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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :رئیس محترم شورای گفتگوی استان مقیمیجناب آقای مهندس 

لر حوا   :  یان لیشگند هنوز حل دشدهت مویجه یس   که یین یسگان  ا قن ی  مشکالت عدیدهیشاره  ه  ا یسگاددیر متگر  تهرین،  -

ر شوهرها   میلیون دتر ل 5/5میلیون دتر لر شهر تهرین ت  8میلیون دتر یس  که  5/93حاضر جمعی  یسگان تهرین لر حدتل 

مریدی، لرمادی، قموزشوی  وا     یز دظر شاخص ها  فرهنوی، ع اید یطریف یسگان ساکن هسگند ت لر دواه یت  یسگان تهرین 

 مگاستاده  ه شهرها  یطریف پایگ و  کمگور رسویدفی   ت میادوین شاخص ها  کشور   اشد ت ی تیاعی  غیر یز یین یس  

هزیر دتور ، همننوان فااود  یمارسوگان یسو  ت       700ها  یسگان تهرین  ا جمعی   شده یس   ه طور  که یکی یز شهرسگان

 ه عنووین دمودوه شوهر پورلی  لر دزلیکوی تهورین  وا         .تر یس  ز میزین میادوین کشور  پایینیمکادات قموزشی لر قن دیز ی

 ری  لسگرسی  طبقه لیرل ت ی یک درل ان 91حگی یک ت    یمارسگادی دیز ددیرل، دهصد  رج هزیر دتر  200جمعی  حدتل 

 .لرصورت قت  سوز  ددیرل  ه طبقات  رج

یین مسائل ری مطرح کورل  توا  دیدیود یسوگان تهورین دیوز لیری        : ین لر یلیمه یفزتلددرئی  متگر  شوری  فتگوو  یسگان تهر -

، همکوار  ت  همتکور  که دیواز  وه    یسگادی  رفزیر می کنیم چنین مشکالت خاص خولش یس  ت یین شوری  فتگوو ری لر

ت  اید همادند سترها  یسگادی  ه شهرها  یطریف تهورین دیوز    خول لیرل    خصوصی ت لت گی  ری  حل مشکالت  کمک

 .سر زل تا  گویدیم  عضی یز مشکالت قدها ری هم حل کنیم

یفزیی  ایم  حامل ها  یدرژ  لر مورل : قتی کشور  یان لیشگند هییشان  ا یشاره  ه یفزیی  ایم  حامل ها  یدرژ  لر  ولج -

 ولجه دیس  ت یفر همین حا  هم لت   تصمیم  ویرل موی تویدود یفوزیی  ایمو       تصویب لر اادون اادون لیریم ت دیاز  ه

ت لرصورت یفزیی  ایم  حامل ها  یدرژ  مهمگرین کار رسیدفی  ه حمل ت دقل عمومی یس  که لر پیشنهالی .یعال  کند

 کالدشوهرها  کشوور   لر. ا  هسگند یفرچه یین یمر تیجب یسو  لت   یین موضوع خیلی مطرح دیس  ت  یشگر  ددبا  یشگغ

قدهوا  ایود یز رله   % 60ها یی کوه  وا     حمل تدقل لر جاله ها ت لر لیخل شهرها،  ا کامینها  فرسوله ت ادیمی ت یتو و 

خارج شودد ت کامیون هایی که  ه ل یل فرسولفی فقط لر لیخل شهر ترلل می کنند ت  وا سووخ  دوااص فازتئیول  اعو       

 .یرلپذمی شودد یدجا  می ق ولفی هوی

زمان لر  که یکنون :فتگند همتکر      خصوصی ت لت گی  ری  حل مشکالت یسگان تهرین یشاره  ه  زت  ا یسگاددیر متگر   -

 عنوین دماینده     خصوصی یتا   ازرفادی ت  شمرلهری مغگنم  یته  ولجه سا  قینده کشور اریر لیریم، فرص   تصویب

تیرل موذیکره ت   ا  ت  ها  کارشناسی خول سالمی ی یسگان تهرین لر مجل  شوری  ری  رفع مشکالت یسگان  ا دمایندفان 



 

 

 دسو    سهمی  وری  مقوات  سواز  شوهرها لر مقا ول ز ز وه       ت سهمی ری  ری  حمل ت دقل عمومی  گویدیمتا  شوددرییزدی 

 .ماهم  عنوین لت   پیویر  می کنیم  یاتریم

یینبار :  حساسی  دمایندفان  ه مسائل  ولجه ی   یشگر یز فذشگه  یان لیشگند شاره  هی رئی  متگر  شوری  فتگوو  یسگان  ا -

ی  ت توسعه ت یاگصال  دسب   ه فذشگه حسا  تر هسگند ت لر فرص  یک ماهه  اایمادده  اید ه دمایندفان  ه مسائل  ولج

هنوز  ری  حل مشکل ق ولفی هوی   هایی که صورت پذیرفگه رغم تالش  هتالش خول ری  کنیم زیری همادطور که می لیدیم، 

یز یین رت  اید همه لس   ه لس  هم لهیم تا معضالت حمل ت دقل عموومی  . تهرین ریه مناسبی لر پی  فرفگه دشده یس 

لر یین یسگان ری  رطرف ت یمکان یتصا  ریلی شهرها  یطریف یسگان ری  ه کالدشهر تهرین فریهم کنیم توا  وه ییون طریو  یز     

هوا    میلیوارل ل ر  سوا    9یفور مصوو ه    .یز حد یز خولرتها  ش صی لر ترللها  شهر تهرین کاسگه شوول یسگتاله  ی  

 .فذشگه مجل   ری   هبول حمل ت دقل کشور یحیا شول،  سیار  یز مشکالت  رطرف خویهد شد

 :خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استانمهندس جناب آقای 

همادطوریکوه  :  یان لیشگندن ت کشاترز  تهرین  ا یشاره  ه  یته  ولجه سا  قینده کشور ریی  یتا   ازرفادی، صنایع، معال -

جنا  مهند  مقیمی فرمولدد فرص  خو ی یس  که     خصوصی حضور فعا  لیشگه  اشد، یفرچه مشکالت موا تنهوا   

