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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :جناب آقای مهندس هاشمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان

 وا یشوار    ، مبارک رجب و رمضان ها  رک  و توفیق یعضاء م گر  درماا ا ارزو  سا ی پر خیر و  ،یسگا دیر م گر  تهرین -

 ری  رسیدن  ه یین ادف  : یان دیشگند که یز سو  مقا  معظم رابر  سال تو ید و یشگغال  اموذیر  شد  یس  16سال  ه 

اوا   یتوا   ر اموه   0 داینودفان   اید یز یین فرصو  یسوگتاد  کورد  و    وظیته شوری خصوصاً     خصوصی  یشگر شد  و 

خود ری مش ص کنند تا پس یز تصویب  ه عنوین پیشنهاد ییون جدوع  وه دو و  یرسوال       کوتا  مدت و میان مدت عدلیاتی

 . یتا  خویاند  ود 0فردد، ی بگه دسگوااها  یجرییی ذ  ر ط  یز در یین مسیر در خدم  

ه جلسو  در ،در یسگان تهرین  ه عنوین پیشا ی  ظا می داد  ذی  طبیعگاً ار یشگغال یک خا وید  ری  جات :در یدیمه  یان دیشگند -

پس یز  ررسی و یریئه ریاکاراوا  عدلیواتی و    تا فردد مش صیتا  جدعبند  و  0و شوری  ظریت     خصوصی  عد 

  .فردد  ه مریجع ذ  ر ط منعکسیجرییی در مسیر یرتقا  تو ید و  هبود وضعی  یشگغال 

ییگصاد مقاومگی جلسات تشکیل  ه رئیس م گر  شوری ضدن یشار  ، دور  ی گ ا ات ریاس  جدهور دویزدادین در اسگا ه  -

جه  سرع    شیدن     خصوصی و یتا  اا  و پرر وگر حضور  یشگر و خروجی مثب  یین جلسات،  ر و سگاد تسهیل

 یز یسوگان در دو و  یوازدام  وه یادفوار     تا کار امه مثب  و یا ل یبوو ی   و فعا گر شدن در ری  رسیدن  ه ادف تأکید دیشگند

 . ایی  دا د 

 :مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استانجناب آقای 

یز حضور یسگا دیر م گر  در جلسات شوری  فتگوو  ا توجه  وه ی گ ا وات   سال  و  رئیس م گر  یتا  تهرین ضدن تبریک  -

 . شوری و ریاس  جدهور  تشکر  دود د

یز زمان   ث و فتگوو زیاد یس   هدر یین  را: ی گ ا ات پی  رو  یان دیشگندد یر م گر  شوری  فتگوو  یسگان  ا یشار   ه  -

 رخی یز دسگاورداا  دو   یازدام در حوز  ییگصاد یز جدلوه   ا توجه  ه یینکه  باید یجاز  دید تجارآ فذشگه تکریر شود 

و جه   GDPو رشد  اا  کالنشاخص و  هبودیشگغال ، رشد تو ید  اخا ص دیخلیکنگرل  رخ تور ، تریز مثب  تجار ، 

 .    اید تالش کنیمثبات ییگصاد   و  ری  تدیو ، ضدن یینکه  ری  باید فریموش کنیم رشد ییگصاد 

ان رو ورو   وا  در ییگصاد کشوور  خصوصی      یتا  تهرین  ا افاای یز مشکالتی که: دیشگندرئیس م گر  یتا  تهرین  یان  -

ی  تنظویم و در جلسوه روز فذشوگه در حضوور ایوأت       صورت  یا یهدیرد ری یز دو   ایند  ی که ی گظاریت ادچنین یس  و

. یز مویرد ان می توی د در دسگور کار جلسات اتی شوری  فتگوو یوریر فیورد    سیار که   دود دایندفان یتا  تهرین یریئ  

خصوصوی کشوور  وود  کوه     اایی درخصوص  یازاا  ییگصاد    و   اراا و پیشنهاد ند  ه ادری  ریاک 1یین  یا یه شامل 

 . اشدپیوس  می



 

 

  :ترکیجناب آقای 

یکوی یز دسوگورکاراا  سوگاد ییگصواد مقواومگی      : رئیس م گر  سازمان مدیری  و  ر امه ریز  یسگان تهرین  یوان دیشوگند    -

