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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای مهندس هاشمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان:
 -سوا د ر م ور تهر ن ،با واره به سال تووید و ووغال و شد ف قوصات مقاوموی بیان ت ووند :وور گ تگویوگ توو

و بخهش

خصوصی سوان تهر ن به شار ه تا بازرتا ی تهر ن بعنو ن پارواان بخش خصوصی و با شاکارگ کلیه تسهویاه شهاگ توووهی
سند ر شبرتگ و قشه ر ه ر بر گ پیاته سازگ وعار قوصاتگ سال جارگ تدوین تا تز روی تقیق ،عالیاتی ،قابهل فههو و قابهل
جر بر گ سوان تهر ن تهیه و ر ئه اایند.
جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان:
 -رئی

م ور تا تهر ن یز با واره به وخابات ریاس

جدید باویو و مشکالت سر ر ه توو

جاهورگ فرموت د :میدو ریو شرچهه سهریعور وهاشد معرفهی کابینهه

تو زتشو و قوصات شرچه سریع تر برطرف ووت و حوااً تر ین توره بخش خصوصی و

قوصات کشور موفق تر ز قبل خو شد بوت.
مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای عیدیان:
م ور مجاع اایندتان تههر ن جهه

 قائو مقا م ور تبیر وور گ تگویو با واره به مکاتباتی که با رئیاایندتان م ور مرت تهر ن و شاچنین جناب آقاگ سااعیلی رئی
تهر ن جا پذیرفوه بیان ت ووند :حضور اایندتان م ور مجل
مسیر مجل

معرفهی  4گهر ز

م ور ت تتسورگ سوان تهر ن با مضاء سهوا د ر م وهر
وور گ سالمی ین مکان ر فر شو می ااید تا مصهوبات ز

زوتتر به ویجه مطلوب برسد که تر ین ر بطه رئی

م ور وور گ تگویوگ سوان یز بر وزو حضور اایندتان

تهر ن تأکید اوت د.
 یشان تر ت مه با واره به بخش شایی ز سند بر امه وشو توسعه بیان ت ووند :تر ین بر امه بر یجات ساویا ه  163شهز ر وهغلتأکید وده س

که مووسط سرمایه تذ رگ مورت یاز بر گ یجات ووغال  773شز ر میلیارت تومان و مووسط رود سرمایه تذ رگ

خارجی تر بر امه وشو  23/4ترصد تعیین وده س

و م ل تأمین سرمایه یز تر بر امه وشو بطور روون و تقیق مشهخ

وده به طورگ که ز م ل بوتجه عار ی ساال ه  11شز ر و  633میلیارت تومان ،تسهیالت با کی  313شهز ر میلیهارت تومهان تر
سال ،صندو توسعه ملی  73شز ر و  433میلیارت تومان ،ز م ل باز ر سرمایه  19شز ر و  633میلیارت تومان ،ز م ل سهرمایه
تذ رگ ورک

شاگ توووی و هاتشاگ عاومی  19شز ر و  733میلیارت تومان ،ز م ل آورته وخاص  22شز ر و  033میلیهارت

تومان و ز م ل سرمایه تذ رگ خارجی  319شهز ر و  933میلیارتتومهان بایهد تر سهال جهذب سهرمایه کنهیو .م هل تهأمین
سرمایه تذ رگ خارجی یز تر بر امه وشو توضیح ت ته وده س .
 -قائو مقا م ور وور گ تگویوگ سوان تهر ن فزوت د :مبا ی مهای تر بر امه وشو توسعه و اظ وده س

کهه وهرآ آن بهه

پیوس

صورتجلسه رسال می ترتت.

