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  :مذاكرات پيش از دستور جلسه

  :دكتر عيديانجناب آقاي 
 حضور جناب آقاي القاصـي دادسـتان محتـرم اسـتان    به عدم  تهرانان گفتگوي است ئم مقام محترم دبير شورايقامشاور و  -

  جلسـه   ايشـان در ادامـه  . اشـاره نمودنـد   و جناب آقاي حشمتي رياست محترم دادگسـتري اسـتان تهـران درجلسـه     تهران
دستور جلسه به دليل مأموريت مديركل محترم اداره كل استاندارد استان تهران به همراه رياست محتـرم   8ند ب: تندداش بيان

دستور جلسه به دليـل نرسـيدن جمعبنـدي در     9جلسه بعدي موكول گرديد و همچنين بند  سازمان ملي استاندارد ايران به
 . به جلسه آتي موكول شد جلسه كارشناسي از دستور جلسه خارج و

  :دكتر محمد امامي امينجناب آقاي 
در معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري تهران با اشاره به جلسه توسعه صادرات غيرنفتـي كـه    -

بسته حمايتي توسعه صادرات از سوي دولت در تيرماه سالجاري ابالغ شـد  : استانداري تهران تشكيل شده بود بيان داشتند
شي از مواد بخشنامه به دليل دارابودن بار مالي در شرايط كنـوني دولـت   بخ. ولي اقدام مؤثري تاكنون صورت نگرفته است

لي اين مصوبه جدا از دستورالعمل ها و مشوق هاي مالي، الزامات ديگري در راستاي افـزايش و  قادر به انجام آن نيست و
   مهان ايـن بخشـنا  رونق صادرات غيرنفتي برخوردار است كه حتماً اتاق بازرگاني و بخش خصوصـي بايـد بعنـوان خواهـ    

  .مطالبه گري كرده و پيگيري نمايد تا نيازهاي اين حوزه تحقق پيدا كند

ميليون نفـر بـازار خـوبي     600كشور همسايه با  15استحضار داريد،  همانطوريكه: در ادامه افزودند معاون محترم استاندار -
 كـه ميليارد دالر برآورد شـده   48حدود  1399ال هدفگذاري براي بازار منطقه در س. است كه در اطراف كشور ما قراردارد

بـا ارائـه گـزارش     جلسه شـوراي گفتگـو   درخواست مي شود در .ميليارد دالر هدفگذاري داشتيم 40در سالجاري حدود 
كارشناسي از سوي آقاي مهندس صادقي رياست محترم سازمان صمت استان تهران، موضـوع توسـعه و رونـق صـادرات     

  .تا بتوان به هدفگذاري دولت نزديكتر شويم تبادل نظر قرارگيردغيرنفتي مورد بحث و 
  :مشروح مذاكرات جلسه

كاالي منتخب كشور نوع  55براي حداقل  1398تحت سال  گزارش عملكرد توليد نه ماهه ،دستور جلسه 5و  4حسب بند 
گزارش اولويت هاي سرمايه گذاري در استان تهـران توسـط جنـاب آقـاي     و  1397و  1396و استان در مقايسه با سالهاي 



 

 

  بـه شـرح زيـر مـورد بررسـي و تحليـل      ن صنعت، معدن و تجـارت اسـتان تهـران    مهندس صادقي رئيس محترم سازما
  :قرار گرفت

   :جناب آقاي مهندس صادقي
  ه گـذاري در اسـتان تهـران   سـرماي در تشـريح اولويـت هـاي    سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهـران  رئيس محترم  -

 : بيان داشتند) پيوست( 

و همچنين سند آمـايش سـرزمين   ) صنايع نوين(با توجه به برنامه ششم و تأكيدي كه برروي رشد صنايع با فن آوري باال  -
كيلـومتري و لـزوم كنتـرل بارگـذاري جمعيـت و سـاير        120استان تهران و محدوديت استقرار صـنايع در داخـل شـعاع    

رشته صنعتي بـه   12در كردها و جهت گيري هايي كه در استان وجود دارد و همچنين برنامه راهبردي وزارت صمت، روي
ساخت محصوالت دارويي، فرآورده : اين بخش ها شامل .عنوان اولويت هاي استان براي سرمايه گذاري تعيين شده است