 .ها  یشگباه یس  فیر  ت تصمیم فذیریها داشی یز سیاس   ولجه دیس   لکه

ی و ا  یان یینکه  ه طور دموده لر چند  ری ور شودن عوویرر خورتج یز کشوور،  دسولیق       شوری  فتگوو  یسگانل یر متگر   -

تأثیر منتی هم لر مجل  ت هم لر ین جامعه لرپوی   یفزیی  دافهادی عویرر خرتج یز کشور: ددصورت فرفگه یس ، یفزتل

حا  قدکه  جوا  چنود  ری ور کورلن      .فیر  شوللیش  ت جو  که لر جامعه  وجول قمد  اع  شد تا لر مجل  دیز موضع 

 .دتل  ری رت  یرز یا سوخ   وذیرددعویرر خرتج یز کشور می تویدسگند رام مت

لت    ا یفزیی  میزین تعرفه تیرلیت ت ییجال ممنوعی   :رئی  متگر  یتا  تهرین لرخصوص تغییریت لر تعرفه کا ها فتگند -

یین لر حا ی یس  که لت    اید  ری  یجوری  تصومیمات    .لر تیرلیت  رخی کا ها، عمال  رخالف اادون عمل کرله یس 

یاگصوال  ت   و  خصوصوی دسوب   وه قن       رسادی کنود توا فعوا ن    ماه ابل یز ی الغ قن، یطالع 3یاگصال  خول حدیال یز 

 .ها قمالفی  ز  ری کسب کنند صمیمات ت سیاس ت

قثار کاه  سول سپرله ی   ادکی :  یان لیشگندایم  مسکن  رشدها لر  ور  ت  رشد شاخص مهند  خویدسار   ا یشاره  ه -

لر لت ماه فذشگه منجر  ه حرک  رت  ه رشد  ور  ت مسکن فرلیده یس  که اطعا یفر تعدیل  یشگر  صورت فیرل شاهد 

 .یاگصال کشور خویهیم  ول زمینه ها  لیور  لر   لرفشای



 

 

توسط     ت  ه پیشنهال تزیرت یدگ ا  صالرکنندفان دموده یسگان  یمسا  یت ین سا ی  ول که مریسم: ییشان لر یلیمه یفزتلدد -

 نوا   شددد ت رفزیر شد ت  دتن هینووده مشکل ت یعگریضی  هگرین ها یدگ ا  یتا  تهرین  توسط صنع ، معدن ت تجارت

ی   داموه  یتا  تهرین لر تالش یس  تا قیوین  .لیریم که  رفزیر  یین مریسم  صورت لیئم  ه یتا   ازرفادی تهرین متو  شول

 . اشدصالرکنندفان یسگان تهرین یین یفریل تدتین کند تا تشویقی  ری   ری  حمای  یز 

 :مذاکرات جلسهمشروح 

  :عیدیاندکتر جناب آقای 

یلیمه جلسه  ه فزیرش لسگوری عمل پیویر  یجوری  سیاسوگها  کلوی     متگر  ل یر شوری  فتگوو  یسگان تهرین لراائم مقا    -

یاگصال مقاتمگی لر اوه اضائیه که لر لسگر  یعضاء شوری اریر لیله شده  ول یشواره ت لرخویسو  کرلدود پو  یز مطا عوه      

لفسگر  یسگان تهرین یعال  دمایند ت همننین  ا یشاره  وه  دظریت خول ری لرجلسه قتی شوری ت  ا حضور رئی  کل متگر  لی

هوی  پاک که جمعبند  جلسات فذشگه می  اشود ت لر لسوگر  یعضواء     99خالصه فزیرش ق ولفی هوی لر ری طه  ا ماله 

  جا  پاک کرلن صورت مسأ ه ت پورلیخگن اریرلیله شده یظهار یمیدتیر  کرلدد تا سازمان متگر  حتاظ  یز متیط زیس  

 .ت تت  فشار اریرلیلن تو ید،  ه مسبب یصلی ق ولفی  پرلیزدد  ه ق ولفی صنایع

 :جناب آقای دکتر بهادرانی

 ه تشریح  یتوه  ولجوه پیشونهال  لت و      (  ه پیوس )طی یریئه فزیرشی تتلیلی  مشاتر عا ی رئی  یتا   ازرفادی تهرین -

 : ری  سا  قینده  ه شرح زیر پرلیخگند

توسط ریاس  متگر  جمهور  ه مجل  تقدیم شده  92/02/9326همادطور که یسگتضار لیرید  ولجه لر : لیشگندییشان  یان  -

 دهند  رتز دمایندفان فرص  لیردد تا پیشنهالیت خول ری  ه کمیسون ها  ت صصی 90ت  ر یسا  قیین دامه لیخلی مجل  

کمیسیون ها دظر خول ری  ه کمیسیون تلتیو    01/90/9326 که ی ن لر کمیسون ها مرحله دهایی  ررسی ری طی می کنند ت تا

رتز لیور هم تمدید کنند ت ورقترل موا توا     95رتز فرص  لیردد تا جمعبند  کنند ت یز دظر اادون یخگیار لیردد  95 دهند ت 

ر خولمان ری تا دظ یس  ت همادطور که یسگاددیر متگر  فرمولدد یک ماه تا تصویب  ولجه فرص  لیریم 92/90/9326تاریخ 

 .ر  منگقل کنیمگتم ه دمایندفان 

هوا    و  خصوصوی ت تعواتدی ت دیوز       یین  ولجه  ا رتیکرل رشد یاگصال  فریفیر، یشگغا زی، ضد فقر، یسگتاله یز ظرفی 

مرتر   ر عملکرل  ولجه ش  ماهه  ت  ا ها یز سو  لت   تدتین ت تنظیم شده یس  یدضباط ما ی ت صرفه جویی لر هزینه



 

 

دشوان   9326عملکورل شو  ماهوه  ولجوه سوا        .لهد که لخل ت خرج  ولجه  ا هم تطا   ددیرل می سا  جار  دشان یت  

هوزیر   63لر مدت ش  ماهوه یمسوا ،    26 ولجه سا   ت متق  شده یس منا ع  ولجه لرصد یین  6336 تاکنون لهد که می 

