بسمه تعالی

صورتجلسه :پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگووی ووتوو و تاریخ1317/12/22 :
بخش خصوصی استان تهران

ساعو شروع جلسه 7 :صبح
مدت جلسه 2:30 :ساعو

ریاسو جلسه :جنوا

قاوای ورتور ایوشویروان م سونی بنودپی وبیر جلسه :جنا

استایدار م ترم تهران

قاای مهندس مسعوو خوایساری رئوی

م تورم اتوا

بازرگایی ،صنایع ،معاون و رشاورزی تهران

دستور جلسه:

 -1تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

 5دقیقه

 -2سخنان جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان

 7دقیقه

 -3سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان

 7دقیقه

 -4ارائه گزارش سرکار خانم رضایی مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از نتایج جلسه شورای معاونین سازمان تأمین
اجتماعی موضوع بند  5از مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران

 11دقیقه

 -5ارائه گزارش درخصوص بند  8از مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران؛ با موضوع مسئله ارز
صادراتی و واردات اولویت  2و  3توسط جناب آقای مهندس صادقی رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران

 11دقیقه

 -6ارائه گزارش جناب آقای مهندس حاجی پور معاون محترم کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از نشست با مسئوالن تأمین
اجتماعی درخصوص بند  9از مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران با موضوع عملکرد مصداقی
مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی

 15دقیقه

 -7شرح مختصر اقدامات بند  4و  5از مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران درخصوص توسعه و ارتقاء
جذب سرمایه گذاری

 5دقیقه

 -8شرح مختصر برگشت ارز صادراتی موضوع بند  8از مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران

 5دقیقه

 -9ارائه گزارش تسهیالت تخصیصی  11ماهه بانکها درخصوص تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی

 11دقیقه

 -11جمعبندی مصوبات از سوی ریاست محترم شورای گفتگوی استان

 11دقیقه

 -11نقطه نظرات اعضاء

 15دقیقه

 -12سایر

 11دقیقه

مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای دکترنوشیروان محسنی بندپی:
 استایدار م ترم تهران با عرض تبریک ایام مبارک ماه رجب به مصاوف بوون روز  22اسفند با روز گرامیداشوو شوهدا اشوارهیمووید و بیان واشتند :عزت و افتخار و سربلندی ما از شهداسو.
 -رئی

م ترم شورای گفتگوی استان تهران با تبریک به منتخبان ووره یهم هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهوران بیوان واشوتند:

اتا بازرگایی تهران ور  11اسفندماه با شعار ائتالف برای فروا منتخب فعاتین ااتصاوی گروید .همچنان ره ور ووره چهار ساته
گذشته شاهد راهش برورراسی ها و حمایو وااعی از بخوش خصوصوی و روارقفرینی ور اتوا بازرگوایی تهوران بوووه ایوم.
امیدواریم ور این ووره جدید پویاتر و اویتر ور ایفای وظیفه مندی خوو ااودام رننود زیورا یاوی از تورورت هوای جامعوه و
ااتصاو ما ور حال حاتر توجه به بخش خصوصی اسو همچنایاوه تجربیوات موفوق ااتصواو وییوا ور یروش پرریو

بخوش

خصوصی بووه اسو تذا بهمین منظور طی سال جاری با بازوید از تمامی شهررهای صنعتی مسترر ور استان تهران تالش شد تا
هیچ صنعو و بنگاهی با تعطیلی مواجه یشوو و با تمام توان ور حفظ اشتغال موجوو و ایجاو اشتغال جدید ور اسوتان پیگیوری
گروید و این ورحاتیسو ره بخش صنعو رشور ور مواعیو حساسی ارار وارو.
 ایشان ور اوامه سخنان خوو ورمورو برگزاری یمایشگاههای بهاره گفتند :با قیاه تراتا بر تعدو برپایی یمایشگاههای بهاره بووووتی بواسطه حمایو از فعاتین بخش خصوصی افزایشی صورت یگرفو تا این عزیزان بتوایند ور ایام مختلف راالهوای موورو
ییاز مروم را تهیه و عرته یمایند.
 استایدار م ترم تهران با اشاره به اوتین بند از گام ووم منشور هشو گایه مرام معظم رهبری ور رابطه با قمووزش و پوهوهش وت ریق بیان یمووید :امیداسو با یوقوری و استارت قپ ها بتواییم با مشاالتی ره ور زمینه صنعو مواجه هستیم رفع و اادامات
خوبی را شاهد باشیم.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی ،صنایع ،معاون و رشاورزی تهران با تشار از ابراز تطف استایدار م ترم ورخصوص ایتخابوات 11

