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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :تهران مقیمی رئیس محترم شورای گفتگوی استانجناب آقای مهندس 

تشکر یز حضرا یعضاء شرای لاخصرص وضعی  تأمین بور   ضمن  و ائی  شرای  ففتور  یستان یستاددیا متتر  تهرین -

 :لاخصرص مدیری  مصرف بر  فزیاشی ای به شرح زیر یایئه دمرلددو یادیمات یدجا  شده 

یری  ال  یز شوهرها یز ق  ییون سودها، مود    با ترجه به وضعی  ق  پش  سدها  کشرا و تأمین ق  قشامیددی تعدیل زیو  -

شورل  هزیا مواویت تر ید می  5هزیا مواویت بر  فقط  1بجا  تر ید مصرف ق  لا لستراکاا وزیات دیرو اریا فرف  و 

 یسو ،  و فشاا سنوینی ای به تأمین یدرژ  کشرا ویال کورله  برلهلاصد مصرف کشرا  90هزیا مواویت بر  که  4و فقدین 

 .می باشدشب  99تا  8و  95:30تا  93بخصرص لا ساعات پیک مصرف که بین ساع  

 ی  طوی مصوربه  . اوریالیل تغییر سواع  کواا  ای لا لسوترا کواا     لا یین شرییط لو   بری  صرفه جریی لا مصرف بر ،  -

 لا تهورین  ،بور یسوا  ییون مصوربه    . مقرا کرل که یستاددیاین لا مرال تغییر ساع  کاا لا یستادها  مربرطه تصمیم بویردد

بعد یز ظهر و یلیایتی که  7صبح تا  6اوز لا هفته به فعا ی  مشغرل هستند، ساع  کاا خرل ای به  5قن لسته یز یلیایت که 

مقرا شد یفزییش سواع  کواا    و همچنین  تغییر لیلدد 93:30تا  6:30فعا ی  می کنند ساع  کاا خرل ای اوز لا هفته  6

لا اوزها  دخس  . می باشد 95:30تا  93:30بیش یز یین ساع  منرط بر خامرش کرلن سیستم ها  سرمایشی یز ساع  

تربرسریدی، مهدکرلک ها دیز با یین مصوربه  خرشبختاده مترو، ی .بر  صرفه جریی شدمواویت  400یجری  یین طرح حدول 

 .لو   همریه شددد و ساع  کاا  خرل ای تطبیق لیلدد

هدف ما مصرف بهینه بر  برل زیری عمده مصرف بر  ترسط لستواهها  لو تی و وزیاتخاده ها مصرف می شرل ، توشش   -

اطعوی بور  لا صونایع    لا موریال ،  زیوری   ما بر یین برل که بر  منازل مرل  و کااخادجات و ویحدها  تر ید  اطع دشرل

  .شده برلغذییی سبب فسال مریل یو یه برخی یز یین ویحدها 

 :  تهران دبیر محترم شورای گفتگوی استان مهندس خوانساریجناب آقای 

دیز ضمن عرض تشکر یز یادیمات یستاددیا متتر  لا ایبطه با و لبیر شرای  ففتور  یستان  تهرین یتا  بازافادیائی  متتر   -

سوال بوری  بوادبرلن ظرفیو  بور  برداموه ایوز          5لا یین  بهتر یین برل که: بیان لیشتندمدیری  بهینه مصرف بر  لا یستان 

 .فرف می صرات



 

 

با حضورا   یین فرلهمایی :بیان لیشتندیشااه به برفزیا  همایش فعادن یاتصال  و سفری  خااجی ترسط یتا  تهرین  ییشان با -

 31ن و کاالیا و سفیر، اییز 80سفیر و لا مجمرع  37بیش یز  معاون یول متتر  ائی  جمهرا  و وزیر متتر  یمراخااجه و

 سفری  یتریش، یدولی  و چین لا ییون هموایش بوه سوخنریدی پرلیختنود و همووی دسوب  بوه        . خبردواا خااجی برفزیا شد

ایشان یز برجا  تأکید لیشتند و بدعهد  قمریکاای مرال دکرهش اریالیلدد و ی یینکه تا چوه حود بتریدنود بوه     پشتیبادی لو   ه

 .ییرین کمک کنند، مشخص دیس 

بوراو   یاتصال  اوزبروز حلقه متاصره و تتریم ها شدیدتر و لادتیجه فشاا : لا یلیمه جلسه ففتندائی  متتر  یتا  تهرین  -

 ذی باید جد  تر با یین مسئله برخرال کنیم و هرچه سریعتر بددبال ایهکااهایی بری  حل  ،شرل بخش خصرصی دیز بیشتر می

لا لواه ابل بری  دقل و یدتقال پرل کشوراهایی ملول ترکیوه، لبوی، چوین بوا موا        . تا عااضه کمتر  لیشته باشد مرضرع باشیم

  .افتندشریز مرلیل به پی 95همکاا  می کرلدد و ی متأسفاده یین کشراها ابل یز 

: بیان لیشوتند  با یشااه به یهمی  بازفش  یعتمال جامعه به مرضرع مدیری  بازیا یازیستان تهرین لبیر متتر  شرای  ففتور    -

و هرشخصی با هرفرده دقدینوی سوعی موی کنود پور ش ای       خطر  که جامعه ای تهدید می کند خروج سرمایه یس بزافترین

بواا دسوب  بوه عریاوب      53یتا  تهرین لا طرل چهاا سال فذشوته   .تبدیل به لدا یا کادهایی کند که یف  یازش ددیشته باشد

خ یاز ای و ی لو   ترجهی دشان ددیل و لا فروالین ماه سوا جاا  دور   تلبی  درخ یاز و جهش دافهادی ایم  یاز هشدیا لیله