 .میلیارل تومان کسر  لیرل

 .لیری  متاسن ت مشکالتی می  اشددسب   ه  ولجه سا  جار  پیشنهال شده یس   27 ولجه ی  که  ری  سا   -

که عمال یادی  مبارکی یس  یفرچه  ری دا   رل ریز   ر یسا  عملکرل رتیه  ولجهمی توین  27یز متاسن  یته  ولجه سا   -

ها  عمریدی  ا مشارک      خصوصی ت  منا ع  ولجه  ری  طرحیهرمی کرلن همننین ، ی ن یثر قن ری لر  ولجه دمی  ینیم

 ه شرط یینکه اا لی  یجری لیشگه  اشد ت یز صوندت    یس  27ها ت لت   یز جمله متاسن  یته  ولجه سا   تعاتدی،  ادک

 اشود   رخالف یهدیف صندت  ،  رلیش  دشول زیری یساسنامه ت اادون صندت  یسگتاله     خصوصی میتوسعه ملی دیز  

 .ده لت  

 ه جلب مشارک  عموومی ت خصوصوی لر تکمیول    ند  ولجه سا  قینده حذف شده یس  ت ها  مگتراه لر س  رخی رلیف -

 .تما  توجه شده یس  ها  دیمه طرح

فایناد  توسط     خصوصی که ابال لت گی ها یسگتاله می کرلدود ت   و  خصوصوی  ود یل      یریئه ریهکار  ری  یسگتاله -

  . ه خارجیها یز طری   ادکها کمگرین حد یسگتاله یز فایناد  ری یدجا  لیله یددددیشگن تضمین 

 دهی یش اص حقیقی ت حقوای،  همننین تهاترت فرتش یموی   یز متلیفزیی  سرمایه  ادک توسعه ت تعاتن ت پس   ادک  -

 .یرزیا ی می شول یادی  مثبگی، خصوصی ت تعاتدی  ه  ادکها  ا طلب قدها یز لت   ت طلب لت   یز  ادکها

ی گتصویالن   ،  ری  یشگغا  فوارغ 26دسب   ه سا   27ها  یدرژ  لر سا   ایم  حامل ی گتاتت ت صیص منا ع حاصل یز ما ه -

لرصد لرقمد حاصل یز فرتش دت   ه صندت  توسعه ملی ری یز لیور متاسن  یته  ولجوه   39لیدشواهی ت دیز یخگصاص 

 .یس  سا  قینده

لهود   موی  یس  که یین  یته دشان تجول لیرل  رقترل  ی  یز تیاع یز یراا   ولجه  27ا  س  یته  ولجه یز یشکا تی که لر -

هوا  عمریدوی، یسوگقریر یز سیسوگم  وادکی ت عود         لت    ه داچار کسر   ولجه ری یز طری  عد  ت صیص  ولجه طورح 

گصال کشور ری  وا م واطریت فودوافون مویجوه     کند که یین رتش، قینده یا می مین ها   ازدشسگوی تأ یخ  طلب صندت پرل

 .شول دمی  ند  کشور رعای   داپذیر تقد  لرقمد  ر هزینه لر  ولجه  لهد که یصل خدشه می خویهد کرل ت یین یمر دشان 

 ولجه لت و  دسوب     ،یس  27عد  یادی  جد  لر مورل کاه  حجم لت   یز مشکالت لیده شده لر  یته  ولجه سا   -

 .لرصد رشد لیرل 8/33 ینی عملکرل یمسا  معد   لرصد ت دسب   ه پی  1/6دتل  ه سا  ابل ح

 25قمارهوا  سوا    . مهم ترین دوریدی تأمین   شی یز منا ع ما ی مورل دیاز لت   یز طری  یسگقریر یز  ازیر سرمایه یسو   -



 

 

لت و  ت  ت  یسو  لرصد کل تسوهیالت کشوور    98 معال  هزیر میلیارل تومان که 999دشان می لهد کل حجم  ازیر سرمایه 

هزیر میلیارل تومان یسگقریر کنند ت دوریدی ما یینس  که  ا توجه  ه پوایین   80شرک  ها  لت گی ت شهرلیریها می خویهند 

 خصوصی تنوگور خویهود      دیازها  پو ی عرصه ری  ری   یز یین  ازیر ما ی، تأمین منا ع ما ی،  ولن ظرفی   ازیر سرمایه

 .فذیریها ت توسعه مقدتر د ویهد شدت  ا گبع تو ید ت سرمایه  کرل

 وری  یتری   هوم  ت منگشر می شوول   ارضهیتری    ری   ولجه جار هم یکی یینکه : تجول لیرللت تصمیم مذمو  لر  ولجه  -

 . دهی ابلی یس تسهیالت یعطائی  ادکها  یز لرصد 15لت  یینکه  .سررسید شده ارضه

هزیر میلیارل توموان   992حدتل  27لر سا   .یس لهندفان منضبط یکی لیور یز مشکالت یین  یته  فشار ما یاتی  ه ما یات -

هوزیر میلیوارل    999که لرقمد ما یواتی حودتل    26 ینی شده یس  که یین رام دسب   ه اادون  ولجه سا   لرقمد ما یاتی پی 

ی  عمول   رتل که  ا توجه  ه رتی  موجول ت سلیقه می یز یین رت  یم قن . لیرل لرصد رشد 95 ینی شده  ول حدتل  تومان پی 

هوا  یاگصوال      وه تیحودها  تو یود  ت  نوواه    رل، موجب یفزیی  فشارها  ما یاتی کرلن کارفزیرین ما یاتی، لر یغلب موی

 .صورت پذیرلمنضبط 

تومان لردظر فرفگه شده یسو    3500قینده معال  درخ یرز لر  ولجه سا  رخی کرلن یرز همننان حل دشده ت د موضوع تک -

یین لهد که درخ یرز  اید  ی  یز  می ، دشان 89متاسبه درخ یرز  ر مبنا  تور  لیخلی منها  تور  خارجی یز سا   کهحا یلر

