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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :امامی امین جناب آقای دکتر

معاون محترم امور ااتصادی و توسعه منابع استایداری تهران در غیا  رئی  شورای گفتگتو و دبیتر شتورای گفتگتوی استتان       -

تهران ریاس  جلسه را عهده دار شدید و ضمن عرض تبریک فرارسیدن چهلمین بهتار دهته فجتر، ر تور پرشتور متردم در       

سرمایه های گران سنگ مسؤوالن و این  بنیایگذار ایقال  اسالمی بوده بهمن یشایگر پایبندی مردم به عهدشان با  22راهپیمایی 

ضمن اینکه  روزه دیپلماسی و بین المللی رمک می رند تا با سهول  بیشتری پش  سر بگذارید و مشکالت را در رفع مسایل

تلف ییز باید تالش رننتد  و متولیان امور مخ مسئولی  مسئوالن را درجه  رفع مسایل و مشکالت موجود سنگین تر می یماید

 .تا مسئولی  های اایویی خویش را به یحو ارسن به ایجام برسایند

 :مشروح مذاکرات جلسه

 :دکتر پدیدارجناب آقای 

درخصتو  مشتکالت شترر  هتای ستازیده      ها از اتا  بازرگایی تهران،  رئی  محترم رمیسیون ایرژی اتا  بازرگایی تهران -

شرر  بخش خصوصی شامل سازیدگان، پیمایکاران و مشتاوران مهندستی و   3300ردود : داشتندصنعتی ایران بیان تجهیزات 

ساخ  و ییرو فعالی  دارید ره بخش مهمی از اجرای طرح های توستعه ای و ست ح یگهداشت  را در صتنع  یفت ، گتاز،       

ات سیاسی و ااتصادی درویتی و  شرر  های سازیده در اثر یوسایبخش مهمی از  .پاالیش، پتروشیمی و ییرو را دربر می گیرد

شرر  ره مستقیما در رار ساخ  و ساز اشتغال دارید  یزدیک  1200شرر  ردود  3300وافه شده ب وریکه ازدچار  بیرویی

  . به مشکالت این واردها رسیدگی ررددر اجرای فعالی  های خود شده اید ره باید این شرر  ها دچار تواف % 70به 

مبارث مربوط به سازیدگان تجهیزات رتوزه  : یمایندگان اتا  بازرگایی تهران در ادامه سخنان خود افزودیدع و محترم هیأت  -

بررسی ارارگرفته و گزارشات جلسات به دولت  و   وردم صنع  و ایرژی بارها در رمیسیویهای تخصصی اتا  بازرگایی تهران

اس ؛ ازاینرو مقرر شتد مشتکالت ایجمتن ستازیدگان تجهیتزات      متأسفایه یتایجی دربر یداشته مقامات مسئول ارائه شده ولی 

 .و به یتایج م لوبی دس  یابیم صنعتی ایران در جلسه شورای گفتگو مورد بحث و تبادل یظر ارار بگیرد

 :هدایتمهندس آقای جناب 

ایجمن ستصا گزارشی از مشکالت شررتهای ع و ایجمن بته همتراه ارائته راهکارهتای پیشتنهادی       هیئ  مدیره محترم رئی  -



 

 

 (بپیوس رش اگز) :بشرح زیر ارائه یمودید

از مهمتترین   رته  عدم وجود یقدینگی و سرمایه در گردش به دلیل افزایش ایم  یهاده ها و در یتیجه افزایش هزینه های تولید -

بر وصول م البتات از   مشکالت این شرر  ها اس  و پیشنهاد ما تسهیل شرایط اع ای تسهیالت رم بهره برای تولید و تأرید

  .می باشد یهادهای دولتی

یهادهای رارفرمتایی و اختصتا  بودجته از    م البات پروژه های ایجام شده از یهادهای دولتی و پیشنهاد توافق با  عدم وصول -

 .جایب دول  برای تأدیه بخشی از بدهی ها

رته بتا    19عدم تعیین تکلیف یحوه تسویه رسا  ارزی گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه به صورت مدت دار در ستال   -

الم راال تصتویب   22مصوبه در رمیسیون ااتصادی در مورد عدم اخذ مابه التفاوت از  2 ،پیگیری های اتا  بازرگایی و ایجمن

 20مصوبه دیگری در متورد متاده    و همچنین فقط از دستگاههای دولتی اخذ نشودالتفاوت  مابهمتأسفانه مقررشد ره  شد

این مصوبه نیز بهه  اایون رفع موایع تولید ره در راب ه با تمدید تسویه رسا  تسهیالت صندو  توسعه ملی مصو  شد ره 

کرده اند نه برای تولیدکننده ای که مواد اولیه و تولید و عرضه نفع کسانی است که قبال از این صندوق ارز دریافت 

  .بانکها تسویه کند کرده و اکنون باید با ارز بازار ثانویه با

راهش پروژه های عمرایی و در یتیجه خروج ییروهای متخصص به خارج از رشور، مشکالت اختذ استتایداردها و گواهینامته     -

