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 :مشروح مذاکرات جلسه

 :رئیس محترم شورای گفتگوی استان مقیمیجناب آقای مهندس 

با  واره به حضهور رروههوه مهرد  در ر مایمهایی سهاویرد      ضمن عرض تسلی  بمناسب   یا  فاطمیه،  سوادد ر متور  تهر ن،  -

ریروزگ  دقال   سالمی، قن ر  دشان  ز  دسجا  و وحدت میان مل  و دظا  جمهورگ  سالمی بیان دموددد و ممچنین تگوند که 

 .  باویمدباید ادرد ن مر

مدیر ن بادهی کشور در  جر گ اادون بادهد رگ بدون ربا به درسوی  خد  می خو مم که  ز:  یشان در  د مه سخنان خود  فزوددد -

 ترچهه عقهودگ کهه    . عمل کنند که  تر  ین اادون به درسوی  جر  می ود، وبه ربوگ بودن دظا  بادهی  یر ن به وجود دمی قمد

ده  فقط در سود مشارک  می کنند بادهها ووود   جر  دمی یدرسوبه بادهها با مشوریان خود منعقد می کنند،  سالمی  س  ووی 

 .در ضرر و زیان قدها

رئی  متور  وور گ تگویوگ  سوان با  واره به دسوور  خیر رئی  جمهور متور  مبنی بر دوسازگ داوتان حمل و دقهل جهاده    -

 گ کشور، بازسازگ باف  ماگ فرسوده و  عطاگ تسهیالت بیمه  گ به و حدماگ صنعوی که  اهد   بهه جهک  کهارقموز کننهد،      

زرتادی تهر ن خو سوند تا در ااوب طرح ماگ  عال  وده دوو  ر  یارگ دمهوده  باتز روی به ورح زیر ر  بیان دموددد و  ز  تا  

 .دمایدو در بهبود وضعی   ووغال کشور ر  ممر می 

 ،در دو مگوهه تکوهوه وهروع مسهائل مهمهی ر  در  اوصهاد کشهور وهامد بهودیم         : بیهان د وهوند  جنا  قااگ مهند  مقیمهی   -

ر  وزر گ ه ر  در دسوورکار  جر ئهی دووه  ار رد ددهد و طهرح منسهجمی      رئی  جمهور متور  جاییزینی خودروماگ فرسود 

متور  دگ ، ر ه و وهرسازگ و صنع ، معدن و تجارت  ر ئه کرددد که بر سا  قن  ز متل صرفه جویی در مصرف سوخ ، 

الوه بهر فعهال   عه  جاییزین وودد که  تر  ین تصمیم با موفقی  به  دجا  برسد سال قینده کل خودروماگ فرسوده 4تا  3ظرف 

 تها   در  ین ر بطهه   .ودمشهل قوودتی مو  دیز حل خو مد  ودیز فعال  گاطعه ساز صنع ، به تبع ودن صنع  خودروسازگ

بازرتادی تهر ن و بخش خصوصی بر گ  حیاء و  صالح ساخوار حمل و دقل  ز متل صرفه جوئی حامل ماگ  درژگ  ز طریه   

  .ر  در  جر گ  ین مهم یارگ دمند دوو می تو دند تشهل ماگ ذیربط 

در  سهوان  . درصد جمعی  کشور در باف  ماگ فرسوده و حاویه  گ کشور زددتی مهی کننهد   32تا  52در حال حاضر حدود  -

 درصهد در وههرماگ  طهر ف    42درصد در وهر تهر ن و  22میلیون دگر حاویه دشین مسوند که  ز  ین تعد د  2/4تهر ن حدود 



 

 

 بوده  قووده و دامناسب متیط زددتیکه د ر گ  عمدتاً د ر گ وغل ماگ سطح رایین با درقمد داچیز می باوند وقر  ین  سوان مسو 

بر سا  تصمیم  خیر دوو  و دسوور رئهی  متوهر     . یجاد قسیب ماگ  جوماعی در کشور د من زده  س که  ین وضعی  به 

 ز  تها   . متله  حیا و بازسازگ وود 1422مرحله که در مرحله  ول متله فرسوده در کشور طی دو  5822جمهور مقرر تردید 

بازرتادی تهر ن  دوظار د ریم  ز طری  ممهارگ تشهل ماگ ساخومادی و  دبوه ساز ن بر گ  جر گ طرح  حیاء باف  ماگ فرسوده  

 . اد   الز  مبکول د ردد

وغال و بردامه ماگ دوو  بر گ  یجهاد  وهوغال در کشهور    در دشس   خیر رئی  جمهور متور  با  سوادد ر ن کشور موضوع  و -

مز ر وغل در کشور  یجاد وود کهه   722مطرح تردید که با  سوگاده  ز طرح تهارو، طرح کارورزگ و طرح  سواد واتردگ باید 

تهر و رد   و بخش خصوصی باید جهدگ  تهر ن  تا  بازرتادیدگر در سال سهم  سوان تهر ن،  156222بر گ تتق   یجاد  ووغال 

طب  طرح کارورزگ فارغ  ووتصیالن د دشیامی می تو دند به مدت یک سال در و حهدماگ  .  ین موضوع وودد و کمک دمایند

 .صنعوی و توویدگ مشغول به کار وودد و دوو  موهد می وود مزینه ح  بیمه  ین  فر د ر  به مدت یک سال ررد خ  کند

مهور در سخنان  خیر خود؛  عال  دموددد که کشهور بها کمبهود ق  مو جهه     درخصوص موضوع بتر ن ق ، ریاس  متور  ج -

ید خود ر  با  ین کمبود وف  دمیم،  ز  ین رو به دظر می رسد باید تغییر ت جدگ در ویوه ماگ مرسهو  کشهاورزگ،    س  و با

ر بطهه  تها  بازرتهادی     در  یهن . مصرف ق  قوامیددی، ق  مصرفی در صنع  و  سوگاده  ز رسا  ما در کشور  یجهاد دمهاییم  

 میوو دد با برتز رگ ممایش ماگ ملی و  سوادی تخصصی بر گ رفهع  یهن عارضهه در مهدیری  بخهش ق  کمهک دمایهد و  ز        

 . تشهل ماگ ذیربط بر گ  جر گ صتیح  ین مدیری  کمک بییرد

 سوادد رگ دیز با ممهارگ تنیاتنه   ووی  یجاد وود  ز  ین رو ت کنون ور یط بسیار خوبی  س  که در  اوصاد کشور و  سوان ت -

 .با  تا  بازرتادی در  جر گ طرحهاگ مهم باید بیش  ز ریش وا  بیک رد

 :خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استانمهندس جناب آقای 

سهازمان تمهر    رئهی  متوهر    جنا  قاهاگ دکوهر عسهیرگ    رئی  متور   تا  تهر ن دیز ضمن عرض خیر مقد  به حضور   -

تعریه  ربها بهر گ    :  واره دمهوده و بیهان د وهوند   جمهورگ  سالمی  یر ن، به بادهد رگ بدون ربا و وضعی  دظا  بادهی کشور 

ممیان روون و دای  دیس  و واید الز  باود فقها و علما در زمینه تدوین او دین دظا  بادهی و وگاف سهازگ مسههوه ربها و    

 .مشارک  و سود قن، ضمن باز تعری  بیشور به مرد  قتامی بدمندتگاوت قن با مسائلی چون سود 



 

 

 درخصوص دوسازگ داوتان و  حیهاء بافه   با  واره به سخنان  خیر رئی  جمهور متور  دبیر متور  وور گ تگویوگ  سوان،   -

دووه  بنیهاه د ر و تهاجر خهوبی     . بسیارگ  ز  ز  بز رما در  خویار دوو   س  ووی به درسوی  سوگاده دمی کند: فرسوده، تگوند

