاد رفتار می باشد ره هر ی میاجبار یاجتماع

 .باشند های ااتصادی، میای و مواد اولیه سایر بلوکهای بلوک سومت تامین رننده رمتر از یک درصد تقابای واسطهزیربخش -

تقاباای خایوارهاا، تقاباای دولات، صاادرات و      درصد تقابای یهایی ره شامل  4های بلوک سومت با تامین رمتر از زیربخش -

 .شود باشد، عربه رننده بزرگی در ااتصاد م سو  یمیتقابای موجودی سرمایه می

ای و تقابای اعم از تقابای واسطه)درصد رل تقابای موجود در ااتصاد ایران  9های بلوک سومت تامین رننده حدود زیربخش -

 .دهد های مربوط به سومت ایسان یوشش می عمده قن را ییز زیربخش فعالیتباشد و در این میان بخش  ، می(یهایی

 .باشندای در ااتصاد ایران میدرصد مواد اولیه و واسطه 2های بلوک سومت متقابی  تنها زیربخش -

های مربوط به  رنند؛ به ی وی ره زیربخش فعالیت درصد ارزش افزوده رل ااتصاد را تولید می 4های بلوک سومت حدود زیربخش -

 .استدرصد بیشترین سهم را در این ارزش افزوده به خود اختصاص داده 9.5سومت ایسان با حدود 

با ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در ااتصاد ایران، افزایش تولید سه زیربخش عمده فروشی و خرده فروشای   -



 

 

های شیمیایی و ساخت م صوالت دارویی، ماواد شایمیایی    مواد و فراورده و تعمیر وسایل یقلیه موتوری و موتورسیکلت، ساخت

های مرباوط باه    فعالیت»مورد استفاده در داروسازی و م صوالت دارویی گیاهی بیشترین اثر را بر افزایش ارائه خدمات زیربخش 

 .خواهد گذاشت« سومت ایسان

هاای اخیار     یافته، بلوک خادمات اسات و در ایاران ییاز طای ساال       های اساسی و مهم در ااتصادهای توسعه هرچند یکی از بلوک -

 است، اما هنوز هام هایچ یاک    های تعاموت ااتصادی قن بیش از ییش افزوده شده توجهات بیشتری به قن شده است و زیرساخت

عماده  »بخاش   دو زیار زیربخش قن، تنهاا   85دهد از میان  ها یشان می اید و بررسی های این بلوک، بخش ییویدی یبوده از زیربخش

ماهیتی مستقل داریاد  « خدمات واحدهای غیر مسکویی»و « فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل یقلیه موتوری و موتورسیکلت

 .باشند ها خودمختار می و سایر زیربخش

 ت زیرمجموعاه خادمات بازرگاایی و مساتغو    »هاای ایان بلاوک، ساه زیرمجموعاه قن یعنای        به علت اهمیت و تعادد زیاربخش   -

بیشتر مورد ت لیال  « زیربخش 4زیرمجموعه خدمات عمومی با »و « زیربخش 9زیرمجموعه قموزش و یژوهش با »، «زیربخش 5با 

 .اید گرفتهارار

های ااتصادی، یقاش مهمای در   ای و مواد اولیه سایر بلوکدرصد تقابای واسطه 84های بلوک خدمات با تامین بیش از زیربخش -

 .های ااتصادی حیاتی است و زیربخشها  رنند و در مجموع وجود قن برای بسیاری از بخشرا بازی میزیجیره تامین راالها 

درصد تقابای یهایی ره شامل تقابای خایوارهاا، تقاباای دولات، صاادرات و      29های بلوک خدمات با تامین بیش از زیربخش -

 .شویدای در سطح رشور م سو  میرفی و سرمایههای سبد مصترین تامین رننده باشد، مهمتقابای موجودی سرمایه می

ای و تقاباای  اعم از تقابای واساطه )درصد رل تقابای موجود در ااتصاد ایران  29های بلوک خدمات با تامین حدود زیربخش -

 .، از جایگاه حائز اهمیتی در ایجاد تعادل عربه و تقابای رل ااتصاد برخوردار هستند(یهایی

 .باشندای در ااتصاد ایران میدرصد مواد اولیه و واسطه 80ات متقابی بیش از های بلوک خدمزیربخش -

دهند ره یشان از جایگاه ویژه و ارزیاده ایان   درصد ارزش افزوده رل ااتصاد را یوشش می 94های بلوک خدمات حدود زیربخش -

باا  « ایل یقلیاه موتاوری و موتورسایکلت   عمده فروشی وخرده فروشی به جز وس»بخش در تولید ارزش افزوده دارد؛ به ی وی ره 

 .استدرصد بیشترین سهم را در این ارزش افزوده به خود اختصاص داده 80حدود 

 «خادمات قماوزش  »با ل اظ مجموع تعااموت مساتقیم و غیرمساتقیم موجاود در ااتصااد ایاران، یاک واحاد افازایش در تولیاد            -

هاای خادمات    سایر فعالیات و تأمین اجتماعی اجباری ، ارتباطات های اطالعات و سایر فعالیتهای شود زیربخشموجب می 



 

 

  .را از قن داشته باشند بیشترین افزایش تولید و بیمهمالی 

اماور عماومی و خادمات    »با ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در ااتصاد ایران، یک واحاد افازایش در تولیاد     -