 . اشدتومان  1900ی   اع  شده درخ یرز لر  ازیر قزیل حدتل  ها  زیال ت ت صیص یرز مبال ه لت    ا تزری  ت ی  اشد

 ینوی   ها  فذشگه لت   یز  ا   جوییز صوالریتی پوی    یعگباریت  ز   ری  پرلیخ  تعهدیت سا  27لر  یته  ولجه سا   -

 هوا  لت و  ت تسوویه حسوا  قن  وا        و  لر خصووص  ازپرلیخو   ودهی     ودوه رتیکورل یطمینوان   وهین ت دشده یسو  

یمر یکی یز یصلی ترین معضوالت   و  خصوصوی     ل که یینخور دمی  ه چشم  27    خصوصی لر  یته  ولجه سا   

 . شمار می رتل که مادع  هبول فضا  کسب ت کار ت  عضا فعا یگها  یاگصال  یس 

تیفذیر   ه  ،تعاتدی ت یکی لیور یز دکات حائز یهمی  لر تیفذیر  شرکگها ت طرحها  سرمایه فذیر   ه     خصوصی -

 .گی ت یجرییی  ز   رخورلیر هسگندیش اصی یس  که یز یهلی  فنی، ت صصی ت صالحی  ها  مدیری

 :دکتر عیدیانجناب آقای  

نوعیو  تیرلیت  ملسگور جلسه شووری فوزیرش خالصوه ی  یز م    6خصوص  ند لر تهرین اائم مقا  ل یر شوری  فتگوو  یسگان  -

 (.   پیوس ) رخی یز یاال  مجاز ت دیز یفزیی  تعرفه ها اریئ  دمولدد 



 

 

 : مهندس نجفی منشجناب آقای 

یفوزیی   : لر خصوص یفزیی  تعرفه تیرلیت  رخوی یز کا هوا فتگنود    ریی  متگر  کمیسیون تسهیل کسب ت کار یتا  تهرین  -

تعرفه لر کمیسیون ماله یک که یز تما  یرفادها منجمله یتا   ازرفوادی شورک  موی کننود ت یز یصوناف مورتبط ت تشوکل هوا         

هوا مر ووط  وه     لرخویس  می شول  ا ل ئل مر وطه که کاه  یا یفزیی  یعما  فرلل، مطرح می شول ت یین تغییور لر تعرفوه  

 .تصمیمی یس  که لر سا  فذشگه لر کمیگه ماله یک یت اذ  شد ت لر سا  جار  ی الغ قن قغاز شده یس 

 ا تیاعی کرلن درخ یرز ت سول  ادکی حا   راا   خیلی دزلیکی خویهیم لیشو  ت لیوور   : ییشان  ه لدبا  س نان خول یفزتلدد

 . دیس  دیاز   ه یفزیی  تعرفه ها

 :الهوتیجناب آقای 

 50 ا دواهی  ه  ه قمارها  تجار  کشوور لر طوو    : رئی  متگر  کنتدریسیون صالریت کشور لر همین ری طه  یان دمولدد  -

سا  فذشگه  ه جز لت سا  یخیر تریز تجار  کشور هینواه مثب  دبوله ت یین تریز تجار  مثب   وا کواه  تیرلیت یتتوا     

 ری ر یفزیی  پیدی کند تازه  وه   1سهم ییرین لر تجارت جهادی یفر تا . ده  ا  زرگ شدن حجم تجارت خارجی ما یفگاله یس 

 نا ریین یین مزی  تیاعی  ددیرل یت   د یل یینکه تیرلیت غیر رسمی  ه کشور لر قمارهوا  تجوارت   .ح  خول رسیده یس 

ریت غیردتگی  تاظ می کنیم لردگیجه یین قلر  غلط لیلن یس  خارجی منعک  دمی شول ت ثادیا میعادات فاز  ری لر صال

ی شده  اید جلو  تیرلیت فرفگه شول ت یین موضوع  ا یهدیف یاگصال مقاتمگی که اریر یس  که چون تریز تجار  کشور منت

 .فاصله می یفگد عضو سازمان تجارت جهادی شویم ت لر  ازیر سیصد میلیودی حضور لیشگه  اشیم

ماه ابل دسب   3، لت    اید یز مکگسبه یس  که طب  اادون موضوع مهمی که  اید  ه قن یشاره کرل حقو : فزتلددلر یلیمه ی -

ت تو یود    ه ممنوعی  ت یا متدتلی   طور رسمی یطالع رسادی کند ت ی لت   هینواه یین رتیه ری رعایو  دکورله یسو    

رت  رشد یاگصال ، یفوزیی  یشوگغا  ت یفوزیی      ردگایج مثب   عاًطکننده یا تیرلکننده ی  که دگویدد  ا  ردامه ریز  کار کند ا

 .تو ید د ویهد لیش 

  :جناب آقای مهندس صالحی

 ا تجوول دورخ  میوزین تعرفوه هوا  ایود هوشومندیده تعیوین شوول ت  و        : عضو متگر  هیئ  دمایندفان یتا  تهرین  یان لیشوگند  -

  کوه شواهد  یرز مبال تی لر  ولجه، کوا یی  وا ییون یرز تیرل موی شوول ت وی یجوزی  قن  وا دورخ یرز قزیل تیرل موی شوول             



 

 

لر یین زمینه هسگیم  ذی یرز مبال تی  اید حذف شول چری که  ه سیاس  ها  تعرفه ی   طمات زیال  تیرل  هاییدا  سامادی 

 .کرله یس 

 :آقای مهندس زرگران جنا 

لرصود  رتغون خوا  لر     5 ا یشاره  ه تو ید متودتل ت   کشاترز ، ق  ت صنایع غذییی یتا  تهرینرئی  متگر  کمیسیون  -

تیرلیت : لرصد   ه تیرلیت یین کا  یز سیاس  ها  تعرفه ی  لت و  یدگقوال کرلدود ت  یوان لیشوگند      25کشور ت تی سگوی 

لرصود   90ه سا  ابل  وه  فلرصد  صورت می فرف  که یین میزین تعر 5رتغن خا   ه کشور لر لت سا  فذشگه  ا تعرفه 

