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 :سخنان پیش از دستور جلسه

 : جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران 

یسوالا   میالل با سوعالت پیوامبر  بمناسب  تبریک عرض ائی  متگرا یتا  بازافادی تهرین و لبیر شرای  فتگور  یسگان ضمن  -

تالش ها  و یز  آقا  حسن بیوی سرپرس  متگرا یسگاددیا  خیر مقدا فتگند حضرا جناب به (ع)و یماا جعتر صال  ( ص)

مقیمی به پاس مدت ایاس  بر یین شرای و حضرا منظم و پیویریده ییشان که یعگباا خاصوی بوه ییون    جناب آقا  مهندس 

 کرلدددسب  به تدیوا جلسات شرای  فتگور با لسگرا جلسات مؤثر یبریز یمیدویا   دمرلدد و و تشکر شرای بخشید تقدیر

آبان ماه آغاز شد و بنظر می اسد که حلقه متاصره یقگصوال    90یلیمه تتریم ها لا : ییشان لا یلیمه بیادات خرل یظهاا لیشگند -

، بسویاا  یز بنواههوا   یز سر  فعاالن یقگصال  به لس  موا میرسود   و با فزیاشاتی که لا یاتباط با فروش دت  تنوگر می شرل

 لچاا بترین شده یدد که لا یین ایبطه یا لاحال تعدیل دیرو هسگند و یا تعطیل شده یدد

. بسویاا مشوکل شوده   ... تبالالت بادکی بخصرص با کشراهایی که قبالً با آدها مریولیت کاا  لیشگیم مادند ترکیه، چین، کره و  -

لا یاتباط با مسولله موا ی لچواا     به برخی یز کشراها مجرز خرید دت  یز ییرین ای صالا کرله و ی با آویدسی که آمریکا یفرچه

 مبلو  بصورات  % 03 پرلیخو   تصمیم هند لا ایبطه با آدچه که یز ییرین به یین کشرا صالا می شرل مبنی بر. مشکالتی هسگیم

لا چند ماه آینده باید لامرال تر یود، صوالایت و    .ی یاز به عهده ییرین یس بشرط جابجای بصرات یراو% 03کاال و  ویالیت

 ویالیت هرشمندیده تر عمل کنیم تا یین بترین ای پش  سر بوذیایم

بعد یز درسان و جهش درخ یاز مشکالت : ائی  متگرا یتا  بازافادی تهرین لاخصرص برفش  یاز حاصل یز صالایت فتگند -

با همه مشکالتی که تتریم ها و یاز بری  کشرا ییجال . اقم زله شد که هنرز هم با آن مریجه هسگیم زیال  بری  یقگصال کشرا

همسوایوان موا   . لهویم  ءکرل فرص  هایی دیز لا کشرا ییجال شد که با یسگتاله یز یین فرص  ها می تریدیم صوالایت ای یاتقوا  

ی بگه با قیم  یاز  کوه   میلیاال لالا یس  22میلیاال لالا ویالیت لیادد و ی کل صالایت ما به یین کشراها حدول  133حدول 

بوا   .صالایت وجرل لیال برلیشوگه شورل  ییجال شده قطعاً صالایت ما می تریدد مرفق باشد و ی بشرطی که مریدعی که برسر ایه 

مشکالت و کند  کاا شده بطرایکه آخرین بخشونامه صوالاه   ماه صالایت لچاا  0-2طی ا  ضد و دقیض صدوا بخشنامه ه

 ا  یس  که یفر به آن پرلیخگه دشرل فرص  ها  صالایت یز لس  می اوللیای  مشکالت بسیا

ا آن اوبورو یسو    یکی یز مشکالتی کوه لو و  بو   : لبیر متگرا شرای  فتگور با یشااه به مصرف بی اویه سرخ  بیان لیشگند -

مشکل دقدینوی یس ؛ یز طرف لیور با ترجه به سرل  هری و زمسگان پیش او، مصرف بی اویه بنزین یکی یز عریمل مؤثر لا 

ییجال آ رلفی هریس  که لو   باید بری  مدیری  مصرف سرخ  سریعاً تصمیم فیر  کند و ما دیز تا حصرل دگیجه پیویر  

 می دماییم

فزیاشوی  : شاخص ها  کسب و کاا به تتکیک یسگادها ترسط وزیات یقگصال و لیاییی بیوان لیشوگند   یازیابیییشان با یشااه به  -



 

 

ترسط وزیات یقگصال و لیاییی منگشر شده یس  که لا معاود  یقگصال  یتا  تهرین مرال کااشناسی  بصرات چهاا جلد کگاب

یسگادهایی یس  که لا بسیاا  یز شاخص ها  کسوب و کواا یز    لا یین یازیابی مگأستاده یسگان تهرین یکی یز ،قریا فرفگه یس 

خربی برخرالیا دیس   ذی ضمن براسی شاخص هایی که وزیات یقگصال و لیاییی مرال یازیابی قریا لیله لا جلسه آینده  اتبه

 یم شرای  فتگور باید به لدبال پیدی کرلن ایهکااهایی بری  پیدی کرلن تنوناها و برطرف کرلن مشکالت باش

 :جناب آقای حسن بیگی

تور  و مویالل یمواا جع  ( ص) ضمن عرض تبریک و تهنی  به مناسب  واللت پیوامبر یسوالا   سرپرس  متگرا یسگاددیا  تهرین -

بیان  و بصیرت یماا ایحل که همد ی ای بین یهل سن  و شیعه بنا دمرلدد، با یشااه به اوز مهر واز  و هتگه وحدت (ع)صال  

  .بپرلیزیم و لاصدل افع مریدع بکرشیم باید با وفا  و همد ی به مشکالتدیز لا یین مقطع یز زمان  :لیشگند

سا ه ییشان تشوکر   23زحمات وظیته خرل می لیدم یز بریلا عزیزا جناب آقا  مهندس مقیمی بریسطه : ییشان لا یلیمه یفزولدد -