 .و تک ر کند مور  اوصادگ ر  به بخش خصوصی  بایددیس  وک  

علیهرغم  :  فزوددهد   ین دهوه که  رزش رول ملی مر کشور به  اوصاد قن کشور مربوط می وهود  بیانبا   یشان در  د مه سخنان خود  -

 کهه   ، موهسهگاده  اهد   وایسهوه  گ صهورت داکیرفوهه     تهکید ت بخش خصوصی درخصوص مدیری  درخ  رز طی چند سال  خیر 

 طقهی دسهب  بهه مهدیری  دهرخ  رز     به جد  ز بادک مرکزگ و مسئووین  اوصادگ کشور خو سوار  صهالح روش مهاگ علمهی و من   

  ز ثبهات  ،با دیامی به سابقه تاریخی کشور در دوو  مشوم مهی تهو ن ضهمن د وهون تهور  یهک رامهی در بهاز ر  رز         .ر  د ریم 

   .برخورد ر بود 

 تر ار ر  س  تتووی در  اوصاد کشور رخ دمد  بود  بایهد  : درخصوص طرح ماگ  ر ئه وده بیان د ووندرئی  متور   تا  تهر ن   -

مهدیری  ررد خه    . توجه کرد و رر مورماگ قن  صالح وود... به واخص ماگ  صلی  اوصاد مادند تور ، بتث دقدینیی، بادهها و 

وه جارگ ریشنهادماگ دوو  سازتار دیس  و باید کارگ ر  بدمی ماگ دوو  به بخش خصوصی  ز  مم موضوعاتی  س  که با وی

 .هالت فر و دی ر  ببار خو مدقوردکه تو دائی د رد  دجا  دمد وترده مش

 کارخادجهات ر   ایم  تک رگ تهلیگی و تتهم دوو  ساخوار تووید ر  به خطر خو مهد  دهد خ  و مشههالت موجهود، تعطیلهی        -

ی خود به بخش خصوصی ر  ررد خ  دمی کند بسیارگ  ز و حدماگ توویدگ و صهنعوی  در ور یطی که دوو  بدم. تسریع می کند

 ..کشور با مشهالت تعزیر تی جدگ مو جه وده  دد بویژه کارخادجات تووید وبنیات

دوو  در حاوی اصد د رد بخشی  ز بدمی ماگ خود به بخش خصوصی ر   ز طری   ور   ارضه رووش دمد که  ین  ور   حوهی   -

در صد قمادتی د رد تا ممهارگ کند و  دوظار بخش خصوصی دیز  ز  تا  تهر ن صد . دسویاه ماگ دوووی رکیرفونی دیس  ز سوگ 

 .دوو   ین  س  که در تصمیم تیرگ ما سرع  عمل بیشورگ به خرج دمد

 : جناب آقای مهندس بهرامن

 خیهر ً مجله  مصهوبه  گ    : ر ممزمهان بیهان د وهوند   رئی  متور  خاده معدن  یر ن با  واره به وزو  ممهارگ مجل  متور  بطهو   -

بخش معدن با وضع یهدرصد عو رض  ،تصویب کرده  س  که بر سا  قن یک درصد  ز فروش مو د معددی به خز ده و ریز وود

ودید ً مخاو   س  و  ز دوو  و مجل  تقاضا د رد  ین عو رض ر   ز  ین بخش حکف دماید زیر   ین تصمیمات بجهز تعطیلهی   

 .بسیارگ  ز و حدماگ توویدگ و صنعوی ثمره دییرگ دخو مد د و 



 

 

 

 :جناب آقای دکتر فرود عسگری

ترخیص کاالگ و حدماگ توویدگ که د ر گ مشهل دقدینیی مسوند به صورت دسیه  خبرمتور  تمر   یر ن ضمن  عال   رئی  -

  : مرزگ به ورح زیر ررد خوندبه تشریح عملهرد تمر   وهورودیک و رنجره و حد تجارت فرماه  6تا مدت 

کنو دسیون بین  ومللهی عضهوی     12در  .اادون ر  در تجارت کشور  عمال کند 42تمر   یر ن در ور یطی کار می کند که باید  -

که در ددیها   بودهرویه تمرکی  16سازمان تبادل  طالعات د ریم و د ر گ  52با .  وز مات قن ضرورگ  س د ریم که وزو  رعای  

رویه تمرکی  4 سور ویا د ر گ ( تز رش ریوس )با توجه به جدول  رویه  س  4بی سابقه  س  زیر  مووسط رویه تمرکی جهان 

که بخشی  ز مشهالت تمرکات مربوط به  در  رتباط مسوقیم مسویم سازمان موووی صدور مجوز در د خل کشور 55با  .می باود

 .دوع معافی  ر  بر گ ورود کاال  عمال می کنیم 62ارت خارجی در بتث تج.  ین سازمادها  س 

منطقه دییر دیز  ضافه وهده   8منطقه بود و  کنون  7بتث ته ونجی و کووه برگ مناط  غر  و ور  کشور و مناط  قز د که ابال  -

خشک مادند  سهوان   مناط منطقه دییر در حال  وتا  می باود و ممچنین  15منطقه ویژه  اوصادگ که طب  مصوبه جدید  66و 

 . دموده  س  یزد، ریر مون کشور ر  تبدیل به تمر 

ضهمن  ینههه صهاحبان    فاکوور  و رروفور ، ابض  دبار :ود مادندکارما در تمرکات بصورت فیزیهی  دجا  می 15تا ابل  ز سال  -

عالوه بهر  کاال و یا دماینده اادودی قدان حوماً باید به تمر  مر جعه می کرددد که رودررو ودن  ربا  رجوع با موصدیان تمرکی 

 .ریامدماگ داخووایندگ مثل کومان  طالعات دیز درری د و  صرف زمان طوالدی

 عال  تهمین  رزیا ، تر کنش ماگ بادهی، و تبادل  طالعات بین تمر  و سازمادها و  یسویاه ماگ موعدد کارگ در خود تمرکات  -

 دجا   ین  و  فزون بر قن  در مرکد    ز  ین مر حل  مهان دسوهارگ و جعل دیز وجود د و  دیز بصورت فیزیهی  دجا  میشد که

 مهان تخلیهه  سهوو  جعل رلمپ و عالوه بر  دیز و تر دزی  در حوزه صادر ت. روز طول می کشید 56تشریگات بطور میادیین 

دمود رمها در تهز رش   )وهویم  د  دیز عد   طمینان  ز وصول کاال در مرزما، مشهالتی در رودد  دجا  تشریگاتکاالما بین ر مها و 

 (.ریوس 

 ،طی دشس  ماگ مخول  بها دسهویاه مهاگ ذیهربط    بر سا  مو ردگ که ذکر ود و ممچنین سرع  بخشیدن در ترخیص کاال،  -

زیرساخ  ما و سیسوم ماگ  منی   طالعات،  جر گ سهاماده   ریاده سازگ ، سوقر ر تمر   وهورودیک و یهاارچه در چهار مرحله



 

 

بهه صهورت    12 مرزگ و  جر گ مدیری  ریسک موومند تها رایهان سهال    یهاارچه  مور تمرکی،  جر گ رنجره و حد تجارت فر

 .صددرصد متق  و  جر یی تردید

 صهاحب کهاال  . صورت می تیهرد بطور قن الین سازمان دوووی  57، تبادل  وهورودیهی با حد ال  ز طری  رنجره تجارت فر مرزگ -

بگرسهود و مجوزمهاگ دسهویاه مهایی مادنهد       بر گ مها  بصورت  وهورودیهی( باردامه) مادیگیس  می تو دد  کاالگ خود ر   ز مبد ء