حمال و  و  های خدمات مالی و بیمه سایر فعالیت، های اداری و خدمات پشتیبانی فعالیتهای شود زیربخشموجب می« شهری

  .بیشترین افزایش تولید را از قن داشته باشند (مغیرتوریس)نقل هوایی 

رسانی، مدیریت پساماند،   آببا ل اظ مجموع تعاموت مستقیم و غیرمستقیم موجود در ااتصاد ایران، افزایش تولید سه زیربخش  -

 عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسایکلت و امور انتظامی ، های تصفیه اضالب و فعالیتف

  .خواهد گذاشت« امور عمومی و خدمات شهری»بیشترین اثر را بر افزایش تولید زیربخش 

و دو ( و ارتباطاات ( غیرتوریسام )قهان  حمل ویقال زمینای باه غیار از راه     )برخورداری بلوک زیرساخت از دو زیربخش ییویدی  -

از مجموع یازده زیربخش اصلی، داللت بر اهمیت یسبی ایان بلاوک   (  هاهای مسکویی و سایر ساختمان ساختمان)زیربخش وابسته 

 .در وبعیت فعلی ااتصاد ایران دارد

های ااتصادی، یقش مهمی در ایر بلوکای و مواد اولیه سدرصد تقابای واسطه 88های بلوک زیرساخت با تامین بیش از زیربخش -

 .رنندزیجیره تامین راالها را بازی می

درصد تقابای یهایی ره شامل تقابای خایوارها، تقابای دولات، صاادرات و    84های بلوک زیرساخت با تامین بیش از زیربخش -

 .شویدای در سطح رشور م سو  میهای اصلی سبد مصرفی و سرمایهباشد، یکی از تامین رنندهتقابای موجودی سرمایه می

ای و تقابای اعم از تقابای واسطه)درصد رل تقابای موجود در ااتصاد ایران  89های بلوک زیرساخت با تامین حدود زیربخش -

 .، از جایگاه مهمی در ایجاد تعادل عربه و تقابای رل ااتصاد برخوردار هستند(یهایی

باشاند؛ باه طاوری راه ساهم      ای در ااتصاد ایران میدرصد مواد اولیه و واسطه 81 های بلوک زیرساخت متقابی بیش اززیربخش -

های مساکویی و ارتباطاات باه ترتیاب      ها از این تقابا حدود ینج و ییم درصد و سهم زبربخش ساختمان زیربخش سایرساختمان

 .حدود چهار و ییم و دو درصد است

دهند؛ باه ی اوی راه حمال و یقال      ش افزوده رل ااتصاد را یوشش میو ییم درصد ارز 84های بلوک زیرساخت حدود زیربخش -

 .استدرصد، بیشترین سهم را در این ارزش افزوده به خود اختصاص داده 6زمینی غیرتوریسمی بیش از 

در ااتصاد ایران بار اسااس قماار    . شود، بلوک توریسم است اهمیت آن تاکید مضاع  میهای مهم ره اخیرا ییز بر  یکی از بلوک -



 

 

هاای خادماتی    ماهیتی ییویدی داشته و زیربخش فعالیت( توریسم)های ملی، زیربخش حمل ویقل زمینی به غیر از راه قهن  حسا 

یی مختار شناسا چهار زیربخش دیگر این بلوک ییز به عنوان خود. باشد بخشی وابسته می( ها رستوران)ها  مربوط به غذا و قشامیدیی

 .اید شده

باشاد و   های ااتصادی مای ای و مواد اولیه سایر بلوکدرصد تقابای واسطه2های بلوک توریسم تنها تامین رننده رمتر از زیربخش -

گیرید هرچند به طور غیرمستقیم  باشد ره معموال توریسم را در ایتهای زیجیره تامین در یظر می این به سبب ماهیت خدماتی قن می

 .سزایی بر تولید خدمت و راال داردتاثیر به 

درصد تقابای یهایی ره شامل تقاباای خایوارهاا، تقاباای دولات، صاادرات و       9مین بیش از أهای بلوک توریسم با تزیربخش -

 .شویدای در سطح رشور م سو  میهای روچک سبد مصرفی و سرمایهباشد، یکی از تامین رنندهتقابای موجودی سرمایه می

ای و تقابای اعم از تقابای واسطه)بلوک توریسم با تامین حدود دو ییم درصد رل تقابای موجود در ااتصاد ایران  هایزیربخش -

 .، از جایگاه روچکی در ایجاد تعادل عربه و تقابای رل ااتصاد برخوردار هستند(یهایی

 .باشندصاد ایران میای در ااتدرصد مواد اولیه و واسطه 2های بلوک توریسم متقابی رمتر از زیربخش -

دهند؛ به طوری ره بهتارین زیاربخش در ایان    درصد ارزش افزوده رل ااتصاد را یوشش می 2های بلوک توریسم حدود زیربخش -

درصاد از رال ارزش افازوده در    8.97، تنهاا  (هاا  رستوران)ها  های خدماتی مربوط به غذا و قشامیدیی زمینه، یعنی زیربخش فعالیت

 .باشد ها بسیار یاچیز می رند و اراام سایر زیربخش یااتصاد را تولید م

 .درصد از رل واردات به ااتصاد ایران، به بلوک توریسم اختصاص دارد 6حدود  -

بخاش خاود    55بخش خود مختار داشتیم که این  55بخش وابسته و  4بخش مستقل،  7بخش پیوندی،  13بخش؛  71درکل  -