 . کرل که یین درخ پایه علمی ددیش  ترمان بعنرین درخ اسمی معرفی 4700

بسیاا  یز تر یدکنندفان به ل یل مطا باتی کوه یز لو و  لیادود، بوه ل یول عود  تریدوایی لا        : ففتندییشان لا یلیمه سخنان خرل  -

بویش   غیرمجاز بری  حل مسئله مؤسسات ما یپرلیخ  بدهی ها  خرل لا زددین بسرمی بردد و یین لاحا ی یس  که لو   

  .به سپرله فذیاین پرلیخ  کرله یس  هزیا میلیاال ترمان 70یز 

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

اریا برل که تفواوت ایمو  تموا  شوده بور  و      : اائم مقا  متتر  لبیر شرای  ففتور لاخصرص مسئله تأمین بر  بیان لیشتند -

تفاوت ایم  ای به وزیات دیرو  میلیاال ایال 750،000لو   ضمن یینکه   تاظ شرل و ی ایم  تکلیفی فروش بر  لا برلجه

کورل و یز  یفر لو   اادرن ای اعای  می. پرلیخ  دکرله بلکه باب  یاایده دقد  مرل  دیز یین وزیاتخاده ای تت  فشاا اریالیله

مواویت طرح  95000اریب  دیروفاهها "یواهال"بر  و ، یمروز ضمن یصشح خطرط یدتقال کرلیین وزیاتخاده مهم حمای  می

 .شدیمو ما داچاا یز اطع بر  دمی خرالدیمه تما  بر  یستاات می



 

 

 

 :مشروح مذاکرات جلسه

 :سرکار خانم خزاعی

یخیور لو و  لا   صراتجلسه فزیاش تتلیلی یز تصومیمات   5معاون متتر  براسی ها  یاتصال  یتا  تهرین لاخصرص بند  -

  (:پیرس ) یاز و تعیین یو ری  ها  چهاافاده فروه کادیی به شرح زیر یایئه دمرلددحرزه درخ 

که یین تصمیمات تجاا ای با  ز  یز سر  متر یان یتخاذ شده یس تصمیم یا 33تیرماه تعدیل  74فروالین ماه سا جاا  تا  79یز   -

لا اوش جدید ساماده ی  بنا   :ددفروالین ماه یعش  دمرل 79ائی  کل متتر  بادک مرکز  لا . بشتکلیفی مریجه ساخته یس 

 لاصود  87 موا  یدباشوته  تورا   تواکنرن  9317 سوال  یز. دیما ییجال شده که همه مصااف یاز  کشرا لا قن پاسخ لیله می شرل

 موی اسود   بنظور کوه   یس  اسیده ترمان 4700 به یکنرن9317 سال ترمادی هزیا 3 لدا ایم  لاصد، 40 درخ با یما یس  برله

 عرضوه  بوازیا  به قزیل یاز ابل سال ما: ففتند 9312تیر  5وزیر متتر  یاتصال و لیاییی دیز لا .مبنا  تعیین درخ کنردی یاز باشد

  .مکنی حفظ ای مان ملی پرل ایال بتریدیم که کرلیم می

 بنود   یو ریو   و براسوی بر؛ مبنیفرفته شد تیرماه  74بددبال سیاس  ها  یاز  یتخاذ شده لا یین مدت بدترین تصمیم لا   -

 مصرف و تر ید یمر با مرتبط ها  وزیاتخاده لا اسمی یاز با سفااش ثب  تقاضا 

الیف تعرفه وجرل لیال که مشمرل  9848یطشعات قماا  یین فزیاش دشان می لهد که لا فروه یک کادها  ویالیتی، تعدیل  -

لا  تعرفوه  9848یز  الیوف تعرفوه   738که  یابیملامیترمادی هستند و با براسی جزئیات قماا  یین فروه  3800لایاف  لدا 

بریسا  قماا فمرک  9316سال میلیاال لدا و لا  6/5ویالیت کل یین یاش   12لا بهاا  .ددیشته یدد یویالیت 12و بهاا  16سال 

یظهواا   9312تیور   5وزیر متتر  یاتصوال و لیاییوی لا   . میلیاال لدا برله یس  2/74لو    میلیاال لدا و بریسا  فایل 6/75

 708تنهوا   16لا سوال   الیف تعرفوه  9848یز یین .  تاظ شده یس  لا سال بری  فروه یول کادییمیلیاال لدا  98کرلدد که 

حال یفر فروه یول ای بوه  . میلیاال لدا ویالیت صرات فرفته یس  70به یازش کل ویالیت ای شامل می شرل %  89الیف که 

کادها  یساسی یختصاص بدهیم ترکیب یاش  یین فروه کادیی برحسب فصورل کتوا  مقورایت صوالایت و ویالیت شوامل      

بوه تفکیوک سوهم یز یازش    ( لیاو و موریل یو یوه لیاو  ) 30و  71فصرل  و( مریل غذییی خا  و فرقوا  شده ) 73ی ی  9فصرل 

لاصد  که لا فروه یک منظرا شده یدد ده کواد  موریل غوذییی     58می شرل و مابقی % 90و % 37معالل  9316ویالیت سال 

 فروه یک اریافرفته یدد؟سؤیل یینجاس  که چری لا . هستند و ده مریل یو یه لیاو

یز  الیف تعرفه 104که  ترمادی هستند 4700الیف تعرفه که شامل مریل یو یه و مشمرل لایاف  یاز  3969فروه لو  کادیی با  -



 

 