می توان با تلفیق نتایج بررسی محورهای بیانیه مشارک      خصوصی یا مردمی کردن ییگصاد در یین حوز   ود  کوه  

 .یافتنتایج مثبتی دست  به اتاق در حوزه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی استان

 وه ریاسو  یسوگا دیر     اا  خصوصوی اا  یجرییی یسگان و     ا مشارک  دسگوا  یازد  کارفرو   : یان دیشگنددر یدیمه   -

منطقوه تقسویم  دوود  و در ارکودی  یز ییون       4شکل فرف  که در یین ریسگا یسگان ری  ه پروژ   235 م گر  تشکیل شد که

 وری   . اایی ی جا  شدجغریفیایی و یا لی  ظرفیگی که ارکدی  یز شهرسگا ها دیشگند  ر امه ریز اا  ه تناسب مویعی     

میلیون تن  6میلیون تن  ه  5/4مثال درحوز  شهرسگا ها  جنو ی  ریسای امای  ی جا  فرفگه تو ید در     کشاورز  یز 

فوذیر  درحوز  ییگصواد مقواومگی سوطح ا یوار       ا اد  زوالت علیرغم مشکالت یسگان در      ارش. یفزیی  پیدی کرد

، تأسیس پایا وه صوادریتی فول و    سطح کش  جایوزین پیدی کرد  و  رخی دسگاورداا یز جدله یفزیی  ت   فشار یفزیی 

 .حاصل شد  یس  فیا 

 0333کار  سیار یرزشدند  که صوورت فرفو ، پردیخو     : س نان خود در حوز      صنع  و معدن یفزود ددر یدیمه   -

یشگغال  یز در  ،و  هبود وضع تو یدمجدد  ر فعا ی  میلیارد تومان تسهیالت  ه ویحداا  تو ید   یده تعطیل  ود که عالو  

 .شهرکها  صنعگی یفزیی  پیدی کرد

خش خصوصای اسات و   محور اصلی اهداف اقتصاد مقاومتی ب: یسگا دیر م گر  در یدیمه س نان ایا  ترکی فرمود د  -

   .است که اقدامات صورت گرفته در بخش خصوصی بوده است آن این گزارش بیانگر

   :عیدیانجناب آقای 

 0 ا یشار   ه  رفزیر  سی و یک جلسه شوری  فتگوو در یسگان تهورین طوی    یائم مقا  م گر  د یر شوری  فتگوو  یسگان  -

یریوب  وه یتتوا  ییون مشوکالت یوا یوا ون         وری   : و طرح مشکالت     تو ید در یین جلسات  یان دیشگند سال فذشگه

. یس فردید  یا   شنامه دو گی صادر و یا تتاام  امه  ین مسئو ین و پار دان     خصوصی یمضاء  یصالحی تصویب شد

مطا بی مطرح شود که منجر  ه  هبود فضوا  کسوب و کوار،     ، ذی تقاضا  د یرخا ه یین یس  که در جلسات شوری  فتگوو

و یز عزیزین   صوص  دایندفان      فرددروی ساز  تو ید و ییجاد یشگغال و ت قق یادیف و سیاسگها  ییگصاد مقاومگی 

 . یازمندیها  یسگا ی و ملی مگذکر تا در جلسات ایند  مطرح فردد که دسگور جلسات ری  نا ر ییگضا  دیر خصوصی تقاضا 

شوری  فتگوو در  ر امه ششم دیئدی و تصویب شود  و یز ا جوا کوه  وا حضوور رتسوا  توا  یالخگیوار         : در یدیمه یفزود د  -

اوا  و ه ایأت وزیرین یس  پس  اید یز یین فرصو  سازما ها  یجرییی تشکیل می شود، مصو ات ان در یسگان  ه منز ه مص

 یتوا  تهورین تقاضوا دیریوم  وا م وریو   هبوود        اوا  تشوکل  یز معاون م گر  کسب و کار و مودیر م گور    .یسگتاد  کنیم



 

 

 کسب و کار، تو ید، یشگغال و کارافرینی مویرد  ری کوه  ایود در دسوگور کوار شووری  فتگووو یوریر  ویورد  وه د یرخا وه            