 .رساندبخش نسبت قابل تأملی را می  71مختار به 

 :محمد الهوتیجناب آقای 

با اشاره به دو اشاکال در بخاش صاادرات    رئی  م ترم رمیسیون تسهیل تجارت اتا  تهران و رئی  رنفدراسیون صادرات ایران  -

 : بیان داشتندگزارش، 

ازی یارخ ارز و اثارات   وااعای سا   ،تعدیل یرخ ارز درصورتیکه حتماًباید به ک ارزی مورد ت لیل ارارگرفتهاین یژوهش فقط شُ در -

سوء سررو  ارز در ب ث صادرات توجه و به گزارش ابافه شود زیرا بدون دریظر گرفتن این موارد در وااع قدرس غلط دادن به 

 .را از یگاه شُک ارزی می بینند یه از یگاه تعدیل و وااعی سازی یرخ ارزموارد تصمیم گیران است و همه 



 

 

 دیاده شاده   بخش تأثیر مثبت ایان شُاک   4طور رامل بررسی یشده اینست ره، در ب ک ارزیشُ گزارش در موردیکته بعدی ره در  -

همین شوک ارزی افزایش صادرات داشتیم، لذا باید عمیق تار باه ایان     قیتم را می توان شمرد ره در 80درصورتیکه حداال باالی 

 .موبوع یرداخته شود

 : شور به شرح زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتکل ک 1311، کلیات بودجه سال دستور جلسه 5حسب بند 

 :جناب آقای دکتر عیدیان

تهران با اشاره به حضور اعضاء م ترم جلسه ره در وااع ارثراً مجریاان مساتقیم ایان     اائم مقام م ترم دبیر شورای گفتگوی استان -

  :مقدمه ای را بشرح زیر بیان یمودید ،بودجه می باشند

یم به جامعه هستند، لذا ارثر اعضاء م ترم حابر در جلسه مجریان بوفصل این بریامه و بالتبع یاسخگوی مستقیکته مهم اینست ره  -

تقابا می شود، درخصوص مشکوت ییش روی حاصل از اجرای این بریامه ره بمن ت لیل ویا به عبارتی اصوح بودجاه باه قن   

 :از جمله .یرداخته می شود ارائه طریق فرمایند

 بویژه سفره ییاز مردم چگویه است؟ ن بودجه بر بازار رسب و رار و همننین ایجاد عدالت رفاهی و معیشتیقثار ای -

 باا توجاه   مصاو   الام رااالی اساسای    25از الام   7تومایی برای دارو و  4200و ییم میلیارد دالر ارز  80درخصوص تخصیص  -

 در صاورت ییااز باه اصاوح ایان مهام چاه        ویص ارز ماهه سالجاری و چگاویگی تخصا   1حاصله در سال گذشته و به تجار  

 ید؟دارییشنهادی 

یابد؟ و تواید ادامه صندو  چیست و تا ری می اساسنامه استفاده از منابع صندو  توسعه ملی برای هزینه های جاری برخوفقثار  -

 برای بعد از تخلیه صندو  چه راهکاری ییشنهاد می شود؟

؛ برروی حجام تساهیوت بارای    یقدینگی رشور و بازار سرمایه حجم از جاری و تأمین ریال قنایتشار اورا  اربه برای مصارف  -

 ؟داشتچه تأثیری خواهد بنگاههای ااتصادی و خدماتی به چه میزان تأثیر گذار است و در رویق تولید

 فروش دارائی های رشور و صرف قن در هزینه های غیر عمرایی را تا ری می توان ادامه داد؟ -

یرخ تورم  است و در سالهای متمادی مشکل ساز شده، اوالً یهایت برای رسری بودجه ره ام الفساد در زایش تورم و بالعک  و در -

 در قینده به رجا منتهی می شود؟ ثاییاً برای برون رفت از این بایعه چه باید ررد؟       

                                                                                                                                                            



 

 

 :جناب آقای دکتر بهادرانی

 (ییوست): رل رشور به شرح زیر ارائه رردید 8999مشاور عالی م ترم رئی  اتا  بازرگایی تهران، ت لیلی از رلیات بودجه سال  -

همایطوریکه از گفته مسئولین و از بخشنامه بودجه برمای قیاد،   . گفته می شود ره یک بریامه یکساله استبه سند مالی رشو بودجه  -

درصد، راهش وابستگی به درقمد یفتی و تخصیص درقمد یفتی باه سارمایه    2اهدافی چون؛ رشد ااتصادی به میزان  8999در سال 

 .ی ه تعیین شده استبرای این ال راهش سطح تورم گذاری و یروژه های عمرایی، اشتغال زایی یک میلیون یفری و

چاا   جلاوگیری از  ) عدم تأمین هزینه ها با اادرت یاول  : رویکردهایی ره در تعیین این بودجه دریظر گرفته شده است عبارتند از -

   .ساسی و داروراالهای ا تومایی برای 4200 ، جلوگیری از افزایش ایمت راالها و خدمات دولتی و استمرار تأمین ارز(اسکناس

رشاد  % 84هزار میلیارد تومان ییش بینی شده ره یسبت به بودجه سالجاری  8911بودجه مصو  رل رشور برای سال قینده معادل  -

ره یسبت به  بودجه رل رشور می باشد به شررت های دولتی تعلق دارد% 75هزار میلیارد تومان ره معادل  8414دارد، از این میزان 

