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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :جناب آقای مهندس هاشمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان

به مطلب مهمی که تر فضاگ بن   ومللی ( ع)ضم  عرض تسلن  به مناسب  وهاتت  ما  جعگر صات   ، سوادد ر متور  تهر ن -

 تالرگ منلنیارت  66تسونابی به رود  قوصاتگ شش  ترصدگ، مسولز  سرمایه تیا رگ  : و بنان ت ووند  یجات وده  واره فرموتدد

تر ویر یطی کیه آمریکیا  ز     و  ی  مهم  ز طریق سرمایه تا رگ منابع ت خلی  مکان پایر دنس  بدیهی  س  که تر سال  س  و

 با توتال فر دسیه  دگوی  دعقات قر ر ت ت، ندبر گ عد  وکل تنرگ شمکاریهاگ بزرگ بر روگ  یر ن  عمال فشار می ک طریق بادکها

تییرگ دظنیر  یواونیا،    شم  ز منظر سناسی و شم  ز منظر باز کرتن مسنر و ترغنب سرمایه تا ر ن خارجیکه  ، س  قد  بزرتی

شیاگ مهیم    منن  یکیی  ز ملوگیه  : تر  ت مه  فزوتدد  شمن   س  حائزسوند ش  یر ن که تر ورف سرمایه تا رگ تر جنوبیکره 

تالش کننم   مندو ر  وا  مورت توجه سرمایه تا ر ن  س  و خووبخواده  سوان تهر ن  ز  ی  دظر تر ور یط قابل قبووی قر ر ت رت

بیرت رگ  وجیوت ت رت حید ک ر بهیره   شایی که  مکان جاب سرمایه تا رگ خیارجی   ز فضاگ بوجوت آمده تر بخشکه تر  سوان 

تر ملثر بر گ جاب سرمایه تا رگ خارجی می تو دد دقش کلنیدگ ر    شاگبعنو ن یکی  ز  شر دنز صورت بینرت و  تا  تهر ن 

 . یگا کند ی  زمننه 

 شیا شیاگ صیورت ترفویه تر  قوصیات مقیاوموی  ز عملکیرت تسیویاه       رئن  متور  وور گ تگویوگ  سوان، ترخصوص  رزیابی -

 کیه    دید رتبیه ممویاز کشیورگ ر  کسیب دماینید      شاگ  جر یی  سوان تهر ن با حد قل  مکادات تو دسوه ک ر تسویاه: بنان ت ووند 

تصمنم ت ریم تر جلسه بعدگ  قوصات مقاوموی  ز آدان تجلنل بعمل آوریم شمچنن  تر مورت بخش خصوصی و حدشایی کیه تر  

موفق عمل کنند توسط جناب آقاگ  میامی  مین  بیا     سنر آدها وجوت ت ووه تو دسوه  ددور یط موجوت با تما  مشکالتی که تر م

 .تر  سوان تهر ن وناسایی و تر جلسه ماکور مورت تقدیر قر ر تنردد... خاده صنع  و معدن و کمک  تا  بازرتادی، 

می تو دد توو  تو زتشم ر  تر تتقیق  تس  و شماشنگ وکل تنرگ یک کابننه یک:  یشان تر پایان سخنان خوت  ظهار ت ووند -

 . شد فی که ت رت یارگ دماید

 :خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استانمهندس جناب آقای 

 کیار تر، جیو دور و شماشنیگ     گکابننیه  بیا تووی  تو زتشیم   شرچیه زوتتیر    منیدو ریم  : فرموتدید دنز رئن  متور   تا  تهر ن   -

 . وروع به کار دماید

:  س  دیا  برتدید  تبنر متور  وور  گ تگویوگ  سوان  ز چند مشکل  ساسی بخش خصوصی با توو  که حل دشده باقی مادده  -

شاگ دظا  بادکی  س  که به تونل دقش مهمی که دظا  بادکی تر  رتبیا  بیا توونید و    مشکل، بتث بادکد رگ و چاوش مهموری 

 رز و کمبوت  ویواال و بنکیارگ    چندتاده شمچنن  ترخصوص درخ. تنرت صورت عاجل مورت رسندتی قر رتوسعه ت رت باید ب

   . ی  مسایل پرت خوه ووتبه طور جدگ به باید پ   ز تشکنل کابننه جدید : بنان ت ووندبه عنو ن تییر مشکالت  قوصاتگ 



 

 

بیه   شیاگ بیزرگ خیارجی   سایر کمپادی گ بر گ وروت با  واره به  دعقات قر ر ت ت توتال به عنو ن مقدمه رئن  متور   تا  تهر ن  -

اخص بهبوت کسیب و کیار تیاکنون    با توجه به رتبه دازل  یر ن تر و :فرموتدد و شا و فرآیندشا  واره یر ن به وزو   صالح روش

 س  و  وکال تر کجاسی ، یکیی  ز کارشیاگ     984کشور 924 ی  موضوع مورت بررسی قر ر دیرفوه که چر  رتبه  یر ن تربن  

 شا  س  کیه تر جلسیه  خنیر سیوات  قوصیات مقیاوموی دنیز        باید تر  ی  توره با فوری   دجا  ووت بتث بهبوت روش  ساسی که

 تسویاه قردطننه دبیاتی، قردطننیه بهد ویوی و  سیوادد رت تر کیار شیم تخاوی          3 ،تر بتث و رت ت: بر گ م ال .تأکند وده  س 

 .شا وجوت ت رتت دنز بهمن  ترتنب تر شر قسموی  ی  تد خلمی کنند و و رت ت تچار مشکل می ووت تر مورت صاتر 