که  ا یین میوزین یفوزیی     لرصد یفزیی  لهد 10یی  یاف  ت  نظر می رسد لت   اصد لیرل تیرلیت یین متصو  ری  ه یفز

شده ت تیرلیت رتغن تصوتیه  د  ت حگی تعطیلی مویجه تعرفه     یعظمی یز کارخادجات تو ید  صنع  غذی  ا مشکل ج

 ولجه یاریده ی  فذیشوگه شوول ت صود لر     تو ید لیخلی% 5 هگریس   ری  حمای  یز  .شده یز طری  ااچا  جایوزین فرلل

    . صد هزینه قن ری لت    دهد ت یز کشاترز   رل  ه دتع یاگصال کشور خویهد  ول

  :مهندس خوانساریجناب آقای 

ممنوعی  تیرلیت  رخی یز یاال  مجاز ت یفزیی  تعرفه ها  لرخصوصتهرین لرخصوص  ل یر متگر  شوری  فتگوو  یسگان -

لر یین ری طه هتگه فذشوگه  . یت اذ چنین تصمیماتی یز سو  لت    ار مشکالت یاگصال  ری سنوین تر می کند:  یان دمولدد

 ت یکوی  تو  یفوزیی  ت    لر یینجا لت  ت  مطرح یس  یکی  ت  ممنوعی .  ا رئی  جمهور دامه دوار  صورت فرف 

لت   چند  پی  تیرلیت  وردج  . کاه  تعرفه ها که یز یخگیاریت لت   یس  که تصمیم  ویرل ت ی  اید یطالع رسادی کند

ری قزیل یعال  کرل عده ی  یز تجار پو  پرلیخ  کرلدد ت  ردج خریدیر  کرلدد ت وی  الفاصوله مودت کوتواهی پو  یز قن،      

 .تیرلیت  ردج یز سو  لت   یعال  شد ت ضر ه ما ی سنوینی ری  ه تیرلکنندفان  ردج تیرل کرل مصو ه ممنوعی 

  ا  یان یینکوه لر حوا  حاضور تعودیل زیوال  خولرتهوا  خوارجی لر فمرکوات کشوور رسوو            رئی  متگر  یتا  تهرین  -

زیر لسوگواه یسو  کوه ییون میوزین      ه 60تا  50میزین تیرلیت خولرت  خارجی  ه کشور سا ده حدتل : ددشده یس ، یفزتل

 هوا  سونوین  وری  تیرلیت خوولرت یز       ا یین حا   وا یعموا  تعرفوه   . فیرل می لرصد تو ید لیخلی خولرت ری لر  ر 8حدتل 

، یمنیو   ی سواعه لت و    یینووده تصمیمات خلو   .سو  لت  ، عمال سرمایه هنوتگی هزینه شده که همننان  التکلیف یس 



 

 

 .ری  ا چا   جد  مویجه کرله یس  فذیر  لر کشور سرمایه

لر یلیمه یز قاا  مهند  مقیمی یسگاددیر متگر  لرخویس  دمودد لر یین ری طه مگنی  وری  لت و    رئی  متگر  یتا  تهرین  -

 .یسگاددیر متگر  یرسا  فرلل تهیه شول ت  ا یمضاء

 ا تجول جنگ  ین ترکیه ت عوری    : جنا  قاا  مهند  خویدسار   ا یشاره  ه  سگه  ولن مرز ها  یالیم  ا عری   یان لیشگند -

مواه   3یت ین کشور هدف صالریتی ما عری  یس  کوه حودتل   همننان ترکیه  ه عری  صالریت لیرل ت یین لرحا ی یس  که 

دامه ی  مترماده یز جادب  که پیشنهال می شول .ل ل ر کاه  صالریت لیریممیلیار 9 سگه یس  ت دزلیک  ه  یین مرزهایس  

  .شوری  فتگوو تنظیم ت  ری  رئی  جمهور فرسگاله شول

 :مهندس بهرامنجناب آقای 

: ق ت سنوین ت معددی یز ی گدی  سا  جار  یشاره کرل ت فت   ه تواف ثب  ستارش ماشینخاده معدن ییرین متگر   رئی  -

چنین سیاسگی یز سو  لت   منجر  ه قن شوده یسو  کوه لر حوا  حاضور مجووز کمیگوه مواله یوک  وری  تیرلیت           یت اذ 

شول ت فعا ن یاگصال      معدن  ه داچار  ایود مجوزهوا  صالرشوده یز     می میلیون تومان معامله  65ق ت معددی  ماشین

ق ت معددی ت سنوین یریئه لهند  ها  فرتش ماشین ندفیها   ا  خریدیر  کرله ت  ه دمای سو  کمیگه ماله یک ری  ا ایم 

لر صورتیکه یفر  طور رسمی یز طری  ثب  سوتارش تیرل شوول یز تموا      ق ت مورل دیاز خول ری تیرل کنند تا  گویدند ماشین

 .می تویدیم یسگتاله کنیم ت خدمات  عدیز فرتش مزییا  قن یز جمله فاریدگی

 :مهندس مقیمیجناب آقای 

مطا بی که فتگه شد حگما پیویر  می کنیم یینها مسائل ملی یس  یین : متگر  شوری  فتگوو  یسگان  یان لیشگند ی رئ  -

ت معاتن یت  ریاس   صنع ، معدن ت تجارتت تزیر کشور، تزیر  یشکا ت ری مکگو  می کنیم هم  ه لت   ت هم  ه

جمهور  منعک  ت پیویر  خویهیم کرل همننادکه ابال دیز یز متدتله شوری  فتگوو یدجا  شده ت جنا  قاا  جهادویر  

حرف هایی  ری  فتگن اطعاً حضور تیرلکنندفان ت تو یدکنندفان که   الر  ت  تیرلیت  اید . خیلی پیویر ت یثر فذیر  ول

یشکا  تجول لیرل که  اید لر شوری  فتگوو مطرح ت  8یا  7لرخصوص صالریت غیردتگی  لیردد مطرح ت پیویر  شول،

 .  جمعبند  شول ت پیشنهال تیضتی  ه لت   منعک  فرلل



 

 