سرکار خانم مهندس مستوفی:
 -رئی

م ور مرکز خدمات سرمایه تذ رگ تا تهر ن ترخصوص بر امهشا و قد ماتی که تاکنون ز سوگ ین مرکهز صهورت

ترفوه توضی اتی بیان اوت د :ووین قد می که ز سوگ ین مرکز صورت ترف  ،قو ین و مقرر ت مخهل سهرمایه تهذ رگ ز
ظر سرمایه تذ ر خارجی وناسایی ود و تر تا بعدگ بررسی و رسیدتی به مو ع و چاوششایی که تر ین حوزه وجوت ت رت
تر تسوور کار ین مرکز قر ر ترف

که تر تز رش پیوس

پیشنهات تی جه

عبور ز مشکالت ورآ ت ته وده س .

 ز جاله پیشنهات تی که تر ین تز رش آمده س  :تسهیل وروت سرمایه تذ ر ن خارجی بهه بهاز ر سهرمایه و بهوره کشهور،حذف م دوتی شایی که تر برخی ز بخش شاگ قوصاتگ ز حیث سهو سرمایه تذ رگ خارجی وجوت ت رت ما ند قو ین بیاه
و با کی ،وجوت مشکالت عدیده تر قل و وقال پول به کشور و عد عواات به صر ف ز سهوگ سهرمایه تهذ ر ن خهارجی و
موضوع رخ رز و ریسک مسئله رزگ و بوت شجینگ تر کشور ،که ین موضوعات تر آذر ماه  19به کایسیون ماته  76جه
پیییرگ رسال وده س .
 -سرکار خا و مسووفی تر ت مه سخنان خوت ترخصوص قد مات جا وده و کارشاگ تر تس

جهر جهه

تقویه

جهذب

منابع خارجی تر مرکز سرمایه تذ رگ تا تهر ن ،به ورآ زیر پرت خوند:
 مضاء چندین تگاشو امه میان مرکز خدمات سرمایهتذ رگ خارجی تا تهر ن و مؤسسات مشاوره گ بین واللی بعنو ن ر شیبر گ تبیین ساز و کارشاگ بهور تر جه

جذب سرمایهتذ ر خارجی و آموزششاگ الز بر گ مذ کر ت بین واللی.

 وناسایی فرص شاگ عا و خاص پروژه شاگ یاه تاا . تسهیل کسب و کار ز طریق رفع مو ع با کاک مرکز سرمایه تذ رگ تا تهر ن و سازمان سرمایه تذ رگ و مضاء تگاشو امهبا ریاس

تا تهر ن و تشکیل کایوه مشورک و تشکیل جلسه شر تو شگوه یکبار.

 -تااه با وهرک شاگ صنعوی و ترخو س

ر ئه تز روی ز مشکالت کارگ آ ها.

 تااه با سرمایه تذ ر ن خارجی که تر یر ن سرمایه تذ رگ کرت د و بررسی مشکالت آ ان و پیییرگ تر جه -تهیه کوابچه ر شنااگ سرمایه تذ رگ که وامل طالعات پایه بر گ طالع یک سرمایه تذ ر مورت یهاز سه

رفع آ ها.
ز جالهه :قیاه

آب  ،بر  ،تاز ،تاکسی ...که شر ساوه باید به روز رسا ی ووت.
 -ورک

تر ساینارشا و ترتشااییشا و کنگر سهاگ مهو بین واللی بر گ وناسایی یر ن.

 -تدوین قشه مشو شاگ سرمایه تذ رگ موناسب با مزی شاگ سوا ی و مزی

شاگ شر بخش.

 -رتباط مؤثر با سگارتخا هشاگ خارجی تر یر ن و سگارتخا هشاگ یر ن تر خارج جه

طالع رسا ی خدمات به مخاطبین.

 -عقات قر ر ت ت شاکارگ با یو یدو بر گ ر ه د زگ آموزششاگ الز تر حوزه سرمایه تذ رگ خارجی.

 یجات و ر ه د زگ مر کز ت ورگ تخصصی تر حوزه سرمایه تذ رگ خارجی و شاچنین پیییرگ عالیهاتی وهدن طهرآ پنجهرهو حد تر ین بخش.
 یشان تر ت مه سخنان خوت توضی اتی ترخصوص ر ه د زگ ساما ه خدمات سرمایه تذ رگ تا تهر ن با شهدف یجهات پهلرتباطی میان سرمایه تذ ر خارجی و سرمایه پذیر ن ت خلی و پروژهشاگ قوصاتگ تر یر ن واره اوت د (وینهک تسورسهی بهه
ساما ه به پیوس

رسال می ترتت).