 ، تجهيـزات پزشـكي،  )با تأكيد در اسـتان (و ساخت نرم افزار ، كاالهاي بتني و سيماني، مشاوره هاي پاك كننده و بهداشتي
توليد پوشاك، ساخت وسايل نقليه موتـوري،  انباره ها و باتري هاي اوليه، صنايع پيشرفته، ساخت پمپ ها و كمپرسورها، 

ـ     .مبلمان و مصنوعات چوبي و در نهايت دباغي و پرداخت چرم مي باشد راي ولي در عين حـال سياسـت بازدارنـده اي ب
صـنايعي كـه   درجهت انتقال سرمايه گذاران يت هاي تعيين شده نيز وجود ندارد لذا دولت بايد ايجاد صنايع خارج از اولو

از طريق در نظر گرفتن مشـوق هـايي    در اولويت استان تهران نيست به ساير استانهاي دوردست كه داراي پتانسيل هستند
 .در ساير استانها خواهدشد يي و تثبيت جمعيتاشتغال زا منتج بهورزد؛ دراينصورت اهتمام 

از طرفي با نيازمنديهاي شغلي مردم استان تهران و بيكاراني كه به هر دليل جذاب ترين شغل را در بدترين شرايطي كه در  -
جـه  استان ها وجود دارد در استان تهران شناسايي و مراجعه مي كنند در شرايطي كه با محدوديت فضايي استان تهـران موا 

هستيم، اگر نتوانيم جمعبندي كنيم مشكالتي بوجود مي آيد كه عوارض آن مشكالت و سياستگذاري هـا را مـي تـوان در    
كيلومتري را دور مي زنند مشاهده كرد به نحوي كه در استان تهران  120كه مقررات شعاع  رشد بي رويه صنايع غير مجاز

ولـي حـدود   استان دارنـد   صنفيتوليدي روانه كسب از اتحاديه هاي هزار واحد صنفي توليدي وجود دارد كه پ 80حدود 
نفـر   300تا  200هزار از اين واحدها واقعاً داراي اشل صنعتي هستند و بعضي از اين واحدها با  17تا  16يعني  درصد 20

در زمينـه توليـد كفـش     بطور مثال .كنند ولي پروانه صنفي دارند و توليداتشان در آمارها ديده نمي شود پرسنل فعاليت مي
كه يكي از مزيت هاي مهم استان بخصوص در اسالمشهر و شهرهاي جنوب و غرب استان تهران مي باشـد هيچكـدام از   



 

 

 اي درصدد تـدوين برنامـه  تهران  سازمان صمت استان. واحدها پروانه صنعتي ندارند بلكه اكثراً داراي پروانه صنفي هستند
اينگونه واحدهاي توليدي صـنفي را بـه    ؛است تا از طريق اهداء مزايا و مشوق هايي كه براي صنايع در نظر فته شده است

 .هدايت كندسمت صنعتي شدن 

دولت وقت است، مجاز نيستيم هر  1346براساس ضوابط استقرار و مصوبه هيأت وزيران كه منشاء مصوبه مربوط به سال  -
 كيلـومتري تهـران   120در داخـل شـعاع   صنايع مجاز براي اسـتقرار  . كيلومتري مستقر كنيم 120ع صنعتي را در درون شعا

 .رشته صنعتي ذكر شده مي باشد 12همان 

  .كيلومتر، مهمترين جايي كه فعالً وجود دارد در فيروز كوه است 120جهت استقرار صنايع مجاز در خارج از شعاع  -

جاز اعالم شده ولي جداول بتني و مصالح پـيش سـاخته بتنـي كـه در سـاختمانها      درمورد بتن و اسفالت در داخل شعاع م -
 .كيلومتر باشد 120مي شود بايد در خارج شعاع  نصب

كيلومتري تهـران   120در شعاع  استقرار واحدهاي صنعتي در زمينه محدوديت و مصوبات هيأت وزيران تعديل در ضوابط -
نوسازي و بازسازي واحـدهاي توليـدي و طـرح هـاي توسـعه اي صـنايع        با توجه به تكنولوژي هاي جديد و حمايت از

در اين رابطه طـي سـالهاي اخيـر خصوصـاً توسـط       .موجود جهت تكميل زنجيره هاي توليدي، ضروري به نظر مي رسد
 زهجناب آقاي دكتر بندپي  مذاكراتي با سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده و اليحه اي نيز براي گشايش در اين حو

ست ضمن اينكه از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني و شوراي گفتگو درخواست مي شود ارائه به دولت تهيه شده ا جهت
 .تا حل اين معضل ما را ياري كنند