اسفند ماه اتا بازرگایی تهران بیان واشتند :این ووره از ایتخابات ور مرایسه با اووار گذشته ،از چند ویهگی متموایز برخووروار
بوو بطوریاه به رغم مشاالت عدیده ور فضای ااتصاوی رشور ور این یاساته و بخصوص ور شش ماهه اول سال ره بدترین
سال برای اهاتی رسب و رار بووه اسو ،شاهد مشاررو باالی فعاالن ااتصاوی ور این ایتخابات بوویم بطوریاوه روف ر ی ور

ایتخابات اخیر  1301ر ی بووو ورحاتیاوه ور ایتخابوات گذشوته ،یامزوهوای بخوش خصوصوی حوداا بوا  300توا  000ر ی
اماان حضور ور هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهران را پیدا می ررویود .وییوز ور ایون ووره جوایوان و اسوتارت قپ هوا ور
هیأت یمایندگان اتا تهران حضور پیدا رروید .یادستی و ر ی گروه ائتالف برای فروا ،یای ویگر از ویهگوی هوای ایون ر ی
گیری بوو.
 وبیر م ترم شورای گفتگوی استان تهران تمن تأرید بر ترورت خلق امید و ایجاو روحیه و یشاط ور واخ رشور افزوویود:امروز امید قفرینی باید بیش از همیشه ور واخ رشور مورو توجه ارار گیرو و از هرگویه ایجاو یوأس و یاامیودی خوووواری و
جلوگیری بعم قورو.
 ایشان ور اوامه بیایات خوو گفتند :یریناً سال قینده سال مشالی خواهد بوو و رشد منفی ااتصاو رشور اوامه خواهود واشوو وپیش بینی ها حاری از این اسو ره رشد ااتصاوی سال قینده ورحدوو منفی  3/5ورصد خواهد بوو ره احتمواالً بوا یورا هوای
باالتری از تورم مواجه خواهیم بوو.
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران با تأرید بر ایناه ووتو باید برای عبور از گرفتاری های سال قتی تدابیر و تمهیداتی بیندیشد

بیان واشتند :ب ث چند یرخی بوون ارز تمن ایجاو فساو ،همچنان گره اصلی مشاالت اسو ره با تک یرخی شدن ایون گوره
باز خواهدشد.
 وبیر م ترم شورای گفتگوی استان تهران به موتوع یارایه های ایرژی اشاره یمووه و گفتند :موتوع معطّ مایدن یارایوه هوایایرژی رماران به اوت خوو باای اسو؛ و متأسفایه ووتو هنوز تصمیم ااطعی برای ح این مشا اتخاذ یاروه و اگر بوا ایون
روش پیش بروو اطعاً وچار مشا خواهیم شد ازاینرو ایتظار می روو ووتو م ترم ور سال قینوده روی حو ایون مشواالت
تمررز رند تا بار مشاالت و فشارهایی ره با وجوو ت ریم ها ور سال قینده بوجوو می قید ترلی پیدا رند.
مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای مهندس صادقی:
 -رئی

م ترم سازمان صنعو ،معدن و تجارت استان تهران ورخصوص میزان ثبو سوفارش و تخصویو و توأمین ارز اسوتان

تهران و مرایسه با ر رشور از ابتدای سال  17اتی  20اسفند ساتجاری گزارشی را به شرح زیر بیان یمووید( :بپیوسو)
 یای از مسائ مهمی ره امسال مبتالبه اسو ب ث ارز و چگویگی تخصیو به ییازمنودی هوای مختلوف موی باشود .ور ایونگزارش میزان ثبو سفارش و تخصیو ارز و میزان تأمین ارز و مرایسه با رشور ارائه شده اسو.

مراحل ثبت سفارش تا تأمین ارز از  1397/1/1لغایت 1397/12/21
عناوین

رشوری هزار والر

استان تهران هزار والر

ثبو سفارش

12،130،505

30،121،130

تخصیو ارز

01،151،100

22،676،001

تأمین ارز

26،011،300

10،530،010

تأمین ارز یسبو به ثبو سفارش

 31/0ورصد

 31ورصد

تأمین ارز یسبو به تخصیو ارز

 53ورصد

 06/5ورصد

آمار ثبت سفارش تا ترخیص کاال در کشور از  1397/1/1لغایت  1397/12/21برحسب گروه کاالیی (هزار دالر)
عناوین

راالی اوتویو ( 1راالی اساسی)