 با وجود اینکه گفتاه شاده شاررتها را واگاذار و دولات را روچاک ساازی رنناد ولای           .رشد دارد% 2/86معادل بودجه سالجاری 

 .می شودرشد در بودجه شررتهای دولتی دیده  %86بازهم 

 (درحقیقت در رشورهایی ره تعادل بودجه دارید باید این میزان باشاد ) هزار میلیارد تومان 414رشور  دولتی اراام بودجه عمومی  -

 با توجه به اینکه تورم تاا قباان   ؛رشد ییش بینی شده است% 1بودجه رل رشور بوده و یسبت به بودجه سالجاری با % 25ره معادل 

توان گفت راه  شده است، بنابراین میییش بینی درصد  92درصد اعوم شده و تورم سال قینده حدود  8/48ماه سال جاری معادل 

 .درصد ایقبابی، ییش بینی شده است 24 معادل، ثابتبودجه عمومی رشور به ایمت 

از م ال  % 82از م ال درقمادهای مالیااتی،    % 75، منابع بودجه سال قینده براساس قینه ره از سوی دولات مصاو  شاده اسات     -

 .درقمدها دریظر گرفته شده استاز سایر % 89و درقمدهای حاصل از مالکیت دولت 

 از درقماد هاای دولات بارقورد    % 54معاادل   هازار میلیاارد توماان    268 به میزان ،بودجه عمومی رشورهزار میلیارد تومان  414از  -

  .شده است

 بع تهیاه شاود  این من ازاست  ، اراریام واگذاری دارائیهای سرمایه ایاز بودجه عمومی به % 20میلیارد تومان معادل هزار  99حدود  -

 .می باشد تأمین هزینه ها از فروش دارایی هادروااع  ره

درحالی ره دولت برای سال قیناده   برقورد شده % 26معادل  هزار میلیارد تومان 825یهایتاً واگذاری دارایی های مالی ره به میزان   -

 بمن اینکه استفاده  .ییش بینی درقمد ررده است% 64در حدود اورا  از م ل فروش 



 

 

هزار میلیاارد   90از منابع صندو  توسعه ملی ییز جزو سرفصل های الی ه بودجه سال قتی دولت است ره از این م ل ییز حدود  -

   .برابر رشد دارد 7تومان ییش بینی شده ره یسبت به بودجه سالجاری یزدیک به 

هزار میلیارد تومان قن یاشی از درقمد گمررای   20تومان برقورد شده ره  هزار میلیارد 895، درقمدهای مالیاتی معادل 8999در سال  -

هزار میلیارد تومان درقمد  850هزار میلیارد تومان قن مربوط به سایر درقمدهای مالیاتی است ره این رام در مقایسه با  875است و 

ست ره ااتصاد رشور در شرایط ررود تاورمی  این در حالی ا. دهد درصد افزایش یشان می 6/86حدود  8991مالیاتی مصو  سال 

 .است های مالیاتی در یظر گرفته یشده ارار دارد و تمهیدات رافی ییز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف یا راهش معافیت

 ( درصاد  97معاادل  هازار میلیاارد توماان    827باه مبلا    ) یسبت به در قمد مالیاتی تعدیل شده توسط سران ساه ااوه درساالجاری   

 .افزایش خواهد داشت

 دهنادگان همیشاگی   ت قق درقمدهای مالیاتی مندرج در این الی ه، باا مشاکل مواجاه خواهاد باود و فشاار بیشاتری بار مالیاات          -

 .وارد خواهد شد

 اظهاریظر ریی  سازمان بریامه مبنی بر اینکه صادرات یفت برای سال قینده معادل یک میلیون بشکه در روز و باه ایمات هار    بنابر -

از ایان   یفات   شاررت ملای   درصدی 5/84سهم  ره با رسردر یظر گرفته شده است،  تومان 4200و ایمت هر دالر  دالر 50بشکه 

میلیاارد دالر   65/9ره حکایات از  تعیین شده % 20سهم صندو  توسعه ملی از این م ل معادل  ومیلیارد دالر  65/2معادل  درقمد

ره باا احتساا     میلیارد دالر خواهد بود 5/88معادل  سهم دولت در بودجه باایمایده سهم مناطق م روم% 9و بابت سهم صندو  

باتوجه به شرایط فعلی،علیرغم مل وظ داشتن صادرات  میعایات یفتی  ) هزار میلیارد تومان می شود 9/41 معادل ریالی 42000ارز 

معادل یک میلیون بشکه درروزبا مشکل منظور یمودن صدور و گاز و ییز فروش ریالی یفت به بهای بین المللی به برخی از صنایع، 

 (.مواجه خواهد بود

ارار باود راه وابساتگی باه     ) هزار میلیارد تومان 9/41به میزان  8999الی ه بودجه سال درقمد مستقیم حاصل از صادرات یفت در  -

 4تبصاره   هبند ) های خاص و استفاده از منابع صندو  توسعه ملی برای اعطای تسهیوت ارزی به طرح (یفت در بودجه رمتر شود

هزار میلیارد تومان ییز تخصیص بخشی از یفت صادراتی به  40معادل و هزار میلیارد تومان  2/90 برابر( میلیارد یورو 425/9معادل 

درصد رل بودجه است؛ براساس این ادعا ره می گویند  4/22و معادل  رد تومانهزار میلیا 5/801ره جمعاً بینی شده  طلبکاران ییش