  :دكتر نجفي عربجناب آقاي 
رئيس محترم كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران درخصوص يكي از محدوديت هاي سرمايه گذاري در صنايع  -

تا قبل از انقالب بسياري از كارخانجات داروسازي در تهران مستقر بودند كه هم اكنون نيز تعـدادي  : دارويي اظهار داشتند
كارخانجات داروسـازي ايـران از   . وجود دارند) قلهك، تهران پارس دوراهي(كارخانه داروسازي در داخل محدوده تهران 

جهت آاليندگي جزو كارخانجاتي هستند كه با توجه به توسعه يافتگي فناوري و عـدم انتشـار آالينـدگي بـا كارخانجـات      
  هاز سوي ديگر اين صنعت در جهت اشـتغال نيـروي انسـاني جـزو صـنايعي اسـت كـ        .سوئيس و آلمان برابري مي كنند

  راي تحصيالت باال فعاليت مي كنند لذا بايد در ضـوابط و محـل اسـتقرار ايـن صـنعت تجديـد      با نيروي ماهر و عموماً دا
 .نظر شود 



 

 

صـنعت داروسـازي در حـوزه صـنعتي،     : ايشان با اشاره به نظارت وزارت بهداشت بر روي صنعت داروسازي بيان داشتند -
  بوده و وزارت صـنعت و معـدن روي آن اشـرافي نـدارد و متأسـفانه      كيفيت، كميت و نظارت تحت نظر وزارت بهداشت

  .در تمامي بحث هاي توسـعه اي وزارت بهداشـت تكليـف قـانوني نداشـته و در واقـع ايـن صـنعت تـك افتـاده اسـت           
 .لذا تالش بر اين است تا اين صنعت به جايگاه اوليه خود يعني به حوزه صنعت برگردد 

سرمايه گـذاري ايـن صـنعت بـا ارز آزاد يـا      : المت اتاق بازرگاني تهران در ادامه افزودندرئيس محترم كميسيون اقتصاد س -
  نيمايي صورت مي گيرد ولي هروقت صحبت از ارز دولتي و سوبسيد دار مي شود، دارو در اولويت قـرار مـي گيـرد كـه     

  تومـاني آيـا صـرفه اقتصـادي دارد؟     4200با يك حساب ساده پي مبريم سرمايه گذاري بـا ارز آزاد و توليـد كـاال بـا ارز     
با توجه به اينكه هيچكدام از كشورهاي همجوار ما در صنعت دارو پيشرفتي مانند كشور مـا ندارنـد، ايـن صـنعت دانـش      

                          .محور داراي ارزش افزوده باال بوده و صادرات دارو براي كشور ارزآوري به همراه خواهدداشت

  :ر محمد امامي اميندكتجناب آقاي 
معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري تهران با اشاره به جلساتي كه درخصوص استقرار صـنايع   -

تا  توجه شده است متأسفانه در اين جلسات بيشتر به بحث آمايش: كيلومتري برگزار شده است، بيان داشتند 120در شعاع 
  يعنـي تمركـز جمعيـت در تهـران بـيش از حـد شـده و اگـر بحـث توسـعه را نيـز اضـافه كنـيم              ( بحث آاليندگي صنايع

 ؛بسياري از صنايع فعال واقعاً آالينـده نيسـتند  . )فالت مركزي و مرزها تخليه مي شود و همه بطرف تهران روي مي آورند
     .تضمن اينكه براي صنايع آالينده نيز با پيشرفت هاي علمي راهكار تدبير شده اس

  :انوشيروان محسني بندپيجناب آقاي دكتر 
: كيلومتري تهـران، بيـان داشـتند    120با تأكيد بر بازنگري قانون استقرار واحدهاي توليدي در شعاع  استاندار محترم تهران -

وقتي كـه   ماه جلسات كارشناسي با مسئوالن محيط زيست استان تهران، با ارائه استدالل؛ مبني براينكه 5تا  4طي برگزاري 
  استان البرز از تهران جدا شد و براي خودش مصوبه رفع ممنوعيت دريافت كرد و همچنين در مورد قـم، سـاوه و سـمنان   

شاخص بررسي محيط زيست بايد روي غلظـت آالينـده هـا تأكيـد     يم كه دو نيزدر كشور بر همين مبنا بررسي و اعالم كر
ر كمك به نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي در استان تهران تعـديل ايـن   لذا به منظو . نه آمايش و امثالهم داشته باشد