بصورت  وهورودیک ر   و دهایواً مدیری  وجسویهی ابض  دبار  ز سازمان بنادر و ثب  سگارش  ز سازمان توسعه تجارت سوادد رد، 

بها  سهوقر ر  یهن سهاماده      .وده  س بادک میسرال دیز بدون مر جعه به  مهان ررد خ   وهورودیک توسط صاحب کا .دریاف  کنیم

ریشنهاد می وود طی جلسه  گ در تمهر  مهرقبهاد، عملههرد  یهن      .روز کامش یافوه  س  3میادیین ترخیص کاال  ز تمر  به 

 .به صورت قن الین بازدید دماییمر  ساماده 

مل مورد بهره بهرد رگ اهر ر دمهی ترفه   مها      صرفاً رنج دسویاه  یه  رگ وجود د و  که به صورت کا 1315تا ابل  ز سال  -

 دسویاه ررسرع  در جاماگ مخوله   4یا  3در حال دصب . دسویاه  یه  رگ در تمرکات کشور فعال  س  12درحال حاضر 

 دصهب خهو میم کهرد   دیهز  و در مگوه قتی در تمر  دوغارون  دصب ودهدر تمر  وهید رجائی یهدسویاه خیر ً   می باویم که

سویاه در تمر  بازرتان دصب وود و تمرکات  ینچه برون و باوهما  دیهز   د 5ممچنین طب  ار ر د د با وز رت دفاع مقرر وده 

با در دس  د وون  ین کد مهی تهو ن در   که  وودک ررو ده  وهورودیک با یک کد رمییرگ  یجاد می ی .جزو بردامه قینده می باود

داجا تما  مر حل ابل  ز تمر   عم  ز  ظهاردامه و سازمان ماگ مجهوز دمنهده ر  کنوهرل و    دسویاه ماگ دظارتی مادند تعزیر ت، 

 . تصمیم تیرگ کنیم

نون باوند با  رسال ریامک، ساماده  وهورودیک تمر  کلیه ظتما  دیروماگ  دوظامی با توجه به کدرمییرگ می تو دند مرکجا که م -

مبنی بر  ینهه کاال موعل  به چهه کسهی، درچهه روزگ و چهه سهاعوی و  ز کهد           طالعات ر   ز طری  مادیوور یا بصورت ریامک

 . تمر  خارج وده  س   رسال دماید

در بتث مدیری  زمان، با توجه به ساع  و زمان مشخص  ز  بود گ مرحله  دجا  تشریگات تا  دوها بصورت قن الین و  رجهاع   -

 .ر  در  رتباط با تشریگات تمرکی مشخص و به قدها  بالغ کنیمبه سازمان ما، سعی بر ین  س  که سهم مر سازمان 

 یجاد درو زه مشور  مرزگ و تبادل  طالعات با سایر کشورماگ طرف معامله  ز جمله روسهیه،  رمنسهوان و  فغادسهوان درحهال      -

ذربایجان  طالعات  ظهاردامه مهاگ  با قذربایجان روگ روه عبور کامیون ما تبادل دیوا د ریم ووی بددبال قن مسویم که ق.  دجا   س 

 .صادر تی خود ر  بر گ ما  رسال کنند و  ز ورود مجدد  طالعات جلوتیرگ وود و باوعه 



 

 

 دجها  کنوهرل    ،( بعنو ن رایلوت)و  سروی  مابین ساماده ماگ تمر  جمهورگ  سالمی  یر ن و تمر  ترکیه   ز طری   رتباط -

کهامالً  وهورودیههی    بین  ومللی جاده  گ بصورت وضعی  کارده تیرما، تبادل خودکار و  رتباط با راییاه د ده سازمان حمل و دقل

با مند و قذربایجان و کشورماگ عضهو  . ه و مهر تهیید  خک کندعدییر دیازگ دیس  که ر دنده به تمر  مر ج صورت می رکیرد و

 .ترکیبی  س  TIRکار مهم دییرگ که  دجا  وده  .دیز در قینده دزدیک  ین  رتباط برار ر خو مد ود TIRکنو دسیون 

با ر ه  دد زگ  ظهار ریش  ز ورود کاال در ساماده رنجره و حد تجارت فر مرزگ، صاحبان کاال و تجار و ورک  ماگ حمل و دقل  -

 آلن  یهر ن خهودرو، سهایاا و چنهد وهرک        .ر  در ساماده  ظهار کننهد می تو دند ریش  ز ورود کاال به کشور، متمووه ماگ خود 

وایسوه  س  که  ین اابلی   ز طری   تا  بازرتادی تبلیغ وود . فوالدگ مثل فوالد مبارکه  صگهان  ز  ین اابلی   سوگاده می کنند

 . زیر  در کامش  یسوایی و زمان ترخیص بسیار مؤثر  س 

ر   ز وناسائی و ثب  در ساماده می تو دیم تسهیالت خاصهی  . اائل وده  یم( AEO) اوصادگ مجاز تسهیالتی ر  بر گ فعاالن  -

 ز جمله رکیرش تضمین بادهی یهساوه، تسریع در ترخیص و رسیدتی ماگ خارج  ز دوب ، ترخیص دسیه با مدت زمان بیشور و 

 (ورح کامل در تز رش ریوس ).تسهیالتی ر  که اادون به ما  جازه د ده بر گ قدها وتاظ می کنیم

 مهان  ظهار  رز ممر ه مسافر در ساماده رنجره و حد تجارت فر مرزگ فر مم وده و مسافر ن می تو دند دسب  به ثب   طالعهات   -

 .،  ین  طالعات بر گ بادک ملی مسوقر در فرودتاه ما  رسال می ووددر ساماده  اد   دمایند

 روبرو بوددد ضمادونامه ماگ بادهی بود که بر گ مر کاالیی باید بهه دفعهات بهه بادهک مر جعهه     یهی  ز مشهالتی که تجار با قن  -

می کردددبر گ رفع  ین دقیصه یک ضمادونامه تجمیعی تعری  کردیم، یک مرحله در  بود گ سال  ین ضمادونامه ر   ر ئه می دمند 

 .رد دده می وودو به مرور  ز  ظهاردامه ما کسر می وود و به  ظهاردامه ما بازت

ار دسورسهی ر حوهی ر  بهه قمه     ،که ضمن  فز یش سرع  بیمه ما بود ن ز کارماگ خوبی که  مسال  دجا  ترف ،  وهورودیهی ود -

 .کردیم یجاد 

در مدیری  وجسویک  مهان مشامده مواعی  کامیون  ز زمادی که  ز رایاده حرکه  مهی کنهد درمروتظهه  ز ورود تها خهروج و        -

مها و تعیهین   اابلی ، دسورسی به  طالعهات  دبار یهی  ز فو ید  ین . و  دبار اابلی  ردیابی رید  کرده  س  بارتیرگ، مر حل توزین

 .می باود گ بصورت وتظهموجودگ مر کاال در مر  دبار 

 وهین منطقهه قز د  فعالً منطقهه قز د  رودهد بهه عنهو ن  و    . در بتث مناط  قز د مشهل د ریم و درورودگ مناط  قز د مسوقر دیسویم -

 کشور به رنجره تجارت فر مرزگ موصل وده و بر سا  بردامه ریزگ ماگ به عمل قمده در تها  بعهدگ  یهن سهاماده در منطقهه      



 

 

 .قز د  ر  عملیاتی خو مد ود 

 :خانم باقری پورسرکار 

ما عالوه بهر  : مدیرکل متور  دفور سیسومهاگ تمر  جمهورگ  سالمی  یر ن در  د مه سخنان جنا  قااگ دکور عسیرگ  فزوددد  -

در سهطح منطقهه  گ بتهث درو زه    . ر ه  دد زگ رنجره و حد در سطح ملی، در سطح منطقه و بین  ومللی دیز  اد ماتی  دجا  د دیم