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاوی رئی

تا تهر ن بررسی ترخصوص مطاوعه تطبیقی کشورشاگ موفق تر جذب سرمایه تذ رگشاگ خارجی ر

ضرورگ ت سوند و پیشنهات ت ت د ،کشورشاگ موفق تر ین حوزه و مویاز تی ر که به سرمایه تذ ر ن خارجی عطا میکنند مورت
بررسی قر ر تیرت.
جناب آقای مهندس نجفی منش:
 -عضو م ور شیئ

اایندتان تا تهر ن یز ترخصوص یجات مزی شاگ رقابوی بر گ جذب سرمایه تهذ رگ خهارجی تأکیهد

اوت د و شاچنین تسهیل صدور رو تید بر گ سرمایه تذ ر ن خارجی ر ضرورگ ت سوه کهه مهی بایسه

شرچهه سهریعور بها

وز رت مور خارجه مکاتبه ووت.
جناب آقای مهندس هاشمی:
 سوا د ر م ور تهر ن بیان فرموت د :تر کشور مزی شایی ز و اظ صنایع معهد ی خهاص و توویهد ت بهر گ سهرمایه تهذ رگخارجی وجوت ت رت که تارکز بر حوزهشا و بخششاگ قوصاتگ ت ر گ مزی  ،بر گ جذب ینچنهین سهرمایه تهذ ر ی بایهد تر
وووی
 -رئی

قر ر ت ته ووت.
م ور وور گ تگویوگ سوان تر ت مه سخنان خوت ضان واره به ضرورت صالآ قو ین و مقرر ت مربوط به سرمایه

تذ رگ خارجی ،بر تعامل بیشور بخش خصوصی به ویژه تا بازرتا ی با مجل

و کایسیونشاگ تخصصی که قش کلیدگ ر

ت ر د تأکید اوت د.
جناب آقای مهندس بهرامن:
 -عضو م ور شیئ

اایندتان تا تهر ن و رئی

خا ه معدن یر ن ترخصوص تالیل عد ت قق مو ع وناسهایی وهده بیهان

ت ووند :ضان پایش طرآشا و پروژهشاگ ت خلی که تر معرض جذب سرمایه تذ رگ خارجی قر ر ت ر د می تهو ن طهرآشهاگ
مسوقر تر سوان تهر ن ر به صورت پایلوت قر ر ت ت و با تارکز جدگ روگ آن ور یط جذب سرمایه تذ رگ خارجی ر بهر گ
ین طرآ شا فر شو کرت و تر ت مه ین مسیر مکان وروت و جهذب سهرمایه تهذ رگ خهارجی بهه سهایر سهوانشها یهز تسهرگ
پید خو شد کرت ضان ینکه سعی ووت ین تبیرخا ه که مروز تر تا تهر ن وکل ترفوه بصورت تا ویشه گ به کل جامعه

تسورش پید کند.
جناب آقای مهندس مس فروش:
 -رئی

م ور سازمان صنع  ،معدن و تجارت سوان تهر ن با واره به وضعی

سوقر ر و حدشاگ صنعوی تر سوان تههر ن تر

وعاع  323کیلومورگ ور یط بر گ جذب سرمایه تذ رگ خارجی تر صنایع ت ش بنیان مسوقر تر سوان تهر ن ر سب

به سایر

بخششا مناسب تر و رو ن تر رزیابی اوت.
 -تر ت مه سخنان خوت بر وزو تقوی

و به روز رسا ی طالعات سگارتخا هشاگ خارجی تر تهر ن و یز سگارتخا هشاگ یر ن تر

سایر کشورشا که قش مأمورین بازرتا ی ر یگا می کنند سب

به مزی شاگ قوصاتگ یر ن تأکید اوته و آموزش وهرکوهاگ

خدمات بازرتا ی بر گ جذب سرمایه تذ رگ خارجی که یازمند بسوه کامل طالعات شسوند ر ضرورگ ت سوند.
 -یشان با واره به شای