تر سال تاووه تو دسونم با طرح مشکالت بنیاه شاگ  قوصاتگ تر وور گ : تر  ت مه سخنان خوت بنان ت ووندتبنر متور  وور    -

ی که بر سر ر ه توونید  کننم به مشکالت مسال دنز سعی می تگویوگ  سوان تهر ن چندی  مورت  ز  ی  تس  مسایل ر  حل کننم، 

بتث بنمه تأمن   جوماعی، که تر سال تاووه سوات  قوصات مقیاوموی مصیوبه    یشان با  واره به . و تجارت وجوت ت رت بپرت زیم

کاشش بازرسی تفاتر بنمه ر  به یک سال  بالغ دموته بوت ووی تأمن   جوماعی با  ر ئه تگسنر تییرگ  ز  ی  مصوبه،  سال میاوی  

 خنر سیوات  قوصیات   و  ی  ترحاوی  س  که وظنگه سازمان مربوطه بازرسی  س  ده حسابرسی، که تر جلسه می کرت  ر  بررسی

مکلف  س  ونس  حقو  و تسومزت  رسیاوی کارفرماییان ر  حید ک ر    سازمان تأمن   جوماعی صدور مصوبه جدید،  با مویمقاو

و بازرسی مندرجات تفاتر قادودی صرفاً تر بازه یکسیال قبیل  ز   ظرف مدت وش ماه  ز تاریخ تریاف  مورت رسندتی قر رت ته 

 . ر یه آخری  ونس   رساوی کارفرمایان مجاز  س 

 :مذاکرات جلسهمشروح 

  :مهندس نجفی منشجناب آقای 

 "پنمیان  "فروش که  ز دظر سازمان تیأمن   جومیاعی  عضو متور  شنئ  دمایندتان  تا  تهر ن با  واره به قر رت تشاگ خرید و   -

 مشکالت بسنارگ ر  بر گ فعاالن  قوصاتگ بوجوت آورته  س  پنشنهات ت تدد، که پرودیده آن تسیوه  ز  تلقی وده و  ی  تگسنر،  

طبیق    سی  شایی دنیز بیر گ آدیان تردظرترفویه ویده      ت دسوه  دد و جریمهمشمول قر رت ت پنمان با روش قبل ورک  شایی که 

 .مورت  رزیابی مجدت قر ر تنردد تیو ن 78بخشنامه 

   :جناب آقای محمّد عیدیان

جلسیه کیارتروه    3 ز تشکنل  تبنر وور گ تگویوگ  سوان تهر ن با  واره به مصوبه سی و تومن  جلسه وور متور  قائم مقا    -

 صلی تر  تا  تهر ن و برتز رگ چندی  جلسه تر  سوادد رگ و وز رتخاده شا سخ  تگوند که مجموع مصوبات بر  ساه  شد ف 

، 16تکاونف وور گ عیاوی منیاطق آز ت و تتقیق آن تر سیال     و عملکرت آن،  16مصوبات سوات فرماددشی  قوصات مقاوموی سال 

تی مصوب تر وور گ عاوی صاتر ت تر شنئ  وزیر ن،  شد ف مصوب سوات فرماددشی  قوصات مقیاوموی تر  بسوه حمایوی صاتر 

 شیا و و تریاف  دظر ت وز رت صینع ، معیدن و تجیارت و وز رت  میور  قوصیاتگ و ت ر ئیی،  سیوادد رگ، تشیکل         16سال 



 

 

، شاگ  وبیرز، قیم، قیزوی ، مازدیدر ن    ا  شاگ  سوانشاگ صاتر تی و کنگدر سنون صاتر ت  یر ن،  تا  بازرتادی  یر ن،  ت دجم  

بند جمعبندگ وده که ضم  آسنب وناسی مو دع صاتر تی سیال تاویوه و  صیالح آن، ر شکارشیایی      86سمنان تر و  تلسوان

و به ویور گ تگوییوگ  تیا      ظهار دظر  عضاء تصویب  بر ساه جه  توسعه صاتر ت غنردگوی  ر ئه وده که پ   ز قر ئ  و

  (تز رش جمعبندگ به پنوس   رسال می ترتت).جه  طرح تر توو  متور   رسال ترتت  یر ن

  صول  بالغ وده  ز سوگ مقا  معظیم رشبیرگ و تیدوی  بردامیه بیر گ قیو گ        94قائم مقا  متور  تبنر وور  ترخصوص بند   -

به  تا   ییر ن و تأکنید بیر ویکل تنیرگ      شا و دهاتشاگ ذیربط و  دوقال تبنرخاده وور گ عاوی صاتر ت سه تاده و سایر تسویاه

رجی بیه  شیاگ خیا  ورکوهاگ مدیری  صاتر ت،  یجات بادک جامع صاترکنندتان غنردگوی و توسعه باز ر سرمایه و جلب سرمایه

  .عنو ن ر شکارشایی جه  توسعه صاتر ت غنردگوی بنان دموتدد

 :محمّد الهوتیجناب آقای  

شر ساوه  ینیوده جلسات و جمعبندگ شا  ر ئه وده و حد قل تر  ی  تو : بنان ت ووند رئن  متور  کنگدر سنون صاتر ت  یر ن  -

 واشد رود چشمینرگ دبوتیم، ووی  تر بوو دنم سه مشکل  ساسی ر  برطرف کننم صاتر ت رو به جلو حرک ساوه 

هنالت تر ن قنم  و تأثنر آن تر درخ تستر وحله  ول موضوع غنرو قعی بوتن درخ  رز و تور  ساوناده، دکوه تو  . خو شد کرت 