سرمایه گذاری در داخل رشور و زمان بر بودن ثب  سفارش و تخصیص ارز از مشکالت دیگر ، عدم تمایل به های بین المللی

  .شرر  های سازیده تجهیزات صنعتی می باشد

 عدم امکان تعیین ایم  به دلیل یوسایات یرخ ارز و افزایش ایم  راالهتای داخلتی و راالهتایی رته در بتورس رتاال عرضته        -

زیر ایم  فو  به تولیدرنندگان پایین دستی عرضه شود دررالیکه % 2باید در بورس راال فوالد و صنایع پتروشیمی . می شوید

ارنون با چندین برابر ایم  معامله می شود و رنترلی روی مقدار عرضه قن ییس ؛ بهمین منظور ایجمن با اتا  بازرگایی ایران 

بجای صتادرات در وارتدهای تولیتدی پتایین      یدی رشوربسته ای تهیه ررد تا به این موضوع سامایدهی بدهد و مواد اولیه تول

دس  تبدیل به راالهای میایی و یهایی ره دارای ارزش افزوده بیشتری اس  و ییتز جتزو راالهتای تحریمتی ییستتند و بترای       

مقتام معظتم رهبتری در     بنتابر توصتیه   تکمیل زیجیره ارزش یکی از تکالیفی اس  ره. صادرات قیها منعی وجود یدارد، بشوید

  . شده اس بریامه پنجساله ششم توسعه اید 



 

 

به جای پول یقد از اسناد خزایه  رارفرمایان این شررتها در راب ه با م البات قیهاس  ب وریکه؛  یکی دیگر از مشکالت اساسی -

 اورا  را بترای پرداخت   هتا یاگزینتد ایتن     شترر   و رننتد  متی  هتا استتفاده    و اورا  مشارر  برای پرداخ  م البات شرر 

 .های رقو  پرسنلی، خرید مواد اولیه، پرداخ  م البات سازمان امورمالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی در بازار یقتد رننتد   هزینه

هتا تحمیتل    راهد و ضترر زیتادی بته شترر      می درصد از مبلغ قیها  22تا  12شویدگی بسته به یوع اورا  و اسناد از  این یقد

رغم قیچه عنوان شده اس ، به هیچ عنوان اسناد و اورا   عین رال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به در. رند می 

 .پذیرید یمی ها  مذرور را جه  تسویه بدهی از شرر 

تماعی بتا  طبق اایون، سازمان تأمین اجتماعی موظف به بازرسی دفاتر می باشد یه رسابرسی ولی رارشناسان سازمان تأمین اج -

ساله گذشتته ت بیتق    10ساله شرر  را مورد رسابرسی ارار داده و با خود اظهاری های  10رسابهای گرفتن تعهد از شررتها 

علیرغم مصوبه ابالغی از سوی معاون اول محترم رئی  جمهور مبنی بر بازرسی دفاتر یکساله، رارشناسان سازمان  می دهند؛ و

لذا بنابر درخواس  مجدد این ایجمن موضوع مجدداً در ستاد تستهیل بتا ر تور وزیتر     . رنندتأمین اجتماعی به قن عمل یمی 

رته ستازمان تتأمین     مقررشتد و  (پیوست  ) به تصویب رسید ای  رح گردید و مصوبهوا  صم  جنا  قاای شریعتمداری م

ستتاد فرمایتدهی ااتصتاد     21/14/1319متورخ   20432اجتماعی یسب  به اجرای تمامی بندهای پنجگایه تصویب یامه شتماره  

بوط به سالیان ابل خودداری یماید و سازمان و از اخذ تعهدیامه از شررتهای ذیربط جه  ارائه دفاتر مر مقاومتی اهتمام ورزیده

تأمین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک قخرین سال مالی شرر  های ذیربط می باشد و همچنین موظتف است    

  .ات جاری مربوط به رسابرسی ده ساله شرر  های مورد اشاره در مصوبه را درهر مررله ای ره باشد متواف یمایداادام

و رتی استرداد چک بته  های مالیاتی قیها  ها، رتی پ  از تعیین تکلیف بدهی الخروجی مدیران شرر  ممنوع مهم دیگرمساله   -

 .ر ور جنا  قاای درتر اسماعیلی در جلسه به این موضوع رسیدگی شوده و درخواس  می شود با بودسازمان امور مالیاتی 

 :مهندس نجفی منشجناب آقای 

ع و محترم هیأت یمایندگان و رئی  رمیسیون رسب و رار اتا  تهران با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئتی  محتترم    -

لتذا بایتد ایتن    . در تمام صنایع مختلف مشترک است  بسیاری از مشکالت م رح شده : هیأت مدیره ایجمن ستصا بیان داشتند

 .مشکالت را یکپارچه برای تمام صنایع ببینیم و یک ادم جدی و اصولی برای رفع قن از همه صنایع برداریم

 



 

 

 :سرکار خانم مهندس رضایی

در بازدیتد از  : بیان داشتتند مدیررل محترم تعاون، رار و رفاه اجتماعی در تأیید مشکالت رارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی  -