شاخص بررسي و شرح وظايف محيط زيست  تا گذاشته شدكارگروهي قانون ضروري به نظر مي رسد و به همين منظور 
                                                                                                    .شودتعيين  براساس شاخص آاليندگي ،كشور



 

 

  :مهندس صادقيجناب آقاي 
 ماهـه  8محصـوالت منتخـب در   رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهـران در ادامـه بـه تشـريح توليـد       -

 :پرداختند ،در استان تهران به شرح زير 1397و  1396و مقايسه با سال  سالجاري

در مقاطع نياز به اخذ  ليد محصوالت مندرج در جداول توسط واحدهاي توليدكننده به صورت خود اظهاري و غالباًآمار تو -
 .پايين تر از ميزان توليد واقعي محصوالت منتخب مي باشد خدمات از سازمان در سامانه مذكور ثبت مي گردد و طبيعتاً

ماهـه امسـال در مقايسـه بـا سـال گذشـته از رونـد بهتـري          بررسي آمارها نشان مي دهد كه روند توليد طي مدت هشت -
 .كاهنده است 97و  96برخورداربوده به نحوي كه نرخ منفي رشد طي سالجاري نسبت به سال 

   .بـا افـول مواجـه شـديم     1396يمـه دوم سـال   ولي در اواخر ناز رشد نسبتاً مناسبي برخورداربوديم  1396در ابتداي سال  -
 و معضالتي كه در فرآيند هاي واردات مواد اوليـه و تـأمين منـابع ارزي    به نوسانات شديد نرخ ارزبا توجه  1397در سال 

 .دچار افت توليد شديم فراهم شد

نشان مي دهد كه توليد انواع خودرو سواري طي اين مدت در مقايسـه بـا مـدت مشـابه      آمارهاي توليد هشت ماهه امسال -
بـه ثبـت    80و منفـي   67يكه در گروه اتوبوس و كاميون به ترتيب رشد منفـي  درصد داشته در حال 4سال قبل رشد منفي 

 .رسيده است

درصـدي در   96پـوش بـا رشـد مثبـت     يمثبت و در گروه انـواع پـا   درصد رشد 20/24ماهه داروهاي انساني  8در توليد  -
 .مقايسه با مدت مشابه سال قبل ديده مي شود

درصـد،   39/48درصد، فوالد  69/76، كولر آبي درصد 15الستيك خودرو  ،درصد 138همچنين توليد كاغذ طي اين مدت  -
 .نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده استدرصد رشد مثبت  1350درصد و انواع توربين با  29/20سيمان 

سـال  روند منفي شده بود، با همـان سـرعت و بـا همـان ضـريب در       1396نسبت به سال  1397با آن سرعتي كه در سال  -
بخشي از تالش هايي كه براي مقررات و ضوابط در دولت صورت گرفت و همچنين تالشهايي . از آن خارج شديم 1398

  البتـه بايـد تـالش كنـيم     . كه در استان براي تسهيل فضاي كسب و كار انجام شد، فضـا را بـراي توليـد مناسـب تـر كـرد      
  رت تـأثيرات منفـي  كيلومتري بـرداريم زيـرا درغيـر اينصـو     120تا مشكالت را از سرراه صنعت خصوصاً در مورد شعاع 

 .ادامه خواهدداشت

درصد رشد منفـي و كـاميون    33نشان ميدهد كه انواع خودرو سواري در كشور با  آمار توليد صنعتي در كل كشوربررسي  -



 

 

رشـد   ددرصـ  5/8بـوده  درصد رشد منفي روبرو بوده است ولي روغن ساخته شده نباتي كه از يارانـه برخـوردار    5/55با 
 .درصد رشد مثبت برخوردار بوده است 9/31نشان مي دهد همچنين داروهاي انساني از مثبت را 

درمقايسه با توليدات استان تهران با كل كشور شاهد رشد مثبت الستيك خودرو در تهـران و رشـد منفـي در كـل كشـور       -
  .شته ولي در كل كشور با رشد مثبت روبرو هستيمهمچنين توليد يخچال و فريزر در تهران رشد منفي دا .هستيم

مراجعات باالي صنعتگران به سازمان صنعت، معدن و تجارت حاكي از افزايش ظرفيت توليد واحـدهاي صـنعتي در ايـن     -
همچنين با بررسي مصارف انرژي در واحدهاي توليدي و كمبودي كه در برخي از شهرك هـا بوجـود آمـده؛    . استان است