 723تنهوا   16الیوف تعرفوه لا سوال     3969یز یین . هیچورده ویالیتی صرات دورفته 12و بهاا  16لا سال  یین فروه کادیی

 وزیر متتر  یاتصوال و لیاییوی   .میلیاال لدا ویال شده یس  95ویالیت ای شامل می شرل به یازش حدولیً  کل% 80الیف که 

 .شرلمین میجمله پتروشیمی و فردل و فلزیت تأتیرماه یعش  کرلدد که یاز یین فروه یز متل صالایت غیردفتی یز  5 لا

یز یین . ای شامل می شرل که اریا یس  یز بازیا ثادریه یاز مرزل دیاز خرل ای تأمین کنندالیف تعرفه  3381سر  کادیی  لا فروه -

ییون   کل یازش ویالیت 16سال لا . هیچورده ویالیتی صرات دورفته 12و بهاا  16الیف تعرفه لا سال  9711فروه کادیی 

  یس  میلیاال لدا برله 8 فروه

الیف تعرفه لا سال فذشوته و بهواا    486الیف تعرفه وجرل لیال که ویالیت قدها ممنرع یعش  شده و  9331لا فروه چهاا   -

  برله یس  میلیاال لدا 4دول حکل یازش ویالیت یین فروه  16لا سال . یمسال ویالیتی ددیشته یدد

الیف  5822معالل   16لا سال الیف تعرفه ها  ویالیتی الیف تعرفه فروه بند  شده یدد لاحا یکه تعدیل  1236مجمرع لا  -

 برله یس  و بخش یعظم ویالیت لا فروه یک و لو اریا لیال

 یوراو  میلیورن 970تیرمواه حودول    97توا   9312 سوال  یبتودی   یز دیما ساماده و بادک یز خرلاو ویالکنندفان لایافتی یاز میزین -

 میلیرن770 دیز 9312 خرلیل 71 تا 9312 سال یبتدی  یز مربایل ویالکننده شرک  40 به یافته یختصاص یاز کل اام .یس  برله

 بوا  یوراو  860 و هوزیا  783 و میلیرن 25 اام مجمرع با هایی متمر ه کنرن تا که شرل می شامل ای یراو 706 و هزیا 643 و

 )یاتباطات وزیات عمرمی اویبط(  یس  شده ترخیص فمرک یز کننده ویال شرک  30 عاملی 

مشمرل عریاض پنج لاصد  لادظور  یاش  کادیی مریلخا  معددی و یا لیای  یازش یفزوله پایین  9312تیرماه  92لا بخشنامه  -

. یصش صوالایتی ددیشوته یدود    12و بهاا  16سال لا الیف تعرفه  8الیف تعرفه ای شامل می شرل که  40فرفته شده یس  که 

 کادیی که صالایتی ددیشته عریاض وضع می کنیم؟سؤیل یینجاس  که چری بری  

درخ ترا  مصرف کننده دسب  به مدت مشابه سال فذشته جهش لیشته و درخ ترا  ماهاده بری  یو ین بواا لا   12لا خرلیلماه  -

 لاصد اسیده که یین مرضرع حاکی یز یفزییش ترا  لا ماهها  قینده می باشد 3/4به  12-15بازه فروالین 

صنع  لا خرلیل ماه ترا  کاهشی ای شاهد هستیم و ی ترا  کل یفزییش لیشته، علو  عموده یفوزییش تورا  بیشوتر      لا بخش  -

 . براو  یاش  کشاواز  و بخش حمل و دقل و یدباالیا  و بخش بهدیش  مشاهده می شرل

جمهرا متتر  و معواون یول   یتا  تهرین لا ایستا  سیاستها  یاز  بعنرین پاا مان بخش خصرصی، یز طریق مکاتبه با ائی  -

پیشنهالها و ایهکااهوایی ای لاجهو     ،متتر  ائی  جمهرا و وزیر متتر  صنع ، معدن و تجاات ضمن دقد یادیمات لو  



 

 

طرح و براسی یبهامات مرجرل لا تصمیم لو   بری  ساماددهی بازیا یاز و یجری  یکسان ساز  یاز و همچنین بهره فیر  یز 

 یدجا  لیله یس زو  منطقی و متریزن ساز  دظا  تعرفه ی  کشرا دظریت بخش خصرصی و  

 4/7حودول   17که دسب  به سال ابل و سال لاصد  دقدینوی  70اشد : امللدیل درخ اشد یاز یز لیدفاه بخش خصرصی ش -

و یحتموال کواهش لاقمودها      12خروج قمریکا یز برجا  و بردامه ها  یعمال تتوریم هوا لا مورلیل و قبوان      .بریبر شده یس 

 .حفظ یازش لیاییی ها و ادات خرید تدول شدن مبالدت یاز  ومیفزییش تقاضا لا بازیا یاز به ل یل  و صالایت دفتی

ترمان ای یعش  کرله یس ، حال یفر  4700یکسان ساز  درخ  ای سال پایه اریا لیله و بری  13لو   بری  تعیین درخ یاز سال  -

و  (OECD)ترا  لیخلی یختشف  15تا  20بری  تعیین درخ ویاعی باید یز سال  .سال مبنا ای تغییر بدهیم درخ یاز تغییر می کند

ترا  خااجی و تأثیر یین یختشف ای بر درخ یاز لیخلی و یاز بازیا قزیل لا سال مبنا یعمال شرل و لا سا ها  بعد دیز یخوتشف  

طی کلیه سا ها  فذشوته دورخ تعودیل یاز    . ترمان می اسیم 8800فرض کنیم به درخ  28یفر سال پایه ای . درخ ای یلیمه بدهیم