.  قباد ییز بسیاری از رارفرمایان ییز مشکالتی از این دس  را با سازمان تأمین اجتماعی م رح می رردیتد  شهرک صنعتی شم 

لذا در جلسه شورای معاویین با ر ور جنا  قاای شریعتمداری رتماض این موضوع را م رح ررده و یتیجته راصتله را در   

 .جلسه قتی اعالم خواهم یمود

 :جناب آقای مهندس صادقی

محترم سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به فراگیر بودن موضوع رسابرسی دفاتر ده ستاله از ستوی   رئی   -

این موضوع هم از یاریه ابالغ از سوی سازمان تأمین اجتماعی به زیر مجموعه ختود و هتم از   : سازمان تأمین اجتماعی، گفتند

چه ره در س ح استان با قن مواجه شدیم و بصورت مصداای بتوده در ستتاد   قی .یظر اجرا توسط رارشناسان دارای مشکل اس 

لذا باید یک تأریتد رلتی و پیگیتری    . تسهیل بین رارفرما و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم بوجود قوردیم ولی تعدد موارد دارد

تواید مصوبه معاون اول را ابتول   اساسی در مورد ابالغ به زیر مجموعه ایجام شود زیرا قیچه ره مسلم اس  زیر مجموعه یمی

  .یداشته باشد و اگر اجرا یمی رند باید برخورد اایویی صورت بگیرد

 :جناب آقای میربلوک

 : دبیر محترم خایه صنع  و معدن استان تهران ییز با اشاره به مشکالت مشابه شرر  هتا بته ستازمان تتأمین اجتمتاعی گفتنتد       -

است  و دیگتری    33سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، یکی بحث تفسیر و تحلیل متاده  دو مشکل اساسی بین رارفرمایان با 

 . ؛ ره در این مورد خایه صنع  و معدن با جنا  قاای زدا مکاتباتی را ایجام دادبحث رسابرسی دفاتر بیش از یکسال

چته برختوردی از ستوی ستازمان تتأمین       اگر سند افتتاریه ایتراد داشتته باشتد    "لذا پیشنهاد می شود یامه ای با م مون اینکه -

 تأمین اجتماعی ارسال گردد و پت  از دریافت  جتوا  از ستوی ستازمان مربوطته        ، برای سازمان"اجتماعی صورت می گیرد

 .بر اساس مصوبه ستاد فرمایدهی ااتصاد مقاومتی م البه گری یماییم

 :امینجناب آقای دکتر امامی

معاون محترم امور ااتصادی و توسعه منابع استایداری تهران ره در غیا  استایدار محترم تهران و رئتی  محتترم اتتا  تهتران      -

مبتالبته تمتام صتنایع    مشتکالت  : ریاس  جلسه را برعهده داشتند، با اشاره به دارا بودن ضمای  اجرایی مصوبات بیان یمودید



 

 

ابتتدا یشست     طی هفته قینده، پیشنهاد می شود. رای همیشه این مشکالت را ارصاء رنیملذا باید یکبار ب. تقریباً مشترک اس 

برگتزار   داریاستتای  ختود  در با ر ور مدیران دستگاههای اجرایتی  ی توسط قاای مهندس ااسمی فرزاد و درتر عیدیانمشترر

شود زیرا بسیاری از موارد در این جلسات اابل رل می باشد و مواردی ره اابل پیگیری  م رح گردد و مشکالت ارصاء شده

   .گردددر استان یبود به مراجع باالدستی ایتقال داده و پیگیری 

 :دکتر اسماعیلیجناب آقای 

 هتای مالیتاتی   دادگستری استان تهران بتا اشتاره بته اینکته ستازمان امتور مالیتاتی، افتراد را بته دلیتل بتدهی            محترم رئی  رل -

ای خ ا  به دادگستری در مورد افرادی رته مشتکل مالیتاتی     یامهبازرگایی تهران اتا   ید؛رند، پیشنهاد ررد می الخروج   ممنوع 

خواهد ره در این زمینه تتابع اتایون    می ادگستری ییز از سازمان امور مالیاتی بدین ترتیب د یماید واید، ارسال  خود را رل ررده

 .رفع ممنوع الخروجی شوداید،  افرادی ره بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف ررده باشد و

هتایی رته    ستازمان  فعاالن ااتصادی در برابر یهادهتا و رارقفرینان و ما قمادگی داریم از : ایشان در ادامه سخنان خود بیان داشتند -

چنایچه برای مثال مستندات عدم اجرای مصوبه ستاد فرمایدهی ااتصاد مقاومتی . دهند؛ رمای  رنیم می اادامات فرااایویی ایجام

مین اجتمتاعی رته ایتن مصتوبه را رعایت       أساله دفاتر به دادگستری ارسال شود ما با قن دسته از شعب ت در مورد بازرسی یک

 .خواهیم ررد رنند، برخورد یمی 

 :جناب آقای دکتر جمالی

درخصو  رفع ممنوع الخروجی افرادی ره بدهی  سازمان سرمایه گذاری و رمک های ااتصادی و فنی ایرانمحترم سرپرس    -