راالی گروه  2و 3

جمع  3گروه

ثبو سفارش

17،160،312

60،170،113

12،130،505

تخصیو ارز

11،301،060

37،601،010

01،151،100

تأمین ارز

7،615،523

11،002،117

26،011،300

ترخیو راال

1،007،053

32،001،700

01،113،117

ورصد تأمین ارز به تخصیو ارز

 67/3ورصد

 01/1ورصد

 53ورصد

ورصد تأمین ارز به ثبو سفارش

 02/6ورصد

 21/3ورصد

 31/0ورصد

کاالی اساسی تأمین ارز شده از  1397/1/1لغایت 1397/12/21
رویف

یوع راال

ارز تأمین شده (هزار والر)

یسبو تأمین ارز به ثبو سفارش

1

بریج

1110121

 03ورصد

2

گوشو ارمز

606176

 50ورصد

3

رنجاته سویا

502621

 36ورصد

0

روغن خام

101001

 07ورصد

5

شار خام

123161

 07ورصد

6

چای

200102

 60ورصد

7

ایواع راغذ

315600

 05ورصد

رویف

یوع راال

ارز تأمین شده

یسبو تأمین ارز به ثبو سفارش

1

مواو اوتیه الستیک

111617

 55ورصد

1

تایر خوورو سواری

70200

 05ورصد

10

تایر رامیون و اتوبوس

235150

 21ورصد

11

تایرهای سنگین

07171

 01ورصد

12

حبوبات

172116

 35ورصد

13

خمیر راغذ و تایعات

175253

 02ورصد

10

رووهای شیمیایی

00522

 21ورصد

15

رره

131057

 31ورصد

16

شیرخشک صنعتی

0111

 32ورصد

17

تخم مرغ

7013

 27ورصد

11

ذرت

1060211

 50ورصد

11

جو

501131

 01ورصد

20

وایه سویا

753022

 36ورصد

21

شیرخشک اطفال

36732

 67ورصد

22

وام سنگین زیده

5211

 1ورصد

7615523

 43درصد

جمع کاالی اساسی

تحلیل آماری( :توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران)
 -1همایطوریاه ور جداول فو مشاهده می شوو میزان تأمین ارز یسبو به تخصیو ارز (قیچه را ره وزارت متبوعوه بصوورت
وااعی تشخیو و برای تأمین راال تأرید رروه اسو) ور گروه راالهای اساسی  67/3ورصود و ور گوروه هوای  2و  3شوام
مواو اوتیه ،مصارف واسطه ای و سرمایه ای بخش توتید  01/1ورصد تأمین ارز شده اسو.
 -2تأمین ارز راالی اساسی ییز یسبو به  13میلیارو والر سهمیه وریظر گرفته شده ییز  51/6ورصد اسو.
 -3باتتبع با عدم تأمین ارز چه ور گروه راالی اساسی و چه ور گروه های ووم و سوم ،تعاول عرته و تراتا از مسیر خوو خارج
و بازار را با رمبوو روبرو رروه اسو.

 -0اگرچه بخشی از این رمبوو از م و سفارشوات سوال  1316روه ور سوال  1317بوه گمورک واروشوده (طبوق قموار فوو
اریب  2میلیارو والر) و چه از طریق شارژ موجووی و ذخائر شررو ها و رارخایجات به بازار رمک روروه اماوا ایون رمبووو
رامالً مشهوو اسو
 -5اگر ووتو ور اینخصوص تدبیری ییندیشد و این رسری را برطرف ینماید ،طبعاً ور سال  1311یه ذخیره احتیاطی وجوو وارو
و یه ور ایبارهای گمرک؛ و عرته و تراتا بشدت ت و تأثیر ارارگرفته و ایمو ها می تواید مشا فراهم و توتیود ییوز بوا
رمبوو مواو اوتیه و  ...مواجه شوو
 -پیشنهاو می گروو طی یامه ای از سوی شورای گفتگو مراتب به ووتو م ترم منعا

گروو تا برای قن ور اسورع واوو چواره

جویی شوو.