 .یفت را فقط برای یروژه های عمرایی استفاده می رنیم؛ حداال در بودجه سال قینده یمی بینیم

معادل ابل امسال ره در مقدر یظر گرفته شده اصل وسود اورا  صادره درگذشته  هزار میلیارد تومان ییز بابت باز یرداخت 40حدود  -



 

 

 راه باا وباع باازار ماالی موجاود      فروش ایواع اورا  مالی ییش بینی شده اسات   ، از م ل ایتشار ووشهزار میلیارد تومان فر 10

و ییز با توجه به ییاز چند براباری  دسترسی به این رام به قسایی اابل تأمین ییست زیرا این امر بدون تعمیق و توسعه بازار سرمایه 

در یتیجه بایکها ملزم به خرید  .و همننین ییاز بخش دولتی ره بتوایند از این بازار استفاده رنند، امکان یذیر ییست بخش خصوصی

این اورا  خواهندشد و همننایکه در اایون دیده شده ؛ بایکها از این اورا  بعنوان یشتوایه ذخیره ریاالی خاود در بایاک مررازی     

باریب  % 25/7باربدر  )یولی شده و برخوف ادعایی ره در اهداف بودجه یعنی چاا  یاول   ره باعث افزایش یایه  ارارمی دهند

 .ره یقدینگی را باال می برد ره در یتیجه تورم افزایش ییدا می رند( فزاینده یولی

هزار  806حدود  ، 8999هزار میلیارد تومان هزینه های جاری در سال  967هزار میلیارد تومان درقمدهای دولت و  268با احتسا   -

  ای هاای سارمایه   هازار میلیاارد توماان از م ال واگاذاری دارائای       29اسات راه    بینی شده میلیارد تومان رسری تراز عملیاتی ییش

از طریاق فاروش    عمادتا ) هاای ماالی   هزار میلیارد تومان از م ل واگذاری دارائی  77و  (فروش اموال منقول و غیر منقولعمدتاً )

 .است مین شدهأت (اورا 

خوف این بودجه در شرایط خأل تنظیم شده یعنی بار  :می توان گفت 8999از اشکاالت تنظیم بودجه و شرایط تنظیم بودجه سال   -

 . از دستگاههای دولتی ییز خیلی دعوت بعمل ییامده استهای گذشته، با بخش خصوصی و تعاویی مشورتی صورت یگرفته و  سال

 .براساس بودجه مصو  سالجاری بودجه سال قینده تنظیم شده است وتوجه یشده به مبایی بودجه ریزی عملیاتی  -

 . در الی ه بودجه برای خروج از شرایط ررود تورمی و رویق تولید راهکار جدی ارائه یشده است  -

در یظار   هاا راهکااری   برای حذف بودجه این دستگاهره  مربوط به دستگاههای موازی استبودجه  های هزینهافزایش  %20حدود  -

  .گرفته یشده است

رااهش  % 85دراایون بریامه ینجسااله حاداال   ) راهش حجم دولت ازجملهتعیین شده در اایون بریامه ششم عدم توجه به تکالیف  -

 .می باشد از دیگر اشکاالت تنظیم بودجه سال قیندهعدم توجه به اصوح یظام بایکی ، (تکلیف شده است

مواردی از این ابیل را درسیاستگذاری هاای بودجاه    و اجرای یروژهای مسکن دولتی ایرژی، راهش یرخ ارز حقیقی، تثبیت ایمت -

 .سال قینده، شاهد خواهیم بود

 خواهاد شاد، زیارا    افازایش تاورم   ودر یتیجاه   موجاب افازایش حجام یقادینگی    ، هدر ساال قیناد   در رسری بودجاه عوامل موثر  -

افزایش تورم خواهدشد و چون در ررود هستیم تولید یمی تواید باه ایان    همایطوریکه اشاره شد باعث چا  یول و دریتیجه باعث

 .میزان عربه رند



 

 

 باه شارط عملای شادن    مادیظر اارار گرفتاه اسات راه       امکان واگذاری حوزه های یفتی درمناطق مختلف ،باه بخاش غیردولتای    -

  .اادام مثبتی است

 بینی شده ره بر اسااس مصاوبه ساران ساه ااوه ایان        درصد ییش 4/22میزان وابستگی بودجه سال قتی به درقمدهای یفتی، معادل  -

 .درصد راهش داده شده است 7/89رام به 

هازار میلیاارد توماان     4هزار میلیارد تومان در یظر گرفته شده ره یسبت به ساال جااری حادود     70در این الی ه، بودجه عمرایی  -

 .درصدی، اعتبارات این بخش یسبت به ایمت ثابت راهش یافته است 92بینی تورم  دهد اما با در یظر گرفتن ییش افزایش یشان می

برابار  ؛ همه ساله عرف شده است باه ی ویکاه   سویا  اطمینان تخصیص بودجه جاری استفاده از بودجه عمرایی به عنواندر وااع 

درصاد تخصایص    55تا  50بودجه عمرایی بین و درصد 95الی  90سنوات گذشته بودجه جاری بین، در ز یژوهشهاربررسیهای مر

 .داده شده است

درالی ه بودجه سال قینده مشاهده یمی ، اثری از اجرای این اایون جامعه یحذف یارایه دهکهای باالی بر نعلیرغم الزام اایویی مبت  -