 :قای حاجی پورجناب آ

لر ری طه  ا عد  یجری  مصوو ات سوگال یاگصوال مقواتمگی یز سوو  سوازمان توأمین         کسب ت کار یتا  تهرینمعاتن متگر   

لر سازمان تأمین یجگماعی اادون مالک عمل اریر دمی فیرل ت عمدتا   شنامه متوور ت لسوگوری عمل   :  یان لیشگند یجگماعی

مین یجگماعی مکلف شده یس  کوه لر  أ ر یسا  یکی یز مصو ات سگال فرماددهی یاگصال مقاتمگی، سازمان ت .متور هسگند

سوی   ری مالک اریر لهد یموا ییون مصوو ه یز سوو  سوازمان توامین       ها  یاگصال ، حدیکثر یک سا    ازرسی یز لفاتر  نواه

 :چند یشکا   وجول قمده یس شول ت مگأستاده  دمی زرسان یین سازمان رعای  یجگماعی ت  ا

 لر مؤسسه حسا رسی یین یکسا  ری تعبیر  ه سا  ما ی می کنند ت سا  ما ی، سا ی یس  که یظهار دامه ها  ما یاتی -

یریئه  لیریم یکسا  یز زمان صورتیکه تعبیر  که ما یز یک سا ی که لر مصو ه سگال یاگصال مقاتمگیلیله شده یس  لر

 .فهرس  پرسنل ت ح   یمه یس  که یین هماهنوی لر تعریف  اید صورت پذیرل

 که موضوع پیمان ها یس  که  ازرسین لفاتر اادودی که یز طرف 38 ه یجری  ماله  17موضوع لت  تسر  ماله  -

مؤسسه حسا رسی سازمان  ری   ازرسی یسنال ما ی ت لفاتر اادودی  ه شرکگها یعزی  می شودد، یسنال هزینه ی  که مشمو  

ری  ری  فعا ن یس  ری لر سگون مر وط  ه پیمان ها فزیرش می کنند ت عمال  ت  ضرییب مشکالت عدیده ی   38ماله 

 .یاگصال  ییجال می دماید

ییون   3 نود  : پیشنهال لیلدود  یصالح مصو ه سگال فرماددهی یاگصال مقاتمگی لرخصوصیتا  تهرین  معاتن متگر  کسب ت کار -

 ریییون اوادون    38مین یجگمواعی  وه مواله    أاوادون تو   17تسر  یجری  ماله کلمه پیمان که ت  طور کامل حذف شول مصو ه 

 .زیری لرغیر یینصورت خریدها  عنوین پیمان تلقی می شول حذف فرللمصو ه  ییجال می کند یز

 :طالیی زادهجناب آقای 

پرتدده هایی لر هیئ  ها مطرح یس  که حسا رسی شده ت لچار یین : مشاتر متگر  یتا  تهرین لر یین ری طه  یان دمولدد  -

دامه ی   ه لت    عنوین تتسیر مصو ه، لرخویس  شول که لر شوری  یاگصال   مشکل می  اشند  ذی پیشنهال میکنم طی یرسا

 .مقاتمگی یین مویرل  که ی ها  لیرل تتسیر شول ده یینکه مصو ه جدید   ویهیم

 



 

 

 :محمدیجناب آقای 

کوه یرلیبهشو     ی   ر یسا  تبصره: مشاتر متگر  معاتد   یمه ی  سازمان تأمین یجگماعی لر پاسخ  ه یدگقالیت مطرتحه فتگند -

هوا  تو یود ،    اادون رفع مویدع تو ید یفزتله شد، کارفواه  10اادون تامین یجگماعی تت  عنوین ماله  38 ه ماله  21ماه سا  

 صنعگی ت خدمات فنی ت مهندسی که متل ثا   لیردود، سوازمان توامین یجگمواعی یعموا  ضوریب دکنود ت فقوط فهرسو          

 ه یشاره  ه فهرس   ازرسی شوده یسو ، مشومو  مصوو ه سوگال یاگصوال مقواتمگی       یز یین رت، لر شرییطی ک.  ازرسی  اشد 

اادون تامین یجگماعی  دتن یعما  ضریب ت لریافو  هرفودوه    38چری که  ری  همان لتره متاصاحسا  ماله ؛ د ویهد شد 

 .شده یس  صالرح   یمه 

 مبلو  داخوا ص کوارکرل ری    ریوا  هوزیر میلیوارل    978معوال    25توا یسوتند مواه     21یز قذرماه سوا   : ددیفزتل ییشان لر یلیمه -

حا  قدکه یفور  . مین یجگماعی  ه یسگنال اادون رفع مویدع تو ید ت   شنامه جدید لرقمد، یعما  ضریب دکرله یس أسازمان ت

  .مین یجگماعی مطا به دشده یس أیز طرف ت  ان ح   یمهمیلیارل توم 800هزیر ت  9مگوسط ضریب ری دیز لردظر  ویریم معال  

تاکنون مشمو  ضریب حو    25یجگماعی یز یستند ماه  سازمان تأمینصرف خرید یس ، صرفاً لر خصوص کلیه یسنال  که 

 .شول می  یمه دکرله یس  ت حسا رسان یفر یسگ ریج کنند  ا قدها  رخورل 

مین یجگمواعی  أخرید مشمو  ح   یمه شده  اشد طب  لسگوری عمل ریی  سازمان تها  فذشگه  یفر لر مویرل  که طی سا  -

حسا رسوی   ،هوزیر کارفواه   1یز یرلیبهش  ماه یمسا ، لفاتر اوادودی  . ها  مطا بات مورل یصالح اریر خویهد فرف  لر هیات

 . اید فرهنوساز  شول ت شرکگها  یس  تیاعی یریئه لهند .یک سا ه یدجا  شده یس 

  شونامه شود کوه     93جر  ه صدتر اادون  ردامه پنجم توسعه  ا یتا  ییرین یدجا  فرف  من 76تی که لر یجری  ماله یصالحا -

یکی یز ییریلیتی که مطرح شد  ت  ی الغ ها  وول کوه   شونامه ی   وا یمضواء جنوا  قاوا  لکگور         . یآلن لر حا  یجری یس 