 .  بنمایم

لا یین مقطع حساس لو   و بخش خصرصی باید لا کناا همدیور توالش دمورله و لا جهو  افوع مشوکالتی کوه بخوش         -

لاجنگ فذشگه لشمن و هدف مشخص برل . کشرا لا شرییط جنگ یقگصال  قریا لیال .بکرشندخصرصی با آن اوبرو یس  

بنوا  لو و  و دظواا بور     . شدیم و جنگ بی صدی و مرلا مگرجه جنگ برلدد و ی لا یین مقطع ویال جنگ داخریسگه یقگصال 

یینس  که به مرلا یسگرسی ویال دشرل  ذی لا یین برهه باید به مرلا یمید لیل و بوه کموک بخوش خصرصوی سوربلند و پیوروز       

ما دیز بعنرین مجمرعه لو   آماله ییم تا لا جلسات سگال تسهیل و کاافروه یقگصال  یسگان لا حیطوه یخگیواایت    .خریهیم برل

خرشبخگاده با همد ی و وحدت لا سطح سرین سه قره و جلساتی که . فع آدها فاا برلیایمایسگان مریدع ای براسی و لا جه  

 حل یس  یز آن طریق افع فرللئل ای منعک  کنیم تا مشکالتی که قابل ابرفزیا می کنند باید مکاتباتی لیشگه باشیم و مس

 :جلسه مشروح مذاکرات

 :جناب آقای کریمی

و میوزین   به تتکیک فروهها  کاالیی یاز تخصیصی و میزین ثب  ستااش مدیر متگرا یلیاه صالایت بادک مرکز  لاخصرص -

  :دمرلدده فزیاشی به شرح زیر بیان یاز جذب شده لا بازیا ثادری

 29/39/17لا بخش کاالها  یساسی و لیاو تماا دیازها تأمین شد و علیرغم یینکه سیاسگها  یاز  لا لو مقطع  یز یبگدی  سال -

منابع یاز  خرل ای عرضه کرلدد بادک مرکز  % 70صالاکنندفان و بخصرص پگروشیمی ها که تغییریتی لیش ،  91/30/17و 

 17ماهوه سوال    7ا بازیا ثادریه حضرا لیشگه یس  لا حا یکه بقیه فروه ها مثول فورالل لا   ل دیز بر یساس وظایف قادردی خرل

لا دیما فروخگه و یز بادوک مرکوز    فقط میلیرن یراو  231تقریباً یک و دیم میلیاال یراو صالایت لیشگه و یز یین میزین حدول 



 

 

وضعی  فروهها  لیور حاکی یز یینس  که سهم آدها لا بازیا دواچیز یسو  و بوا     .میلیرن یراو منابع خریدیا  کرله یدد 223

 ذی بادک مرکز  دافزیر برله که منابع  متقق شده یس % 20ماهه لاآمد یاز  لیشگیم حدول  7ترجه به پیش بینی هایی که لا 

 خرلش ای به بازیا عرضه کند و یینکاا ای اوزیده دیز یدجاا می لهد

  کاالیی، فروه کاال  یساسی و فروهها  مجاز لوا طبق مقرایت ترسط بادوک مرکوز  یز طریوق منوابع     لاخصرص فروهها -

 بادک مرکز  و یازها  حاصل یز یاز صالاکنندفان تأمین یاز صرات فرفگه

بوین  دکگه حائز یهمی  یینس  که بادک مرکز  تماا تالش خرل ای مینماید تا ثبات برقریا شرل و هدف یصلی ییجوال دزلیکوی    -

 درخ حری ه ها  یاز  که لا دیما یدجاا می شرل با درخ یسکناس یس 

 03صوریفی   173صریفان ییرین برله؛ شبکه صریفی مجاز ای فعال کرلیم، یز اویکرل جدید بادک مرکز  تعامل سازدده با کادرن  -

 حگی یز هنگ کنگ تا آمریکا ای لیادد و لا لدیا با زیر ساخگها  قر  صریفی شبکه ها  فسگرله ی 

مثول خودماتی کوه بوه پگروشویمی هوا، فورالل  هوا و          تریسوگی و کواافزیاین حگوی لا صوالایت    شرکگها  یسگتاله یز ظرفی   -

 یس  لا لسگرا کاا قریا فرفگهصالاکنندفان بزاگ می لهند 

صالایت به چرخه یقگصال  یسو  کوه لا ییون    وظیته بادک مرکز  تسهیل صالایت و یمرا بادکی و بازفرلیددن یاز حاصل یز  -

، دده یی که لا فذشگه یز زمان یبالغ لسگرا ی عمل بری  ویالیت یاز یسگتاله کرله یدد، به ویالکننده لیور  یاز لیلیایسگا، بنواهها

 سپرله فذیا  کرله یدد و یا بدهی خرل ای پرلیخ  کرله یدد جزو تعهدیتشان متسرب و  تاظ می شرل

 :الهوتیمهندس جناب آقای 

  تأثیر یفزییش درخ یاز و تعدل بخشونامه هوا  صوالاه بوراو  صوالایت     ائی  متگرا کنتدایسیرن صالایت ییرین لاخصرص  -

 : بیان لیشگند

تنها جایی که یفزییش بی اویه درخ یاز می تریدس  فرص  ییجال کند صالایت برل که مگأستاده بد یل صودوا بخشونامه هوا      -

بطرایکه باعو  شود اشود     فرص  ها ای سرزیددیم و آدهم لا شرییط کنردی که کشرا دیازمند یاز صالایتی یس  ضد و دقیض

 باشد %90صالایت لا هت  ماهه سا جاا  کمگر یز 

لسگرای عمل جدید بازافش  یاز حاصل یز صالایت که لا :عضر متگرا هیأت دمایندفان یتا  بازافادی تهرین لا یلیمه یفزولدد -

میلیرن لالا به باال کلیه یاز لا دیما عرضه شرل و یین لاحا یس  کوه   93مقرا شده، یز مبل  آبان ماه صالا شده یس  20که لا 