بر بر بناتر  3یا  8تر ن و باال بوتن درخ شزینه شاگ بندرگ که به منز ن ی و سو  حمل و دقل قنم  تما  وده کاالشاگ صاتر ت

و  تر بخو شنم تاننرگ حاصل ووت  مروز آمارشا حکای   ز کاشش صاتر ت تر سال جارگ ت رت  .پنر مودی کشور ما می باود

 . شا تاننر تی  یجات کننمتر سناس  تا رگباید 

بسوه حمای   ز صاتر ت تر قادون بوتجه تیده وده و جلساتی تر وور گ  قوصات و سازمان بردامه و  : یشان تر  ت مه  فزوتدد  -

منلنارت  984منلنارت تالر صاتر ت  04مهم  ینس  که بسوه ر  چیوده تعریف کنند، تر قبال ووی  ،بوتجه برتز ر وده  س 

صاتر ت،  تر منلنارت تالر  04منلنون تالر تر بر بر  34 به معناگو تخصنص  ی  مبلغ تومان تشویق تردظر ترفوه وده  س  

که تر ور یطی که درخ لنارت تالر صاتر ت کاال  س  من 96تا  98صاتر ت پوروونمی و منعادات ر  تردظر دینریم حد قل حدوت 

  .توجه دنس قابل   رز دنز  جازه  فز یش دد رت،

: سال تاووه بنان دموتددترصدگ تسهنالت صاترکنندتان تر  99عضو متور  شنئ  دمایندتان  تا  تهر ن با  واره به درخ   -

 س ،  وبوه  سودالل  ی   س  که صاترکنندتان بوو دند  ز ترصد مطرح  90ترصدگ به  99شایی مبنی بر  فز یش درخ زمزمه

ترصد  سوگاته می دمایند،  8تا  6/9ووی رقباگ ما تر باز رشاگ شدف صاتر تی  ز تسهنالتی با درخ  منابع بادکی دنز  سوگاته کنند

 می تشد قدرت رقاب  پایرگ ترصد قنم  تما  وده کاال ر  تشکنل 34و دقل دنز تقریباً   ی   فز یش درخ تر ور یطی که حمل

شا تاننرگ  یجات دشوت دمی تو ن تا زمادی که تر رفوار و سناسویا رگ .باز رشاگ جهادی کاشش می تشدصاترکنندتان ر  تر 

 . مندگ به توسعه صاتر ت ت و 



 

 

 :نجفی منش مهندس جناب آقای

ترخصیوص  ر روز پنجمن  ساویرت تأسین   ییدرو   تواره به سخنر دی تکور دنلی عضو متور  شنئ  دمایندتان  تا  تهر ن با  -

شمادیوده که تر سال تاووه  دوظار ت بخش خصوصی تر قاویب  : ضرورت بسورسازگ بر گ تووند صاتر ت متور پنشنهات ت تدد

 اس  متور   تا  تهر ن  سوخر ج و خطاب به تووی   عیال  وید و بیر گ آن کیار عملنیاتی صیورت ترفی ،         بند توسط ری 94

 . زیر  بر گ حرک  چرخ تووند و  یجات  وواال، توسعه صاتر ت  مرگ بدیهی  س  ، مسال دنز چنن   قد می  دجا  ووتالز   س  

 :صالحی مهندسآقای جناب 

، بادک حمایوی زییر  موووی مومرکز و ثابوی دد رتتر  یر ن صاتر ت   مروز: عضو متور  شنئ  دمایندتان  تا  تهر ن بنان ت ووند  -

 قوصات و ت ر یی  س ، صندو  ضماد  زیر دظر وز رت صنع ، معدن و تجارت  س  و سازمان توسعه تجیارت  دظر وز رت 

وا  طبق  شد ف  قوصات مقاوموی مبنی بر تر قر ر ت رت موووی صاتر ت و تجارت بن   وملل و حوی و رت ت  س  که تر الیه پاین 

جدید  صالحاتی تر ر بطه با توسعه صیاتر ت رخ تشید و  ز طرییق     قوصات ترون ز گ برون تر ، الز   س  تر ساخوار توو  

ل صاتر ت جمهورگ پنینر مسائ سازمان کوچک و چابک و یا فرت کارآمدگ تر قاوب معاود  توسعه صاتر ت تر دهات ریاس 

و  صیالح رو بیط بین   ومللیی و  فیز یش تعامیل بیا         شا تر تیپلماسی سناسیتر مورت جه  تنرگشمچنن  تجدید دظر . باود

     .شمساییان  ز مسائل مهمی  س  که تر توسعه صاتر ت غنردگوی باید به آدها توجه ت و 

 :دکتر بهادرانیجناب آقای 

تچار عارضه کم رودگ وده و کلند حیل  یی  معمیا فقیط       قوصات  یر ن: مشاورعاوی متور  رئن   تا  تهر ن دنز بنان دموتدد  -

شیاگ بخیش   شاگ توسیعه صیاتر ت غنردگویی، بایید بیه عنیو ن خو سیوه       مو رت  حصاء وده تر کارتروه. توسعه صاتر ت  س 

مو دع تاووه و علل عد  آسنب وناسی عملناتی  ر ئه بدشنم، ضم   خصوصی  وووی  بندگ وده و بر گ شریک  ز آدها ر شکار

بویو دنم  شاگ موووی و تعنن  وظنگه بر گ شرکد  ، توسط وور گ تگویو و یا  بز رشاگ تیییرگ  فقن ، پ   ز وناسایی تسویاهمو