مسئولین اذعان تومایی ادامه خواهد داد ره  4200با تخصیص یرخ ارز دولت واردات راالهای اساسی ودارو را افزون بر این، . شود

 .دارید ره این امر فسادزا می باشد

 :ییشنهاد رردید 8999برای تقویت الی ه بودجه سال  ی به شرح زیرراهکارهایمشاور عالی م ترم رئی  اتا  بازرگایی تهران  -

تاورمی و  گذاری، برطرف راردن شارایط رراود     هدف بودجه باید سهل و قسان رردن شرایط رسب و رار، تقویت تولید و سرمایه -

ها، وااعی و شفاف و اابال   همننین الزم است اراام بودجه از یظر منابع و هزینه. های موجود در ااتصاد، باشد برطرف رردن چالش

تر از یرخ باازار   ها و تخصیص یرخ ارز یایین زا یظیر سررو  ایمت حصول در یظر گرفته شود و در عین حال از ییشنهادهای فساد

همننین جلوگیری از ااچا  راال و افازایش صاادرات در شارایط    . ها از طر  بهینه ایجام شود ا افزایش ایمتجلوگیری و مبارزه ب

 .حساس رنویی در اولویت ارار گیرد

با توجه به اینکه ارار بوده از منابع صندو  توسعه ملی به منظور توسعه بخش خصوصی استفاده شود از استفاده از این منابع بارای   -

ساازی   تی تا حد امکان خودداری شود، بمن قیکه از تکرار اشتباهات گذشته در سیاساتگذاری یارخ ارز، خصوصای   های دول طرح

 .الزامات اایویی بریامه ششم توسعه اجرایی شود .ها ییز باید جلوگیری شود یادرست، سررو  ایمت

جلاوگیری از فارار مالیااتی و باازیگری در      باازی،  گاذاری و جلاوگیری از سافته    در سیاستگذاری مالیاتی، تقویت تولید و سرمایه -

هازار میلیاارد توماایی     8414در عین حال، با توجه باه هزیناه   . اجرا شود.... دهندگان اایویی و  ها و عدم ت میل به مالیات معافیت



 

 

از قن باه  هاا و اساتفاده    جوئی در هزینه این شاررت  های دولتی ره حدود سه برابر بودجه عمومی رشور است صرفه بودجه شررت

 نه بودجه رشور باشدیتواید راهگشای تنظیم به جای درقمدهای یفتی، می

بوط به رلیات الی ه بودجه است و ییشنهاد می شود رؤسای م ترم موارد مطروحه مر: ان خود، افزودیددرتر بهادرایی در ادامه سخن -

یسیون ذیربط خود را در رمیسیون مربوطه مورد بررسای  رمیسیویهای اتا  بازرگایی تهران مایند سالهای گذشته موارد مربوط به رم

ارارداده و ییشنهادهای خود را در مورد بودجه ارائه و ییگیری یمایند تا در رمیسیون های مجل  و همننین در صا ن علنای باه    

 .تصویب برسد

 :نجفی عربدکتر جناب آقای 

و رئی  رمیسیون ااتصاد ساومت اتاا  بازرگاایی تهاران باا اشااره باه اینکاه         أت یمایندگان اتا  بازرگایی تهران عضو م ترم هی -

در حوزه سومت و دارو و تجهیزات در بودجه، : تومایی برای فضای رسب و رار مایند سّم است، بیان داشتند 4200تخصیص ارز 

در  ه به برقوردها از وبعیت درقمدهای یفتیتومایی دریظر گرفته شده ره با توج 4200میلیارد دالر اعتبار با ارز  5/9حدود  یزشکی

غیار وااعای    اعاداد و ایان   میلیارد است، تخصیص ییمی از این درقمد به بخش سومت بعید بنظر می رسد 6سال قینده ره حدود 

 .ییشنهاد می رنم اتا  بازرگایی تهران مقداری جدی تر روی این موبوع رار رند .است

یکی از : ت اتا  تهران درخصوص اثر وااعی سازی یرخ ارز بر دارو و تجهیزات یزشکی گفتندرئی  م ترم رمیسیون ااتصاد سوم -

درقمدهایی ره دولت برای اجرای طرح ت ول سومت در سال قینده شناسایی ررده، وبع حقو  و عوارض بر راالهای بهداشتی و 

و ورود قیها به رشور ممنوع است و اآلن مقادیر زیاادی از   راالیی ارار گرفته 4حالیکه این راالها ارنون در گروه  قرایشی است؛ در

 .اینگویه راالها در گمرک رسو  ررده، ی  چگویه درقمد برای قیها شناسایی شده است

قانون بهبود مستمر محیط کسب  11بند پ ماده "دستور جلسه، مشکالت انجمن واردکنندگان خودرو در اجرای 6حسب بند 

 از سوی انجمن فعالین این حوزه مورد بررسی قرار گرفت "و کار

  :جناب آقای دکتر عیدیان

 :مقدمه ای را درخصوص واردات خودرو به شرح زیر بیان یمودیدم دبیر شورای گفتگوی استان تهران اائم مقام م تر -

خودرو از ایان   سهم ایرانره ه بوده است هزار دستگا 456میلیون  89حدود  8997تا یایان سال  8918میزان تولید خودرو از سال    -

 میازان واردات خاودرو،   . هزار دستگاه بوده اسات  945میلیون و  1هزار دستگاه و سهم سایپا حدود  456میلیون و  9میزان حدود 