میلیرن لالا یس  و عموالً   933کاالهایی که به بازیا عری  و یفغادسگان صالا می شرل مخصرصاً لا حرزه مریل غذییی باالتر یز 

 با باالترین قیم  مریل یو یه خرل ای تهیه موی کننود   دیز و ویحدها  تر ید  یاز آزیل تهیه کند فعال یقگصال  باید کاال ای با درخ

یین لسگرا ی عمل جدید مرال تأیید صالاکنندفان دیسو  زیوری کسوادیکه لا     .یاز حاصله ای به دیما برفرلیدد و ی مرظف یس 

و به ساماده دیما بدهند و عمالً ویحدها با مشکل اوبورو   دیه کننصالایت لیشگه یدد یکنرن باید یز بازیا آزیل یاز ته 29/39/9017



 

 

 ماه فذشگه برفرلل 7خریهند شد  ذی باید یز اوز  که یبالغ شده یجری شرل و یز  تاظ قادرن دباید به 

میلیاال یراو ثب  ستااش لیشگیم یعنی یاز یازین جذیبی  ویالیت ای زیال کرله بطرایکه کسادی که  0/19لا هت  ماهه یمسال  -

 2حال یفر بازیا ثادریه بعنرین هدف یصلی شکل بویرل یعنی یاز بوا  . به ثب  ستااش کرله یدد تقبالً ویالکننده دبرله یدد مبالا

 کل خریهد لیش درخ عرضه شرل صالاکننده بری  برفرلیددن یاز کمگر مش

ز خورل یز کسوادیکه   بری  لایاف  یاصالاکنندفان کرچک : سگی فتگندجناب آقا  الهرتی لاخصرص یسگتاله یز شرکگها  تری -

 باشد که شامل تتریم دیسگندی یباید کاالها و همچنین  ندپروفراا کااخاده تر ید  بدهبه آدها باید ، هسگندخریدیا کاالهایشان 

بگریدند پرل یاز صالایتی ای به ییرین حری ه کنند  ذی صوالاکنندفان کرچوک و مگرسوط دموی تریدنود یز شورکگها        خریدیاین تا 

  تریسگی یسگتاله کنند 

 :نجفی منشآقای جناب 

لاصود  موریل یو یوه قطعوه سوازین و       23با یشااه به ویالیت  کسب و کاا یتا  بازافادی تهرینتسهیل ائی  متگرا کمیسیرن  -

 :ه باع  ترقف کاا یین ویحدها  تر ید  شده یس ، لو لاخریس  مهم ای بشرح زیر مطرح دمرلددمشکالتی ک

پیشنهال می شرل کادا ی بین یتا  بازافادی و بادک مرکز  بعنرین ویکنش سریع ییجال شورل توا بصورات آدوی مشوکالت      : ی ف -

 مطرح و افع شرل

کاال ویال و لا بازیا بتروش اسادده یدد و ی بری  برفرلیدودن وجوه    بسیاا  یز ویالکنندفان بلتاظ یعگباا  که لیشگند قبالً: ب -

آن باید یاز دیمایی پرلیخ  کنند که یین کاا ده تنها مرجب واشکسگوی تر ید کنندفان خریهد شد بلکه یعگباا ما لا کشراها  

 خااجی یزبین می اول  

 :دکتر عیدیانجناب آقای 

شورک  بعلو  تعهود یاز  کوه طوی       9209لاخصرص تعلیق کواات بازافوادی    قائم مقاا متگرا لبیر شرای  فتگور  یسگان -

هشگال لاصود  : مکاتبات بادک مرکز  و وزیات صنع ، معدن و تجاات به یتا  بازافادی تهرین تکلیف شده یس  بیان لیشگند

 ماه طرل می کشود،  2و تا فعال کرلن مجدل یک کاات بازافادی حدیقل  تر ید  هسگند فهرس  یاسا ی،شرکگها  دامبرله لا 

مشوکالت عدیوده ی  ای   یفر یین یتتا  بیافگد کاا تر یود تعطیول و   لا شرییطی که تر ید و یشگغال لا کشرا اوبه تعطیلی یس  

فعا یو  خورل ای یلیموه لهنود و      ریهم دمایند تافرصگی فیین شرکگها باید جه  همریهی و تعامل با  ذی بادکها وادد،برجرل می آ

 بگریدند به تعهد خرل عمل کنند

 :رضایی ثمرینمهندس جناب آقای 

فزیاشی لاحرزه تخصیص و توأمین یاز و ثبو     سازمان صنع ، معدن و تجاات یسگان تهرین ائی  متگرا بازافادی خااجی -

 ( بپیرس : )لیلددکه لا وزیات صم  یدجاا شده به شرح زیر یایئه  9017ستااشات تا پایان هت  ماهه سال 



 

 

میلیرن لالا یاز تخصیص یاز  که پ  یز فذایددن مریحل ثب  به بادک مرکز  یاسال شده یس   103میلیاال و  02یز مجمرع  -

 میلیاال لالا لا صف یدگظاا یس  20یاز شده و حدول  میلیرن لالا تأمین 297و  میلیاال 90فقط 

 220میلیواال و   1تأمین یاز شده یعنی یز مبلو   % 70لا حرزه لیاو، مریل یو یه لیاو و کاالها  یساسی یز میزین یاز تخصیصی،  -

شده و ی لا بخش کاالها  ویسطه ی  و مریل یو یوه  میلیرن لالا تأمین یاز  713میلیاال و  1میلیرن لالا تخصیص یاز به میزین 

میلیرن  011میلیاال و  22شامل صد هزیا ویحد تر ید  و چهااصد هزیا ویحد صنتی تر ید  یس  یز کااخاده ها  تر ید  که 

شاا به تأمین یاز صرات فرفگه که مرجب ف %21میلیرن لالا یعنی کمگر یز  902میلیاال و  1لالا  که تخصیص یاز شده فقط 

میلیورن لالا توأمین    222میلیرن لالا یاز تخصیصی فقط  031میلیاال و  2کاالیی یز  0لا حرزه . ویحدها  تر ید  شده یس 