العات با تمرکات کشورماگ ممسایه  ز جمله قذربایجان و ترکیه ر  به خهوبی بهه  دجها     مشور  منطقه مطرح بوده که تبادل  ط

درمورد  رمنسهوان  . با روسیه و  فغادسوان تبادل  طالعات ر   دجا  د ده که در قینده عملیاتی خو مدود رساددیم و بطور قزمایشی

 .تگامم دامه  مضاء کردیم

درتکووه بها کاغهک دیهاز بهه یهک تهییدیهه  ز       . یر در تمر  کاغکگ تووید دمی ووددر  ین ر سوا ررو ده کاغکگ حکف ود و دی  -

اد ممر ه قن ضمیمه و  رسال می ود، بنابر ین مجبهور بهودیم سیسهومی در  خویهار     سگارت کشور مقابل دیز مورد دیاز بود که  سن

در  ین ر سوا در رنجره و حد بخشی ر   یجاد کهردیم کهه    .ر   دجا  بدمد سوعال   وظیگه ترفون کشور مقابل ار ر بدمیم که بوو دد

 .بصورت  وهورودیهی، کشور مقابل بوو دد  سوعال  ررو ده ر   دجا  بدمد

 یههی  ر ئهه تسههیالت در حهوزه تجهارت و زدجیهره و چرخهه تجهارت و        : مدف موضهاد  سه    5 اد مات تمر  در ر سواگ   -

 بجز  جر گ سیسوم ماگ مهادیزه و بهارتیرگ تجهیز ت ریشرفوه بهر گ تمهر    دو   عمال کنورل ما بصورت ممزمان، که  ین دو

 با مقدور ت و ظرفی   دسادی موجود  مهاداکیر دبود و  یهن یههی  ز  وز مهاتی  سه  کهه طبه   سهوادد ردماگ بهین  ومللهی دیهز           

 .باید رعای  می ود

ل ود؛ درحقیق  با ر ه  دد زگ ساماده مدیری  ریسهک  با ر ه  دد زگ و  سوقر ر تمر   وهورودیک دسواوردماگ بسیرخوبی حاص  -

مایی که روگ ررودهده مهاگ    بر سا  بررسی .موومند و  عمال واخص ما، تو دسویم  ین  عوماد ر  به صاحبان کاال د ووه باویم

، در تکوهوه  کنیم صاحبان کاال د ریم قدها ر  به مسیرمایی با کنورل ماگ سیسومی مد ی  می ررد خ  ماگ ابلیسو ب  ماویاتی و 

  فز یش بهدمیم % 22به بیش  زبا  سوگاده  ز ساماده ما بوده که تو دسویم % 31و سیسوم ماگ کنوروی  سنادگ % 5مسیر سبز فقط در 

 وبوه  ین بد ن معنا دیس  که کنورل  دجا  دمهی وهود، بصهورت ر دهدو       .که  ین خود یک  اد   در ر سواگ تسهیل تجارت  س 

 . ظهاردامه ما  دوخا  می وودد و به مسیر ارمز می رودد و بصورت تصادفی کنورل  دجا  می تیرد

دیهز   تما   ین  اد مات بر سا  بدس  قوردن بادک عظیمی  ز  طالعات  دجا  ترفوه که طب  تهییدیه سازمادهاگ دظهارتی کشهور    -

مورد دیاز صهاحبان کهاال  ز    قز د  طالعات و  دوشار در ر سواگ  دجا  تهاوی  ما در حوزه  اوصاد مقاوموی مبنی بر دسورسی. باود



 

 

  .ررتال تمر  در  خویار عمو  ار ر ترفوه  س   ز طری  ساماده رنجره و حد  ین بادک  طالعات، جه  قمار و  راا  

روز در رویهه   3روز بهه   56تیرگ ساماده ما، مهندسی مجدد فرقیندما باعث وده زمان تهرخیص  ز  با توجه به توضیتات، بهار  -

و به متض  ینهه کهامیون  ز در    رید  کندتقلیل صادر ت و در روگ تر دزی  به وتظه روز به یک روز در رویه  7و رد ت و  ز 

 گ روز بر 42یش  ز  ین با مهاتباتی که  دجا  می ترف  طور  توماتیک تسویه  دجا  می دمد که رخروج خارج می وود سیسوم ب

بر سا   سوادد ردماگ بادک جهادی مریک روز معطلی در تمر  . تسویه تر دزی  زمان دیاز د و  که  آلن بصورت برخط  س 

جوئی  اوصادگ در مز ر میلیارد تومان صرفه  33یک درصد به  رزش کاال  ضافه می کند که به  ین ترتیب با کامش زمان باوغ بر 

 .سال تکووه حاصل وده  س 

تعد دگ  ز سعی وده  س  که  سناد ر  تا جایی که ممهن  س  مهادیزه کرده و  ز دریاف   سهن  سناد خودد رگ کنیم ووی منوز  -

ر   ز منشاء تووید، مادنهد کارخادهه مها و     تکنیم که در بردامه قینده بنا د ریم  ین  طالعا می  سناد ر  باید بصورت  سهن دریاف 

فعهال  طالعهات    در  ین ر سهوا حهل وهود،    کاال تک رگ بتث  رزش تاورک  مایی که بصورت بین  ومللی مسوند دریاف  کنیم 

 .مرسووه ماگ دگوی ر  بصورت  وهورودیک دریاف  می کنیم

 .یابد فر یش % 61حقو  وصووی به بیش  ز میز ن  ین  اد مات در سال تکووه باعث وده علیرغم کامش و رد ت ،  -

 :جناب آقای دکتر عسگری

میلیارد دالر و  45سال تکووه دزدیک به : در تهمیل تز رش خادم باارگ رور  فزوددد دماینده متور  وزیر و رئی  تمر   یر ن  -

ده مز ر و صد میلیارد تومان وصول ماویهات  . تایی مجده مز رو صد میلیارد تومان حقو  ورودگ وصول کردیم 8طبقات تعرفه 

ک به سه مز رو سیصد میلیارد تومان دیز معافی  دزدی. بر  رزش  فزوده د وویم و مز رو سیصد میلیارد تومان عو رض دریاف  ود

بها   15و  11در صهورتیهه در سهال    مز رمیلیارد تومان بوده  سه   36تا  32حجم عملیات ما با  ین سیسوم تقریباً حدود . د دیم

کنوهرل مهاگ   وص  میلیارد دالر و رد ت کل عملیات ما مش  مز رو رادصد میلیارد تومان بود و  ین  فز یش بخاطر  عمال  یهن  

 .سیسومی بوده  س 

 :سرکار خانم باقری پور 

س  یهی  ز وظائ  تمر  برار رگ تسهیل تجارت  : مدیرکل متور  دفور سیسومهاگ تمر  در  د مه تز رش خود بیان د ووند  -

رش در بر سها  قخهرین تهز    . که  سوگاده  ز سیسوم ما تالش بر گ کنورل ما بصورت سیسومی در حد ال زمان ممهن می باود

درصد و  3درصد و  ز وتاظ مزینه  13د وویم و  ز جه  زمان صادر ت  صعودرتبه  4در واخص تجارت فر مرزگ  5218سال 



 

 

 ز جه  مزینه در و رد ت روهدگ دد وهویم کهه  یهن موضهوع      رود د وویم ووی دسب  به سال تکووه درصد  11زمان و رد ت 

ریچیدتی او دین،  سوگاده  ز مجوزماگ تههر رگ یهک    میسر دیس  میر ینهه مطلو  سازمان دبوده و درصدد بهبود مسویم و  ین