ه  طرح تر توو  کارتروه رفع مو دع تووند شنوز  جر یی دشده تا ما بوو دنم مصوبات ر  مسوقنم ج.  ی  پروسه ر   جر ئی کننم

شیاگ مخولیف برتیز ر ترتیید مقیرر وید  ز       ه تر  تا   یر ن با حضور دمایندتان وز رتخاده ر ئه بدشنم  وبوه تر جلسه  خنرگ ک

  .  ته ووتجناب آقاگ حاج منرز یی تبنر کمنسنون توو  جه   ر ئه ر شکار تعوت بعمل آور

 :پور قاضیمهندس جناب آقای 

بیه عقنیده  یشیان ضیم      : کمنسنون صنع  و معدن  تا  تهر ن دنز به تو موضوع مهم تییر دنز  ویاره دموتدید  رئن  متور    -

برجسوه تر کرتن دکات کلندگ باید به موضوع رو بط خارجی که به رغم تالش وز رت  مورخارجه، رو بط میا بیا شمسیاییان    

بوت به ضعف رقاب  پایرگ کاالشیاگ صینعوی کشیور  ز    شاگ آن بی دصنب دخو شد مطلوب دنس  و صاتر ت ما دنز  ز آسنب 

 گ  سی  کیه وز رت صینع  بایید روگ آن وقی  بییا رت و       به عقنده  یشان  ی  مسیئله . وتاظ کنگن  و قنم   واره دموتدد



 

 

شاگ  رزگ،  ر ئه تسهنالت  رز ن قنم ، تقوی  رو بط خارجی و رقابوی کرتن صینع    صالح سناس  . سور تژگ تعریف دماید

 .ز مهموری   قد مات تر جه  رود صاتر ت غنردگوی می باود 

 :مهندس زرگرانجناب آقای 

به دظر می رسد دظا  تو : ترخصوص درخ  رز عقنده ت ووند رئن  متور  کمنسنون کشاورزگ، آب و صنایع غا یی  تا  تهر ن  -

عمده مشکالت صاترکنندتان . درخی  رز بر گ توو  ترآمدشایی  یجات کرته که  دینزه بر گ تک درخی کرتن آن کم ردگ  س 

کیه  رز آدهیا ر     شایی معرفی میی کنید   ز دتوه بازتش   رز به کشور تالیه ت ردد، زیر  بادک توسعه صاتر ت آدها ر  به صر فی

تومان زیر درخ روز خرید رگ می کنند و ر شی دد ردد بجز  ینکه با شمان صر فی کارکنند کیه بایید تر  یی  میورت      924تا  974

 .رسندتی ووت

 :میر بلوکجناب آقای 

با شیدف  شاگ  یر دنان مقنم خارج  ز کشور سرمایهشد ی  تبنر متور  خاده صنع ، معدن و تجارت  سوان تهر ن ترخصوص   -

 .صاتر ت  ز طریق حمای  توو  جمهورگ  سالمی تدبنرگ  ددیشنده ووت

 :جناب آقای دکتر آقائی

آدچه  ز داحنه کارتروه توسیعه صیاتر ت مطیرح ویده بایید      : بنان ت ووند مدیرکل متور   مور  قوصاتگ و ت ر ئی  سوان تهر ن  -

. و بلند مدت تسوه بندگ ووت زیر  برخی  ز مو رت دنازمند تصمنم تنرگ تر سطح باال می باود بصورت ر شبرتشاگ کوتاه مدت

 آدچه که و ضح  س  مات می که منان  قوصات ت خلی  یر ن و تدنا تعاملی وجوت دد ویوه باوید صیاتر ت توسیعه دخو شید یافی       

یکبار بر گ شمنشه  تگیا  بنافوید ضیم   ینکیه وناسیایی       صالح درخ  رز باید  .و  تر شم رودقی  تگا  بنافود مقطعی خو شد بوت

 وبویه   .شا ضرورگ بنظر میی رسید   گ تر زمننه تقوی   رتباطات تجارگ  یر ن تر سگارتخادهباز رشاگ شدف و حضور  فر ت حرفه

کشیور ر    گ که بوو دید وضیعن  آن   قبالً یک معاود   قوصاتگ تر وز رت  مورخارجه حضور ت و  ووی  کنون یک آت  حرفه

  .وناسایی کرته باود و به صاترکننده ما کمک کند وجوت دد رت

بسنارگ  ز متصوالت  یر دی ماشن  سنوی ت ردد و باید ت دیش فنیی   : بنان ت ووندتکور آقائی با تأکند بر  رتقاء کنگن  تووند ت   -

  .پنشیرفوه  تکنوویویگ  ف  دوقیال ت دیش  جاب سیرمایه تیا رگ بیا شید    : جدید ر  و رت کننم شمادیوده که تر قادون صر حواً تگوه

شار  باید تسوه بندگ دهایی کرت، آدهایی که ر شبرت  سی ، آدهیایی   مو رت مطروحه تر کارتروه:  فزوتددنو ن پنشنهات تر  ت مه به ع

که دناز به  صالح قو دن  و مقرر ت ت رت و آدهایی که بتث  جر یی ت رت تگکنک ووت و بخشیی شیم تر تسیوور جلسیات آتیی      

 . وور گ تگویو قر ر تنرت

 :سرکار خانم خزاعی

شا و پنشنهات ت بیه ویور گ    رسال مشکالت مطروحه تر کارتروه: ت ووندبنان  تا  تهر ن  شاگ  قوصاتگمعاون متور  بررسی  -



 

 

 ینکه فرمووی بر گ درخ  رز بییا ریم، دیرخ  رز  ز دیرخ    . تر می باوددنازمند کاروناسی بنشور و  سوگاته  ز عبارتهاگ فنی ،تگویو