 .یاز شده یس 

لالا یز دظر یازشی یدجاا  میلیاال 00میلیرن تن یز دظر وزدی و  07به میزین  9011لا حرزه ثب  ستااشات لا هت  ماهه سال  -

میلیاال لالا ثب  ستااش یدجواا شوده کوه     13میلیرن تن و یز دظر یازشی  00یز دظر وزدی  9017شده که لا مدت مشابه سال 

 سوابقه ی  لا ییون کواا ددیشوگه و تر یود  هوا        ثب  ستااش کرله یدد کوه مبالات به کسادی  می لهدیفزییش یاز  دشان % 10

 بی بهره مادده یدد

کواهش  % 7میلیاال لالا که با  21به میزین  17میلیاال لالا و لا مدت مشابه لا سال  03به میزین  11لا حرزه ویالیت لا سال  -

 کاهش یز دظر یازشی اوبرو برله ییم % 93یز دظر وزدی و 

 برله یس % 23و یز دظر یازشی  %02به میزین  11دسب  به مدت مشابه سال  17یفزییش صالایت یز دظر وزدی لا سال  -

 :معقولی جناب آقای

مشکالت حمول و   ،وضعی  ترخیص، اسرب کاال متگرا مرکز ویلایت و مناطق آزیل و ویژه فمرک ییرین فزیاشی یزمدیرکل   -

 :و مصربات مگعدل  که باع  بروز مشکالتی لا ترخیص کاال ها لا فمرک شده برل فزیاشی به شرح زیر بیان دمرلدد دقل

کلیه ثب  ستااشاتی که قبالً یدجاا شده برل منگتی یعالا شد و یبالغ شد که تماا ثب  ستااشات  22/39/9017مصربه بر یساس   -

شرییط جدید  یبالغ شد که غیر یز فوروه یوک    91/30/9017بر یساس مصربه . ترمادی باشد 2233باید بصرات بادکی و یاز 

و بالفاصله بت  سازمان حمای  مطرح که منجر به ترقف کاالها لا فمرک  کاالیی بقیه مریال باید مابه ی گتاوت پرلیخ  کنند

و یصوالح بخشونامه قبلوی و     21/30/9017فرلید که یز طریق فمرک ییرین به مریجع ذیربط منعک  و منجر به یبالغ بخشنامه 

بوا پیویور  هوا و یدعکواس     لا یین ایسگا فمرک جمهرا  یسالمی ییرین . مرضرع یخذ فریهی یز سازمان حمای  ای منگتی کرل

مشکالت حاصل یز صدوا بخشنامه ها بسیاا  یز مشوکالت تورخیص کاالهوا ای برطورف و یز اسورب کاالهوا لا فمرکوات        

 جلرفیر  بعمل آوال

بریساس سگال تدیبیر ویژه بیش یز هزیا مرال بری  لیاو و یقالا پزشکی با قبرل حدیقل یسنال صرفاً بوا تعهود کاالهوا  لیاویوی       -



 

 

 خیص فرلید که بترین خاصی لا لیاو و تجهیزیت پزشکی بروز دنمایدتر

مریل یو یه و قطعات و تجهیزیت ویحدها  تر ید  ترخیص % 73لاخصرص ویحدها  تر ید  با یخگیاایتی که لیشگیم بیش یز 

  قادردی عمل کنیم مصربه ی  ای یبالغ کرل که ما تریدسگیم بصراتفرلید ضمن یینکه پ  یز یقدیمات ما سگال تدیبیر هم 

صنعگی مقرا شد یز یبگدی  یمسال بصرات یکسا ه لایاف  شرل توا ویحودها     لا بت  ضمادگنامه ها  بادکی بری  ویحدها    -

ماهه ضمادگنامه بدون قید و شرط  0تر ید  یز دظر دقدینوی لچاا مشکل دشردد و لا لو ماه فذشگه یبالغ لیور  مبنی بر یخذ 

 بری  ویحدها  صنعگی و کلیه یفریل یخذ فرلل

عل  مشکالت کامیرددیاین کاالهایی که ترخیص شده برل لا فمرک اسرب کرل که تا مرال اسرب کاال لا چند مرحله به لا   -

به تدایج لاحال ترخیص می باشند و  ی بخشی یز کاالها  29/1/17بخش لیور  یز کاالها با مصربه . حد  مرضرع حل شد

سال کنند؛ که ما لا زمینه مریال  کوه  مربرط به تخصیص یاز برله و ی تأمین یاز دشده یا تأمین یاز شده و ی دگریدسگند پرل یا

تخصیص و تأمین یاز شده و ی پرل دگریدسگه یدد یاسال کنند مصربه ی  یز سگال تدیبیر ویژه فرفگیم و به فمرک و بادوک یبوالغ   

شد مبنی بر یینکه با دامه بادک مربرطه فمرک صد لا صد کاال ای ترخیص کند که یین جزو مریال  یس  که اسورب کواال ای   

 اهش لیله یس  ک

 :جناب آقای دکتر بهادرانی

به شرح زیر یایئه  (فزیاش پیرس )اوشها  تأمین ما ی بنواهها لا شرییط تتریم مشاوا عا ی یتا  بازافادی تهرین فزیاشی یز  -

 :دمرلدد

 900ها حدول  تتریمهزیا میلیاال ترمان و میزین یفزییش هزینه یین بخش بر یثر  912معالل  11بخش صنع  ومعدن لا سال  -

هزیا میلیاال ترمان یس ، لا صراتی که فرلش مریل یو یه لا بخش مذکرا ای لو باا لاسال فرض کنیم، میزین دیاز به 

کل تامین ما ی یز طریق سیسگم بادکی کشرا، لا  11لا سال  .شرل هزیا میلیاال ترمان برآوال می 11تسهیالت جدید معالل 

 92فذیا  خااجی  هزیا میلیاال ترمان و یز متل سرمایه 02مان، یز طریق بازیا سرمایه لا حدول هزیا میلیاال تر 192حدول 

 .میلیاال لالا بریبر یعالا سازمان مربرطه، تامین یعگباا شده یس  2هزیا میلیاال ترمان معالل 