تکمله :بانک مرکزی در آمارهای خود چنین اشاره کرده است ،که  38میلیارد دالر ارز برای واردات تزریق گردید کهه بها
ارز حاصل از صادرات سامانه نیما این رقم به  48میلیارد دالر می رسد ولی آمار واقعی وزارت صنعت ،معدن و تجهارت
که از سامانه جامع تجارت دریافت شده کامالً مفایرت دیده می شود
جناب آقای الهوتی:
 -عضو م ترم هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهران و رئی

رنفدراسیون صاورات ایران بوا اشواره بوه قمارهوای ارائوه شوده ور

گزارش بیان یمووید :همایطور ره جداول یشان می وهد میزان تأمین ارز برای راالهای اساسی رمتر از  %50ارز تخصیصی بووه
و این ورحاتیسو ره  %15راالهای وارواتی رشور مواو اوتیه و واسطه ای هستند ره رمبوو این مواو اموروزه ور شوهرک هوای
صنعتی و ور واحدهای توتیدی بوتوح ااب رؤیو اسو .ور اینخصوص جلسات متعدوی با وزارت صمو و بایک مررزی ور
اتا ایران برگزار شده وتی متأسفایه روید تسهی گری ویده یمی شوو و اگر این روید اوامه پیدا رند مشاالت قن ور سوال 11
مخصوصاً ور سه ماهه اول سال تأثیر خوو را یشان خواهدواو.
 ایشان ور اوامه افزووید :وزارت صمو معترداسو ره ور هر ثبو سفارش باید بررسی شوو تا مشخو گروو این راال ترورتواروات وارو یا خیر .ور صورتیاه با تهیه و ور وسو ارارواون تیستی از ااالم تروری؛ وارورننده براساس قن مباورات به ثبوو
سفارش می یماید.

سرکار خانم مهندس رضایی بختیاری :
 -مدیرر م ترم تعاون ،رار و رفاه اجتماعی ورخصوص بند  0وستور جلسه مبنی بور ارائوه گوزارش از یتوایج جلسوه شوورای

معاویین سازمان تأمین اجتماعی ورخواسو یمووید؛ با توجه به اهمیو موتوع و رثرت روار سوازمان ور خصووص پرواخوو
مطاتبات ،این بند از وستور جلسه خارج و به جلسه قتی شوورای گفتگووی اسوتان تهوران موروول شووو .ایشوان ورخصووص
مشاالت رارفرمایان ور شرایط فعلی مخصوصاً ور ماههای بهمن و اسفند ره ورگیر پرواخو عیودی و حروو روارگران موی
باشند به زیر مجموعه ت و مدیریو خوو تأرید یمووید ره فرط ور ب ث ایمنی وروو پیدا رنند یه ور مسوائلی ازابیو حروو
ماتسبه و امثاتهم.
-

ایشان ورخصوص افزایش مزو گفتند :با توجه به چایه زیی هایی ره برای افزایش مزو ور حال ایجام اسوو ،اگور بویش از حود
افزایش پیدا رند اماان تعدی ییروی ایسایی ییز افزایش پیدا خواهد ررو زیرا رارفرمایان ااور به پرواخو یخواهنود بووو و توذا
باید بسیار رارشناسایه با موتوع افزایش وستمزو برخورو شوو تا الاا اشتغال موجوو حفظ گروو.
 موتوع اتباع بیگایه و جریمه ای ره رارفرمایان باید به سازمان تأمین اجتماعی بپروازید و بوا جرایموی روه از سووی بازرسوینوزارت رار تعیین میشوو همپوشایی یمیشوو از ویگر مسائلی بوو ره مدیرر م ترم تعاون ،رار و رفاه اجتمایی مطرح یمووید.

جناب آقای مهندس حاجی پور:
 معاون م ترم رسب و رار اتا بازرگایی تهران گزارشی از رویارو بوجوو قمده بین اتوا بازرگوایی تهوران و سوازمان توأمیناجتماعی و یشسو های مشترری ره ایشان به همراه مدیران و رارشناسان حووزه معاویوو خووو بوا مسونالن سوازمان توأمین
اجتماعی واشته اید و همچنین تعاملی ره وو یهاو به ت اظ گفتمان سازی بین جامعه فعاالن ااتصاوی و سازمان تأمین اجتماعی
بعنوان شررای اصلی سازمان واشته اید ،بشرح زیر ارائه یمووید:
 ماوه  31اایون تأمین اجتماعی رارفرما را مالف می رند ره حق بیمه مربوط به هرماه را حدارثر توا قخورین روز مواه بعود بوهسازمان بپروازو و براساس ماوه  21سهم رارفرما  %23و سهم رارگر  %7مشخو شده و ورمورو مشاغ سخو و زیان قور ییز
 %0اتافه بر این رام توسط رارفرما باید پرواخو شوو .همچنین براساس قمار و واوه های مربوط بوه وصووتی هوای سوازمان
تأمین اجتماعی یشان میوهد ره از ر میزان وصوتی های این سازمان ور سال  1316به ارزش ششصدو بیسو و شوش هوزار
میلیارو ریال رامی باتغ بر پایصدو بیسو و وو هزار میلیارو ریال مربوط به وصوتی های جاری اسو یعنی این میزان %16 ،ر
وصوتی های این سازمان اسو؛ ره یشان می وهد فعاالن ااتصاوی به تعهدات خوو ور ابال اایون عمو روروه ایود توذا ایتظوار
می روو ره سازمان تأمین اجتماعی ییز اوایین مربوط به خوو را رعایو رند وتی متأسفایه ور بسیاری از جهات با بخشنامه هوا
اوایین مربوطه وور زوه می شوو.