طبا  کاالشاگ صاتر تی ویر یط ر  تویو رتر   ف  تو شی  د وز   به تقوی  کنگن  کاال، بر گ تریاباز ر تبعن  می کند و شمچنن  

 0ییا   3پنشنهات میی کینم تر قاویب    . می کند و  ی  ترحاوی  س  که یکی  ز پنشنهات ت برت وو   سوادد رت بر گ صاتر ت  س 

ا تر ر بطه ب .وور گ تگویو  رسال ووت بهمورت مشخص با پنشنهات مشخص که تر کجاگ قادون و مقرر ت باید تاننر  یجات ووت 

منظور  ز فرمول درخ  رز شمان  حکا  ت ئمی قیادون توسیعه و موضیوع تیور      : جناب آقاگ الشوتی بنان ت ووند ،فرمول درخ  رز

 . س  که قادون تعنن  کرته ووی تر بردامه پنجم و چهار  توسعه رعای  دشده  س 

 :جناب آقای مهندس خوانساری

ییا   تر حد جاییاه وور گ تگوییو  و پنشنهات ت بهور  س  مشکالت مطروحه: تبنر متور  وور گ تگویوگ  سوان بنان ت ووند  -

سعی کننم مشیکالت و معضیالت کوچیک شیر بخیش و صینگی ر  تر  میر        ، وا  شا باودتر تصمنم تنرگ سوات  قوصات مقاوموی

 . جر یی  ر ئه تشنمسی قر ر ت ته و بر گ حل آن ر شکار صاتر ت مورت برر

 :جناب آقای مهندس هاشمی

جناب آقاگ خو دسارگ عملناتی  س  و پنشنهات : رئن  متور  وور گ تگویوگ  سوان دنز تر تأیند سخنان  تا  تهر ن فرموتدد  -

تر جهی  رفیع آدهیا ر شکارشیاگ      ر  بطور تقنق مشخص دموته تیا  شاگ مخولفجلسات آتی وور گ  سوان مشکالت بخش تر

شاگ تییر دظر ددشنم و تر قاوب  وبوه  ی  دافی  ی  قضنه دنس  که ما تر بخش .عملناتی و کوتاه مدت تر حد وور  مطرح ووت

 . یک بند و به عنو ن یک  ثر تا ر تر  ی  مسنر به آدها توجه کننم

 :عیدیانمحمّد جناب آقای 

 تر مورت موضوع تیأمن  بیر  و حیدشاگ موقاضیی ویهرت صینعوی عبیاه آبیات        قائم مقا  تبنر وور گ تگویوگ  سوان تهر ن   -

موضوع پنینیرگ   گ تر  سوادد رگ تر تو جلسه  قوصات مقاوموی توسط  سوادد ر متور  تهر ن و شمچنن  تر جلسه: بنان ت ووند 

میاو ت  984به تووندکنندتان و بنیاشهاگ  قوصاتگ تر وهرت  س  وویمیاو ت بر  فروخوه وده  826، موضوع فروش ترتید

 پیات ر  ویرکوی کیه قیر رت ت    8416ورک  تر آدجا فعال شسیوند و  ز   9674تر  خونار وهرت قر ر ترفوه با توجه به  ینکه  مروز 

و تر کیار تیییر ن    قاعدتاً پس  موجوت جو ب دمی تشد ، سوارت کار شسوند تورک  تییر ترصد 04حدوت   س  بسوه وده 

تر جلسیه  . شیا ر  تیأمن  کنینم   آدچه که مبرش   س  بر گ تشویق سرمایه تا ر  بود  بایید زیرسیاخ    .دنز  خوالل  یجات می کند

بهمین    ،زمیان بیر  سی     کیه تر مد ر قر ر بینرت  مضاء وده  تقریباًدنز بوتجه آن تگاشمنامه میاو ت که  80  سوادد رگ مقرر ود

تر  جناب آقاگ مهنیده رحمویی تز رویی   میاو ت  ز پس  علی آبات به وهرت بدشند و شمچنن  مقرر ود  2منظور مقرر ود 

 .تهنه دمایند تا تر سوات بتر ن و پد فند غنرعامل مطرح ووت  ینخصوص



 

 

 :جناب آقای مهندس هاشمی

بر  وهرت تر پنک مصرف به مرز بتر ن دزتییک ویده و  حومیال    : تر مورت وهرت عباه آبات فرموتدد  سوادد ر متور  تهر ن -

 و تریافی  و   شیاگ مناسیب    با پنشرف  تکنوویویگ و حدشاگ صنعوی وهرت پنشنهات منکنم . مقطعی وجوت ت رتشاگ خامووی

تهنه ود تز روی  ز مصرف بر  چهار ماشه  سوان  سال تاووه .بر  مورت دناز خوت ر  تأمن  دمایند CHPترغنب وودد  ز طریق 

شاگ  مسال دنز  ز وهرت. واشد بوتیم 16و  ز  ی  طریق رود صنع  مورت  رزیابی قر ر ترف  و واشد منتنی آر می ر  تر سال 

بایید   قوصیاتگ  ترصیدگ   2بیر گ تتقیق روید    . ئه تشند یم تز رش مصرف بر  چهار ماشه خوت ر   ر صنعوی ترخو س  کرته

 .زیرساخ  شا فر شم باود و موتور مترکه رود، صنع   س 

 :سجاد هاشمیسید جناب آقای 

 10دسب  به سال  16ترصدگ عملکرت وهرت تر سال  94رئن  متور  شنئ  مدیره وهرت صنعوی عباه آبات با  واره به رود   -