یجات پنجره و حد تر کشور ز آن به عنو ن پاونه آویل سرمایه تذ رگ خهارجی و جهذب طرحهها و

پروژهشاگ ت خلی ا برت د.
جناب آقای دکتر بهشتیان:
 -مشاور م ور مور تارکی تا به کنو سیونشاگ بین واللی و مغایرت با برخی ز قو ین ت خلی و وووی

کهد میک وهاره

اوته و شاچنین تعیین تکلیف ماویاتهایی که به سرمایه تذ رگ خارجی بصورت ماوین آالت تعلق میییرت تأکید اوت د.
جناب آقای دکتر آقائی:
 مدیرکل م ور مور قوصاتگ و ت ر یی سوان تهر ن به بوت سجا کلی تر قو ین و مقرر ت قوصاتگ کشور وهاره اهوته وآن ر یکی ز تالیل اکامیشا تر جذب سرمایه تذ رگ خارجی تر کشور ت سوند و بیان ت ووند :روآ کلی قا ون سرمایه تذ رگ
خارجی ،توووی س

و باعث وده که مشکالت شاچنان پابرجا باا د.

 -تکور آقائی بیان ت ووند :یکی ز مزی شاگ کشور تر جذب سرمایه تذ رگ خارجی ،باز ر سرمایه س  ،پهیش هوی

صهالآ

قا ون باز ر سرمایه به تازتی تدوین وده و با یاه جدید بر ور یطی که ما می خهو شیو بها ظها بهین والهل شاکهارگ کنهیو،
بر گ سال  16شدفیذ رگ  39میلیارت تالر وده سه

کهه سههو سهوان تههر ن سهه میلیهارت و تویسه

و پها زته میلیهون تالر

برآورت وده س .
 -یشان تر ت مه سخنان خوت بر وزو یجات وگافی

به عنو ن حلقه مگقوته تأکید اوت د و بیان ت ووند :مرکز خدمات و جهذب

سرمایه تذ رگ یجات کرتیو که بطور منظو شر یکشنبه و بطور مورتگ تر سه ونبه جلساتی تشهکیل مهی تهرتت ،تر یهن مرکهز
ووین وظیگه ما ر ئه مشاوره به سرمایه تذ ر خارجی س

که تر بخش شاگ مرتبط ز کاروناسان خبره تعوت می وهوت تها بها

سرمایه تذ ر ن مذ کره اوته و آتاشی کامهل بدشنهد ،یهن مرکهز آمهاتتی کامهل ت رت تها بها بخهش سهرمایه تهذ رگ تها تر
یک جا موارکز ووت.

جناب آقای الهوتی:
 -عضو م ور شیئ

اایندتان تا تهر ن بیان ت ووند :تر مبناگ کار مها قها ون و تکهاویف قها و ی سه

قر ر می تشیو و یجات ووغال ساال ه  163شز ر وغل ر شدفیذ رگ می کنیو ،وظیگه ما ین س
که ین تکاویف م قق ووت .پ

یاه ما سب

و روهد  %0ر مبنها

که باید رفوارشا طهورگ باوهد

به تذووه باید موگاوت باود .سرمایه تذ ر ن ت خلی شاچنان تچار مشکل شسوند

ضان ینکه سرمایه تذ ر ن خارجی بر گ وروت به شر کشور بود رتبه کسب و کار و ریسک پذیرگ تر آن کشور ر مالک قر ر
میتشند ترحاوی که ین واخ

شا تر قوصات یر ن ز وضعی

مناسبی برخورت ر یس .