 معاون م ترم رسب و رار اتا تهران ور اوامه بیان واشتند :با تعاملی ره ور این چند ساته بین وو سازمان بوجووقمده ،سوازمانتأمین اجتماعی تالش رروه به سمو اصالحات گام بروارو و ااداماتی ورخصوص رم ررون فاصله بین این وو جامعه صوورت
پذیرفته ازجمله گمارون افراو متخصو ور سطح معاویو و مدیریو ره بسیاری از مشاالت حضور افراو غیور متخصوو ور
سازمان بووه اسو.
 ور ب ث اصالحات پارامتریای ره ور اایون تأمین اجتماعی مطرح اسو ،اخیراً یامه ای با امضاء ریاسو م ترم اتا بازرگواییتهران خطا

به ریاسو م ترم مجل

ارسال شده ره خوشبختایه به رمیسیون مربوطه ارجاع گرویده و بنظر می رسد روه بوه

یظرات اتا بازرگایی تهران توجه می رنند؛ اتبته اتا تهران از بابو موتوعاتی مایند بازیشستگی ،بازیشسوتگی هوای پویش از
موعد و مشاغ سخو و زیان قور و حتی ور حوزه یوسازی صنایع پیشنهاواتی ارائه یمووه اسو.
 ور یشستی ره با تشا های ااتصاوی ور حوزه های مختلف تشای شد وو سرفص رلی استخراج گروید :یاوی موتووعاتیره مربوط به ی وه م اسبه حق بیمه مراطعه راران اسو و وومی مسائ مربوط به بازرسی وفاتر اایویی می باشد.
 ور طی  2سال گذشته ور جلسات شورای گفتگوی استان تهران موتوع بازرسی یاساته وفاتر اایویی مطرح شود و بوا هموواتا بازرگایی تهران مصوبه ستاو فرمایدهی ااتصاو مراومتی ور ارتباط با م دوویو سازمان تأمین اجتماعی ور موورو بازرسوی
یاساته وفاتر اایویی صاورشد ره ما معترد هستیم؛ مبنی ارارواون سند افتتاحیه توسط سازمان تأمین اجتماعی عموالً یوک یووع
وور زون این م دوویو یاساته وفتر اایویی اسو.
 همایطوریاه اطالع وارید ور خاتمه هرسال ایعااس عملارو ماتی ور سند اختتامیه سوال ابو  ،ور سوند افتتاحیوه سوال جدیودت اظ می شوو .تذا بازرسین سازمان این سند افتتاحیه را مالک عم ارار واوه و فعال ااتصاوی را بابو ر مبلغ بودهاار موی
رنند ره این موتوع وو ایراو اساسی وارو :اول ایناه سند افتتاحیه جزئیات یدارو و ووم ،بسیاری از ااالم ممان اسو مشومول
حق بیمه یباشند.
 موتوع مالک عم ارارواون هریوع فارتور ورخصوص پیمایاواران از ویگور مشواالت فعواالن ااتصواوی بوا سوازمان توأمیناجتماعی می باشد ره امیدواریم با تعاملی ره بین اتا بازرگایی تهران و سازمان تأمین اجتمواعی شوا گرفتوه و بوا حمایوو
استایدار م ترم و رئی

ر م ترم واوگستری استان و همچنین مسئوتین م ترم سازمان هوای ذیوربط روه ور جلسوه شوورای

گفتگوی استان تهران شرف حضور وارید ح و فص گروو.

سرکار خانم دکتر دهنادی:
 یماینده م ترم وزیر و مدیرر امور ااتصاوی و وارایی استان تهران ورخصوص فعاتیو های مرروز خودمات سورمایه گوذاریاستان تهران بیان واشتند :با توجه به شرایطی روه از پایوان سوال  16توارنون بورای واحودهای صونعتی و فعواالن ااتصواوی و
توتیدرنندگان پیش قمده ،تالش و بریامه ریزی مررز خدمات سرمایه گذاری براین بووه ره با وجوو چاتشوهای مسویر سورمایه
گذاری بتواییم واحدهای توتیدی و صنعتی ییمه فعال و تعطی را احیاء رنیم .این بریامه ریزی اریب به یاسال بطول ایجامید و
با تأرید وزیر م ترم مبنی بر تزوم توجه به سرمایه گذاری واخلی ،ور قیین یامه جدید این موتوع ییز ویده شد و رویارو مررز
خدمات سرمایه گذاری با توجه به احیاء سازی شا گرفو .ورسال  1311ور مررز خدمات سرمایه گوذاری اسوتان تهوران از
بریامه ای با  52م ور ره راملترین بریامه عملیاتی ور رشور می باشد ،رویمایی خواهدشد.