 .کامش رید  کند ( سوعال  می وود مخول  سازمان 3 ز یک کاال : مثالبر گ )مجوز خاص 

د ر  ما کمورین مزینه ر  در  ین چرخه د ریم و حوی فرقینه  که با بادک جهادی د وویم تقریباًبا توجه به جلسات ویدیو کنگر دسی   -

  . حمل یهسره و کامش زمان بوو دیم حد ال مزینه ر  به صاحب کاال تتمیل کنیم طورگ دیدیم که با

( CROS)و با  سوگاده  ز تجهیز ت کنوروی که ساماده  دجا  می دمد  ما در بتث کشگیات مو د مخدر بودهیهی  ز موفقی  ماگ   -

  مویازگ که  رزیابی سازمان جهادی تمهر   ز مها د وهوه   .  ول ر  کسب کنیمو  سوگاده  ز سیهاگ مو د یا  در  ین زمینه جاییاه 

تمرکات ددیا به عنو ن یک دموده برتر جههادی   دسب  به ،تو دسویم در ترخیص بدون کاغک، کارونا  مجازگ و مدیری  ریسک

  .و  دوقال د دش  دجا  د دیمدموده و در سمینارماگ مخولگی ورک   معرفی وویم

 :یمهندس خوانسارجناب آقای 

یهی  ز  دوخابات خهو  مهدیری  کشهور    : تگوندرئی  متور   تا  تهر ن ضمن تشهر  ز قااگ دکور عسیرگ و ممهار ن  یشان   -

بسهیار  ممههارگ  ی کامل به مسائل تمرکی و سعه صدر، با بخهش خصوصهی    دوخا  قااگ دکور عسیرگ بود که  دصافاً با قونائ

 صلی در تعیین رتبه  یر ن در واخص ماگ بین  ومللی بتث تمهر   سه  کهه مرچقهدر     یهی  ز واخص ماگ . خوبی ر  د ردد

 .خو مد بودتر سریعور بوو دیم ترخیص کنیم، مؤثر

  :مقیمی سرکار خانم دکتر

 تبریهک  بوهد  بهه خودمهان    : ضمن عرض خیر مقد  به قااگ دکور عسهیرگ بیهان د وهوند   عضو متور  میئ  رئیسه  تا  تهر ن   -

می تویم که جنا  قااگ دکور عسیرگ ر  در ریاس  تمر  د ریم ضمن  ینهه  یشان یهی  ز  عضاء میئ  دمایندتان  تا  تهر ن 

سال در صنع  حمل و دقل فعاوی  می دمایم جاگ  میهدو رگ  سه  کهه تمهر       32من به عنو ن فردگ که بیش  ز  .دیز مسوند

  .رکات برتر بین  ومملی دزدیهور می وودور یط بهورگ ر  رید  کرده  س  و به تم

 : یشان در د مه مو ردگ ر   ز سوگ تشهل ماگ صنگی به ورح زیر مطرح دموددد  -

مشهالت  که باعث EPLاادون  مور تمرکی و قئین دامه و بخشنامه ماگ صادره در تمر  و سیسوم  تنااضات موجود فی مابین  -

 .عدیده و فساد وده  س 

ماه فرجه د ده می وهود بهر گ کسهر یها      3 که( اادون  مور تمرکی 124ماده )در مبد ء حمل جامادده مادند  کاالگ کسر تخلیه که -



 

 

بعهدگ درسهد، کلیهه     و دقل تیک تسویه زده دمی وود، تا کاالگ کسرگ با وسایل حمل ضافه درصورتیهه متمووه تروراژ باود، 

در  تیک تسویه دخورد ابض  دبار صادر دمی وود و بعل  تر کم کار مهم تا زمادی که کارده تیر  .کاالماگ دییر بال  اد   می مادد

 اهبض  دبهار فهورگ درخو سه  وهود  عهد دگ        دیاز د رد و درصهورتیهه ماز د زمان د یره کارده تیر تامی  واات دو سه روز مم 

  .ررد خ  کنیمبین رادزده مز ر تومان تا بیس  مز ر تومان بر گ مر تاوی به مسئول  دبارماگ عمومی باید 

  تر متمووه کارتن باود و بایسوی توسط کارتر تخلیهه وهود  ز یهک میلیهون ریهال تها سهه میلیهون ریهال  دبارمهاگ عمهومی             -

ورک  حمل و دقل دمی دمد ووی در زمان تهرخیص، کلیهه مزینهه مهاگ     دریاف  می کند و میچ ابض رسیدگ مم به ما بعنو ن 

 .صادره مجدد ً  ز صاحبان کاال دیز دریاف  می وودتخلیه و بارتیرگ با صورتتسابهاگ 

 رزیابی کاال در مقصد بر گ کاالئی که ورک  حمل و دقل به تمر  و رد دموده  ز دظر ما معنایی دد رد زیر   رزیها  بها مزینهه      -

 .صرفنظر مم می کندمایی که دریاف  میهند  رزیابی ر  تاماً 

 وجه بابه  و رد کهردن بهه سیسهوم دریافه       باوند مزینه  گ باوغ بر سیصد مز ر ریالکامیون مایی که دو یا سه مقصده می  ز   -

 ز مبد أ کلیه مشخصات متمووه ما و مقاصد تمرکی در سیسوم و رد می وود که  ین مزینه مهاز د   TRIPED می وود درحاویهه

 .و  خک  ین مو رد  ز دظر ما جایز دیس 

در ر بطه با  صالح دا  تیردده کاال که ره   ز   ، ریش  ظهارگ  وهورودیهی دیده دشدهمقئین دامه در سیسو 42تبصره یک ذیل ماده  -

 .غیراابل  صالح می باود تخلیه ظرف سه روز کارگ باید باود و با توجه به صدور کوتاژ در مرز ورودگ

عمالً و رد تمر  وده تهامی   بر گ کنوینرمایی که تر دزیوی مسوند و  ز مبد ء بنادر به تمر  تهر ن و یا غر  که با رلمپ ساوم  -

که برخالف سیسوم حمل و دقل بین  ومللی بوده و ممادطور که فرمودید ما بهه کنو دسهیون     واات تودل زده و  رزیابی می وودد

یون تیر که  تر ار ر  س  مرکد    ز  ین کاالما در مرزماگ کشورمایی که رد می وودد  ین  تگا  ی و بسوه مسویم مول کنو دسمای

و مدد و  و مم مسئووی  ماگ بعدگ مثهل کسهرگ و دسهوخوردتی    بعهده خدیز مزینه زمادی  ،عالوه بر مزینه و خسارت بیافود

بعنو ن یک بسهوه قکبنهد تلقهی     بر گ ما مشهل ز  می وود که  ز وتاظ اادون  مور تمرکی بسوه درون کادوینر کاال  تر  تگا  بیافود

وده و چون توسط دماینده ورک  حمل و دقل رلمپ قن باید وهسوه وود مسئووی  قن بعهده ورک  حمل و دقهل خو مهدبود   

 . 18بر سا  تبصره یک ذیل ماده 

. بصورت کامل  جر  دمی وودات عمالً در تمرکو ملت  وده ووی ر  رکیرفوه  س   TIRنو دسیون ار رد د ک 1322 یر ن  ز سال   -

و  (ویزی   رزیا  باب  مرکد    ز  ین  رزیابی ما یک میلیهون ریهال  سه    )ما در مرز بازوده و  رزیابی می تردد  نوکلیه کامی



 

 

ویمیایی حوی به قزمایشیاه  رسال می وودد که ممهن  س  کاالگ د خل متگظه بر گ مشامده زیرورو وده و متمووه ماگ مو د 

 . و حد ال یک تا دو میلیون ریال باب  قن دریاف  می وود و کامیون معطل بمادد طول بهشد تا رنج روز تاماً

 ز تمرکات ررو ده وده و در خالل مدت حمل ممهن  س  مشههالتی بهر یش رهیش بیایهد کهه       کاالماگ صادر تی که در یهی  -