 .روند روبه رشد توليد استدهنده  نشان

مهمترين عاملي كه ما را به هدف صادرات نائل مي كند، لزوماً مشوق هاي مالي نيست  بلكه بايـد واحـدهاي توليـدي در     -
كننده  لذا با توجه به اينكه هزينه هاي باالسري توليد .داخل، ساخت و توليد كاالهاي با مزيت رقابتي باال را درپيش بگيرند

 . يد تالش كرد تا فضاي كسب و كار توليدكننده را تسهيل و هزينه هاي باالي توليد را كاهش بدهيمباال است با

  :فرشچياناحمدرضا  جناب آقاي
با تأكيد بر ضرورت توجـه بـه موضـوع صـادرات      رئيس محترم كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران -

هيچ زماني سياسـت هـا بـه سـمت صـادرات      : غيرنفتي و خروج محصوالت ساخت داخل به بازارهاي هدف، بيان داشتند
لذا الزمـه افـزايش توليـد     .كه فكري براي صادرات نشود همچنان مشكل توليد و اشتغال را خواهيم داشت نرفته و مادامي

زيرا در شرايطي كه توليد كاالها در داخل كشور بـا افـزايش تصـاعدي مواجـه شـود و مـازاد بـر        . استافزايش صادرات 
نشده باشد، نمـي تـوان   مصرف داخل نيز در برخي كاالها پيش آيد و براي خروج و افزايش صادرات اين كاال ها تدبيري 

  .چشم انداز روشني را متصور بود

سازان خودرو و هم انديشي برون رفت از وضعيت بحراني اين صنعت از دستور جلسه، مشكالت قطعه  6حسب بند 
 :مورد بررسي قرار گرفتسوي انجمن قطعه سازان خودرو استان 

   :محبي نژادجناب آقاي 
يت قطعـه سـازان خـودرو در    گزارشي از وضعو محركه و قطعه سازان خودرو كشور، دبير محترم انجمن صنايع همگن نير -

 : به شرح زير ارائه نمودند) پيوست(كشور 



 

 

. خودروساز بزرگ نيز در استان تهران متمركـز هسـتند   2درصد قطعه سازان خودرو كشور در تهران و همچنين  30تقريباً  -
 . نقش اين صنعت در استان تهران به مراتب از استانهاي ديگر برجسته تر است

 280، حـدود  1397در سـال   هزار نفر در سه موج بيكـاري  550 شاغالن مستقيم زنجيره تامين خودروسازي كشور از كل -
واحـد تعطيـل و    400تقريبا  3و  2، 1هاي  ساز رسمي فعال در رده قطعه 1200اند، از حدود  هزار نفر تعديل يا تعليق شده

 . اند نيمه تعطيل شده

ميليـارد   10،000يستي سـاالنه حـدود   هزار نفر كاركنان قطعه سازان تا زمان ايجاد شغل جديد، با 550در صورت بيكاري  -
ميليارد تومان هم از درآمد سازمان تأمين اجتماعي  4000به ايشان پرداخت گردد و عالوه براين حدود  تومان بيمه بيكاري

ميليـارد تومـان    14،000تراز سازمان تأمين اجتماعي در سال مي گردد و جمعاً  عدم وصول بيمه حقوق كاركنان كسربابت 
ميليارد تومان ماليات حقوق، از كف خزانه دولت مي رود و ماليـات بـر ارزش افـزوده و     1000خواهد شد و حدود منفي 

 .درآمد هم بدليل تعطيلي كارخانجات وصول نخواهد شد

شود  هزار ميليارد تومان برآورد مي 15هاي توليد است، معادل  سازان كه ناشي از افزايش قيمت نهاده كسري نقدينگي قطعه -
  .كه محلي نيز براي تامين آن مشخص نشده است

  هزار ميليـارد تومـان بـالغ شـده كـه مطالبـات معـوق بـه         22كل مطالبات زنجيره تامين داخلي از خودروسازان به بيش از  -
  .هزار ميليارد تومان رسيده است 9بيش از 

در حـال   برآورد شـده اسـت و  ارد تومان هزار ميلي 250بيش از  ،هاي فوق سازان كشور در رده هاي قطعه ارزش روز دارايي -
دارايي جمعي (هزار ميليارد تومان  12هزار خودروي ناقص در پاركينگ خودروسازان به ارزش بيش از  160حاضر تعداد 