ی دادگستتری ارستال   رابنظر می رسد ابل از اینکه یامه ای از سوی اتا  ب: مالیاتی خود را تعیین تکلیف یموده اید، بیان داشتند

 د فرستاده شود موضوع اابل رتل است  ضتمن اینکته پیشتنهاد     اگر یامه ای از سوی استایدار محترم برای قاای تقوی یژاشود؛ 

می شود در یامه مذرور موضوع پذیرش اسناد خزایه و اورا  مشارر  توسط سازمان امتور مالیتاتی درجهت  تستویه بتدهی      

 .شرر  ها ییز اید شود

سامایه ای توسط سازمان مدیری  و بریامته ریتزی تحت     : گفتند ه های عمراییبا اشاره به موضوع راهش پروژایشان در ادامه   -

 عنوان سامایه بازار الکتروییکی پروژه های ییمه تمام راه ایدازی شده و همه فعاالن ااتصتادی رته تمایتل بته مشتارر  داریتد       

 جاری ره در بودجه سال قتی ییز تکرار شده؛ می توایند از بین پروژه هتای عمرایتی  اایون بودجه سال 11در چهارچو  تبصره 



 

 

در این سامایه پروژه های زیربنایی و زیرساختی در همه روزه هتا بتویژه در   . ، پروژه مورد یظر خود را ایتخا  رنندارائه شده

 . روزه های ایرژی وجود دارد

 :صالحیمهندس جناب آقای 

بعتد از برجتام استتقبال    : یمایندگان اتا  تهران درخصو  سرمایه گذاری برای ایرژی های یو بیان داشتندع و محترم هیأت  -

خوبی برای سرمایه گذاری ایرژی های یو بعمل قمد ولی بعد از افزایش یرخ ارز، چالش هایی ایجادشد ره می بایست  ایمت    

اعث شد خیل عظیم سرمایه گذاران در بریامه هتای ختود   خرید بر  ت مینی از سوی دول  ییز اصالح می شد و این چالش ب

هتزار   90متا   .تجدید یظر رنند و بسیاری از قیان منصرف شدید و یا قگهی فروش ییروگاهی ره یصتب رترده ایتد را داده ایتد    

قفتتابی و  روز  300رته بتا داشتتن     ور داریممیلیارد دالر زمینه سرمایه گذاری در روزه ایرژی های یو در رش90مگاوات یعنی 

 .باالبودن سرع  باد در رشور ضمن ایجاد اشتغال زایی قورده های بسیاری را برای رشور فراهم یماید

 : جناب آقای دکتر جمالی

 اصالح ایمت  خریتد بتر  ت تمینی    سرپرس  محترم سازمان سرمایه گذاری و رمک های ااتصادی و فنی ایران درخصو    -

این موضوع ارنون از سوی دول  م رح شده و منتظر تغییر ضرایب فرمول و سنوات قن بته رمتتر   : از سوی دول  بیان داشتند

 . ماه هستیم 3از 

 :صادقیجناب آقای مهندس 

دستور جلسه شورا گزارشی از عملکرد طترح رویتق    7و  2سازمان صنع ، معدن و تجارت درخصو  بندهای رئی  محترم   -

: ماهه سالجاری به شرح زیر بیان یمودیتد  3تسهیالت پرداختی در رل رشور و وضعی  تولید راالهای منتخب در  میزانتولید، 

 (گزارشات بپیوس )

یکی از مشکالتی ره واردهای تولیدی با قن روبرو بوده اید و ارنون ییز تشدید شده بحث تأمین سرمایه درگردش و یقدینگی   -

میتان وزارت   ره ایتن طترح  رلید خورد  1314طرح رویق تولید از سال مورد ییاز قیها بوده اس ؛ لذا در این راستا طرری بنام 

در ها از این طرح م لو  بود اما به تدریج  در سال یخس  استقبال بنگاه. ترک بودصنع ، معدن و تجارت و بایک مررزی مش

به دلیل قیکه بایک مررزی در ابتدا تسهیالتی ازجمله بدهی هتای معتو  و ختارج رتردن از      با ررود یسبی مواجه شد 17سال 

سهیالت رمتر شتد و بایتک مررتزی    ره بتدریج این تسرفصل بدهکاران معو  و تبدیل به سرفصل های جاری اائل شده بود 

درصد منابعی که  43درصد از  28تا  27آمارها بیانگر تخصیص ی خود را در بخش تولید رارم یمود و سیاستهای ایقباض



 

 

صنعت و معدن قرار بگیرد، می باشد که این موضوع با آنچه که در در اختیار بانکها بوده و قرار بود در اختیار بخش 

 .له ششم توسعه سیاستگذاری شده فاصله داردقانون برنامه پنجسا

 703تعتداد  بوده رته از ایتن    متقاضی 732برای دریاف  تسهیالت رویق تولید  1317ثب  یام واردهای تولیدی در سال میزان   -