 . دایندیریئه 

 :جناب آقای دکتر خسروتاج

و ویردیت کشوور طوی سوال     غیر  تگوی  رئیس م گر  سازمان توسعه تجارت ییرین  ه تشریح فزیرشی یز عدلکرد صادریت  -

 : یان دیشگندفذشگه که  ه پیوس  تقدیم می فردد 

درصود   5/0 ریسای امار فدرک ییرین یرزش صادریت کاالاا  غیر  تگی  ا یحگساآ میعا ات در مقایسه  وا سوال فذشوگه      -

 دین ترتیب تریز تجار  کشور در . درصد   رخوردیر  ود  یس  5رشد دیشگه و یرزش ویردیت کاال طی یین سال یز رشد 

 .کاا  یافگه یس ( درصد 91/3) 14 ا سال  که در مقایسه درصد مثب   ود  یس  25/3معادل  15سال 

 کنگورل توا رسویدن  وه اودف      ادفووذیر  و   ،توسعه صادریت  یازمند  ر اموه ریوز    :ییشان در یدیمه س نان خود یفزود د  -

 . دون توجه  ه یین موضوعات یمکان پذیر  یس تعیین شد  یس  و 

درخصوص حدایو  و پشوگیبا ی و سوبد حدوایگی و      مجلسصادریت مگأثر یز تو ید، مصرف، فضا   ین ی دلل، مصو ات   -

سیسگم  ا کی، و یینکه چقدر دو   صادر می کند و چقودر   و  خصوصوی و در ارکودی  یز   و  اوا         ، ودجه الز 

 اشود کوه درییون    اا  یز در صادریت مؤثر موی ادچنین عدلکرد  نوا  و صادرکنند  چه کسی یس  ... کشاورز ، صنع  و

 در ار جلسه یز صادرکنندفان موفق و  اموفق دعوت شوود توا علو  موفقیو  و عود  موفقیو  خوود ری         خصوص میگوین

 .توضیح داند

فروردین سال جار  در جلسه شوری  عا ی توسعه صادریت غیر  تگی کشور و در حضور معاون یول  21در روز سه شنبه   -

یز  یز سو  سازمان توسعه تجوارت یریئوه فردیود    سی و ریاکارااییر ر م گر  رئیس جدهور  رخی یز مشکالت صادریت

اا   ا کی مورد  یاز صادریت خدمات فنی و مهندسی، عود  ت صویص یعگبواریت     امه ررسی موی ع صدور ضدا  : جدله

خصوص طرحی تهیه شود کوه   وسا ات  رخ یرز و تک  رخی شدن ان که دریین،   سگه حدای  یز توسعه صادریت غیر تگی

کوه مقورر فردیود در جلسوه      ی   رخوردیر فردد،  اال  ودن  رخ سود تسهیالت  ا کییرز یز پوش   یده ار وع کاا   رخ

هاای    ودن کارمزد تبدیل یرز صادریتی  ه ریال در  ا ک ال ا، دیور   ری  تثبی   رخ سود  ا کی تصدیم جد  فرفگه شود

 ا کی  ا کشوراا  ادف  ه ویژ  کشوراا  ادسایه و رریا گی شدن م صوالت تو ید  و صادریتی، عد  روی ط غی ،ییری ی

عویرض  ندر  کوه  ی ، ویسطه اا  یعگبار ، تسهیل در ورود موی  موید یو یهیادر  بودن صادرکنندفان  ه دریاف  فشای 

 اوا   نودر  صوورت    شد  و کنگر وی در یخوذ ازینوه   در  عضی یز  نادر خدمات  ندر   صورت ی  صار   ه شرک  دید 

 .اویپیدا  مسافر   ه میزین صادریتی و معادل ساز   رخ سوخ  اویپیدا   ار  ذیرد دی پ

 سیار  یز م صوالت  تو ید  در یسگان تهرین یز فدرکات دیور کشور یرسال موی شوود  وذی  دوی تووین اموار دییقوی یز          -



 

 

تا مش ص شود یین کواال کجوا    دیری  کد چهارد  ریدی  اشد ور ا که کاال  صادریتیمصادریت یسگان تهرین  دس  اورد 