 یدجا  دورفته

و با یستفاله یز برخی مریل اادردی لا زمینه سیاس  ها  یاز   هال  معاود  براسی ها  یتا  بازافادی تهرینایهکااها  پیشن -

 زو  یکسان ساز  درخ یاز مبتنی بور بهوره بورلیا  یز یوک اوش     : همادطرایکه لا فزیاش پیرس  ذکر شده عباات یس  یز

تعهد و پایبند  به یجری و پیویر  یین سیاسو  لا سوال    ر ،علمی، یعش  شفاف و صریح یجری  یکسان ساز  درخ یاز به عم

، افع کلیه متدولی  ها و مریدع غیرتعرفه ی  غیر شورعی  ها  بعد و تعدیل قن متناسب با تفاوت درخ ترا  لیخلی و خااجی

ر غو فروه چهاا  و  ، افع ممنرعی  ویالیت فهرس  (16بردامه ها  ترسعه  یحکا  لیئمی اادرن 77یجری  ماله )بری  ویالیت 

یول تا سر ، کاهش یکسوان و هماهنون دورخ تعرفوه کلیوه کادهوا  ویالیتوی         کلیه ضریبط ابلی مربرط به ویالیت فروه ها 

با ایم  فروش تکلیفی تعیوین شوده    ، پرلیخ  مابه ی تفاوت ایم  تما  شدهمتناسب با یفزییش درخ یاز مبنا  متاسبه فمرک

، تقری  و تسهیل عملیات لا بازیا منسجم لو  یاز بری  کلیه یدتصاا  ترسط لو   به بنواه هابری  یاش  کادها  یساسی و 

بریسا  ایم  منطقه و عد  یعمال هردرع متدولی  لا ایبطوه   صالاکنندفان و ویالکنندفان، تعیین ایم  خرایک پتروشیمی

اادرن افع مریدع تر ید اااب  پوذیر و یاتقوا     32له با فروش یاز حاصل یز صالایت یین یاش ، یستفاله صتیح و کااقمد یز ما

و تسهیل یدتشواا یوای  یاز  ترسوط صوالاکنندفان بوزاش بخوش خصرصوی        دظا  ما ی کشرا بری  وضع عریاض صالایت

 : اادرن بردامه پنجم ترسعه قمده یس  909اادرن بردامه چهاا  و بند ل ماله  31همچنین لا بند ج ماله 

 و عمورمی  خودمات  و کادهوا  بوه  ای چهاا  اوادرن یساسوی ایمتووذیا     و چهل یصل کلی سیاستها  یجری  اادرن اعای  با



 

 

 .دماید متدول ضروا  و ی  یاایده یساسی کادها  و یدتصاا 

 اوز عال ه ایم  ی تفاوت مابه شرل، تکلیف اوز عال ه ایم  یز کمتر خدمات یا کاد فروش ایم  چنادچه بند، یین یجری  لا

 ذیربط لستواه بدهی متل یز یا و شرل پرلیخ  یجری سال لا لو   منابع و یعتباایت متل یز و تعیین همزمان باید تکلیفی و

 . فرلل تهاتر لو   به

 لو   زی  لیختش مدیخشت یاز، کاهش بازیا لا سرلیفر  برفش  یعتمال و یطمینان به جامعه، کاهش :پیامدها  مرال یدتظاا -

 جه  یفزییش لا قن مصرف یمکان و لو   بری  مازیل لاقمد یاتصال ، ییجال مهم ساختاا  یصشحات به لو   بیشتر تمرکز و

 خصرصوی، تخفیوف   بخش به لو   بدهی عمریدی، پرلیخ  ها  هزینه یدجا ، )لهک سه(پذیر قسیب یاشاا به پرلیختی یاایده

 یستفاله، سرء یز کشرا، جلرفیر  یاز  دیازها  مینأت لا قدها بیشتر همکاا  جلب بری  زمینه ییجال و یاتصال  فعادن دوریدی

 یز کوادیی  صوالایت  میول  و دفتوی  غیور  صوالایت  کشرا، یفوزییش  یاز  منابع بهینه غیر مصرف و یتشف و یلیا  فسال تشدید

 کشورا، اودوق   دیاز مرال ویالیتی کادها  یاش  لسترا  غیر و طبیعی بادتر، تنظیم یفزوله یازش با صالایت به سنتی صالایت

 قن به دقدینوی هدیی  و سرمایه بازیا ویاعی

 :هندس مقیمیمجناب آقای 

یکنرن کشرا لا شرییط عال  اریا ددیال و یک جنن تما  : یستاددیا متتر  تهرین ضمن تشکر یز فزیاش یایئه شده بیان لیشتند -

دافزیر تصمیماتی یتخاذ می کنند که بعضوی   هفتوی، جلساتیعیاا علیه کشرا شکل فرفته لا یین شرییط سرین سه اره لا طی 

یز یین تصمیمات معطل کرلن برخی یز اریدین و متراف کرلن یجری  تعدیل  یز اریدین، قیین دامه ها و مصربات ای شامل موی  

نند و بوا سورین ییون    مسئردن قمریکایی به سایر کشراها سفر می ک. لشمن یمروز همه یمکاداتش ای برعلیه ما بکاا فرفته .شرل

و منافذ یاتصال  ییورین ای مسودول کننود، لا     ایهکاا  بری  لا تنوا اریالیلن ییرین پیدی کنندکشراها ویال مذیکره می شردد تا 

 ل  ای بری  شرییط کنردی بکاا بس چنین شرییطی لو   با مشکشت جد  اوبرو یس  و دمی ترین دسخه ها  شرییط عا