بتالغ بتر    1319؛ ضمناً تعداد پرویده های ایتقالی از فرقیند تولید سال شده اید تومانمیلیارد  1320مبلغ  موفق به دریاف  بنگاه

بمبلتغ   و مجموعتاً فقتره   2210بتالغ بتر    1317گزارش شده ره جمع پرداختی در سال  تومانمیلیارد  1410مورد بمبلغ  1232

  .میلیارد تومان تسهیالت پرداخ  شده اس  3310

 112متقاضی بتوده و   212 برای دریاف  تسهیالت رویق تولید 1317تولیدی در سال در استان تهران میزان ثب  یام واردهای   -

ن تسهیالت پرداخ  شتده  ومامیلیون ت 900میلیارد و  72مورد بمبلغ  23مورد به بایکهای عامل ارجاع شده ره از این تعداد به 

میلیتارد   179میلیارد تومان و در مجموع رتدود   104پرویده به میزان  72در استان تهران تعداد  19البته مقادیر ایتقالی از سال 

البته شایان ذرراس  ره عملکترد یظتام    .تومان از محل طرح رویق تولید در راستای مصوبات ستاد تسهیل پرداخ  شده اس 

 .بایکی در ارتباط با دریاف  مستقیم پرویده از افراد بمراتب بیشتر از این اس 

، اعداد و اراام یشان دهنده عالامندی بایکها به مراجعته متقاضتیان و پرداخت  تستهیالت      19 با سال 17ال مقایسه عملکرد س  -

استمهال وامهای ابلی را بحسا  پرداخ  تسهیالت می گذاریتد ولتی بتا     ب ور مستقیم هستند زیرا در مراجعه مستقیم ااعدتاً

 .خه تولید مصرف می شود یه استمهال بدهی هامعرفی از سوی ستاد تسهیل، پرداخ  تسهیالت ب ور مستقیم در راستای چر

میلیارد تومان به معرفتی   72میلیارد تومان در ابال  2400 باص الح تسهیالت مستقیم بایکها الزم به یادقوری اس  ره پرداخ   -

پرداخت    مورد تستهیالت  23ایکها برای سرمایه درگردش فقط بهبنگاه معرفی شده به ب 77یعنی از . شدگان ستاد تسهیل اس 

 .شده اس 

 :می توان از موارد زیر یام برد 1317دالیل راهش تقاضا در طرح رویق تولید از جمله   -

 19و  12ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاههای ااتصادی و شبکه بایکی به دلیل اجرای طرح در سالهای  -1

 امکان دریاف  تسهیالت اشتغال روستایی و فراگیر از طریق سامایه رارا و فراگیر ، با ارتمال تخصیص یارایه  -2

 سررسید یشدن تسهیالت دریافتی و یا تمدید تسهیالت پرداختی سالهای گذشته در االب مراجعه -3

 و راهش ادرت خرید مردم راهش تقاضای داخلی در برخی از رسته فعالیتها ، به دلیل افزایش تورم -4



 

 

یفر در برخی از بایکها ، علیرغم مصوبه چهل و یهمین جلسه ستتاد تستهیل متورخ    100عدم پذیرش واردهای با اشتغال باالی   -

باال بتودن یترخ ستود تستهیالت اولیته و عتدم       خصوصاً در استان تهران، در ر ور معاون اول محترم رئی  جمهور  17/4/1

اایون بودجه سالجاری منابعی در اختیار واردهای تولیدی ارار بدهند  13ره ارار بود از محل بند الف تبصره  تخصیص یارایه

 هتا،  گیرایه در ارزیابی، اعتبارسنجی و اخذ وثتایق از متقاضتیان توستط برختی از بایتک      ، اعمال شرایط سخ ره عملیاتی یشده

جته بته افتزایش مبتالغ متورد ییتاز سترمایه در گتردش و وجتود برختی           های استایی با تو یبود اختیارات رافی در شعب بایک

 .بشمار می رویدهای طرح رویق تولید  چالش از ها در دستورالعمل بایک مررزی محدودی 

بایک عامتل متی توایتد بتر استاس       "مبنی بردستورالعمل بایک مررزی  9پیشنهاداتی در اصالح ماده درجه  رفع این چالشها   -

تبصتره یتک    و همچنین اصتالح " رارشناسی خود یسب  به اع ای تسهیالت سرمایه در گردش مجدد به متقاضیان اادام یماید

 از سوی سازمان صنع ، معدن و تجارت" رذف رامل تبصره یا رذف عبارت های داخل پرایتز در متن فو "مبنی بر  3ماده 

    . م رح شده اس   استان

لذا از . یظام بایکی در استان تهران بدلیل شرایط خاصی ره دارد مایند بقیه استایها با سیاس  های استان یمی تواید همراهی رند  -

سوی سازمان صم  خدم  استایدار محترم استان پیشنهاد شده اس  تا این موضوع با ر ور مقامات ارشد بایتک مررتزی و   

متأسفایه در استان تهران شعبه ساالری رارم اس  و بایک ها برای . در استان تهران در یشستی رل و فصل شودبایکهای عامل 