 .تو ید شد ، چه  وع کاالیی یس  و مگعلق  ه چه کجا یس 

 شودیس  که مطا عه ان  ه یعضاء م گر  توصیه میروش حدای  یز تو ید درج شد  23در سای  سازمان توسعه تجارت   -

 :جناب آقای مهندس مس فروش

مطا بی ری  دین شرح  ا یشار   ه فزیرش جناآ ایا  خسروتاج  رئیس م گر  سازمان صنع ، معدن و تجارت یسگان تهرین  -

 : یان  دود د

یرزش کوه  یفزیی  وزن و کواا  یرزش در یغلوب کاالاوا دیود  موی شوود       در صادریت کاال  غیر  تگی طی سال فذشگه،  -

 حاصل شد  کوه ییون عودد    میلیون دالر 740میلیادر و  02 در یسگان تهرین در دویزد  مااه کاال و  ه مااه خدماتصادریت 

درصد  سب   ه سال فذشگه  20یسگان در     صادریت فنی و مهندسی . میلیون دالر  اشد 100میلیارد و  04می  ایس   

 . درصد رشد منتی رو رو  ود  یس  44کشور  ا  ،رشد دیشگه در حا یکه

صادریت غیر تگی کشور طی سال فذشگه معادل سهم یسگان تهرین در  ،طبق  امه رسدی سازمان توسعه تجارت و فدرکات  -

 .درصد  ود  یس  6/24

 :جناب آقای الهوتی

تریز تجار  یفرچه :  یان دیشگند 15رئیس م گر  کنتدریسیون صادریت در ری طه  ا ت لیل صادریت غیر تگی کشور در سال   -

درصاد رشاد    56درصد و میعاناات باا    11اما عمده رشد صادرات در بخش پتروشیمی با یس در یین سال مثب  

 نسبت به سال قبل روبرو بوده ایام درصد رشد منفی  11همراه بوده و در کاالهای کشاورزی، صنعتی و معدنی با 

کااهش   درصاد  25دالر شده است که نسبت به سال قبل  333معادل  35میانگین قیمت کاالی صادراتی در سال 

حاال حرکات   که این نشان دهنده آن است که ما به سمت خام فروشی با ارزش افازوده پاایین در   داشته است 

آوری و هم اشت ال ایجاد می نمایاد و بخاش   درحالیکه باید به سمت تولیدات صنعتی برویم که هم ارز  ،هستیم

  .خصوصی واقعی در این قسمت فعالیت می کند

اا  یکی یز دالیل یف  یرزشی کاالاا  صادریتی ییرین  سب   ه رشد وز ی ان وییعی  بودن یید : ادچنین ییشان یفزود د  -

 هبوود وضوعی   ورخ    اوا،  جلوفیر  یز یفوزیی   ورخ تعرفوه   کاا  یید  تدا  شد  کاالاا،  . اشدپایه صادریتی کاالاا می

مویرد  یس  که  اید در ییگصاد مقواومگی  گی تسهیالت  ه     صادریت و  رخ یرز در میزین یفزیی  صادریت کاال  غیر ت

 . ا  ورشی دیور  ه ا ها توجه و یصالح شود

 0/9و ترکیوه حودود    درصود  09 دادچنین ییشان  ا یشار   ه کاا  تجارت کشور  ا یماریت مگ د  عر ی  ه میوزین حودو    -

 . اا س ن فتگندیز ثأثیر  رجا  در حذف ویسطه درصد



 

 

 :جناب آقای مهندس هاشمی 

یسو  کوه تکوریر ان  وری      دید  شود   یین موضوعات در  ر امه چهار  و پنجم مجلس : یسگا دیر م گر  یسگان  یان دیشگند  -

ییگصاد مضر یس   ذی  اید یک ری  مسگدر و ثا    ا تغییریت یا ل یبول ری مش ص کنیم تاام صادرکنند  و ام ویردکنند   ه 

کنم  ا کدک د یر شوری  فتگووو، خروجوی ییون جلسوه  وه       ذی پیشنهاد می، اسودفی  ه یمر صادریت و ویردیت  ه پردیز د