وده و با توجه به سهم  ویوااوز یی کیه تر  سیوان    شاگ صنعوی معرفی  ی  وهرت به عنو ن یکی  ز فعاووری  وهرت: بنان ت ووند

 . کنون با معضل کمبوت بر  مو جه  س  ،تهر ن بر گ  ی  وهرت تردظر ترفوه وده  س 

  قابیل  بیا کاروناسیان مربوطیه جلسیاتی برتیز ر کیرتیم  میا موضیوع        CHP ترخصیوص  سیوگاته  ز   :  یشان تر  ت میه  فزوتدید    -

 دد ترحاونکه ظرفنوی که میاو ت پول پرت خوه 826 ی  وهرت  س  که باب  رخصوص خرید بر  و حدشاگ مسوقر تر ت تأمل،

 تر  تگاقی بر گ  ی  پس   .میاو ت کمور  ز آن چنزگ که باید  یجات می ترتید 926میاو ت بنشور دنس  یعنی  944 یجات وده 

 96بهم  ماه سال تاووه بر گ کم کرتن بار فشار پس  مقیرر وید ظیرف     هتر جلس. ا دمی تو دند کمک کنندبنافود  ز شنچ کج

 . تأمن  کنند و  الن بیا تاوی  ویش میاه شینچ  قید می صیورت دیرفویه         بر  مورت دناز وهرت ر  ،روز  ز طریق پس  موبایل

 .باوندو حد تر ورف وروع به کار می  64حدوت شم پس  و شم خط تر وهرت پر بار  س  و  ی  ترحاوی  س  که 

 :جناب آقای مهندس خوانساری

   .مهموری  بتث، تعهد وز رتخاده  س  که پووی تریاف  کرته ووی به تعهد خوت عمل دکیرته : رئن  متور   تا  تهر ن فرموتدد  -

 .  ز طریق دمایندتان  سوان تهر ن  قد   کنندباید 

 :جناب آقای مهندس هاشمی

 یکی  ز وظائف دمایندتان  سوان تهیر ن پنینیرگ  :  سوادد ر متور  تهر ن دنز با تأیند سخنان رئن  متور   تا  تهر ن بنان دموتدد  -

  . ینیوده مسائل می باود

 :جناب آقای علی اکبر ساداتی

ازمان تأمن   جوماعی  گ سآور و برخورت سلنقه مدیرعامل متور  ورک  معددی  مالح  یر ن ترخصوص مشاغل سخ  و زیان  -

شاگ کارخاده:  یشان تر  ت مه  فزوتدد. شایی که بر و حدشاگ تووندگ تتمنل می کنند سخ  تگوندو شزینهشا بخصوص تر  سوان



 

 

 کنون پ   ز بنس  و چند سال فعاون  . ما طبق  سوادد رتشاگ روز  روپایی ساخوه وده و جزو مدرن تری  کارخادجات شسوند

شنچیوده  خطار قبلی شر واغلی ر  با شردوع کارگ که بر عهده ت ووه جزو کارشاگ سخ  و زیان آور متسوب   ت ره کار بدون

نچ علوی ر  بر گ سیخ   وشو ت ر دموته شاگ مضاعف کارفرمایان ر  به پرت خ  شزینه شاگ بدوگ حکم تأیند وده و تر کمنوهو 

 و کارفرما دنز دمی تو دد تر  عور ض خوت به کمنوه تجدید دظیر تالییل مشخصیی    و زیان آور وناخوه ودن کار  عال  دمی کنند

 .ر   ر ئه دماید 

 :جناب آقای محمد جعفری

  ی  قادون ترجه  حگظ و سیالموی : ترخصوص مشاغل سخ  و زیان آور بنان دموتددمشاور متور  خدمات بنمه  تا  تهر ن   -

موجب بنمارگ و تر دونجه کاشش طول عمر آدها می ویوت تیدوی  ویده وویی     واغلن  تر متنط شایی که تد و   وواال تر آن 

موأسگاده آدیوده که دنّ  قادودیا ر بوته  جر  دمی ووت و مشکالت عدیده  گ ر  بیر گ کارفرماییان بیه وجیوت آورته و کارفرمیا      

ان آدها شسوند که ضعنف عمیل  یکی تییر  ز مشکالت کارفرمایان دمایندت.  س  که  ز رأگ صاتره مطلع می ووتآخری  دگرگ 

 .  فر ت مسئووی باوند که  ز طرف  تا  بازرتادی یا  تا   صناف معرفی ووددمی کنند که پنشنهات می ووت دمایندتان کارفرمایان 

 :جناب آقای مهندس نجفی منش

 گ بیه جنیاب آقیاگ    تر  ی  ر بطه ترخو س  دموتدد ضم   رسال دامیه  رئن  متور  کمنسنون تسهنل کسب و کار  تا  تهر ن  -

شیاگ بیدوگ  سیوادی بیر گ     آورگ کمنوهتکور ربنعی وزیر متور  تعاون، کار و رفاه  جوماعی ترخو س  حل  ی  مشکل و جمع

ر ر تنیرت  ر قادون آمیده  سی  میالت قی    والی که ت 93تشخنص مشاغل سخ  و زیان آور  قد   ووت و مالت تشخنص شمان 

ضم   ینکه طبق قادون باید زیان آور بوتن مشاغل تر وشله  ول به کارفرما  طالع ت ته ووت و طی مدت توسال مو رت مشکل ز  

 .ر  رفع دماید

 :جناب آقای سعید دهقان

دگیره   6مشاغل سخ  و زیان آور ت ر گ پشوو ده قادودی  سی  و کمنویه   :  سوان تگوند معاون متور  تعاون، کار و رفاه  جوماعی  -