یز خروج قمریکا یز برجا  و براسی ایم  ها لا بازیا حاکی یز تشش لو   بری  کمترین قسویب  تعدل تصمیمات لو   پ   -

حال یفر یین تشش ها به دتیجه مطلر  دمی اسود بوه ل یول     ؛تا یین شرییط به شرییط جنوی تبدیل دشرل به یاتصال ییرین یس 

و بسویاا  یز   تتلیل کرله و تصمیم فیور  موی کنود   لو   فعلی بیش یز لو   ها  ابل شرییط ای  .عد  تصمیم فیر  دیس 

 تی یس  که قدها بری  ما می فیرددتصمیماتی که یکنرن لو   می فیرل برعلیه تصمیما

 



 

 

 :مهندس خوانساریجناب آقای 

متتر  یتا  تهرین با یشااه به مشکشتی که فعادن یاتصال  لا ایبطه با طلب یز لو  ، بیمه، ما یات، ما یات بریازش  ائی  -

چندین پیمادکاا با وجرل طلب یز . برخی یز سیاس  ها  لیخلی، مخر  تر یز تتریم هاس : لیادد بیان لیشتند... یفزوله و 

همچنین بد یل یادیمات سازمان تأمین یجتمواعی و سواز موان یمورا      ،دد   بپرلیزبه لو% 1لو   باید ما یات یازش یفزوله 

دباید یین مریال ای به حسا  تریمپ درش  بلکه کااشناسان قاا  تریمپ با شناسایی  .بیکاا شده یددچندین پیمادکاا ما یاتی 

 بورل شواید ییون یتفااوات    یفر یصریا بر تلبی  ایمو  یاز د  .مشکشت ما طرا  بردامه ایز  می کنند که بتریدند مرفق شردد

 اخ دمی لیل

اوز و بوادافتن تقاضوا  کواات     4-3میلیاال لدا لا ظورف   70ثب  سفااش: یفزولددلبیر متتر  شرای  ففتور  یستان  -

جاا  لا لسوتراکاا  سوا   قلا  کلیه کااتها  بازافادی صالاه یز فروالین مواه  و بازلید  ذی کنترل برلبازافادی حاکی یز فسال 

 یتا  اریا فرف 

 :بهادرانیدکتر جناب آقای 

همه مکاتب : یس ، یفزولددمشاوا عا ی متتر  ائی  یتا  تهرین با بیان یینکه اریدین یاتصال  بری  شرییط متعالل و عال   -

  بایود بوردوه ی  باشود   یاتصال  لا شرییط یضطریا  یجازه می لهند یز اوریدین عوال  منتورف شوردد؛ یموا ییون یدتوریف        

شاید مشکل ما لا سیاستوذیا  ها به فرده ی  یس  که واتی یز اوریدین منتورف   . که بازفش  به مسیر یصلی ممکن باشد

لامرال درخ یاز دیوز بوه    .میسر دمی شرل  ذی باید یین مسئله ای مدیری  کنیم لیور یمکان بازفش  به مسیر یصلی می شریم

 همین ترتیب یس  یعنی تفاوت دورخ تورا  لیخلوی و خوااجی بوری  شورییط متعوالل یسو ، لا شورییط غیرمتعوالل کوه            

لیال باید تصمیمات لیور  بویریم، منتهی تصمیمات زولفذا  که بتریدد موا ای بوه مسویر     مسائل اویدی و سیاسی لخا  

 .یصلی برفرلیدد

کادهوا   . کادها  ضروا  و یساسی براسی کرلیم لاخصرص تفکیک 60ابش زمان جنن لا لهه : دففتن مهلا یلیییشان  -

یکنورن دیوز بایود او      .ضروا  به قددسته یز کادهایی یطش  می شد که او  ترا  یثر مضاعف لیش  و ی یساسوی دبورل  

ن یو ریو  تخصویص یاز ترسوط    و ی تعیوی  فهرس  کادها  یساسی و ضروا  بری  تخصیص یاز لو تی تجدید دظر کرل

  ه مدیری  لیالبکاامندین یلیا  وزیاتخاده ها لاس  دیس  و مفسده یدویز یس  و دباید بصرات لستی یدجا  شرل و دیاز 



 

 

 :مهندس نجفی منشجناب آقای 

 با بازفش  تتریم ها متأسفاده بوا تعودیل دیورو لا بنوواه هوا مریجوه      : بیان لیشتند عضر متتر  هیئ  دمایندفان یتا  تهرین -

 و لو و    می شریم؛ لا شرییط مشابه لو   ترکیه با بنواه لیاین خرل تریفق کرل که یز تعدیل کواافرین خورل پرهیوز کننود    

رین دیز چنین یادیماتی باید لا لسوترا کواا   به دظر می اسد لا یی. لا یزی  یین یادی  بخشی یز حقر  کااکنان قدها ای بپرلیزل

ر  بویردود تریفوق شورل توا زموان افوع       مّاریافیرل و بجا  یینکه کاافرین لا زمان بیکاا  یز صندو  تأمین یجتماعی مست

  .تتریم حقر  کاافر ای لو   بپرلیزل

تصمیماتی که ابش لا جلسات شرای  ففتور  یستان بری  حمای  یز بنواه ها یتخاذ شوده و  یحصاء یشااه به  ضمنییشان  -

همچنوین دسوب  بوه بهوره فیور  یز       .پیشنهال لیلدد که یین  یس  تهیه و لا یختیاا یعضواء اوریا فیورل   هنرز یجرییی دشده 

 .رلددمشرکتها  مشاواه ی  بین ی مللی بری  کمک به مقابله با بترین تأکید د

 :جناب آقای مهندس زرگران

ما هنرز لا مرحله صف قاییی اریالیایم ده لا : لا یلیمه جلسه ففتندائی  کمیسیرن کشاواز  و صنایع غذییی یتا  تهرین  -