  .، راكد و بلوكه مانده است)سازان، خودروسازان و مردم قطعه
بحران نقدينگي به دليـل مطالبـات از    ،الت اين بخشيكي از مشك :افزودند سازان خودور در ادامه انجمن قطعه محترم دبير -

تـامين منـابع مـالي كـافي بـراي       ،حل رفع اين معضـل  و راهاست خودروسازان و افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه توليد 
سـازان بـه نظـام بـانكي بـه مـدت يـك سـال، انتقـال مطالبـات            صنعت خودرو، انجماد اصل بدهي خودروسازان و قطعه

  .مي باشدسازان به خودروسازان و همچنين اصالح شيوه پرداخت ماليات ارزش افزوده  دولتي طلبكار از قطعههاي  سازمان
هاي فعلي، كاهش قيمت مواد اوليه توليد داخل، تسـهيل و   شناورسازي قيمت قطعات خودرو در قراردادها و اصالح قيمت -

مت آناليز فروش به خودروسازان در زمان گشايش اعتبـار  ها و نيز محاسبه نرخ تسويه ارز بر اساس قي تسريع ثبت سفارش



 

 

  .مي باشدسازي  كارهاي پيشنهادي براي خروج از بحران واحدهاي قطعه و ترخيص مواد از ديگر راه
  :ندس خوانساريجناب آقاي مه

كـوچكتر شـدن    وه به روند نزولـي درآمـد سـرانه    رئيس محترم اتاق بازرگاني تهران و دبير شوراي گفتگوي استان با اشار -
پيش بيني ها حاكي از تداوم اين روند براي سال آتـي  : داشتندبيان  و نيز ظرفيت بازار داخليطي سالهاي اخير سفره مردم 

خواهد بود، لذا خودروسازان براي برون رفت از معضالتي كه با آن مواجه هستند نبايد فقـط روي بـازار داخلـي متمركـز     
 .رهاي صـادراتي باشـند  اكرده و دنبال بازيع از جمله فوالد، به سمت صادرات گرايش پيدا شوند بلكه بايد مانند ساير صنا

 .زيرا اگر قرار بود فوالد مباركه فقط روي صنايع داخلي متمركزشود رو به ورشكستگي مي رفت

  :جناب آقاي دكتر امامي امين
اطالعات مربوط به ميـزان  : مطالبات قطعه سازان گفتندمعاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران در رابطه با  -

استان تهران جمع آوري شد و طي نامه اي بعنوان وزير محترم صنعت، معـدن و تجـارت ارسـال     مطالبات قطعه سازان در
گرديد و همچنين بصورت حضوري نيز با ايشان صحبت شد و مقرر گرديد با توجه به حساسيت هاي استان تهران تـأمين  

 . نگي قطعه سازان در اولويت پرداخت قرارگيردنقدي

  :محسني بندپي جناب آقاي دكتر

يكـي از  و  نماينده بانك مركزي در استان تهران بعنوان جناب آقاي اصالن كريمي با اشاره به حضوراستاندار محترم تهران  -
تسهيالت خـودرو سـازان و قطعـه سـازان     تا ايشان براي انجماد بدهي مقرركردند؛  ،اعضاي شوراي گفتگوي استان تهران

 . به مدت يك سال تا احياي مجدد، پيگيري هاي را بعمل آورد ،خودرو به سيستم بانكي

  :جناب آقاي اصالن كريمي
درخصـوص انتقـال زمـان پرداخـت      مدير محترم امور شعب بانك ملي در تهران و نماينده شوراي عالي هماهنگي بانكهـا  -

. در بعضي از مقاطع اين كار انجام مي شد: تسهيالت به سال بعد و پرداخت ماه به ماه سود تسهيالت توسط صنايع، گفتند
بانكها آمادگي استقبال از اين  ،چون بحث نظارت بانك مركزي وجود دارد؛ درصورت مصوب شدن از سوي بانك مركزي

درنظر اخيراً شوراي پول و اعتبار  از سوي ديگر .استبانكداري اسالمي  مطابق باه مفاد اين طرح طرح را دارند ضمن اينك
   .قائل شود كه دراينصورت زمينه براي اين موضوع مثبت پيش بيني مي شود براي صنايعتسهيالتي را دارد 



 

 

اوات نيروگـاه بـادي،   مگ 4/22دستور جلسه، طرح مشكل شركت صبا نيرو درخصوص قرارداد احداث  7حسب بند 
  : مديرعامل شركت مذكور توضيحاتي را به شرح زير بيان نمودند