جناب آقای بهروزی:
 معاون ااتصاوی م ترم اواره را امور ااتصاوی و وارایی ورخصوص بریامه عملیاتی مررز سرمایه گذاری استان تهران گزارشویاز تعداو طرح های سرمایه گذاری خارجی ور تهران طی 11ماهه ساتجاری ور مرایسه با ر رشور بشرح زیور ارائوه یموویود:
(بپیوسو)
 بریامه عملیاتی این مررز ور رابشرح زیر ارائه یمووید( :بپیوسو) بریامه عملیاتی این مررز ور راستای بریامه های وزارت رشور و وزارت ااتصاو ور حوزه سرمایه گذاری ور استایها اسو .اوبالمررز خدمات یرش سروی

وهنده و پوشش وهنده سرمایه گذاران خارجی را عهده وار بوو وتی ارنون رویارو متفاوت شده و

تفاهماتی بین وزارت ااتصاو ووارایی و وزارت رشور ایجام شده ره موتوع سرمایه گذاری اعم از واخلی و خارجی ور ااتب
مررز خدمات پوشش واوه شوو ره ور این رابطه مشاررو رلیه وستگاههای اجرایی راییز می طلبد .تذا برهمین اساس مررر شد
یک رارگروه مشترک ملی و استایی ور سطح ملی با حضور مسئوتین وزارت رشور و استان تهران تشای شوو ره اوتین جلسه
قن ور ابتدای سال قتی خواهدبوو.
 یرش و تااتیف همه وستگاهها و زمان بندی و هدفگذاری ور این بریامه مشخو شده این بریامه هوا از ایسوجام و پیوسوتگیبرخوروار هستند تذا زمایی ااب ایجام هستند ره به تردم و تأخر قن توجه شوو.
 توسعه و ارتراء سرمایه گذاری ور  51م ور تبیین شده و این  51م ور ور چهار ااتب بترتیب -1 :توایمندسازی ،سوازمایدهیو ظرفیو سازی -2 .تشویق ،تصویرسازی و بازاریابی بین اتمللی -3 .تسهی و جذ

سرمایه گذاری -0 .یظوارت و راهبوری

طرح های سرمایه گذاری ،تعریف شده اسو.
 یای از معضالت اصلی چه ور سطح رشور و چه ور سطح استان ،ب ث طرح های ییمه تمام ،رارد و غیر فعال اسو ره چه وربخش خصوصی و چه ور طرح های ووتتی و بخش های عمومی و شهرواری ها از تعداو باالیی برخوروار اسو روه متأسوفایه
اطالعات راملی از تعداو و یوع فعاتیو قیها وروسو ییسو تا بتواییم بصورت بسته جامعی برای سرمایه گذاران مطرح رنیم.
 اهداف و بریامه های مررز خدمات سرمایه گذاری استان برمبنی شناسایی و پیگیری رفع مشاالت و موایع سورمایه گوذاری وهمچنین تعام و ارتباط با طرح های سرمایه گذاری پی ریزی شده اسو.
آمار سرمایه گذاری خارجی استان تهران طی سالهای  1394الی  1397بشرح زیر می باشد:
میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب

میزان سرمایه خارجی وارده

(هزار دالر)

(هزار دالر)
13935

سال

طرح سرمایه گذاری (تعداد)

1394

8

113182

1395

11

961839

27156

1396

24

1191515

592711

یازده ماهه 1397

24

252111

81611

مأخذ :مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران

راهکارهای پیشنهادی برای توسعه سرمایه گذاری در استان:
 -1بررسی ،تعیین و ارائه اوتویو های سرمایه گذاری ور استان و شهرسوتان هوای تابعوه ور زیوربخش هوای ااتصواوی مربوطوه
براساس مطاتعات قمایش توسط وستگاههای اجرایی
 -2ترسیم وظایف و تااتیف مشخو برای وستگاه های استایی جهو شناسایی ،تدارک و معرفوی مناسوب ظرفیتهوا و پتایسویلهای
سرمایه گذاری استان و هدف گذاری ور این زمینه و متعااباً ارائه ظرفیتها و پتایسی های سرمایه گذاری و یراط اووت اسوتان و
شهرستان های تابعه ور بخش ذیربط
 -3ارائه اطالعات ور خصوص مزایا و مشو های ااب ارائه به سرمایه گذاران استان و شهرستایهای تابعه و مبنای اوایویی قیهوا ور
بخش ذیربط