 .موهسگاده  تر تروراژ باود تما  کاالماگ دییر صاحبان کاال که ممر ه قن متمووه بوده مووا  می وود

ثرتک ر  س  و مها بعنهو ن یهک    و مم خرده مزینه مایی که ترفوه می وود در ایم  تما  وده کاال  با توجه به  ینهه؛ مم زمان   -

موووی و  مادود ر در بخش حمل و دقل دمی تو دیم کارمایمان ر  بصورت کامل  دجا  بدمیم با تما  مهو ردگ کهه در  یهن جلسهه     

 .فرمودید بازمم سهوه مایی در کار وجود د رد

،  ینجادب چندین مورد بر گ بازدید رقبادمسوقر در تمر  مهدر مورد بازدید عزیز ن درجلسه  ز ساماده سیسوم ماگ  وهورودیهی   -

و مر حهل تر دزیه  و    و اعاً تمر  ممهارگ کردهبا د دشجویان سازمان مدیری  صنعوی مر جعه دمود ، حوی کارماگ تمرکی و 

و  رتباط بهین   بوده و  رتباط بین مبد ء و مقصد DOWNحمل ر  بصورت سیسومی دشان د ددد ووی بسیارگ  ز  واات سیسوم ما

ما عمالً مووا   س  و  ین تهثیر تک ر  س  در زمادی که مها مهی خهو میم کهارگ ر       ،  رتباط بین رنجره و حددوتا تمر  خاده

 دجا  بدمیم و ممهن  س  دو یا سه روز بین دو مجموعه تمر  یا تمر  با یهی  ز سازمادهاگ خود در د خل وهر تههر ن بهه   

 . ین ما مو ردگ بود که با توجه به او دین و مقرر ت  میدو ر  اد  بهورگ برد ریم.  یجاد وودمشهل برخورد کند و توا  

  :محمد الهوتیجناب آقای 

و ذکر  ین دهوهه  رئی  متور  کنگدر سیون صادر ت  یر ن ضمن تشهر  ز حضور ریاس  متور  تمر  جمهورگ  سالمی  یر ن   -

رجوع بوده  دد و  تر مشههل   درمر زمان راسخیوگ مشهالت  ربا  یا تلگنی ه  ز طری  مر جعه حضورگ وچکه  یشان ممیشه 

و ممچنین  ز رمنمودماگ  یشان در بتث صهادر ت  تشههر    اادودی وجود دد ووه در کوتامورین زمان ممهن برطرف وده  س 

 :کردددمشهالتی به ورح زیر مطرح و در  د مه جلسه ویژه دموده 

رئی  متور  کنگدر سیون صادر ت دیز با  واره به اطعی موردگ سیسوم قن الین که باعث می وود در زمهان  ظههار و در زمهان      -

در جلسهاتی کهه در   : فرقیند ترخیص کاال  ز تمر ، صادرکننده کاال و یا و ردکننده با مشهالت جدگ مو جه وود بیهان د وهوند  

کردیم و ار ر بر ین بود که سیسوم قف الین مم اابلیه   جهر  د وهوه باوهد و در     تمر  تشهیل وده بود  ین موضوع ر  مطرح 

 ین مسئله  .تا سرع  کار رایین دیایدو زمان دیز  زدس  درود زمادهایی که سیسوم اطع  س  کار  ز طری  قف الین  د مه رید  کند 

 سیسوم ادیم ر  ترجیح می دمنهد وهک   میهدو ریم کهه  یهن مشههالت موجهود        کماکان باعث دیر دی صادرکنندتان وده و بعضاً



 

 

برطرف وده تا برقیندکار بطور کامل و و ضح دشان د ده وود و  ین ضع  ماگ داچیز باعث دشود که کل موضوع مورد سهؤ ل   

 .و اع تردد

اال بود بهر گ صهادرکننده  گ کهه در    یهی  ز کارماگ خوبی ر  که تمر  در بتث صادر ت  دجا  د ده،  دوخا  تمر  خروج ک  -

و  خوالفاتی کهه برسهر وزن در زمهان     هتوزین ر  بشدت کامش د د  مر مشهالت نیهی  ز  سوان ما فعاوی  و تووید می کند و  ی

گ  سوان تهر ن طهرح   وهاوی که به دظر ما بارما در وور گ تگویو ظهار و در زمان خروج کاال بوجود می قمد ر  کامش د د ووی 

وده، عد   مهان تمیزد دن  سوان تووید کاالما  س  و مبد ء تووید مشخص دیس  و موهسگاده علیرغم ممه مصوبات وور  و تهیید 

تمر  تاکنون  جر یی دشده و  ین خود  ظهارگ در  ظهاردامه منوز  دجا  دیرفوه، خو مش ما  ینس  که با توجه به مصوبه  گ که 

امه  گ که  خیر ً وور گ تگویوگ  سوان به منظور ریییرگ  رسال دموده دسوور بگرمائید  ین  مر د رد و مو فق  تمر  و ممچنین د

 .تسریع تردد

 مهروزه عمهالً ورود   . دهوه بعدگ که بنظر می رسد می تو دد در بتث  ووغال و صادر ت کمک کند، تسهیل ورود موا   سه    -

 رزش % 122ضمادونامه مایی که درخو س  می وود تقریبهاً معهادل   . ماگ کوچک و مووسط  مهان رکیر دیس بر گ و حد موا 

در مورد کیل مصرف که  وبوه در حیطه  خویار ت تمر  دیس  ووی او دین دییر در وز رت صنع ، معدن و تجهارت  . کاال  س 

 .وجود دد ردوا  ورود م مهان  سوگاده  ز د کنند و عمالً رو وز رت جهاد کشاورزگ باعث می وود با تمر  به مشهل برخو

بادههها  ابهول    صندو  ضماد  صادر ت بعنو ن صندوای که بر گ بادهها ضمادوش مورد رکیرش  س  تعری  وهده درحاویههه    -

 دمی کنند و علیرغم قدهه صهندو  ضهماد  صهادر ت بارمها  عهال  قمهادتی کهرده  سه  ووهی تمهر   یهن ضهمادونامه مهار               

تمر  ضمادونامه ماگ بیمه ر  دیز باکیرد یعنی  تر ورکوهاگ بیمه تضهمین کرددهد و   که حوی ریشنهاد می وود  .رکیرش دمی کند

 درایمه  ا باعهث کهامش مزینهه مه     مهم کهبوو دیم  ز  ین  بز ر تا ع وود اریسک تمر  ر  رووش د ددد مورد رکیرش تمر  و

 .بهره ببریم  یجاد  ووغال و  فز یش صادر ت می وود، بر گ تما  وده 

و وکاوونامهه حوهی بهر گ کارمنهد قن بنیهاه      بر گ کارتهاگ حقیقی حضور صاحب کاال بر گ مر بار  ظهار در تمر   وز    سه     -

رکیرفوه دمی وود  وبوه تمر  ممهارگ می کند و در خیلی  ز مو رد  ز تبصره مایی که می تو دسوه  سوگاده  و ممادعه     اوصادگ

 حب کاال ر  مجبور به حضور کرده  س  ووی در بعضی  ز تمرکات  ین  تگا  مهی  فوهد  و کمور صابعمل قورد ووی چنین دهرده 

 .وبنظر می رسد کارمندگ که بر یش بیمه ررد خ  می وود و توسط بنیاه معرفی می تردد تمرکات باکیردد

 



 

 

 :سرکار خانم خزاعی

 ر ئه وده و  اد مات خو   دجا  وده مسائلی ز تز رش معاون متور  بررسی ماگ  اوصادگ  تا  بازرتادی تهر ن ضمن تقدیر    -