 بزافگرین چا ش کشرا بعد یز درخ یاز، دبرل دظاا ما ی مناسب می باشد   -

ه مجمرعه دهالهایی که وظیته تأمین ما ی بخشها  ویقعی یقگصال ای به عهده لیادد، فتگه می شرل که وظیتوه یصولی   دظاا ما ی ب  -

 . یس ( دیازمندین )و سرمایه پذیرین ( لیاددفان وجره)آن، ییجال ایبطه بین سرمایه فذیاین 

 ی  مشکالت یساسی یس  زیری بیشگر منابع صورف  شکل ما یز کمبرل منابع دیس  بلکه چوردوی بکاافیر  منابع لا کشرا لیام  -

 فعا یگهایی با بازله باال و غیر تر ید  می شرل

 هزیا میلیاال ترمان یفزییش یافگه یس  920میزین دیاز به تسهیالت بر یثر تتریمها لا بخش تر ید و صنع  و معدن حدول   -



 

 

جائیکوه  : بازیاها  ما ی. بادکها، سازمان براس: دهالها، مادند. ویمها  بادکی و یوای  سهاا: یبزیاها، مادند: منابع ما ی مگشکل یز   -

 یفریل به یدگشاا و مبال ه یوای  بهالیا می پرلیزدد، می باشد

زینه تأمین ما ی تر ید ای کاهش و اشد و ترسعه یک دظاا ما ی سا م و کااآمد، لسگرسی تر یدکنندفان به منابع ما ی ای بیشگر، ه  -

کشواواز ، صونع  و معودن،    )لهد و بر عک ، یفر بادکها لا خودم  بخوش حقیقوی یقگصوال     یقگصال  کشرا ای یفزییش می

 کننود و مرجوب بورهم زلن تعوالل بازیاهوا     دباشند منابع ما ی به بخشها  غیرترسوعه ی  سور  پیودی موی     (خدمات، بازافادی

 خریهند شد

 ییجال یمنی  و ثبات سیاسی یکی یز ی زیمات سرمایه فذیا  مر د به شماا می اول   -

فو  مطا بوات ، فوروش یموریل     داشوی یز لا آمود هوا، لایا   )فعاالن یقگصال  لا طرل زمان، لیای  یک جریان واول  دقدینوی   -

میباشوندکه  زوموا بورهم منطبوق     ...( بدهیهاو پرلیخ  مخااج وهزینه ها، پرلیخ )و یک جریان خروج دقدینوی ...( ولیایئی و

یین فرآیند . دبرله و شکافی بین جریان واول  وخروجی دقدینوی وجرل لیال و الزا یس  که طی فرآیند  یین شکاف پرشرل

  فریندمیمین ما ی أای ت

خوادریله هوا و   : فان منوابع موا ی  خادریله ها، بنواهها، لو   و بخش خااجی هسگند و تقاضوا کننود  : عرضه کنندفان منابع ما ی  -

   بادکی داشی یز تقاضا  لو   یس فرفگاایها ینبیشگر هسگند ویز طریق لاخریس  ویا و تسهیالت  و لو   بنواهها

 بازیا پرل و سرمایه، صنع  بیمه، برلجه لو   و منابع خااجی می باشد  : دهالها  تأمین ما ی  -

باع  می شرل کوه لسوگیابی بوه اشود     ( ازیا سرمایه، بازیا پر ی وسرمایه فذیا  خااجییز طریق ب) ظرفی  متدول تامین ما ی  -

بنواههوا یز طریوق بوازیا     مین موا ی ألاصود تو   23حدول . یقگصال  باالتر ای لا بخش ویقعی یقگصال ملی با مشکل مریجه سازل

 یدجاا می شرل سیسگم بادکییز طریق لاصد  70حدول  و سرمایه

مشکالت بنواهها لا یسگتاله یز بازیا سرمایه لا یثر، ددیشگن یطالعات کافی بنواه ها یز سایر اوش ها  تامین ما ی بسیاا  یز    -

لا کشرا، عدا تمایل شرکگها به تامین منابع ما ی خرل یز طریق بازیا سرمایه، بیشگر سهامدیاین بجا  یفوزییش سورمایه بوددبال    

فی  بهالیا کرلن مرجرل  یدباا، عدا یسوگتاله یز ظرفیو  یدگشواا یوای  مشوااک  و     تقسیم سرل هسگند، یسگتاله دکرلن یز ظر

 مشکالت مربرط به تجدید یازیابی لیایئیها  بنواه ها و شرک  ها می باشد

 یفر بخریهیم بری  بنواهها یقدیمی کنیم باید او  براس مگمرکز شریم و یز حا گی که بیشگر ستگه بازها حاکم هسگند به صرات   -

 یک براس وزین به بازیاها  لدیا مگصل شرل  

یز  تقریو  بخوش خصرصوی    تقری  دهالها  تر ید ویسالمی و ( یوای  قرضه )یسگتاله بهینه یز یبزیاها  جدید دظیر صکرک   -

 جمله ایهکااها  بهبرل بازیا سهاا می باشد

ترمان بری  کاالها  یساسی وفروش موابقی بوه دورخ     2233یاز به قیم   با ترجه به سیاسگها  یعالا شده لو   ، بری  فروش  -



 

 

بخشوی یز بودهی لو و  بوه      :زیل لاآمد دصیب لو   خریهد شد که پیشنهال می شرلهزیا میلیاال ترمان ما 03یاز دیما حدول 

 بادکها یین مبل  ای صرف تخصیص تسهیالت به بخش تر ید کشرادمایند و  بادکها تسریه شرل

لا تامین سورمایه  (خرل مادند سهامدیاین )ییر یابد که بنواهها  تر ید  بگریدند یزمنابع کااکنان ومشگریان مقرایت به فرده ی  تغ  -

 لافرلش بنواهها  تر ید ، یسگتاله دمایند وسرل آدری به عنرین هزینه قابل قبرل منظرا وپرلیخ  دمایند