شورک  هوا     .با یینتال لو   لا یین مرحله شرییط فعا ی  لا فضا  کسب و کاا ای سوخ  کورله یسو     شرییط جنوی

خااجی که یکلری ویبستوی به شرکتها  قمریکایی دیز لیادد و به ما باا فروختند یز طریق ییمیل و طر  لیور یعش  کرله یدود  

میلیرن یراو یاز بوری  ویالیت اوغون خوا  بوه یوک       950حدول یز سر  لیور لو   . که لیور با شما همکاا  دمی کنیم

باید  . و ده کادیی ای ویال بازیا کرله یس  ری می شناسدویالکنندفان قدده ی  لیال و ده کااخاویالکننده تخصیص لیله که ده 

که طبق اادرن بایود   ذخائر یستریتژیک خرل ای ،با یین وصفزیری  و کاد  ویال دشده اسیدفی شرل هلامرال یاز فرفته شد

 لچاا مشکل خریهیم شد و لا چند ماه قینده لهیمیزلس  می  ،ماه ذخیره لا کشرا لیشته باشیم 6به میزین حدیال مصرف 

 :صادقیجناب آقای مهندس 

صنع ، معدن و تجاات یستان تهرین یز قمالفی وزیات صنع ، معدن و تجاات بری  یصشح فروه ها  ائی  متتر  سازمان   -

 کادیی یو ری  لیا بری  تخصیص یاز خبر لیل و یز یعضاء جلسه لاخریس  کرل که پیشنهالیت خرل ای لا یین زمینه 

 .یعش  کنند

 :مهندس خوانساریجناب آقای 

ائی  متتر  یتا  تهرین لامرال فهرس  کادها  یو ری  لیا بری  لایاف  یاز لو تی و کادهایی که ویالیت قدها دباید مشمرل  -



 

 

لاجلسه ی  با حضرا قاا  لکتر لایاف  یاز اریا بویرل به معاون متتر  براسی ها  یاتصال  یتا  تهرین مأمرای  لیلدد تا 

پیشنهال  ای جه  یاسال به    مهند  صالای و قاا  شریعتمدیا و صاحب دظرین؛ متنبهالایدی، قاا  لکتر عیدیان، قاا

 ،تا مرل  دیز بدیدند کدی  کاد یاز لو تی لایاف  می کند و مشمرل ایمتوذیا  یس  .زیات صنع ، معدن و تجاات تهیه کنندو

 .رشی مربایلمادند لیاو و کدی  کاد یاز  لایاف  دمی کند و ایمتوذیا  دمی شرل مادند ف

 :مقیمی سمهندجناب آقای 

بهمن هرسال  95دیز مقرا کرلدد که به مریجع ایمتوذیا  پیشنهال بدهیم که ایم  ها  سال قینده ای تا  یستاددیا متتر  تهرین -

 . مشخص کنند

 :سرکار خانم دکتر دهنادی

با ترجه به یینکه شرییط بتریدی لاپیش لیایم؛ : لیشتنددماینده متتر  وزیر و مدیرکل یمرا یاتصال  و لیاییی یستان تهرین بیان  -

 با ظرفی  ها  لا یختیاا با هم یفزییی بخش لو تی و خصرصی ایه  روبری  حل مسائل مطروحه لا جلسات شرای  ففت

احب دظر شخصاً لسترا لیله یدد، کسادیکه لا مسائل یاتصال  و بازافادی ص لیاییی وزیر متتر . حل ها  لو جادبه پیدی کنیم

یعش  کنند و ما یستقبال  بری  پیشبرل یمرا لا شرییط بتریدی و تتریم، یفر ایهکاا پیشنهال  که ترجیه کااشناسی لیال هستند

 . می کنیم

با ترجه به : بخشنامه ی  ای بدین شرح اریئ  کرلددییشان همچنین با یشااه به لسترا یخیر وزیر متتر  یاتصال و لیایئی  -

ترسط لو   جه  کادها  تر ید  و دظر به شرییط کنردی، تأمین کاد بری  ویحدها  تر ید  باید یز یو ری  تخصیص یاز 

و یز ضمادتنامه دیز یستفاله شرل تا   ذی پیش یظهاا  ابل یز واول کاد باید هرچه زولتر عملیاتی فرلل. خاص برخرالیا باشد

مدیرین کل یستادی و داظرین مرظف هستند به منظرا افع . مریجه دورلل افهبری  خرید مریل یو یه بری  کادها  تر ید  با و

ینجادب ات هفتوی به یمشکشت مرجرل با مدیرین ویحدها  تر ید  و بازافادان جلسه فذیشته و دتیجه ای لا اا ب فزیاش

 . یعش  دمایند

یستادها صالا فرلید تا یفر ویحدها  تر ید  با یین لسترا ضر  ی عجل بری  همکااین فمرکی و مدیرین کل یاتصال و لیاییی  -

 ذی . مشکل یاز  و ترخیص مریجه هستند تا جایی که یمکان لیال بری  قدها تسهیشت ویژه اائل شردد تا با وافه مریجه دشردد

 بخشنامهجلسه ی  لا یتا  تهرین بری  تسهیل ترخیص کادها  ویحدهایی که لا یستان تهرین مشمرل یین  پیشنهال می کنم

 .و تسریع لا حل مشکل قدان تشکیل فرلل رددمی ش



 

 