 

 

میازان  )دالر باوده اسات    500هزار و  28متی میلیارد دالر و با میایگین ای 85دستگاه به ارزش  418هزار و  697طی همین مدت، 

 %(6/9واردات به تولید داخلی در مجموع 

، مالیاات بار ارزش افازوده، مالیاات علای      حقاو  و عاوارض گمررای    با احتسا  خودروهای وارداتی با ایمت میایگین وایمت  -

ال سا ، هزینه های ترخیص، سود واردرننده و سود یمایندگی رام چشمگیری خواهد شد ره توایایی خرید فقط فقاط در دو یاا   

یبی تواید به بازار تولیدات داخلی قسا  دهد ره واردات خودرو یمی و این قمارها یشان می دهک باالی درقمدی امکان یذیر است؛سه 

توایاد   مای در حد م ادود  ای با واردات خودرو یدارید و از سرگیری واردات  بمن قیکه تولیدرنندگان داخلی ییز مساله. وارد رند

 .داخلی را ییز راهش دهد در فروش تولیدراذ  خودرو را شکسته و داللی  های ایمت

تگاه خودروی وارداتای بایاد بطاور متوساط یانج      ره بازاء هر دس مهمترین مزیت واردات خودرو خذف خودروهای فرسوده است -

 .دستگاه خودرو اسقاط شود ره بمن راهش مصرف بنزین و قلودگی، لوازم یدری مصرفی هم راهش می یابد

 :جناب آقای مهدی دادفر

مشکوت واردرنندگان خاودرو و رساو  خودروهاای وارداتای در گمارک       درخصوصایجمن واردرنندگان خودرو  عضو م ترم -

 :داشتنداظهار 

شوید، رسی ییست ره مسئولیت از رده خارج  در این روزها ره زیان و رودران و سالمندان به دلیل قلودگی هوا در خایه زیدایی می -

میلیاون دساتگاه خاودرو را     80اما این واردرنندگان خودرو بودید ره در ازای واردات خاود،  . رردن خودروهای فرسوده را بپذیرد

ای غیرراابتی و به بهایه خروج ارز در رشور، واردات خودرو ممنوع شاده   ود یک سال و ییم است ره با رویهاما حد. اسقاط رردید

اید و دولات یااگزیر اسات باه قیهاا       هزار یفر بیکار شده 89به واسطه این تصمیم ره بر یایه اطوعات غیروااعی اتخاذ شده، . است

 .حقو  بیکاری بپردازد

درنندگان خودرو باای مایده اید ره در اثر اادامات و تأثیرات دستگاهها و مسئولین دولتی موجب شده یفر از وار 8000فقط حدود  -

 .متهم به سوء جریان و فساد و گرفتاریهای اضائی متعددی بشوید

وز ره متعلق به مردم بوده و توسط واردرنندگان خودرو ییش فروش شده و هن سو  ررده هزار دستگاه خودرو در گمرک 5حدود  -

 2500ccایان خودروهاا بااالی    )ولی متأسفایه گزارش های خوف وااع به مسئولین رشور داده می شود . در ایتظار ترخیص است

در اینخصوص یامه ای از طرف ایجمن واردرنندگان خودرو به یمایندگان م ترم مجل  و  (.هستند ویا در ثبت سفارش اشتباه دارد

مه این روید اطعاً در اواخر بهمن و اوایل اسفند تجمعات ماردم را در مقابال وزارت صامت    با ادا. وزیر صمت فرستاده شده است



 

 

 .مشاهده خواهیم ررد چون قینه ره طلب می رنند مطالبه خودرو هایی است ره در گمرک وجود دارد

ررده است ره مورد توجه  راهکار برای از سر گیری واردات و ترخیص این خودروها ارائه 82ایجمن واردرنندگان خودرو تارنون   -

  .ارار یگرفته است

 :محمد الهوتی جناب آقای

تعادادی از واردرننادگان خاودرو ییاز     : ییز در این رابطه بیان داشتندی  رمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتا  تهران ئر -

جمهاور مهلتای بارای     معااون اول ریای   ظااهرا  . ای را به رمیسیون ارسال ررده و درخواست رسیدگی به این مساله را داریاد  یامه

رنند اما به دلیال طاوالیی    رند و حتی واردرنندگان اادام به یرداخت حقو  و عوارض گمرری می ها تعیین می ترخیص این خودرو

 .ماید رسد و باز هم خودروها در گمرک می شدن تشریفات، این مهلت اایویی به یایان می

 :جناب آقای مهندس خوانساری

جمهور داشته اسات،   با اشاره به مذارراتی ره با معاون اول ریی بازرگایی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان،  اتا  ترمم  ریی  -

از رایتینر م صوالت قرایشای و بهداشاتی در گمارک     200واردرنندگان خودرو و رسو  باید هرچه سریعتر مسأله : اظهار داشتند

 .گیردمورد ییگیری ارار جهت طرح در ستاد فرمایدهی ااتصاد مقامتی  جهایگیری درتر طریق مکاتبه با قاای

 :جناب آقای مهندس نجفی منش

میلیاارد دالر   6حادود   8996در سال : ییز گفتندتهران بازرگایی بهبود رسب و رار و رفع موایع تولید اتا   رمیسیون م ترم ی ئر -

ارنون . میلیارد دالر ییز به واردات اطعات خودرو اختصاص داشته است 5/8ارز برای صنعت خودرو از رشور خارج شده است و 