 به درخ زمان یدجاا ثب  ستااش، متاسبه ولایاف  دمایدخرید یرزید  یز خااج ،لو   مگعهد شرل که درخ یاز ای لا صرات   -

یتا  بازافادی وتشکلها بنواهها  مرفق لا یمر تامین ما ی لاشرییط تتریم ایشناسایی دمرله وبه کمک آدها ،مشکل ما ی سوایر    -

 دماید شرکگها ای حل

 :جناب آقای ملک لو

با سؤیل یز آقا  کریمی مدیر متگورا یلیاه صوالایت بادوک    لا حرزه ما ی و بادکی یتا  بازافادی تهرین  مشاوا متگرا لبیرکل -

 یز یول دریمبر که بادوک کنلورن چوین   : فتگند ،لاخصرص مشکل بادکی که جدیدیً فعاالن یقگصال  با آن اوبرو شده یددمرکز  

یین بادک فرسگاله یدد لچاا مشکل شده یدد بطرایکه یین حری جوات  با ییرین قطع یاتباط کرله تعدیل  یز تجاا که حری جاتی به 

 اویکرل بادوک مرکوز  لاخصورص ییون تجواا کوه پر شوان بلرکوه شوده          ، ده بدس  فروشنده می اسد و ده عرلت می لهند

 چورده یس ؟

 :جناب آقای کریمی

وهی یز مگخصصان بادک مرکز  و مقاموات  فر: لامرال بادک کنلرن چین بیان لیشگند مدیر متگرا یلیاه صالایت بادک مرکز  -

لیور  لا کشرا چوین  بادک مرکز  لا حال تالش یس  تا بادک و  هسگندچین وزیات یمراخااجه لاحال مذیکره با مقامات 

 ل و یدگقاالت ما ی با ییرین فعال شرلبری  یدجاا دق

 :جناب آقای دکتر عیدیان

و مشکالت یین یدجمون   لاخصرص یدجمن لیاو، یفزولدی و مریل بیر رژیک لیمیقائم مقاا لبیر شرای  فتگور  یسگان تهرین  -

مشکالت یین یدجمن لا کاافروهی که به همین منظرا لا یتا  بازافادی تهرین تشوکیل فرلیود مورال براسوی و     : بیان لیشگند

ها  لیمپروا  و کشاواز  یین یدجمن ضامن پیشویر  یز مشکالت مربرط به بیماا  ها و فسالپذیر  . جمعبند  قریافرف 

 22یس  که لا یین ایبطوه   لا کشرا لا تر ید فرآواله ها  پروتلینی شامل فرش  قرمز، فرش  مرغ، تخم مرغ، شیر و عسل

کااخاده تر ید لیا یز دظر تأمین لیاو و یفزولدی ها  171ویحد فاولیا  صنعگی فعال و  027هزیا و  90هزیا ویحد مرغدیا  و 

 . ذی کاا بزافی با مسلر ی  خطیر  ای باید ساماددهی کنند. ندای سروی  می له

آماله مصرف و ویکسن ها و آدزیم ها  لیاوها بری   و میلیرن یراو 973بری  مریل یو یه  11دیاز یین یدجمن بریساس آماا سال  -

 27 وزیات متگرا صم  آمااها  یایئه شده که یز یین مقدیا بریساس .لا سال یس  میلیرن یراو 212جمعاً  میلیرن یراو 922



 

 

گموا ی سونوینی لا پویش    خسواات یح  یفر چااه یددیشی دشرل که میلیرن لالا ویالیت بری  لیاوها  ضروا  صرات پذیرفگه

 خریهدشد... خریهیم لیش  که منجر به فلج شدن تر ید و بروز یمریضی مادند آدترالدزی  مرغی و 

 : رلید شاملمشکالتی که لا کاافروه مطرح ف -

 یس ال  و یصرل حسابدیا  صنعگی منطبق دقیم  فذیا  و سرکرب قیم  ها که با منطق یقگص  -9

 عدا تأمین بمرقع یاز  -2

 ماه یفزییش یابد 1ماهه که باید به  0مدت یعگباا و تمدید ثب  ستااش   -0

 صدوا بخشنامه ها و لسگرای عمل ها  بدون کااشناسی  -2

 مشکالت تتریم و یدسدیل ایه ها  یدگقال پرل  -0

 :جناب آقای اسعدیان

یفر : با یشااه به بخش لیور  یز مشکالت یین یدجمن فتگند ائی  متگرا یدجمن ویالکنندفان لیاو، یفزولدی و مریل بیر رژیک -

ید  لا معرض خطر تعطیلی قریا هزیا ویحد تر  20میلیرن لالا لیاو و مریل بیر رژیک لیا به کشرا ویال دشرل،  003ساالده 

میلیرن لالا مریل یو یه بری   973یین لاحا ی یس  که یفر ، اول هزیا فرص  شغلی یز لس  می 033خریهد فرف  و بیش یز 

 اول میلیاال لالا مریل خرایک لیا لا کشرا کامال به هدا می 0ها و لیاوها  لیمی ویال دشرل،  ساخ  مکمل

ماه هیچورده یاز  تخصیص لیله دشده یس  ضمن یینکه  0سازمان مگر ی ما یز وزیات جهال به وزیات بهدیش  منگقل شد و  -

منگقل شده  ذی ترخیص یدجاا دمی شرل و کاال لافمرک  2و به فروه قلم یز کاالها  ویالیتی ما یز  یس  فروه یک خااج  2

 اسرب کرله یس 

سگاا اسیدفی فرا  لو   به مرضرع تخصیص و تامین یاز مرال دیاز ویالکنندفان یین بخش ترضیتات، خری یایئهبا  ییشان -

 ها  یحگما ی جلرفیر  شرل تا یز بترین ددشد

 :جناب آقای شاه والیتی

 :دماینده متگرا جهال کشاواز  یسگان دیز لا ایبطه با مشکالت ویلایت لیاو ها و مریل بیر رژیک لیمی بیان لیشگند -