. که موشکل  ز دمایندتان کارتر ن، کارفرمایان، وز رت کار، بهد وی  و تیأمن   جومیاعی میی باوید      یک کمنوه تخصصی  س 

کرته و ا مر کز مجاز، آالینده سنجی کارفرمایادی که توسط مرکز تتقنقات وز رت کار یبر گ موضوع مشاغل سخ  و زیان آور 

تر وور گ عاوی حگاظ  فنی بیه عنیو ن   : تر  ت مه  فزوتدد .دونجه آزمایش آالیندتی تریاف  کرته  دد مشکلی  یجات دکرته  س 

شاگ  سوادی مطرح وده  س  و وایسوه  س  وما دنز به ما کمک کنند تیا  ز  یی  حاوی     آورگ کمنوهمرجع عاوی، پنشنهات جمع

 . گ خارج ووتلنقهس

 
 



 

 

  :مسیح کشاورزجناب آقای 

ترصید سیهم و رت ت بیردج  ییر ن تر  یی   دجمی ،        26دگر و  60با  عال  عضوی   تبنر متور   دجم  و رتکنندتان بردج  یر ن  -

 یشان با . شاگ و رت تی توسط تمرت جمهورگ  سالمی  یر ن ر  مطرح دموتمشکالت و رتکنندتان بردج ر  تر تعنن   رزش بردج

که بر روگ سای  تمرت ترج می ووت   رزش تمرکی بردج و رت تی بن   ز  خوالف( به پنوس   رسال می ترتت)  ر ئه تز روی

شیا تر  د که به روز دبوتن قنم  یجات کرته  س  سخ  تگون با تاننر ت جهادی قنم   ی  کاال و مشکالتی که بر گ و رتکنندتان

شاگ  ظهیارگ و رتکننیدتادی    رز  ز کشور می ووت بلکه تر  رزش رویهسنسوم تفور تعنن   رزش تمرت ده تنها باعث خروج بی

شاگ مربوطه و طوالدی ودن زمان رسندتی تر تفاتر موجب کم  ظهارگ و تشکنل پرودده تر کمنسنونکه وگاف عمل می کنند 

 .ادودی  ی  کاال و شمچنن  تضعنف حقو  مصرف کننده و قادون می ترتتقو آغاز  دینزه وروت غنر رزش و رت ت 

 :جناب آقای شاه حسینی

با توجه به دوسادات قنم  جهادی   :و رتکنندتان بردج  یر ن تر  ت مه توضنتات تبنر متور   دجم   فزوتددرئن  متور   دجم    -

 . بوو دنم درخ بردج ر  بصورت ماشناده به تفور  رزش و تمرت  عال  دمایی تر و قع آدچه که حقنق  ت رت  تگا  بنافود

   :جناب آقای مهندس زرگران

با توجه بیه دوسیادات قنمی  جهیادی کاالشیاگ      : آب و صنایع غا یی  تا  تهر ن بنان دموتدد رئن  متور  کمنسنون کشاورزگ،  -

 تعنین   رزش  کمنویه  ی منان کادون صنایع غیا یی و تعامل و  رتبا  تنیاتنیوجوت ت رت که صنایع غا یی  ی  تمایل تر  ساسی، 

 .بوجوت آید تمرت

 :جناب آقای خداکرم اسکندری

ضم   عال  فر شم ودن  مکان پنش  ظهارگ بر گ و رتکنندتان که  ز  ی  پی    و تعرفه تمرت  یر نمدیرکل متور  تفور  رزش   -

 .شا  عال  آماتتی دموتتییر مشمول فرآیند طوالدی  ظهار ورح و رت ت دخو شند ود، دسب  به تقوی   رتبا   ی  تفور با تشکل

 :جناب آقای مهندس هاشمی

متور  تهر ن ضم   دوقات  ز عملکرت مرکز مطاوعات  قوصاتگ و دهاتشاگ موووی تنظنم باز ر تر تشخنص دناز باز ر، زمان  سوادد ر   -

 . ی  بردامه ریزگ توسط وز رت صنع ، معدن و تجارت باید وکل بینرت: فرموتدد مناسب و رت ت، دبار و عرضه به موقع

 :جناب آقای مهندس خوانساری

شیا تر تعنین   رزش کاالشیا  ز تفویر تعنین   رزش تمیرت       تهر ن ضم  تقدیر  ز  عومات تمیرت بیه تشیکل    رئن  متور   تا    -

شیاگ  شا  ز منز ن وکایات دنز تر کمنسنونترخو س  دموتدد  ی   رتبا  خوت ر  تقوی  دموته زیر  عالوه بر به روز بوتن قنم 

 .بدوگ و تجدید دظر کاسوه می ووت

 



 

 

 :عیدیانمحمّد  جناب آقای 

 یی  ویرک    : قائم مقا  متور  تبنر وور گ تگویوگ  سوان تر پایان جلسه ترخصوص مشکل ورک   یم  سروگ بنان دموتدد  -

به عل   یشز ر یورو با  خا تسهنالت  ز بادک دموت و و ات قد   به و رت کرتن تسویاشی به مبلغ یک منلنون و شگو 9326تر سال 

  یی  تسیویاه  . با  خا رأگ  ز ت تتاه ترصدت مصاتره کارخاده  سی  و  کنون بادک  در ه  دد زگ کننشا دوو دسوند تسویاه ر  تتریم

 . گ می باود که موأسگاده تبدیل به آش  پاره خو شد ودبر گ صنع  و تووند تر کشور ت ر گ کاربرتشاگ بسنار  رزدده