  عد یز اطعیو   ودهی یعگریضوی لرخصووص عود  ی والغ لیشو        دور    تهیه فرلید مبنی  ر یینکه یفر کارفرمایی حگی 

کمیگه ی  لر یسگادها تشکیل ت ی الغ ری  ررسی می دمایند که یفر ی الغ یدجا  دشده  وول، مجودلی ی والغ  ت حو  یعگوریر  وه       

 .کارفرما ری  دهد

 هیئو  هوا  تشو یص   پیشنهال   ه هیئ  مدیره ت هیئ  یمنا  سازمان تأمین یجگمواعی لرخصووص یصوالح قیوین داموه       -

ی کوه لیشو    یمطا بات لیله شد مبنی  ر یینکه شاید کارفرما لر همان جلسه دمی تویدس  لفاع کند ت یا متاصا حسا  هوا  



 

 

که لر مویرل  کوه حگوی    هنوز صالر دشده  ول که خوشب گاده لت ماله  ه قیین دامه هیئ  ها  تش یص مطا بات یضافه شد

 ول که توسط هیئ  یمنا  لیوین ی طوا  شوده    50قیین دامه یجرییی ماله  23ت  29اع مویل که یین لرتی) دهی   عد یز اطعی 

 والغ کورله ت لسوگور    خوشب گاده هیئ  یمنا تصوویب کورله ت ی   . ا رتش جدید یز مجموع  دهی کارفرمایان کسر شول(  ول

 .خویهدشدیلیر  قن صالر 

 پ و   ... ئیول،  نوزین، دتو  کووره ت    .یخگصاصی فقط فازتلرخصوص ضرییب پیمان حمل ت دقل مویل دتگی که  ه صورت  -

لرخصووص کواه  ضورییب سوایر اریرلیلهوا دیوز       . کنند پیشنهال تعدیل لر هیئ  مدیره سازمان مطرح ت تصویب شدی م

 .لرحا   ررسی هسگیم که  زتل  دگیجه کارفرته ری یعال  می دماییم

 :خوانساریجناب آقای مهندس 

یفر یین لسگوری عمل جدید  ری که قاا  متمد  : رئی  متگر  یتا  تهرین  ا یشاره  ه توضیتات جنا  قاا  متمد  فتگند  -

 وذی پیشونهال موی کونم     . توضیح لیلدد صالر شول خیلی یز مشکالت شرکگها  ا سازمان تأمین یجگماعی حل ت فصل می شوول 

ن یتا  ت سوازمان توأمین یجگمواعی  صوورت لتره ی  لر یتوا  تهورین ت        صورت ماهیاده  ا حضور دمایندفا 76کارفرته ماله 

 . سازمان مر وطه تشکیل شول

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

جلسوه کوارفرته    3 ا یشاره  ه تشکیل لسگور جلسه  90لرخصوص  ند شوری  فتگوو  یسگان تهرین  ل یراائم مقا  متگر   -

  :دمولددمر وطه جمعبند  کارفرته ری  ه شرح زیر  یان 

مقرر شد دماینده تا  ی خگیار یتا   ازرفادی تهرین  ه دیا   یز     خصوصی تعیین ت حسوب مصوو ه شووری  فتگووو        -9

 لت   ت     خصوصی یسگان تهرین رسماً معرفی فرلل

ینده ی  یز مقرر فرلید لر ریسگا  تعامل ت تشریک مساعی فی ما ین معاتد  حمل ت دقل ت تریفیک شهرلیر  تهرین دیز دما  -9

 سو  یین معاتد  جه  شرک  لر کمیسیون ت صصی حمل ت دقل یتا   ازرفادی تهرین معرفی دماید

 ا عنای   ه ییا  پایان سا  ت یت اذ تصمیم لر شویوه تورلل خولرتهوا لر سوطح شوهر تهورین،  رفوزیر  جلسوات  ررسوی           -3

 .خولرتها  پ   کا  ت  ار  ویژه لیرت لر یت وی  اریرفیرل



 

 

 :جارودیجناب آقای 

کارما توزیوع کوا  ت لیرت  وه فرتشوواهها ت لیرتخادوه هوا ت       : یدجمن شرکگها  صنع  پ   ییرین  یان لیشگندگر  مت ل یر -

 لرخویسو  موا ییون یسو  کوه لر شووری  فتگووو        .  یمارسگادها یس   ذی قماله همکوار  لر کواه   وار تریفیوک هسوگیم     

کشور لر     خصوصی، یتا   اشد زیوری تعودیل  سویار  تشوکل لر ییون       مصو  شول طرف مذیکره شهرلیر  ت تزیرت

 جال مشکل ثموره لیوور  د ویهود لیشو  ت  هگور یسو       صنف تجول لیرل که یفر هرکدی   ری  مذیکره رجوع کنند  جز یی

تعامول صوورت    یفر لر هر زمینوه ی  ییون  : لریلیمه ل یر متگر  شوری  فتگوو یفزتلدد .یتا   ازرفادی تهرین مگمرکز شول لر

 .پذیرل کارها ساله تر یدجا  می شول

 :سرکار خانم دکتر مقیمی

ری  ر مبنا  یین تلقی موی کنویم کوه تیاعوا     تگوو فلسته تجول  شوری  ف: عضو متگر  هیئ  رئیسه یتا  تهرین  یان لیشگند -

 لر سوطوح م گلوف   تعامل  ین     خصوصی ت لت گی شکل  ویرل ت خرتجی قن کمک  ه شرییط ت داهنجار  هایی کوه 

 .ت مویرل م گلف تجول لیرل،  شول 

 جلسوه کوه لر یت وین جلسوه قاوا        1کمیگه ی   نا  کمیگه حمل ت دقل لر لیخل یتا  تهرین فعا  یس ، طی : ییشان یفزتلدد -

لکگر پورسید قاایی دیز حضور لیشگند لر یین کمیگه شکل فرف  ت یک خرتجی  ه عنوین مجموعوه یتوا   ازرفوادی   و      

کمیگه حمل ت دقل لر تعامل تصمیم فیر  ها  قتی لر یین مباح   گویدد حضور لیشگه  اشود ت یز طریو  شووری  فتگووو     