اع ای تسهیالت میان بنگاه ها تبعیض اائل می شوید ره می بایس  یوع مواجهه بایتک هتا بتا طترح رویتق تولیتد و فعتاالن        

 . ااتصادی بصورت محسوس یا  یامحسوس رصد شوید

 :اصالن کریمیجناب آقای 

با اشاره به شرایط سختی ره بر ف ای  مدیر محترم امور شعب بایک ملی در تهران و رئی  رمیسیون هماهنگی بایکهای استان -

بنگاههای ااتصادی و واردهای تولیدی متأثر از این شرایط سخ  هستتند و همته متا امتروز     : رسب و رار رارم اس ؛ گفتند

در این راستا بایکهتا ختود را مکلتف بته رمایت  و       .ولید، اشتغال و ااتصاد مقاومتی داریمتکلیف سختی در ابال رمای  از ت

 .رمک به ااتصاد می دایند

 و افتزایش م البتات مواجته هستتند و     ااتصاد ما ااتصادی بایک محور اس  و با وجود تقاضای زیاد بایکها با محدودی  منابع  -

ر استتفاده رترده و هتیچ محتدودیتی د     ره برای پرداخ  تسهیالت موجود بتوده، در عین رال بایکها از ردارثر ظرفی  اایویی 



 

 

  .اع ای تسهیالت اعمال یکرده اید و رتی به بایک مررزی ییز بدهکار شده و دیبال خط اعتباری ییز می باشیم

ینرو تالش ختواهیم رترد تتا    زااا عاً در یکسری فرقیندها و بایکها رفتارهای غیرررفه ای وجود داشته : ایشان در ادامه افزودید -

 . ی ره از سوی ستادتسهیل معرفی شده اید مشخص گرددیتسهیالت توسط بنگاهها دریاف دالیل عدم 

 :جناب آقای مهندس صادقی

ماهته   3در ادامه گزارشی از وضتعی  تولیتد راالهتای منتختب در      رئی  محترم سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران -

 :سالجاری بشرح زیر ارائه یمودید

تولیدرننتدگان  . اس  قمار هش  ماهه تولید راالهای منتخب از سوی سای  قماری وزارت صنع ، معدن و تجارت ارائه شده -

موظف به ورود اطالعات در سیستم هستند ره درصورت عدم ارائه اطالعات از دریاف  امکایتاتی یظیتر ختدمات، تستهیالت     

لذا این قمار ردودی اس  و صد در صد تولید رشور را یشان یمی دهتد و صترفاً اظهتار ختود وارتدهای      . محروم می گردید

 .تولیدی اس 

به ترتیب رشتدهای  ره سیمان و چینی بهداشتی  خب معدیی و صنایع معدیی بجز قلومینیوم، شمش قلومینیااز میان راالهای منت -

 .ید ارثراً رشد مثبتی را داشته ایددرصد را تجربه ررده ا 23.9درصد و  0.3درصد، یک درصد،  9/0منفی 

درصتد، رتامیون رشتنده     24.4درصتد، وایت     29ایواع سواری بتا یترخ    :شاملدرمورد راالهای منتخب صنعتی راهش تولید  -

درصتد،   2درصتد، پتودر شتوینده     2.3درصتد، داروی ایستایی    2.3درصد، روغن ساخته شده یباتی  4.4درصد، ترارتور 19.1

 .درصد شده اس  4.4درصد و فیبر  11.2درصد، یئوپان 11درصد، رارتن  9.3الستیک خودرو 

و محصوالت فوالدی با رشد مثب  همراه بوده علیرغم قیکه در رشور با رشد منفی روبرو لید رامیون رشنده در استان تهران تو -

 .بوده اس 

بتیش از هتر چیتز متتاثر از      1317عملکترد ااتصتادی ستال     :عبارت اس  از 1317ترین دالیل راهش تولیدات در سال  عمده -

در عین رال، راهش واردات مواد . های ااتصادی ایران اس  های قمریکا پ  از خروج از برجام و یوع وارنش وضعی  تحریم

بته  ها و موایع مقرراتی جدید گمرک و ثب  سفارش، راهش یقدینگی در س ح جامعته و افتزایش تتورم     اولیه به سبب تحریم

 .روی میزان تولید اثر گذاشته اس ره سبب افزایش یرخ ارز 

از سوی  .دیاغلب مصوبات ستاد تسهیل و رارگروه و رمیسیون رفع موایع تولید اجرا یمی شود شاید ضمای  اجرایی اوی یدار -

توان اایون مالیاتی را  یمی اگر . های تولیدی را در پی داشته اس  دیگر مکاییزم تشخیص م البات مالیاتی ییز گالیه اغلب وارد



 

 

ها به دلیل مشکالت خارج از اختیتار دچتار    ره ارثر واردباید بداییم . رم رفتار ممیزان مالیاتی اابل تغییر اس  تغییر داد، دس 