 وه جلسوه شووری  عوا ی صوادریت فرسوگاد  شوود،         اا  م گلف در ری طه  ا مویرد مطرح شد  ظر یسگان در    عنوین 

توی نود  ریحو  موی  ی د و مسائل  ری  ییشان یا ل  دس یس  و خوشب گا ه ایا  دکگر جها ویر  در جریان یین مسائل  ود 

 تصدیم فیر   دایند، یمیدویریم دو سه کار کلید  ی جا  شود و دیور یین مویرد در  ر امه ششم تکریر  شود

 :سرکار خانم خزاعی

 : صادریت غیر  تگی در کشور  ه دو طریق تعریوف شود  یسو    :  یان دیشگند اا  ییگصاد  یتا  تهرینمعاون م گر   ررسی  -

کند و  ه ان صادریت ری یز امار کل صادریت خارج می 2700و  2703، 2731تعرفه  0 ،مرکز  میداداماراایی که  ا ک در 

کنود و صوادریت غیور    غیر  تگی میووید و یین درحا ی یس  که فدرک فقط  ت  ستید و  ت  کور  ری یز  یس  خارج می

یاز  ه اداانوی در جه  یک تعریف ویحد  تگی می  امد،  ذی جه  دس  یا ی  ه امار ص یح صادریت کاالاا  غیر تگی  

 .   رسدضرور   ه  ظر می ،یز کاال  غیر  تگی

 :مرتضویجناب آقای مهندس  

 اوا   خا ه صنع ، معدن و تجارت یسگان تهرین  ا یشار   ه یین  کگوه کوه تو یدکننودفان  وه د بوال حدایو       رئیس م گر    -

اا  ویردیت کاال، ما یات و ما یات  ر یرزش یفزود  کاالاا  جا  ا که تعرفهدرامداا   اشی یز : ی   یسگند  یان دیشگندتعرفه

 .شودمیاا  جار  کشور مصرف در     تو ید و تجارت یسگتاد  شود  ری  جبرین ازینه

 :فاضلیجناب آقای 

فذشگه افوا  شوو د   سال  4مرد   اید یز خدمات ی جا  شد  در طی : فتگنددر طی س نان خود ، رئیس م گر  یتا  یصناف  -

 .فیرد ری پوش  داداایی که صورت میتا در جو  که  وجودامد  و  ی ی صافی

  ه جز چند یلم م دود کاال و فری ی مقطعی فوش  مرغ  ه د یل تعطیلی کشوگارفا   :  ازیر شب عید  یان  دود د در ت لیل  -

 . اا  کاالیی توزیع مناسبی صورت فرف در سایر    و کدبود کامیون  ری  حدل کاالاا، 

پیشونهاد دیدیوم کوه جهو       ددیر ی  در حضوور ایوا  شوریعگ   چند ما  یبل یز پایان سال درجلسه: ییشان دریدیمه یفزود د  -

یین یتتوا  رخ  ودید و   جلوفیر  یز کدبود مرکبات شب عید مدیری  یین     ری  اید  ه     خصوصی سپرد، مگأستا ه 

 .تا روزاا  اغازین سال  و شااد مشکالت ی دکی در تنظیم  ازیر مرکبات  اشیم    خصوصی موجب شد عد  یعگداد  ه 

. رئیس م گر  سازمان جهادکشاورز  یسگان تهرین تقدیر و تشکر  دود دییشان یز ادکار  دسگوااها  دو گی خصوصاً یز  -



 

 

 .خبر دید دادچنین یز امادفی یصناف کشور  ری  تنظیم  ازیر ما  مبارک رمضان 

 :علی اشرف منصوریجناب آقای 

اا  تنظویم  وازیر شوب عیود توسوط سوازمان مگبووع خوود         تهرین در ری طه  ا فعا ی  یسگان رئیس م گر  جهاد کشاورز   -

اوا  میوادین   غرفوه  درصد 93روز زودتر شروع کردیم و حدود  05 ری  یو ین  ار در یسگان توزیع میو  ری یمسال : فرمود د

تن  675ازیر و  00سگایی  ری  توزیع میو  یریر فرف  و حدود  ار شهردیر  تهرین در یخگیار مجدوعه تعاون روتر میو  و 