  :جناب آقاي دكتر عيديان
با اشاره به عدم حضور مسئولين سازمان تبا و توانير درجلسه؛ عليـرغم   قائم مقام محترم دبير شوراي گفتگوي استان تهران -

 : دعوت و سه بار پيگيري جهت حضور، شرح مختصري را درمورد شركت صبا نيرو بيان نمودند

مگاوات برق بادي كه هم ساخت داخل كشور و هم توان توليد داخلي است مابين شركت صبا نيـرو   4/22قرارداد احداث  -
% 50حـدود   1397منعقد گرديد كه پيشرفت فيزيكي آن تـا اواسـط سـال     زنده و پيمانكار و سازمان انرژيهاي نوبعنوان سا

سازمان انرژي هاي نو جابجايي با شركت توانير انجام داده ولي متأسفانه سازنده را اين وسط بالتكليف . شكل گرفته است
 .ده استرها كرده اند و اين پروژه يكسال و نيم بصورت راكد مان

 :علي قربانيجناب آقاي 

سازمان انرژي هاي تجديد پـذير   مياناين شركت  ددو ساله قراردا بالتكليفي محترم شركت صبا نيرو با اشاره بهمديرعامل  -
 :هار داشتندظتوانير او 

نيروگاههـاي بـادي   دهه است كه در زمينه احداث  2قريب به  شركت صبا نيرو با داشتن كارخانه توليد توربين هاي بادي، -
سايتهاي منجيل و بينالود مشهد و  نيروگاههاي بادي احداث شده در ايران از جمله% 80و بيش از  در ايران فعاليت مي كند

از پروژه هاي اين شركت بوده كه باعث ايجاد اشتغال قابل توجهي در سراسر كشـور   ساير سايتهاي پراكنده در نقاط ديگر
 . بوده است) وزارت نيرو(پروژه ها دولتي  عمدتاً كارفرماي.شده است

و  شروع 13/04/1394از تاريخ ) ساتبا(مگاوات نيروگاه بادي بين اين شركت و سازمان انرژيهاي نو  4/22قرارداد احداث  -
عدم اجراي تعهدات مـالي كارفرمـا باعـث توقـف و ركـود در      . است پيشرفت داشته% 50نزديك به  1397تا اواسط سال 

منأسفانه بـا  . ور شده بطوريكه عمالً زمان اجراي پروژه را به زمان بحران هاي اقتصادي و تالطمات ارزي كشاندپروژه مذك
و طـرح   با هدف خروج طرح باد از آن سازمان صورت گرفت 1397جديد ساتبا تالشهايي در سال  تغيير رويكرد سازمان

بـا  . در زير مجموعه شركت مادر تخصصي توانير قرارگرفـت از سازمان ساتبا خارج و   1398مزبور در قانون بودجه سال 
ماه از جابجايي رديف بودجه طرح مزبور و با وجـود اعـالم آمـادگي شـركت بـراي اجـراي پـروژه         9سپري شدن حدود 



 

 

متأسفانه فرآيند نقل و انتقال عمالً صورت نگرفته و در كشاكش مسائل و مباحث بين سـازمانهاي انتقـال دهنـده و انتقـال     
و ) سـاتبا و تـوانير  (از اين رو استدعا دارد موضوع نقل و انتقال پروژه بين دو دسـتگاه   .يرنده بالتكليف باقي مانده استگ

 .قرارگيردمالي پروژه مورد بررسي و رسيدگي بروز رساني شرايط 

  :جناب آقاي دكتر انوشيروان محسني بندپي
: كردنـد  تكليـف رسيدگي به مشكل شركت صـبا نيـرو   استاندار محترم تهران و رئيس شوراي گفتگوي استان درخصوص  -

شـوراي  جلسه اي با حضور نماينـدگان شـركت تـوانير، سـاتبا و      با استانداري مكاتبه نموده تا چه سريعترشركت مذكور 
  .ر استانداري تهران قرار گيرددر دستور كامشكل شركت صبا نيرو  گفتگوي استان تهران جهت طرح

  

  :جلسه شوراي گفتگوي استان تهران پنجمينو  شصتمصوبات 

  هماهنگ كننده  ماهيت مصوبات  شرح مصوبات  رديف
  استاني  ملي

1  

كالنتـري معـاون    مقررشد طي نامه اي بعنوان جناب آقاي دكتـر عيسـي  
و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، تعـديل در   محترم رئيس جمهور