بزافگرین مشکل پروسه و دتره تأیید بری  ثب  ستااش لیاوها  لیمی یس ، زیری یول باید سازمان لیمپزشکی تأیدیه بدهد و  -

أیید ساماده یاجاع شرل به سازمان لیمپزشکی و مجدل بعد یز تبعد یز یخذ تأییدیه لاخریس  لا ساماده جامع تجاات ثب  شرل 

بادک مرکز  یاسال می شرل بعد یز تأیید بادک مرکز  به لو بادک عامل یاسال می شورل  براسی شرل و بعد یز یخذ تأییدیه به 

 که یین فرآیند یکماه زمان بری  تأیید دیاز لیال

به قید فرای  به سازمان جهال کشاواز  می اسید چرن متصرل شواخص   و DHL لا بت  فمرک قبال مدیاک ترسط پس  -



 

 

مدیاک به قید فرای  بدس  ما دمی اسود و لافضوا     DHLز تعطیل شدن پس  پ  ی. برل و به قید فرای  ترخیص می شد

 فمرک دیز به قید فرای  ترخیص دمی شرل

 :جناب آقای مهندس صادقی

 :لاخصرص پروسه مجرز تأییدیه بیان لیشگند ائی  متگرا سازمان صنع ، معدن و تجاات یسگان تهرین -

یفر سیاس  تک درخی یاز ای لدبال کنیم . لا مرال کلیه کاالها جاا  یس یین پروسه که یز سر  آقا  شاه والیگی تشریح شد  -

د لا لسوگواهها  لو گوی   الجرا بادک مرکز  و لو   می خریهند کسادیکه مگقاضوی یاز هسوگن  . مشکالت برطرف خریهدشد

مطابق با فعا ی  آدها باشد  فیلگر شردد  ذی به برسی یهلی  و صالحی  تر یدکننده و سابقه ویالیت و کاالهایی که ویال می کنند

 می پرلیزدد

   :جناب آقای دکتر اسماعیلی

ها یز جمله ساماده ثبو  سوتااش    ایی  کل لیلفسگر  یسگان تهرین دیز لا سخنادی، طی تذکریتی بر مریقب  و کنگرل یز ساماده -

باید لا ساماده شتافی  باشد بطرایکه همه بگریدنود لسگرسوی و دظواات لیشوگه باشوند و       :دمرلددییشان لا یلیمه یفزولددتاکید 

یز زمان آغاز تا  تظه ی  که متصورل بوه لسو     بر تمامی فرآیندها  ویالیت کاال  یز طریق شبکه جامعی که دظااتهمچنین 

 وجرل لیشگه باشد مصرف کننده میرسد

یدگقالیت بخوش خصرصوی بوه لسوگرای عمل بازفشو  یاز      : ندیین دشس ، فتگ یسگاددیا  تهرین دیز لا پایان متگرا سرپرس  -

 هیات لو   مرال اسیدفی قریا فیرلشرل تا لا  حاصل یز صالایت به وزیات کشرا یدعکاس لیله می

 :جناب آقای مهندس خوانساری

: بیان لیشگندیصریا لو   و بادک مرکز  بر بازفش  یاز حاصل یز صالایت،  خصرصتهرین لا  بازافادی یتا  متگرا ایی  -

بخش خصرصی دیز به طرا جد  مریفق با بازفش  یاز صالایتی به چرخه یقگصال  کشرا یس ، یما یدگقالها به مکادیزا و 

مرال دقد جد  بخش اه همریلخا   لو   لا تعیین درخ ساماده دیما  .اوشی یس  که لو   بری  آن لا پیش فرفگه یس 

ها  تر ید  بری  یسگتاله یز یاز ساماده دیما، باید مدت طرالدی لا صف یدگظاا  فعاالن یقگصال  و بنواه برله زیریخصرصی 

 کاا یس  و  ها  تر ید و کسب بایسگند لا حا ی که مدیری  زمان یکی یز شاخص

لهد که پ  یز یفزییش درخ یاز لا کشرا، میزین ویالیت  ها دشان می براسی :لبیر متگرا شرای  فتگور  یسگان تهرین یفزولدد -

میلیاال لالا لا سال کاهش یافگه یس  که به تعبیر ، یین میزین یز کاال  ویالیتی، لا لیخل کشرا تامین  23کشرا لا حدول 

 ذی  یفزییش صالایت لیده خریهد شد، شده یس  یز یین او، یفر قیم  یاز لا کشرا ویقعی شرل یثر آن ای لا کاهش ویالیت و

ها   یفر لو   یز لخا   لا درخ ساماده دیما لس  بکشد، درخ یاز لا بازیا آزیل هم کاهش یافگه و مگعالل خریهد شد و اید 



 

 

 اسد کننده دمی لا بازیا لیخل کشرا، هیچ کاالیی به قیم  یاز دیمایی به لس  مصرف. یین حرزه یز بین خریهد اف 

عسوور  و   لکگور  ا قو آ ییرین جنواب  گرا یتا  تهرین با یشااه به فزیاش جناب آقا  معقر ی یز ائی  متگرا فمرکائی  مت -

 همکااین فمرک تقدیر و تشکر دمرلدد 

لا هر جلسه : لبیر متگرا شرای  فتگور  یسگان لاخصرص جلسات و مصربات جلسات شرای  فتگور  یسگان تهرین فتگند -

، کواا کااشناسوی یدجواا و جمعبنود  مشخصوی صورات موی فیورل و بسویاا  یز          مطرح می فرللبا ترجه به مرضرعاتی که 

فزیاشات و پیشنهالیت جمعبند  شده با یمضاء ائی  و لبیر شرای  فتگور بری  ایاس  متگرا جمهرا و معاون یول متگورا  

فتگوور  یسوگان تهورین     لاخصرص مشکالت فمرک و سرب کاالها که لا جلسات فذشگه شورای  . ییشان یاسال شده یس 

تواکنرن عملکورل شورای     . پیویر  و حول شود   ییرین مطرح شد به کمک جناب آقا  مهندس مقیمی و ائی  متگرا فمرک 