 ود  و ییون رو .  قطوه  وود   033 قطه یز یسگان تهرین توزیع شد که در سنویت فذشوگه پیوک توزیوع     404سیب و پرتقال در 

 .توزیعی ادچنان  یز یدیمه دیرد

تون توزیوع    245ازیر تن  ود که  ا توجه  ه  یاز  وازیر   2میزین ذخیر  فوش  یرمز در ییا   وروز : در یدیمه یفزود دییشان   -

در روز سو  و چهار    ه عل  تعطیلی کشگارفا  و حدل و . تن توزیع شد 066ازیر ذخیر  فوش  مرغ  1شد، ادچنین یز 

اوزیر تون توزیوع شود کوه موجوود  موا         7دیه  ر ج یسگان  زدیک  ه ازیر تن سه 01یز .  قل یید  کدی یفزیی  پیدی کرد

 .تن توزیع فردید 4933و  درخصوص توزیع شکر م دودی  توزیع  دیشگیم. ادچنان یز میزین کافی  رخوردیر یس 

 :جناب آقای مهندس هاشمی استاندار تهران

دو    هم  وا  اا در ی گدی   ا مقایسه یید : ئیس م گر  شوری  فتگوو در خصوص پیشنهاد جناآ ایا  فاضلی فرمود در  -

شد  زحداتی که در تنظیم  ازیر کشید . اا کی جه  پیدی کرد  و  ه کجا رسید شود که یید پایان دو   دام مش ص می

 کوه   و یتوا  تهورین   و یین اریم  و یمنی  ییجاد شد  کوه  وا وییعیو  فذشوگه یا ول مقایسوه  یسو   ایود یز  سوان شودا          

 . اا و مطبوعات مطرح و  ه یذاان عدومی  رسدیز طریق رسا هاسگید خصوصی    

دی ی  دود و صی  ری  تنظیم  ازیر  وروز یمسال تشکر و یدریز کلیه مسؤالن دو گی و     خصویسگا دیر م گر  در خاتده   -

 . رد ه روش منطقی و خوآ پی   اا ریس   ترین کارتوین می ویگی یرید   اشد : یفزود د

 

 

 

 

 



 

 

 :جلسه شورای گفتگوی استان دومینو  سیمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

0 

که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید و اشت ال نامگذاری شده است  36سال در 

های عملیاتی کوتاه مدت و میاان  اتاق برنامه 3نمایندگان  ،برای رسیدن به این هدف

باه   با کما  دساتگاههای اجرایای    تا پس از تصویب نمایندمدت خود را مشخص 

  .عنوان پیشنهاد این جمع به دولت ارسال گردد

 
* 
 

 کلیه دسگوا  اا  یجرییی

 یتا  تهرین

 یتا  یصناف

 یتا  تعاون

2 

اتاق جمعبنادی   3نظرات بخش خصوصی و ی گفتگوی استان،شوراه بعدی در جلس

و مشخص گردد تا پس از بررسی و ارائه راهکارهای عملیااتی و اجرایای در مسایر    

مراجع ذی رباط مانعکس   در استان تهران به  ،ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشت ال

 . گردد

 
* 
 

 یتا   ازرفا ی تهرین

 یتا  یصناف

 یتا  تعاون

0 

تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی و ستاد تساهیل و خروجای مثبات ایان     با توجه به 

جلسات، حضور بیشتر و پررنگتر بخش خصوصی و اتاق ها جهت سرعت بخشایدن  

 .گردیدو فعالتر شدن در راه رسیدن به هدف تأکید 
 

* 
 

 یتا   ازرفا ی تهرین

 یتا  یصناف

 یتا  تعاون

4 

های مختلا  در رابهاه باا ماوارد     خروجی این جلسه به عنوان نظر استان در بخش

با توجه به اشراف معااون  مهرح شده به جلسه شورای عالی صادرات فرستاده شود، 

امیادواریم   اول محترم رئیس جمهور به مسائل مهروحه، قابل حل باوده همچنانکاه  

 .دیگر این موارد در برنامه ششم تکرار نشود

* 

 
 

 کلیه دسگوا  اا  یجرییی

 یتا  تهرین

 یصنافیتا  

 یتا  تعاو

 