 .سازی از خروج این یک و ییم میلیارد دالر ییز جلوگیری شود سیاست دولت این است ره با داخلی 

 

 

 

 



 

 

 :جلسه شورای گفتگوی استان تهران چهارمینو  شصتمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

روز منشاا  باوی باد     12حسب دستور استاندار محترم مقررشد، ظار   

دانشگاهی و تحقیقاتی  از طری  مشارکت مراکز آالینده را در شهر تهران

 .مشخص گردد
 * 

 استانداری

اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 تهران

2 

ی شهری در کشور یکی از معضالت زیست محیطی است بحران زباله ها

از جمله اساتفاده از   و که باید برای حل آن اقدام اساسی صورت پذیری

زباله سوزها و تولید برق که مقررشد بهای خرید برق تولیدشده حاداقل  

 .درحد قیمت تمام شده تعدیل گردد

*  

 وزارت نیرو

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 شهرداری

 سازمان شهرداری ها

3 

پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش یاباد،  بنابر ادعای عمومی اگر ارزش 

باید صنایع صادرات محور قدرتمند شوند و صادرات نیز بیشتر و فزاینده 

که مصداق عینی آن کشور چین است، ولی کاهش پول ملی در  تر گردد

 . ایران شرایط مشابهی با اقتصاد جهان برای ما ایجاد نمی کند

اداره کال اماور اقتصاادی و    چرائی این مهم از سوی سازمان صامت و  

 .دارائی و محق  پروژه مشخص گردد

 

* * 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 آقای قائمی محق  پروژه

 

4 

بخاش پیونادی    6فقط  گانه بلوک صنعت و معدن 33در زیر بخش های 

توساعه و   کاه نقشای در روناد    ؛بخش خود مختار 26است و ( کلیدی)

باه  لذا با توجاه  . ارزش افزوده ندارند ایجادپیشرفت صنعتی و همچنین 

این مهم الزم است سازمان صمت و مرکز خدمات سرمایه گاذاری اداره  

کل امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون سرمایه گذاری اتااق بازرگاانی   

 .تهران برای عبور از این وضعیت بررسی الزم و ارائه طری  نمایند

* * 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

ه گذاری اتاق بازرگانی کمیسیون سرمای

 تهران

 



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

5 

مهمترین چالش هاا نباود بهاره وری الزم صانعت و معادن در بخاش       

 و خدمات است درحالیکه این بخش مهمترین بخش ایجادکننده پشتیبانی

مزیت و رقابت بین المللی است، لذا مقررشد برای رفع این مشکل مهام  

 .ربط چاره اندیشی شودیاز سوی نهادهای ذ

*  

 اداره کل امور اقتصادی و دارائی

 استان سازمان صنعت، معدن و تجارت

کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 

 تهران

 ی قائمی محق  پروژهآقا

6 

 15در اقتصادهای توسعه یافته، هیچیک از  علیرغم اهمیت بلوک خدمات

خود مختارند، بارای   زیر بخش این بلوک ماهیت پیوندی ندارند و عمدتاً

 ارتقا  این زیر بخش های بلوک خدمات چه باید کرد؟
*  

 اداره کل امور اقتصادی و دارائی

کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 

 تهران

 آقای قائمی محق  پروژه

7 

از آنجا که نتایج بررسی و پژوهش و شناسائی زیربخش های اولویت دار 

از بخاش   55بخش های کلیدی اقتصاد ایران حاکی از خود مختار بودن 

را ارائاه داده   بخاش پیونادی   13بخش کلیدی اقتصاد در مقابل  71کل 

است، لذا مقررشد برای تکمیل و اثر بخشی این پاژوهش بارای ضاع     

و بارون رفات از آن نیاز راهکارهاای     ( جزیره ای عمل کردن اقتصااد )

 .اصالحی ارائه گردد

*  

کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 

 تهران

 آقای قائمی محق  پروژه

1 

های تخصصی اتاق بازرگاانی  مقررشد کلیات الیحه بودجه در کمیسیون 

تهران مورد بررسی قرارگرفته و پیشنهادات و راهکارهای الزم در اختیار 

جناب آقای دکتر بهادرانی قرارداده شود تا در کمیسیون های مجلاس و  

 .همچنین صحن علنی دفاع گردد

*  

کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی 

 تهران

ست اآقای دکتر بهادرانی مشاورعالی ری

 تاق تهرانا



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

ریالی به کاالی اساسی بویژه  42222درخصوص تخصیص ارز  مقررشد

دارو و تجهیزات پزشکی، کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران 

ضمن بررسی، نظریات راهبردی و عملیااتی خاود را قبال از تصاویب     

 .الیحه بودجه در کمیسیون تلفی  به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه فرمایند

*  

کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 

 تهران

آقای دکتر بهادرانی مشاورعالی ریاست 

 اتاق تهران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

12 

مقررشد طی نامه ای بعنوان معاون اول محترم رئیس جمهور بارای حال   

مشکل رسوب تعدادی از خودروهای وارداتی در گمرک و رفع تعهدات 

کانتینر محصوالت  222خودروها به مردم و همچنین ترخیص فروش این 

 .آرایشی و بهداشتی اقدام گردد

*  

 اتاق بازرگانی تهران

 ذیربط های انجمن

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

 

 