 :جناب آقای مهندس هاشمی

ترخصوص مشکل ورک   یم  سروگ تسوور ت تدد که تر  وون  جلسه سوات تسهنل رئن  متور  وور گ تگویوگ  سوان تهر ن   -

 .تر تسوور جلسه قر ربینرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :جلسه شورای گفتگوی استان مینپنجو  سیمصوبات  

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی
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های طبق ارزیابیستاد اقتصاد مقاومتی برهای اجرایی در جلسه نظر به تقدیر دستگاه

نیز بخش خصوصی براساس کسب رتبه ممتاز کشوری، مقرر گردید، صورت گرفته 

در مسیر آنهاا وجاود داشاته    واحدهایی که در شرایط موجود با تمام مشکالتی که 

و  معاون محترم استاندار توسط جناب آقای امامی امین ،اند موفق عمل کنندتوانسته 

در در استان تهران شناساایی تاا   ... با کمک اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و 

  .جلسه مذکور مورد تقدیر قرار گیرند

 * 

 استانداری 

 اتاق بازرگانی تهران

 اتاق اصناف و تعاون

 خانه صنعت، معدن و تجارت

8 

حاکی از آنجا که موتور محرکه رشد، صنعت است و از طرفی آمارهای سال جاری 

 باشد لذا برای تحقق در تضاد با رشد اعالم شده میبوده که  صادرات از کاهش

 :درصدی 8رشد 

 .ها تغییراتی ایجاد شودباید در سیاست گذاری: اوالً 

 . فراهم نمودنیز باید ها را زیرساخت :ثانیاً

*  
اجرایی دستگاه های کلیه 

 دولتی

3 

 بخش و صانفی را در امار صاادرات   مشکالت و معضالت کوچک هر مقرر گردید 

های مختلف را بطور در جلسات آتی شورای استان مشکالت بخش احصاء و سپس

دقیق مشخص نموده تا در جهت رفع آنها راهکارهای عملیاتی و کوتاه مدت در حد 

 .مطرح شودو ستاد اقتصاد مقاومتی  ی گفتگوشورا

*  
های سه گانه و خانه اتاق

 صنعت، معدن و تجارت

0 

 تخصیصبا  پیشرفت تکنولوژیتوجه به با گفتگوی استان رئیس محترم شورای 

به تأمین برق مورد واحدهای صنعتی شهرک  درخصوص ترغیب ،وام های مناسب 

 .اقدام نمایند CHP نیروگاههای گازی از طریق نیاز خود

 

 های سه گانهاتاق  *
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عباس آبااد و پرداخات   درخصوص خرید برق واحدهای مستقر در شهرک صنعتی 

و عمال   درحال حاضار  مگاوات برق 122 راختیار قراردادنمگاوات و د 286هزینه 

های ایجادشده و عادم  و معطل گذاشتن سرمایه خود اتنکردن وزارت نیرو به تعهد

مقرر گردید از طریق نمایندگان محترم اساتان تهاران    امکان توسعه و افزایش تولید،

 . پیگیری شود

 

 * 

 استاندار محترم

 ریاست محترم اتاق تهران

 شهرک مدیریت محترم 

 عباس آبادصنعتی 



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی
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ای به جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کاار و  ضمن ارسال نامهمقرر شد 

استانی برای تشخیص مشاغل های بدوی  کمیتهآوری جمعرفاه اجتماعی درخواست 

 ر قاانون  شاغلی کاه د   13سخت و زیان آور اقدام شود و ماالک تشاخیص هماان    

مرحلاه  قرار گیرد ضمن اینکه طبق قانون باید زیان آور بودن مشاغل در  ،آمده است

به کارفرما اطالع داده شود و طی مدت دوساال ماوارد مشاکل زا را رفاع      نخست

رئایس   و آقاای نجفای مانش    معاون محترم اساتاندار  ضمناً آقای امامی امین.نماید

اداره با همکاری آقای دهقان معاون محترم  کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران

تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص رفاع مشاکل شارکت اماالح معادنی      کل 

 .مساعدت نمایند

*  

برگزاری جلسه با محوریت 

 جناب آقای دکتر امامی امین

نامه با امضاء استاندار و تهیه 

محترم و رئیس محترم اتاق 

 تهران
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مرکز مطالعات اقتصادی و نهادهای متاولی   ووزارت صنعت، معدن و تجارت  الزام

در تشخیص نیاز بازار، زماان مناساب   در خصوص واردات مواد غذایی تنظیم بازار 

  .کاالانبار و عرضه به موقع  واردات،

 

*  

 ستاد تنظیم بازار

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

2 

باا   ارتباا  خاود را   جمهوری اساالمی ایاران   گردید دفتر تعیین ارزش گمرکمقرر

ها از میازان شاکایات نیاز در    عالوه بر به روز بودن قیمتتاتقویت نموده  هاتشکل

  .های بدوی و تجدید نظر کاسته شودکمیسیون

 

*  

دفتر تعیین ارزش و تعرفه 

 اسالمی ایرانگمرک جمهوری 

های مدیر محترم امور تشکل

 اتاق تهران

1 

شارکت  مصادره کارخاناه  درخصوص رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران  

دستور دادناد کاه در اولاین     توسط بانک بر اساس رأی صادره دادگاه، ایمن سروی

  .جلسه ستاد تسهیل در دستور جلسه قراربگیرد

 

 * 

 جناب آقای مهندس 

 مس فروش

 تسهیل و رفع موانع تولیدستاد 

 

 

 

 