 :ر  به ورح زیر مطرح دموددد

قغاز کرد که یهی  ز واخص ماگ قن تجارت فر مرزگ  تتقیقاتی ر  BUSINESS DOINGا ب تا   یر ن  ز  و یل سال در ر بطه   -

بود و کار بررسی قن به  تا  تهر ن متول ود و توسط معاود  بررسی ماگ  اوصادگ  تا  تهر ن مورد بررسی اهر ر ترفه  کهه    

 .ویار تمر  دیز ار رترف در  خ ین تز رش .مشهالتی  حصاء ود و ر مهارمایی دیز ریشنهاد تردید ،طی  دجا  قن

ممادطور که بیان ود مدف تمر  ساده سازگ و وگاف سازگ رویه ما می باود که ریشنهاد می کنم تسهیل تجارت دیهز جهزو     -

تجارت فر مرزگ مم  مویهاز و    مد ف تمر  ار ر تیرد زیر  دویجه  ین  اد مات باید منجر وود به  ینهه حد ال در واخص ماگ

 عهال  دشهده چهون برخهی  ز      5217 وبوه رتبه مونهاظر در سهال   ) 166رتبه  5218باتوجه به تز رش سال . رتبه ما بهبود رید  کند

 172و دباید با رتبه   س  162 رتبه و اعی که  تر رتبه  یر ن ر   سوخر ج کنیم (مودوووژگ ماگ قن بصورت جزئی تغییر رید  کرده

و  81/23تضعی  رید  کردیم و فاصله ما  ز وهاخص ریشهرو    یعنی ما یک رتبه مم. رتبه ریشرف  د وویم 4مقایسه کنیم و بیییم 

 روز مهی وهود    1ساع   س  که مجموع قن حهدود   152ساع  و بر گ  دطبا   سنادگ  121زمان  دطبا  مرزگ بر گ صادر ت 

 می باوهد وهک  دیهاز بهه وناسهائی مو دهع ضهرورگ       ( روز به یک روز 7یص  ز کامش زمان ترخ)که به مر تب بیشور  ز یک روز 

 .بنظر میرسد

به دفعهات  طی دفعاتی که  ینجادب مبادرت به ررکردن  طالعات  ز طری   ین رنجره و حد دمود  موهسگاده به عل  اطعی سیسوم   -

 .دیز ورود  طالعات دمایدریشنهاد می وود سیسوم بصورت قف الین ممادیوده که با مشهل روبرو ود  که 

. سازمادهاگ ذیربط ممهارگ الز  با  ین رنجره و حد ر  دد ردد و  سوعال  مایی که درخو س  می وود به مواع  دجا  دمی دمنهد   -

ضمن  ینهه تعدد مجوزما  ز کلیه سازمادها خود یهی  ز مشهالت کشور  س  که ار ر بوده تجهارت کشهور بر سها   دطبها  و     

  . دجا  وودتهیید  سناد 

 علیهرغم بهاال بهودن   : بهر گ مثهال  . ابل  ز برار رگ  رتباط سیسومی با کشورما  سوگاده  ز تجار  قدها ضرورگ بنظهر مهی رسهد     -

 بهدویل  ینههه زمادههاگ  دطبها  ر  کهامش د ده  سه  رتبهه بهوهرگ        مزینه ماگ ترکیه در بخش  دطبا  مرزگ و  دطبا   سهنادگ،  

 . ز ما د ردد

 .مدر  الز   س  4بسیار زیاد  س  که در خیلی  ز کشورماگ ریشرفوه فقط بر گ صادر ت و و رد ت  مورد دیاز مد ر تعد د   -

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_enIR708IR714&q=DOING+BUSINESS&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjn7sv8ndDZAhUDVSwKHR9TAHwQkeECCCQoAA


 

 

تجارت ر   ز  بود  تا  دوها  دجا  دمند تا ببینیم  ین یک روز و سه روز تا چهه   رریشنهاد می وود ترومی تعیین وودد تا فرقیند کا  -

 .حد میسر بوده  س 

  ریشنهاد می وود  بود گ مرماه یها  سبر گ کسب  طالعات قمار مامیاده، دسورسی به ساماده  دوشار قز د  طالعات بسیار مشهل    -

زمادی که قمار جمعبندگ و تز رش می وود، تمر  در سای  بصورت خبر و با  تصال به وینک، در سهوو  دسورسهی بهه قمهار    

 . تدبیرگ بیاددیشند

 :جفی منشجناب آقای مهندس ن

 با  واره به زمان طهوالدی  سهورد د رهول درخو سه  تسهریع در برتشه  رهول        رئی  متور  کمیسیون کسب و کار  تا  تهر ن  -

 .ر  د ووند

 یشان ضمن تقدیر  ز جلوتیرگ فساد باروش جدید، ریشنهاد د ددد که بررسی وود قیا  مهان و روادسیل فساد در اسموهاگ دییر   -

 دیز وجود د رد؟

 :آقای مهندس خوانساریجناب 

جنا  قااگ : بیان د ووند میروجاعیان معاون متور  دبیر متور  وور گ تگویو با  واره به جلسه روز ونبه با حضور جنا  قااگ  -

 تا  بازرتادی جلسهات مشهورکی ر    وز رت  اوصاد و د ر یی ر  موظ  کرده  س  که با معاون متور  مربوطه  ز  ،دکور کرباسیان

وک  جنا  قااگ دکور عسیرگ می تو دهد  ز  یهن    ،درجه  رفع مو دعی که برسر ر ه کل تجارت ار ر د رد بررسی و برطرف کنیم

 بهره برد رگ کرده و مو دعی ر  که  ز جادب دسویاه ما وجود د رد مشهخص و جهه  تسهریع در رفهع قدهها بهه دووه        مواعی  

 .متور   رسال دمایند

 :جناب آقای دکتر عسگری

بها حضهور   در مگوه قتهی  ه  گ ریشنهاد تشهیل جلس درخصوص بررسی و رفع مشهالت حمل و دقل رئی  متور  تمر   یر ن -

 .خود مطرح دمودددذینگعان و مسئووین  دبارماگ عمومی ر  در دفور 

  مو ردگ ر  کهه  در مورد تنااضات بین اادون و قئین دامه ما در زمان ریاس  وا  تمر  به دوو   رسال ود و  کنون در مجل -

 .خودمان  حسا  کردیم در اادون مشهل ساز  س  در صدد  صالح می باویم

به سرکار خادم باارگ رور درخصوص اطعی سیسوم و ریییرگ تعبیه باکسی در  ظهاردامهه بهر گ وناسهائی مبهادگ صهادر ت و        -

 .دسوور ت الز  ر  صادر فرموددد و ممچنین درمورد وینک دسورسی قسان به قمار مامیاده، سیسومی کردن  ین موضوع،



 

 

درخصوص تسهیل ورود موا ، در اادون رفع مو دع تووید ما موظ  به ترفون حقو  ورودگ مسویم،  بود  در اهادون دوسهازگ     -

صنایع  ین حقو  دو بر بر حقو  ورودگ بود که بعد در اادون رفع مو دع تووید معادل حقو  ورودگ تعیین ود  وک  مطاب  اادون 

 .جوز دریاف  کمور  ز قن ر  دد ریمما م

در اادون رفع مو دع تووید به ما  جازه د ده که بیمه دامه یا  ور   بهاد ر دییر ر  باکیریم و سعی ما بر ینس  که در بتث حمایوی   -

 ور   دییرگ مم مادند  ور   ارضه و  عالوه بر ضمادونامه بادهی  زبوو دیم که در  ول فروردین مرسال  عال  می کنیم، سال قینده 

 در مهورد صهندو  ضهماد     .و سایر  ور   بهاد ر مم باب  حقو  ورودگ و یا حوی ترخیص اطعی کاال وصول کنهیم بیمه دامه 