در  ضوابط و مصوبات هيأت وزيران در زمينه استقرار واحدهاي صـنعتي 
كيلومتري با توجه به تكنولوژي جديد و حمايت از نوسـازي   120شعاع 

و بازسازي و طرح هاي توسعه اي صـنايع موجـود بـه منظـور تكميـل      
  .زنجيره هاي توليدي درخواست گردد

  *  
  تاندارياس

  اتاق بازرگاني تهران
  شوراي گفتگوي استان

2  
ضوابط استقرار صنايع داروسازي كه امروزه با توسعه يافتگي فنـاوري و  

ندارند، به منظور ايجـاد طـرح    يدم انتشار آلودگي مشكل محيط زيستع
  .تجديدنظر گردد هاي توسعه اي جهت تكميل زنجيره هاي توليد دارو

  *  
  استانداري

  حفاظت محيط زيستسازمان 
  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 



 

 

  هماهنگ كننده  ماهيت مصوبات  شرح مصوبات  رديف
  استاني  ملي

3  
 120رفع ممنوعيت استقرار واحـدهاي توليـدي در شـعاع    همانطوريكه 

لحاظ گرديد، بـراي   كيلومتري براي استانهاي البرز، مركزي، قم و سمنان
  .استان تهران نيز بايد ملحوظ گردد

  *  
  استانداري

  سازمان حفاظت محيط زيست
  معدن و تجارت استان سازمان صنعت،

4  

وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت تمهيدات الزم را براي رسيدن به 
با مزيت رقابتي باال بـا تسـهيل    اهداف صادراتي از طريق توليد كاالهاي

توليدكننـده را فـراهم    و كاهش هزينه هاي باالسري فضاي كسب و كار
  .نمايد

  وزارت صنعت، معدن و تجارت    *

5  

و  گرديد؛ طي نامه اي به عنوان معاون اول محتـرم رئـيس جمهـور   مقرر 
رياست ستاد اقتصاد مقاومتي، رفع مشكالت نقدينگي قطعـه سـازان بـا    

  :اشاره به موارد زير درخواست گردد
در خطوط توليد  تعطيل واحدهاي قطعه ساز و ايجاد مشكل جدي -الف

  خودروسازان و همچنين تأمين بازار لوازم يدكي خودروهاي موجود
 140000بيكاري به همراه عدم پرداخت حق بيمه مستمر و تحميـل   -ب

 10000هزينه براي سازمان تأمين اجتماعي و كاهش حداقل  ميليارد ريال
  ميليارد ريال ماليات حقوق

و افـزايش   سـمت واردات  تغيير جهت تأمين قطعات از داخـل بـه   -ج
  تقاضاي ارزي براي واردات

بـا سـرمايه گـذاري حـداقل      ورشكستگي كارخانجات توليد قطعـه  -د
  و مشكل جدي در احياي مجدد ميليارد ريال 2500000

  عدم توان پرداخت بدهي هاي بانكي، مالياتي، بيمه و غيره -ه

*    
  استانداري

  اتاق بازرگاني تهران
  گفتگوي استاندبيرخانه شوراي 



 

 

  هماهنگ كننده  ماهيت مصوبات  شرح مصوبات  رديف
  استاني  ملي

6  
صنعت خودروسازي و قطعه سازان ايـن بخـش بـراي بـرون رفـت از      
مشكالت بايد زمينه صادرات توليدات خود را همانند صنايع فوالد فراهم 

  .كنند
  انجمن هاي ذيربط    *

7  

مقررشد از سوي جناب آقاي اصالن كريمي نماينده محترم بانك مركزي 
تسهيالت خودروسازان و بويژه قطعه در استان تهران، براي انجماد بدهي 

بـا پرداخـت ماهيانـه سـود      سازان؛ براي مدت يك سال تا احياء مجدد
  .تسهيالت اقدام نمايند

*  *  
  بانك مركزي

  جناب آقاي اصالن كريمي

8  

 4/22جهت خروج شركت صبا نيرو از بالتكليفي دو ساله پروژه احداث 
سوي استانداري محتـرم بـا   مگاوات نيروگاه بادي، مقررشد جلسه اي از 

شركت مذكور بعنوان سازنده و مسـئولين سـازمان انـرژي هـاي نـو و      
  شركت توانير برگزار و اين مشكل را تعيين تكليف نمايند

  *  

  استانداري
  سازمان ساتبا

شركت توانير دبيرخانه شوراي گفتگوي 
  استان تهران

 