 .اید مشکل شده

 :دکتر امامی امینجناب آقای 

استان تهران در پرداخ  هایی ره  :بیان داشتند معاون محترم استایدار درخصو  میزان تسهیالت پرداخ  شده به استان تهران  -

. دول  تعیین ررده و از سامایه رویق تولید معرفی شده قخرین استان ولی در پرداخ  های مستقیم بایکها اولتین استتان است    

دول  عملکرد دستگاههای اجرایتی استتان را درخصتو  پرداخت      . درصورتیکه این معادله در استایهای دیگر برعک  اس 

بایکهتای استتان   عملکرد سهیالت از طریق ستاد تسهیل مد یظر دارد و معتقد اس  این عملکرد مناسب استان تهران ییس  و ت

 .بدین طریق زیبنده استان تهران یمی باشد

 :میربلوکجناب آقای 

رارخایجاتی ره در رشور هستند در ارثر : محترم خایه صنع  و معدن استان تهران با اشاره به قمارهای گزارش شده،گفتنددبیر   -

به رارخایجاتی ره خارج  استان تهران دارای شعبه هستند، لذا باید دید چند درصد از این تسهیالت توسط بایکهای استان تهران

ی ضمن اینکه باید بایکها را مجا  ررد تا میزان تستهیالتی را رته مستتقیماً بته وارتدها     . از استان اراردارید تعلق گرفته اس 

 .تولیدی اع ا می یمایند به ستاد تسهیل گزارش رنند

 :جناب آقای مهندس الهوتی

ضتمن تشتکر از تتالش ستازمان صتم  در رتل مشتکالت بنگاههتای ااتصتادی ،           رئی  محترم رنفدراسیون صادرات ایران -

مصتوبات  گمترک مجتری   : درخصو  گزارش رئی  محترم سازمان صم  از میتزان تولیتد راالهتای منتختب بیتان داشتتند      

تصمیم گیر ییس  وبیشترین عل  رسو  راالها درگمررات یاشی از مقتررات استتایدارد    دستگاههای دیگر اس  و خود رأساً

 .ویا بایک مررزی می باشد و همچنین سازمان صنع ، معدن و تجارت ییز مجری مصوبات مقامات باالتر اس 

یکی از گام های مثب  برای تسهیل تجارت، رذف شرط : گردید گفتند ایشان با اشاره به بخشنامه ای ره در هفته گذشته ابالغ -

سقف و سبقه رارت بازرگایی برای واردات در مقابل صادرات اس  ولی این درمورد خود صادررننده صد  می رند رته الزم  

ات می باشتد بایتد   در عین رال اگر دول  به دیبال تسهیل روابط صادرات و وارد. اس  در مورد اشخا  ثالث ییز مجاز شود

... و  یظیر چتین، هنتد   زیرا برخی از رشورها. و اعتبار سنجی پروفرم معاف شودمقابل صادرات از فرقیند رسیدگی  دات درروا



 

 

و درصورت تداوم این وضعی  اگر یتواییم از رشورهای ثالتث   برای ایراییان پرو فرم صادر یمی رنند ااعمال تحریم ه دلیلبه 

  .ماه قینده با رمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد 3تا  2راالی مورد ییاز خود را تأمین رنیم، طی 

 :مهندس صادقیجناب آقای 

یامته ای از   :با اشاره به سخنان جنا  قاای الهوتی پیشتنهاد دادیتد   رئی  محترم سازمان صنع ، معدن و تجارت استان تهران -

به رمیتته   برای واردات در ابال صادرات، و اعتبار سنجی پروفرمفرقیند رسیدگی  معافی  سوی شورای گفتگو تهیه و موضوع 

  .راهبردی وزارت صنع ، معدن و تجارت منعک  گردد

 :دکتر امامی امینجناب آقای 

امور ااتصادی و توسعه منابع استایداری تهران در با اشاره به یقش شورای گفتگوی دولت  و بختش خصوصتی    معاون محترم  -

مهمترین خروجی و راربرد جلسات شورای گفتگو، شنیدن مشکالت بنگاههای ااتصادی و تبدیل رتردن قیهتا بته    : بیان داشتند

 9التی   2لتذا  . استفاده رنیم ه  رفع موایع و تسهیل تولیدره بتواییم از خروجی قن درج تصمیم برای مقامات ارشد یظام اس 

چالش مهم را ره مبتالبه همه صنوف بوده و در میان اغلب صنایع مشترک اس ، ارصاء شتود و در االتب شتورای گفتگتو و     

محتترم رئتی     استایداری بصورت یامه ای با ام اء استایدار محترم تهران برای  ستاد فرمایدهی ااتصاد مقاومتی و معتاون اول 

 .  جمهور و سایر مقاماتی ره ذی مدخل هستند ارسال گردد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان مینچهارو  پنجاهمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف

ماهیت 

 هماهنگ کننده مصوبات

 استانی ملی

1 

مقررشد مشکالت مشترک مبتالبه بنگاههای ااتصتادی بتویژه صتنع ،    

االب شورای گفتگو برای ستاد ااتصاد مقاومتی و معتاون  ارصاء و در 

 .اول محترم رئی  جمهور و سایر مقامات ذیمدخل ارسال گردد
* * 

 استایداری

 اتا  بازرگایی تهرانمعاوی  رسب و رار 

 ی استاندبیرخایه شورای گفتگو

2 

مقررشد طی یامه ای بعنوان وزیر محترم ااتصاد و دارائتی و همچنتین   

امور مالیاتی با ام اء ریاس  محترم شتورای گفتگتوی استتان    سازمان 

درخصو  پذیرش اورا  مشارر  و اسناد خزایه بجای بتدهی هتای   

 .مالیاتی ارسال گردد

* * 

 وزارت امور ااتصاد و دارائی

 استایداری

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان

3 

مقررشد مصادیق مربوط به ممنوع الختروج شتدن متدیران بنگاههتای     

، از ستوی  یتد رترده ا دهی مالیاتی خود را تعیین تکلیتف  ااتصادی ره ب

رئی  محترم شورای گفتگوی استان برای جنا  قاای درتر تقوی یژاد 

و  رئی  محترم سازمان مالیاتی جه  رفتع ممنتوع الخروجتی ارستال    

  .پیگیری گردد

* * 

 استایداری

 اداره رل دادگستری 

 تهرانمعاوی  رسب و رار اتا  بازرگایی 

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان

4 

مقررشد، مستندات عدم اجرای مصوبه ستاد فرمایدهی ااتصاد مقاومتی 

و همچنتین مصتادیق مربتوط بته عتدم       در مورد بازرسی یکساله دفاتر

اایون تتأمین اجتمتاعی صادرشتده از ستوی      33اجرای مصوبات ماده 

معاون اول محترم، جه  استح تار ریاست  رتل محتترم دادگستتری      

 .استان تهران ارسال گردد تا پیگیری اایویی صورت پذیرد

* * 

 استایداری

 اداره رل دادگستری 

 تهرانمعاوی  رسب و رار اتا  بازرگایی 

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان

2 

مقررشد سررار ختایم رضتایی متدیررل محتترم تعتاون، رتار و رفتاه        

اجتمتتاعی؛ مشتتکالت رارفرمایتتان بتتا ستتازمان تتتأمین اجتمتتاعی را در 

شورای معاویین با ر تور جنتا  قاتای شتریعتمداری وزیتر محتترم       

م رح و یتیجه راصله را در جلسه قتی شورا اعتالم   وزارتخایه یادشده

 .فرمایند

* * 
 مدیررل تعاون، رار و رفاه اجتماعی

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان



 

 

 شرح مصوبات ردیف

ماهیت 

 هماهنگ کننده مصوبات

 استانی ملی

9 

تمتامی صتنایع، یکبتار     مقررشد در هفته بعد مشکالت مبتالبه مشترک

برای همیشه ارصاء و در یشس  مشترک جنا  قاای مهندس ااسمی 

فتترزاد و دبیرخایتته شتتورای گفتگتتوی استتتان و بتتا ر تتور متتدیران   

دستگاههای اجرائی در استایداری تهران م رح و بررسی شود و قیچته  

در استان اابل پیگیری اس  رل و بقیه به مراجع باالدس  ایتقتال داده  

 .گیری گرددو پی

* * 

 استایداری

 معاوی  رسب و رار اتا  بازرگایی تهران

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان

7 

مقررشد درخصو  خرید ت مینی ایرژی های یو بنیتان و جلتوگیری   

ی ایجام شده؛ با توجه به ظرفی  باالی ااز هدر رف  سرمایه گذاری ه

 .رشور پیگیری الزم صورت پذیرد
* * 

 وزارت ییرو

وزارت امور ااتصاد معاوی  سرمایه گذاری 

 و دارائی

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان

3 

 بمنظتتور ایجتتاد رمیتتته همتتاهنگی استتتان تهتتران، مقررشتتد طتتی      

با ام اء استتایدار   یامه ای بعنوان بایک مررزی جمهوری اسالمی ایران

 .محترم یسب  به ایجاد این رمیته اادام الزم صورت پذیرد
 * 

 استایداری

 بایک مررزی

1 

از قیجا ره ارثر واردهای تولیدی بتدلیل مشتکالت ختارج از اختیتار     

دچار چالش شده اید مقرر شد طی یامه ای از سازمان مالیاتی خواستته  

 .شود مدیران این واردها مورد توجه بیشتر وااع شوید
* * 

 استایداری

 سازمان امور مالیاتی

 دبیرخایه شورای گفتگوی استان

10 

مقررشد درخصو  تسویه رسا  هتای ارزی متدت دار مراتتب در    

 49و بند ت از ماده  اایون رفع موایع تولید 20از ماده  3اجرای تبصره 

بعنتوان   از سوی استایدار محترم طی یامه ای اایون بریامه ششم توسعه

 .پیگیری گردد بایک مررزی

* * 

 استایداری

 بایک مررزی

 استاندبیرخایه شورای گفتگوی 

 

 