 :خوانساری سمهندجناب آقای 

ائی  متتر  یتا  تهرین با یستنال به بخشنامه وزیر متتر  یاتصال و لیاییی، لسترا لیلدد کمیته ی  با حضرا قاا  دهرتی و  -

 . قاا  عیدیان بری  یحصاء ویحدها  تر ید  که کادیشان لا فمرک معطل مادده تشکیل شرل

 :الهوتی هندسمجناب آقای 

لاصد   5/95قمااها  سه ماهه صالایتی حاکی یز اشد : یلیمه جلسه بیان لیشتند لاکنفدایسیرن صالایت ییرین ائی  متتر   -

 ماه سال فذشته لیال یین لاحا یی یس  که بازیاها، همان بازیاها  فذشته یس  و ی لو 3یفزییش صالایت دسب  به 

 صالایت ییرین رله یس  و یلاصد ب 5/43صالایت به یماایت با غ بر  یتفا  یفتاله که اابل تأمل یس ، یکی یینکه اشد 

به یماایت لا حا ی چنین اشد  ای تجربه کرله که یز هفته فذشته یین کشرا یادی  به مسدولکرلن حسا  ییریدیان لا کشرا  

یز قدجا که مقصد یصلی کادها  صالایتی ییرین؛ یماایت دیس  بلکه یماایت ویسطه صالایت کاد  ما به کشراها   .کرله یس 

 یفر وضع به همین منریل یلیمه پیدی کند و ما دتریدیم کادها  صالایتی خرل ای به بازیاها  لیور هدیی  کنیملیور یس ، 

 دکته بعد  کاهش صالایت ما به کره جنربی برله که یز لستاوالها . ممکن یس  لا شرییط پیش او، با مشکل مریجه شریم

   . قیدکه میتریدد زدن خطر  به حسا   کشرا یول صالایتی ما می باشد 5برجا  قمدن کره جنربی و اریا فرفتن لا  یس  

 : ففتند جدید یاز  صرات فرفته، خصرص یادیماتی که ترسط کنفدایسیرن صالایت ییرین بعد یز سیاستها ییشان لا -

اون یول متتر  ائی  جمهرا یز طرف کنفدایسیرن یدجا  شده و لا ماه سا جاا  دامه دواا  هایی با معفروالین  78یز 

لیده شده برل و  تصمیمات یاز  یبشغیه یجرییی مرال لا 2بند فرستالیم که  90تیرماه دامه ی  لا اا ب  90قخرین دامه مراخ 

 .یکی لو مرال قن دیز لا یصشحات بری  یجری منظرا شده یس 

 فیر  بازیا ثادریه یاز، تقاضا  مؤثر  لامرال یاز صالاکنندفان یز سر  ویالکنندفان یز زمان شکل: لا یلیمه یفزولدد -

 یس   قمالفی خرل ای بری  یایئه طی دامه ی  به مجمع ویالیت صالایت بریین یسا  کنفدایسیرن ومطرح دشده  

 .مکادیزمی باید عرضه کنیم صالاکنندفان مطرح کرله یس  و ی مرضرع مهم یینس  که ما دمی لیدیم یاز خرل ای تت  چه

معتقدیم جنن یاتصال  لا دیز ما : ائی  متتر  کنفدایسیرن صالایت ییرین با یدتقال یز تصمیمات خلق ی ساعه لو   ففتند -

زدد ده تشش خرل ای می کنند تا ما ای زمین بزدند و ی ویاعی  یینس  که خرل تتریمی ها ما ای زمین می ،پیش یس  و همه

  .چرن هنرز یجری دشده بلکه یین درع تصمیمات مشکشت فعادن یاتصال  ای لوچندین می کند ،خااجیتتریم ها  

یکی یز دکاتی که باید لا فمرک تصمیم فیر  شرل . ماه 7مادند تصمیم لو   لا برفرلیددن یاز صالاکننده ظرف مدت 



 

 

تا زمادی که صریفی . شدن درخ بازیا ثادریه یاز لا فمرکات یس  که باید یین درخ ای بری  پایه صالایتی مبنا اریا بدهندپذیرفته 

 .حبابی باای خریهد مادد درخ یازها فعا ی  خرل ای قغاز دکنند و خرید و فروش یاز فیزیکی قزیل دشرل 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان مینهفتو چهلمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

لزوم یکسان سازی نرخ ارز مبتنی بر بهره بررداری از یرر روش علمری،    

اعالم شفاف و صریح اجرای یکسان سازی نررخ ارز بره عمروم، تعهرد و     

پایبندی به اجرا و پیگیری این سیاسرت در سرال هرای بعرد و تعردیل آن      

نرخ تورم داخلی و خارجی، رفع کلیه محدودیت هرا و   متناسب با تفاوت

قانون احکرام   22اجرای ماده )موانع غیرتعرفه ای غیر شرعی برای واردات 

، رفع ممنوعیت واردات فهرست گروه چهارم (70دائمی برنامه های توسعه 

و لفو کلیه ضوابط قبلی مربوط به واردات گروه های اول تا سوم، کراهش  

نرخ تعرفه کلیه کاالهای وارداتی متناسرب برا افرزایش    یکسان و هماهنگ 

نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک، پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شرده برا   

قیمت فروش تکلیفی تعیین شده برای اقالم کاالهای اساسی و انحصراری  

توسط دولت به بنگاه ها، تقویت و تسهیل عملیات در برازار منسرجم دوم   

نندگان و واردکننردگان، تعیرین قیمرت خروراک     ارز برای کلیره صرادرک  

پتروشیمی براساس قیمت منطقه و عدم اعمال هرنوع محدودیت در رابطره  

با فروش ارز حاصل از صادرات این اقالم، استفاده صرحیح و کارآمرد از   

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقرای نظرام مرالی کشرور      37ماده 