 .دیز به ممین دتو  عمال تردد 

دیاز باود  صور دمی کنم حوماًدرمورد حضور صاحب کارت حقیقی با توجه به  ینهه می تو ن  ز طری  ساماده کار ر   دجا  د د ت  -

 .مر جعه دماید حضور ً

میز ن زمادی  س  که مهر سهازمان در  دجها  تشهریگات      متاسبهبتث مهمی که در رنجره و حد درصدد ریییرگ قن می باویم،   -

 .و قن ر  به مسئوالن سازمادها  عال  میهنیم توا   یجاد می کند

 .می باود فهرس  عدوبندگسند وامل  ظهاردامه، فاکوور و  3در مورد تعد د  سناد مورد دیاز صادر ت فقط دیاز به  ر ئه  -

 میلیهارد تومهان  عوبهار بهر گ  سهورد د دردظهر ترفوهه وهده کهه تها           42درخصوص  سورد د، به  سهوادها تگهویض وهده  سه         -

تر در تهر ن در سواد مشهلی وجود د رد  عال  بگرمایید در حوزه صادر ت  س  یا میلیارد تومان  سورد د  دجا  ترفوه و  122 آلن 

 .ماوی تا بررسی وود که  حوماالً در فرقیند ذیتسابی ار ر د رد

 . سورد د حقو  ورودگ قسان و سریع  س  ووی در مورد ماویات بر  رزش  فزوده به سخوی وجه مسورد می تردد  -

 



 

 

 :تهران شورای گفتگوی استانجلسه  میندوو  چهلمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

مقرر گردید اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای تحقق ایجاد اشتتاا   

نفر در سا  سهم استان تهران، جدی تر وارد این موضوع شوند  126222

و کمک کنند تا با استفاده از روش های طرح تکاپو، طرح کتارورزی و  

 طرح استاد شاگردی، این مهم به سرانجام مطلوب هدایت شود 

 

 * 

 استانداری

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره

 اتاق بازرگانی تهران

  اتاق اصناف اتاق تعاون

2 

مقرر گردید اتاق بازرگانی با برگزاری همایش های تخصصی برای رفت   

بحران یا کمبود آب در مدیریت بخش آب کمک نماید و در اینخصوص 

 .از تشکل های ذیربط برای اجرای صحصح این مدیریت کمک بگیرد

 

* * 
کمیسیون )اتاق بازرگانی تهران 

 (کشاورزی، آب و صنای  غذائی

3 

از اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی درخواست شد تا برای احیتاء  

و اصالح ساختار حمل و نقل از محل صرفه جوئی حامل های انرژی از 

 .طریق تشکل های ذیربط دولت را در اجرای این مهم یاری کنند

 

* * 
 استانداری 

بازرگانی تهراناتاق   

4 

مقرر گردید جهت احیاء بافت های فرسوده استان، اتاق بازرگانی تهتران  

از طریق همکاری تشکل های ساختمانی و انبوه سازان اقدام الزم مبذو  

 دارند
*  

 استانداری 

 اتاق بازرگانی تهران

5 
مقرر گردید استانداری با همکاری تنگاتنگ با اتاق بازرگتانی تهتران در   

 .اجرای طرحهای مهم بیش از پیش وقت بگذارند
* * 

 استانداری 

 اتاق بازرگانی تهران

6 

مدیریت پرداختت بتدهی هتای دولتت بته بختش خصوصتی از اهتم         

موضوعاتی است که باید در اسرع وقت باین مهم پرداخته تتا از چتالش   

 .های پیش رو جلوگیری شود

 

* * 

 استانداری

 استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 اتاق بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

7 

قیمت گذاری تکلیفی و تحکمی دولت ساختار تولید را به خطر خواهند 

انداخت و مشکالت موجود، تعطیلی کارخانجات را تسری  می کند لتذا  

 .باید دولت در این راستا بویژه تولید لبنیات تجدید نظر کند
* * 

 ستاد تنظیم بازار

 استانداری

8 

بختش خصوصتی درخصتوص متدیریت نتر، ارز،      علیرغم تأکیتدات  

متأسفانه تاکنون اقدام شایسته ای صورت نپذیرفته لذا از بانک مرکزی و 

مسئولین اقتصادی کشور درخواست اصالح روش های علمی و منطقتی  

 .نسبت به مدیریت نر، ارز را داریم

 

 بانک مرکزی  *

3 
و از بخش معدن با وض  عوارض یک درصد مخالفتت ختود را اعتالم    

 .دولت و مجلس تقاضا دارد این عوارض را حذف نمایند
*  

 اتاق بازرگانی تهران

 خانه معدن ایران

12 

مقرر گردید مشکالت مطروحه از سوی سرکار خانم مقیمی درخصتوص  

حمل و نقل کتباً برای سازمان گمرک جمهتوری استالمی ایتران جهتت     

گردیتد جلسته ای در   اصالح و رف  آن ارسا  گردد و بدین منظور مقرر 

هفته آینده در دفتر جناب آقای دکتر عسگری ریاست محترم گمترک در  

 خصوص مشکالت حمل و نقل با حضور ذینفعان برگزار گردد

 

* * 

 سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران

 اتاق بازرگانی تهران

11 

مقرر گردید موضوعات مطروحه از ستوی رئتیس محتترم کنفدراستیون     

برای سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت رف  و صادرات ایران 

 .اصالح ارسا  شود
* * 

 سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران

 کنفدراسیون صادرات ایران

12 

مقرر گردید نظریات سرکار خانم خزاعی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق 

بازرگانی تهران درخصوص کاهش رتبه فرامرزی تجارت کشور، قطعتی  

تدوین و بترای  ... کاهش تعدد مجوزها از سازمانهای مختلف و سیستم، 

 .سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران ارسا  گردد

* * 
معاونت بررسی های )اتاق بازرگانی تهران 

 اقتصادی



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

13 

درخصوص مبتداء صتادرات و شناستائی مبتادی صتادرات استتانی و       

اطالعتات  سیستمی کردن آن و قطعی سیستم و لینک دسترسی آسان بته  

آماری ماهیانه، دستور الزم از سوی ریاست محترم گمترک بته سترکار    

 خانم باقری پور داده شد

*  
 سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران

 و پیگیری اتاق بازرگانی تهران

14 

مقرر شد در اتاق بازرگانی تهران گروهی تعیین شوند و فرآیند تجتارت  

فعالیت های گمرکی را با توجه به را بررسی نمایند و روش های تسری  

 .وجود پنجره واحد احصاء و برای گمرک ارسا  نمایند
 اتاق بازرگانی تهران * *

15 

مقرر شد در ابتدای سا  آینده از سایت پنجره واحد تجتارت فرامترزی   

 .مستقر در فرودگاه مهرآباد بازدید بعمل آید

 

* * 
 سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران

 بازرگانی تهراناتاق 

16 

جناب آقای دکتر عسگری ریاست محتترم ستازمان گمترک جمهتوری     

اسالمی ایران قو  دادند بسیاری از مشکالت مطروحه درخصوص ورود 

را در بسته حمایتی سا  ... موقت، ضمانتنامه های صادره از سوی بیمه و 

 .برطرف نمایند 1337

* * 
 سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران

 

17 

مقرر شد جمعبندی مشکالت و موان  را توسط اتاق بازرگانی تهتران بتا   

حضور جناب آقای میرشجاعیان معاون محتترم امتور اقتصتادی وزارت    

امور اقتصادی و دارائی، تهیه و پس از هماهنگی بتا گمترک جمهتوری    

 .اسالمی ایران برای دولت محترم ارسا  دارند

 

* * 

 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 مان گمرک جمهوری اسالمی ایرانساز

 

 