 -0ارائه اطالعات رلیه پروژه های ییمه تمام ،رارد و غیرفعال متراتی جذ سرمایه گذار از جمله بنگاههای ااتصاوی بزرگ مشا
وار ور بخش های ذیربط بر اساس فرم مربوطه
 -5ارائه اطالعات بنگاه های ااتصاوی فعال و مهم استان و همچنین بنگاه های ااتصاوی وارای سرمایه گذار ایرایوی مرویم خوارج از
رشور و بنگا ههای وارای سرمایه گذار خارجی
 -6ارائه پیشنهاوات ور خصوص مرررات مزاحم و مخ رسب و رار و سرمایه گذاری ور بخش ذیربط استان
 -7همااری رام وستگاههای اجرایی و یمایندگان تام االختیار ذیربط با مررز خدمات سرمایه گذاری جهو تشویق سرمایه گذاری
و تسهی  ،پیگیری و رسیدگی به امور سرمایه گذاران ور اسرع واو
 -1فرمایدهی واحد سرمایه گذاری ور استان و ایجاو هم افزایی بین وستگاههای اجرایی استان
 -1بررسی اوایین و مرررات مربوط به م دوویو فعاتیو واحدهای توتیدی ور واخ شعاع  120ریلهومتری و ارایه مشو های الزم
ور این خصوص برای طرحهای ییمه تمام و غیرفعال

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مرام م ترم وبیر شورای گفتگوی استان تهران ورخصوص سرمایه گذاری ور استان تهران بیان واشتند: -1براساس مصوبه ستاو فرمایدهی ااتصاو مراومتی ور استان تهران مررر شد ظرف مدت  3ماه قماری از طرح های فعال ،ییمه
فعال و رارد تهیه شوو.
 -2از  500میلیون والر جذ

سرمایه گذاری ور ر رشور سهم استان تهرا ور  11ماهوه سوال  1317بوه میوزان  10میلیوون

و  600هزار والر بووه ره براساس مصوبات مجلو

روه راموی بواتغ بور  35توا  50میلیوارو والر بوووه ور وااوع جوذ

سرمایه گذاری ورحد صفر می باشد ره ییاز به رار بیشتر وارو.

جناب آقای پور حیدری:
 یماینده م ترم اواره صاورات بایک مررزی ورخصوص بازگشو ارز حاص از صاورات گفتند :طی تشای جلساتی ور بایوکمررزی با حضور ریاسو م ترم بایک مررزی از صاوررنندگان و توتیدرنندگان ورخواسو شد توا اگور ابهامواتی ورخصووص
بازگشو ارز حاص از صاورات وجوو وارو بیان یمایند تا ور این جلسات رفع شوو.
 -از اادامات ویگر بایک مررزی ،رصد وتعیو بازگروایدن ارز حاص از صواورات توسوط صواوررنندگان از طریوق واروات ور

مراب صاورات ور سامایه ییما و سنا بووه اسو.
 -ور جلسه اخیرا شورای عاتی هماهنگی بایاها وستوراتعم تشویری مصو

شد ره بر مبنای قن سرف معافیو یک میلیون یورو

و ور وسته ووم تا  3میلیون یورو ره می توایستند صاوررنندگان ور سامایه سنا به ایمو قزاو بفروش برسایند افزایش پیدا ررو و
اآلن تا  30ورصد ارز حاص از صاورات را می توایند ور سامایه سنا قزاو بفروشند.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران با تشار از قاای مهندس صاوای بل اظ ایجاو مااییزم ثبو سفارش ره موجب به روز شودن

ثبو سفارش ها شده اسو ،بر تزوم تک یرخی شدن ارز و جلوگیری از فساوتأرید یمووید.
 وبیر م ترم شورای گفتگوی استان تهران ورخصوص گزارش معاویو رسب و رار بیان واشتند :ور ب ث بازرسوی وفواتر بایودروی مصوبه ستاو فرمایدهی ااتصاو مراومتی تأرید واشته و از تغو قن جلوگیری یماییم.
 -جنا

قاای مهندس خوایساری با اشاره به  15ورصد وصوتی سازمان تأمین اجتماعی ور سال  16روه از طریوق وصووتی هوای