 که لر یین مرحله یک کار پایلوت  ه عنوین پ   لر یکی یز مناط  تهرین  معرفی ت  ه عنوین یک جایواه حقوای تعیین شول

 .لرحا  یدجا  یس 

 :افندی زادهدکتر  جناب آقای

مشکالت زیوال   : لرمورل  ت  توزیع کا   یان لیشگنددیز تهرین شهرلیر  حمل ت دقل ت تریفیک  ائم مقا  متگر  معاتد ا -

 سا ی یس  که مدیری  حمل ت دقل کا  ت مسافر لر سوازمان حمول ت دقول کوا  ت      9لر یین زمینه تجول لیرل، خوشب گاده 

  ردامه ها  تسیعی لر   و  توزیوع کوا  لر سوطح تهورین مطورح یسو ،       لر معاتد  حمل ت دقل ت تریفیک تشکیل شده 

. دظا  توزیع کا  لر تهرین  طور مسگقیم یس  ت هر شرکگی خولش مسگقیما کا   خولش ری  ه مصرف کننده موی رسوادد   

 طرف مقا ل شهرلیر  تهورین، یصوناف ت یدجمون هوا  م گلتوی تجوول لیرل کوه همواهنوی  وا هموه کوار مشوکلی یسو              

 ذی لرخویس  ما یز یتا  ت شوری  فتگوو یین یس  که فرتهی ری  ه عنوین دماینده همه یصناف  ه معاتدو  معرفوی دمایود     

 . ا یین فرته صورت  ویرل رفوده مشورت یا تعاملکه ه 

 



 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان چهلمینمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

بخکش   جهت انتقال مسائل و مشککالت  ارتباط با نمایندگان استان تهران

بسکیار  اتاق تهران بعنوان نماینده بخکش خصوصکی   خصوصی از طریق 

  .حائز اهمیت و ضروری است

 اتاق های سه گانه استان تهران * 

2 

جلسکات  اسکتان و برگکزاری    واگذاری دبیرخانه تعیین صادرکننده نمونه

مراسم سالیانه بصورت دائم به اتاق بازرگانی تهکران ضکروری   مستمر و 

 .است

 * 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 اتاق بازرگانی تهران

3 
قکانون   11هوای پاک در راسکتای مکاده   جلسات جمعبندی مقرر گردید 

 * * .اقدام گردد هوای پاک جهت ارائه به سازمان حفاظت از محیط زیست

 حفاظت از محیط زیست استان تهرانسازمان 

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

 

4 

مکاده ای   13نامکه  برگرفته از جلسه شورای گفتگکو و   متنیمقرر گردید 

رئیس محترم مجلکس شکورای    اتاق تهران به جناب آقای دکتر الریجانی

 37درخصوص نظرات بخش خصوصی درمورد الیحکه بودجکه   اسالمی 

 .گرددتهیه و ارسال 

* * 

 استانداری

 اتاق بازرگانی تهران

آقای دکتر بهادرانی مشاور عالی رئیس 

 محترم اتاق

5 

دولت باید بکرای اجکرای   درخصوص ممنوعیت و محدودیت تعرفه ها،  

رسکانی   ماه قبل از ابالغ آن، اطالع 3تصمیمات اقتصادی خود حداقل از 

تصکمیمات و  کند تا فعاالن اقتصادی و بخش خصوصکی نسکبت بکه آن    

متنی لذا در این رابطه مقرر گردید  ها آمادگی الزم را کسب کنند سیاست

 .ارسال گرددبه برای دولت تهیه شود و با امضاء استاندار محترم 

 

* * 

 استانداری

 اتاق بازرگانی تهران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

6 

برای جلکوگیری از  تک نرخی شدن ارز و یا حداقل حذف ارز مبادله ای  -

 .التفاوت نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد ضروری می باشدبه، مارانت

-  
*  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 اتاق بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

7  

با اشاره به بسته شدن مرزهای اقلیم عراق با ایران و از دست دادن بکازار  

صادرات، مقرر گردید از سوی شورای گفتگکو نامکه ای محرمانکه بکرای     

  .جناب آقای دکتر روحانی تهیه و ارسال گردد
* * 

 استانداری

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

8 

اشککال وجکود دارد ککه بایکد در      8یا  7درخصوص صادرات غیرنفتی 

شورای گفتگو مطرح و جمعبندی شود و پیشکنهاد واضکحی بکه دولکت     

 .  منعکس گردد
* * 

 استانداری

 تهراناتاق بازرگانی 

 

3 

پیشکنهاد   اصالح مصوبه ستاد فرمانکدهی اقتصکاد مقکاومتی    درخصوص

شود و کلمه پیمان که تسکری  این مصوبه بطور کامل حذف  3بند :گردید

 ایکن قکانون را ایجکاد    38قانون تأمین اجتماعی به مکاده   47اجرای ماده 

طکی  و در این رابطه مقرر گردیکد   کند از داخل مصوبه برداشته شودمی 

ارسال نامه ای به دولت بعنوان تفسیر مصوبه، درخواست شود ککه در شکورای   

 .گرددیر مواردی که ابهام دارد تفس اقتصاد مقاومتی

*  
 اتاق بازرگانی تهران

 معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

12 

قانون تأمین اجتماعی با شرکت نمایندگان  76کارگروه ماده  دمقرر گردی

اتاق بازرگانی تهران و نماینکدگان سکازمان تکأمین اجتمکاعی بصکورت      

ماهیانه یک نوبت در اتاق تهران و نوبت بعکدی در سکازمان مربوطکه در    

 .دستور کار قرار گیرد

 * 

 سازمان تأمین اجتماعی

 اتاق بازرگانی تهران 

 کار اتاق بازرگانی تهرانمعاونت کسب و 

11 

مقرر گردید نمایندگان بخش خصوصی از سوی شورای گفتگکو جهکت   

شرکت در جلسات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای 

ساماندهی حمل و نقل و بار شهر تهران معرفکی و همننکین نماینکدگان    

معاونت حمل و نقل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز جهت شکرکت  

 .حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران معرفی گردند کمیتهدر جلسات 

 * 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

 تهران

 حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران تهکمی

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

 

 