یل انتشررار اوراق ارزی توسررط برررای وضررع عرروارا صررادرات و تسرره

 صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی

*  

 تهیه نامه برای دولت از سوی

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق 

 بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

2 

قرانون   111قانون برنامه چهارم و بند د مراده   37بند ج ماده لزوم رعایت 

  :مبنی بربرنامه پنجم توسعه 

چهارم قانون اساسری   و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون رعایت با

 اساسی کاالهای و انحصاری و عمومی خدمات و کاالها به را قیمتگذاری

 .نماید محدود ضروری و یارانه ای

 قیمرت  از کمترر  خدمات یا کاال فروش قیمت چنانچه بند، این اجرای در

بایرد   تکلیفری  و روز عادلره  قیمرت  التفاوت مابه شود، تکلیف روز عادله

 پرداخرت  اجررا  سال در دولت منابع و اعتبارات محل از و تعیین همزمان

 . گردد تهاتر دولت به ذیربط دستگاه بدهی محل از یا و شود

*  

 تهیه نامه برای دولت از سوی

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق 

  بازرگانی تهران

3 

 کاهشارز،  بازار در سوداگری برگشت اعتماد و اطمینان به جامعه، کاهش

 سراختاری  اصالحات به دولت بیشتر تمرکز و دولت اختاللزای مداخالت

جهت  در آن مصرف امکان و دولت برای مازاد درآمد اقتصادی، ایجاد مهم

 های هزینه انجام، )دهر سه( پذیر آسیب اقشار به پرداختی یارانه افزایش

 فعاالن نگرانی خصوصی، تخفیف بخش به دولت بدهی عمرانی، پرداخت

 نیازهرای  تأمین در آنها بیشتر همکاری جلب برای زمینه ایجاد و اقتصادی

 و اترالف  و اداری فسراد  تشدید استفاده، سوء از کشور، جلوگیری ارزی

 میرل  و نفتری  غیرر  صادرات کشور، افزایش ارزی منابع بهینه غیر مصرف

براالتر،   افرزوده  ارزش برا  صادرات به سنتی صادرات از کاالیی صادرات

 کشور، رونق نیاز مورد وارداتی کاالهای اقالم دستوری غیر و طبیعی تنظیم

 آن به نقدینگی هدایت و سرمایه بازار واقعی

*  

 تهیه نامه برای دولت از سوی

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق 

 بازرگانی تهران

4 

مقرر گردید فهرستی از کاالهای اساسی و ضروری تهیه و تعیرین اولویرت   

 طریق سیستمی انجام شود تخصیص ارز از
*  

 آقای دکتر بهادرانی

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق 

 بازرگانی تهران

 تهران دبیرخانه شورای گفتگوی استان



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

5 

شرورای گفتگروی   قبل آن دسته از تصمیماتی که در جلسات مقرر گردید  -

برای حمایت از بنگاهها اتخاذ شرده و هنروز اجرایری نشرده      تهران استان

از همچنین برای مقابلره برا بحرران     و احصاء و در اختیار اعضاء قرارگیرد

 کمر بگیریم شرکتهای مشاوره ای بین المللی

 تهران دبیرخانه شورای گفتگوی استان * *

0 
االیی اولویت دار بررای تخصریص   اصالح گروه های ک جهت مقرر گردید

 اعضاء جلسه پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم کنندارز، 
*  

 اعضاء جلسه شورای گفتگوی استان

جمعبندی از سوی دبیرخانه شورای 

 گفتگوی استان تهران

7 

جلسه ای مقرر گردید معاونت محترم بررسی های اقتصادی اتاق تهران در 

بهادرانی، آقای دکتر عیدیان، آقای مهندس صادقی و با حضور آقای دکتر 

صاحب نظران؛ درمورد فهرست کاالهای اولویرت دار بررای دریافرت ارز    

 ،دولتی و کاالهایی که واردات آنها نباید مشمول دریافت ارز قررار بگیررد  

متن پیشنهادی را جهت ارسال به وزارت صنعت، معردن و تجرارت تهیره    

 .کنند

*  

قی رئیس سازمان آقای مهندس صاد

 صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 آقای دکتر بهادرانی

 عیدیانآقای دکتر 

 

7 
مقرر کردند که به مراجع قیمتگذاری پیشنهاد بدهیم  استاندار محترم تهران -

 . بهمن هرسال مشخص کنند 15که قیمت های سال آینده را تا 
*  

تهیه نامه برای دولت از سوی دبیرخانه 

 گفتگوی استان تهرانشورای 

7 

ترأمین کراال بررای    با اشاره به دستور اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارائری،  

لذا پیش اظهراری  ید از اولویت خاص برخوردار باشد واحدهای تولیدی با

د تا خرید مواد اولیه برای قبل از ورود کاال باید هرچه زودتر عملیاتی گرد

بدین منظور جهرت رفرع مشرکالت     کاالهای تولیدی با وقفه مواجه نگردد

موجود با مدیران واحدهای تولیدی و بازرگانان جلساتی گذاشته و نتیجره  

 را در قالب گزارشات هفتگی به وزیر محترم دارایی اعالم نمایند

* * 
 اسالمی ایران یگمرک جمهور

 شرکتهای تولیدی

11 
عیردیان بررای   مقرر گردید کمیته ای با حضور آقای الهوتی و آقای دکتر 

 احصاء واحدهای تولیدی که کاالیشان در گمرک معطل مانده تشکیل شود
 * 

 اسالمی ایران یگمرک جمهور

 آقای مهندس الهوتی

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

 