جاری حاص شده اسو بیان واشتند :میزان وصوتی سازمان تأمین اجتماعی از طریق پیمایها حدوو  0ورصود موی باشود وتوی
مشالی ره ور پیمایها وجوو وارو بنا بر تشخیو رارشناسان سازمان بر مبنای  6تا  16/7ورصد اسو ره باعث ایجاو سورافلی
برای رارشناسان شده اسو .از اینرو ما معترد هستیم ره یک رام ثابو مثالً  %1تعیین شوو تا از هرگویه چایه زیی و موذاررات
جلوگیری بعم قید .ور وااع هرگویه شفاف سازی و جلوگیری از گپ ها بنفع رارفرما و سازمان اسو.
 -ایشان ور اوامه سخنان خوو افزووید :خوشبختایه جنا

قاای ورتر م سنی بندپی مدتی مسئوتیو سوازمان توأمین اجتمواعی را

برعهده واشتند و این حسن بزرگی اسو و امیدواریم بتواییم با رمک ایشان مسائ را پیگیوری رنویم ،توذا پیشونهاو مویگوروو
هرچه سریعتر یامه ای با امضاء استایدار م ترم خطا

به قاای ورتور جهوایگیری معواون اول م تورم رئوی

جمهوور تهیوه و

ورخواسو های خوو را مطرح یماییم.
 وبیر م ترم شورای گفتگوی استان تهران ورخصوص شناسایی و تهیه طرح های ییمه تمام بیان واشتند :طی مدت  2سال حدوو 600هزار طرح ییمه تمام توسط اتا ایران و با رمک سازمان بریامه شناسایی و به تفایک استایی ور بخش ووتتوی مشوخو
شد و ور شورای ااتصاو ور ارتباط با واگذاری و حق بهره برواری و یا مشاررو تصویب گروید .توذا مرروز خودمات سورمایه
گذاری استان تهران می تواید رلیه این اطالعات را از سازمان بریامه وریافو یماید.
 -وبیر م ترم شورا ورخصوص بازگشو ارز صاوراتی بیان واشتند :طبق قخرین گزارش از میزان  30میلیارو والر حجم صواورات

قیچه ره برگشو شده تنها  1میلیارو والر بووه .بسیاری از مشاالتی ره امسال بوجوو قمد ور ارتبواط بوا مسوئله بازگشوو ارز
حاص از صاورات حاوث شد .شایسته اسو ره ور جلسه قینده ورخصوص این موتوع مفص ب ث و بررسی یماییم.
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

بنظر میرسد ره باید ور یظام تخصیو ارز بازیگری صوورت گیورو

بایک مررزی

تذا مررر گروید ،ور این رابطوه شوورای گفتگووی ووتوو و بخوش
1

خصوصی از طریق تشای رمیته رارشناسی و ارائه راهاارهایی ور

هماهنگ کننده

*

*

بهره ور ررون سیستم تأمین و تخصیو ارز و ارسال به ووتو اادام

وزارت صنعو ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت
اتا بازرگایی تهران

یماید.
مرررشوود ،ور اسوورع واووو یامووه ای بووا امضوواء اسووتایدار م توورم
ورخصوص تأرید بر اجرای مصوبه ستاو فرمایدهی ااتصاو مراومتی
2

مبنی بر بازرسی وفاتر یاساته و جلووگیری از حسابرسوی وفواتر و.
سند افتتاحیه و همچنین ورخواسو تعیوین یوک راوم ثابوو بورای
تشخیو پیمایها تهیه و خطا
م ترم رئی

استایدار م ترم
*

*

معاویو رسب و رار اتا بازرگایی تهران
وبیرخایه شورای گفتگوی استان تهران

به قاای ورتر جهایگیری معاون اول

جمهور ارسال گروو.

مررر گروید ور جلسه قینده سررار خایم مهندس رتوایی بختیواری
3

مدیرر م ترم تعاون ،رار و رفاه اجتماعی گزارشی از یتایج جلسه

*

*

مدیرر م ترم تعاون ،رار و رفاه اجتماعی

شورای معاویین سازمان تأمین اجتماعی ارائه یمایند.
بایک مررزی

با توجه به اهمیو موتوع بازگشو ارز حاص از صواورات مرورر
0

گروید ور جلسه قینده وراینخصوص بطور مفص ب وث و بررسوی
شوو.

سازمان توسعه تجارت
*

*

سازمان صنعو ،معدن و تجارت استان تهران

اتا بازرگایی تهران
وبیرخایه شورای گفتگوی استان تهران