 یشان تر ت مه سخنان خوت به مشکالت موجوت تر بخش حال و قل و وجسویک کشور واره اوت د و شزینهشاگ آن ر یکیتییر ز مشکالت جدگ بر سر ر ه جذب و وروت سرمایه تذ رگ به کشور عنو ن کرت د.
 شاچنین ترخصوص تگکیک کاالشاگ صاتر تی بر ساه تووید شهر سهوان بیهان ت وهوند :ضهرورگ سهمشخ

وده تا بر ساه آن میز ن صاتر ت شر سوان کشور مشخ

کهه یهن تگکیهک

ووت ،وذ پیشنهات می ووت تر ظهار امه شهاگ صهاتر تی

تزینه گ سواره ت ر تعبیه ترتت تا صاتر کننده ملز به تکایل طالعات م ل توویدترتت ،که تر ین ر بطهه جنهاب آقهاگ صهات
معاون م ور تفور صاتر ت تارک یر ن بیان ت ووند :ین سازو کار تر ظهار امهشهاگ صهاتر تی تنجا هده و تر سهاما ه جدیهد
تارکی کشور ین قابلی
 -تر ت مه رئی

فر شو وده س

تا صاترکنندتان بوو ند مبد ء ساخ

کاالشاگ صاتر تی خوت ر عال اایند.

م ور کنگدر سیون صاتر ت یر ن فزوت د :تر تارک به ب ث وز ی توجه وده س

کاالشا با و حد جلد ،تعد ت و ...مشخ

می وو د.

تر صهورتیکه برخهی ز

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استان:

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

مقرر ترتیهد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به همرراه اتراق
بازرگانی تهران بعنوان پارلمان بخش خصوصی و با همکراری کییره دسرتگاه هرای

3

*

دولتی سند راهبردی و نقشه راه را برای پیاده سازی شرعار اقتصرادی سراا جراری

دبیرخانه شورای گفتگو
کییه دستگاه های دولتی

تدوین تا گزارشی دقیق ،عمییاتی ،قابل فهم و قابل اجرا برای استان تهرران تهیره و
ارائه نمایند.

2

رئیس محترم شورای گفتگوی استان ضمن اشراره بره ضررورت اصرالح قروانین و

مرکز خدمات سرمایه گذاری

مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی ،بر تعامل بیشتر بخش خصوصی به ویرهه

وزارت اقتصاد و دارایی

*

اتاق بازرگانی با مجیس و کمیسیونهای تخصصی که نقش کییدی را دارنرد تککیرد

مرکز خدمات سرمایه گذاری
اتاق بازرگانی تهران

نمودند.

اتاق اصناف
اتاق تعاون

مقرر گردید مرکز جذب سرمایه گذاری اتاق تهران با مرکز خدمات سرازمان امرور

1

*

اقتصادی و دارایی استان تهران بصورت متمرکز در اتاق تهران همکاری نمایند

اتاق بازرگانی تهران
سازمان امور اقتصادی و
دارایی استان تهران

مقرر گردید نامه ای با امضاء رئیس محترم شورا و دبیر محترم شورا مبنی برر الرزام

4

دولت درخصوص اصالح مشکالت احصاء شده درخصوص سرمایه گذاری تهیه و

*

رئیس محترم اتاق تهران

به معاون اوا محترم رئیس جمهور ارساا گردد.

معاون بررسیهای اقتصادی

مقرر گردید از سوی اتاق تهران درخصوص جذب سررمایه گرذاریهرای خرارجی

9

کشورهای موفق بررسی و مطالعه تطبیقی صورت پرذیرد و نترای ایرن بررسری در

*

6

صادرات ایران قابییت سامانه جدید گمرکی کشرور را درجهرت تفکیرک کاالهرای
صادراتی براساس تولید هر استان مقدور سازد.

اتاق تهران
معاون امور بین المیل

شورای گفتگو مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
مقررگردید سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران با تعامل و همکاری کنفدراسیون

استاندار محترم استان تهران

اتاق تهران

*

اتاق بازرگانی تهران
گمرک جمهوری اسالمی ایران