 به دگیجه مطلرب اسیده یس  پیویر  وفتگور  یسگان تهرین مثب  برله و بسیاا  یز پیشنهالیت 

 :جناب آقای حسن بیگی

 :پایان جلسه جمعبند  جامعی ای بشرح زیر بیان دمرلددسرپرس  متگرا یسگاددیا  تهرین لا  -

جه  طرح لا سگال یقگصال  یدگقالیت بخش خصرصی به لسگرای عمل بازفش  یاز حاصل یز صالایت به وزیات کشرا -

 شرل تا لا هیات لو   مرال اسیدفی قریا فیرل یدعکاس لیله می مقاومگی

ها  تر ید  و یقگصال   کمیگه کااشناسی با حضرا لو   و بخش خصرصی بری  اسیدفی به وضعی  بنواه تشکیلدیاز به  -

که بهگر یس  مسلر ی  یین کمیگه ای به حرزه یقگصال  یسگاددیا  ویفذیا می باشد اصد مشکالت آدان لا هر هتگه جه  

  دماییم 

  ییجال دماییم   تهرین و بادک مرکز کادال یاتباطی مسگقیم بین یتادورده که پیشنهال فرلید اهم -

لامرال تعلیق کاات ها  بازافادی که یز سر  بادک مرکز  و وزیات صنع ، معدن و تجاات یعالا شده یس  باید براسوی   -

 کااشناسی صرات بویرل و دظر یتا  بازافادی تهرین دیز یعالا شرل

به یهمی  مرضرع فزیاشی مکگرب به سگال یقگصال  لو و    لا ایبطه با مشکالتی که بری  لیاوها  لیمی مطرح شد، با ترجه -

 منعک  فرلل تا تصمیم به مرقع فرفگه شرل 

 

 

 

 



 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان مینو یک پنجاهمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

بعنروان   مقرر شد کانالی بین اتاق بازرگانی تهرران و بانرک مرکرزی   

واکنش سریع ایجاد شود تا بصورت ضرب العجل مشکالت مطرح و 

 رفع شود
 * 

 استانداری

 بانک مرکزی

 اتاق بازرگانی تهران

 ذیربط سازمانهای

2 

در مرورد   28/58/1337بخشنامه جدید بانک مرکزی کره در مرور    

برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشورصادر گردیرد، مرورد   

و مقرر شد، مشکالت اجرائی این بخشنامه و بررون   تحلیل قرارگرفت

رفت از آن به وزارت کشرور مرنعکس گرردد ترا در سرتاد اقتصراد       

 مقاومتی مطرح شود

*  

 استانداری

 کنفدراسیون صادرات ایران

 اتاق بازرگانی تهران

3 

مقرر شد، کمیته کارشناسی با جلسات هفتگری در حروزه اقتصرادی    

مشکالت بنگاههای تولیدی و اقتصادی برا  استانداری تشکیل گردد تا 

حضور نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی طرح و بررسری و  

جمعبندی از طریق ریاست محترم شورای گفتگوی استان برای دولت 

 ارسال گردد

 * 

 استانداری

 اتاق بازرگانی تهران

 سازمانهای دولتی ذیربط

 تشکل های ذیربط

4 

وزارت صرنعت،   13/58/1337 -/ح/م/13432در مورد نامه شرماره  

کارت بازرگرانی، بررسری    1251معدن و تجارت درخصوص تعلیق 

 کارشناسی از سوی اتاق صورت پذیزفته و نظر اتاق بازرگانی تهرران 

 به بانک مرکزی اعالم گردد

 * 

 استانداری

سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 استان 

 اتاق بازرگانی تهران

 مدیریت صدورکارت بازرگانی

5 

مقرر شرد مشرکالت انجمرن واردکننردگان دارو، افزودنری و مرواد       

بیولوژیک دام جمعبندی و طی نامه ای برای سرتاد اقتصرادی دولرت    

 منعکس گردد
* * 

 استانداری

 اتاق بازرگانی تهران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

 انجمن ذیربط



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

پیشنهاد می شود دولت از محل درآمد حاصرل از تفراوت نرر  ارز    

ریالی تا نر  ارز در سامانه نیما بخشی از بردهی دولرت بره     42555

بانکها را تسویه نماید و بانکها وجوه دریافتی از این محل را صرر   

 تخصیص تسهیالت منحصراً به بخش تولید نمایند

* * 

شورای گفتگوی دولت و بخش 

 12خصوصی ایران در اجرای ماده 

 قانون دائمی برنامه ششم

مشاور  جناب آقای دکتر بهادرانی

 تهرانبازرگانی عالی اتاق 

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

7 

ت امور اقتصادی و دارایی مقرررات را بگونره   پیشنهاد می شود وزار

ای تغییر دهد کره بنگاههرای تولیردی بتواننرد از منرابع کارکنران و       

مشتریان و سهامداران خود در تأمین سررمایه در گرردش بنگاههرای    

نگونه سرمایه گرذاری هرا بره عنروان     تولیدی استفاده کرده و سود ای

 در وجه صاحب سرمایه پرداخت شودهزینه قابل قبول منظور و 

* * 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مشاور  جناب آقای دکتر بهادرانی

 تهرانبازرگانی عالی اتاق 

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

8 

بانک مرکزی جمهروری اسرالمی ایرران ترتیبری اتخراذ نمایرد کره        

برا نرر  زمران     ،خریدهای بصورت مدت دار در سررسید پرداخرت 

 انجام ثبت سفارش محاسبه و دریافت گردد
* * 

 بانک مرکزی

شورای گفتگوی دولت و بخش 

 خصوصی ایران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

3 

و تشکل هرا نسربت بره شناسرایی      مقرر گردید اتاق بازرگانی تهران

بنگاههای موفق در تأمین مالی بویژه در شرایط تحریم اقدام و بررای  

 رفع مشکل مالی سایر شرکتها اطالع رسانی نمایند
 * 

ستاد مقابله با  ،اتاق بازرگانی تهران

 تحریمبحران آثار 

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

  

 


