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 :مذاکرات پیش از دستور جلسه

 :نوشیروان محسنی بندپیآقای دکترجناب 

فرا رسیدن مویدو   به مناسبو تبریک ضمن عرضوگوی ووتو و بخش خصوصی استان تهران  گفو استایدار و ریی  شورای  -

: بیان واشتند و یدزوگان ادروایی ررو های صنعتی، توتیدی و صنوف ور رمک به سیل از مشاررو واحد ،(عج)حضرت وتیعصر 

همه وستگاههای عضو ستاو مدیریو ب ران از صنوف تهران مشاررو فعاتی واشتند و  های بهار امسال سید ریان واوع ور ج

هوای احتمواتی    همچنین ور مجموعه استان تهران قماوگی خوبی ور راستای مقابله بوا سوید   قماوگی راملی برخوروار بووید و 

 .شرایطی را فراهم ررو ره ور برابر سیل ایمن باشیمستان ایدیشیده شد، ا 17واشتیم و تدابیری ره پیش از پایان سال 

ها و زحمات بخوش خصوصوی ور پشوتیبایی از هموننوان سویل زوه ور اسوتان       استایدار م ترم تهران ضمن تشکر از حمایو  -

اسوتان   رسوایی بوه هموننوان ور    از هفدهم فروروین ماه ییز با معین ارار گرفتن اسوتان تهوران بورای یواری     :خوزستان افزووید

به وضعیو چهار شهر از شش شهر ورگیر ور ایون منطقوه بور عهوده سوتاو       وظیفه سیل بند و م افظو و رسیدگیخوزستان، 

بنود ور   ریلوومتر سویل   2۲های مختلف از جمله ایجاو  مدیریو ب ران استان تهران ارار گرفو و با اادامات گویاگون ور حوزه

 .گرویدنطقه اادام منطقه یسبو به مدیریو شرایط ب رایی ور م

رویق توتید، اشتغال و معیشو مروم ور ساتجاری؛ : ور اوامه سخنان خوو بیان واشتند رئی  م ترم شورای گفتگوی استان تهران -

چرخه توتید به حررو ور بیاید، وضعیو معیشتی مروم ارتقا یافته و سوطح رفواه عموومی ور    اگرمورو توجه ارار گرفته اسو، 

و ره بخشی از قن به ووتوو  هایی ییاز وارت رک ور چرخه توتید اتزامات و پیش شرطاتبته .  خواهد رفوهای مختلف باال جنبه

سازی فضوای رسوو و    گروو؛ چنایکه، هر چه اوایین مزاحم و مناسبات وسو و پاگیر را برای فعال می های ووتتی بر  و وستگاه

ریی  اتا  بازرگایی تهوران  از تذا  .رصه صنعو و توتید خواهیم بوورار از میان برواریم، شاهد یشاط و ارتقای روزافزون ور ع

ره رارگروهی برای شناسایی مقررات و ضوابط وسو و پاگیر توتید ور استان تهران شوکل بگیورو روه بوه      گرووورخواسو می

 .روایسازی امور رمک رند

احدهای توتیدی و صنعتی با ظرفیو رامل خوو فعاتیو ه، برخی از وواصل برابر اندعات: ندتهران گفت م ترم استایدارور اوامه  -

هزار  03ورصد و حدوو  71تا  ۲1هزار واحد با ظرفیو 02ورصد، بیش از  81هزار واحد با ظرفیو بیش از  8حدوو . رنند یمی 

رنند، بوه ویبوال قن    می گذاری  ور حاتیکه رسایی ره ور امر توتید سرمایه. رنند می ورصد ظرفیو فعاتیو  ۲1واحد ییز با رمتر از 



 

 

برخی از واحدها با توجه به افزایش یرخ مواو اوتیه ور واخل و خوار  از  . هستند ره با حدارثر ظرفیو و توان خوو توتید رنند

ور ایون میوان،   . رشور ییاز به سرمایه ور گروش وارید و برخی واحدها ییز رارد هستند ره اابلیو احیای قیها ییوز وجووو وارو  

ی ور برخی از اواات اتزامات وسو و پاگیری سر راه واحدهای صنعتی و توتیدی ارار واوه اسو ره بایود یسوبو   ساختار اوار

تذا از رئی  م ترم صونعو، معودن و تجوارت اسوتان      .های این ثروت ایباشته اادام رنیم گیری از موهبو رفع این موایع و بهره

ضمن اینکوه  . بنی بر وضعیو فعاتیو واحدهای توتیدی ارائه یمایندگروو ور جلسات قتی شورا گزارشی متهران ورخواسو می

ور زمینه حل چنین مشوکدتی ور حووزه توتیود، اووه     ره ها تملیک شده اسو،  اموال برخی واحدهای توتیدی ییز توسط بایک

 .تواید موثر وااع شوو می اضاییه بسیار 

تقویو مراووات تجواری بوه ویوبه بوا      ضمن اشاره بهوگوی ووتو و بخش خصوصی استان تهران  شورای گفو م ترم رئی  -

های همسایه وارای بازار مصرف بووه و توتیدات صونایع ذوذایی،    بسیاری از توتیدات ایرایی ور رشور :یدهمسایگان عنوان ررو

ور این زمینه بریدسازی شده و ااودامات خووبی ایجوام     وصنعو پوشاک و صنایع ریف ورفش از این اابلیو برخوروار اسو 

 شووو رارگروهی تشوکیل   با رمک اتا  بازرگایی تهران پیشنهاو می شوو، . اادم فراهم شووتقویو صاورات این  واویم تذا باید

 .یمایدره ور فواصل مختلف گزارشی از عملکرو و پیشرفو رار ارائه 

خوو بر تزوم تشکیل رارگروهی با رموک اتوا  بازرگوایی تهوران ت ریود یموویود توا ور         استایدار م ترم تهران ور پایان سخنان -

 .  ساتجاری؛ گزارشی از عملکرو و پیشرفو و رفع مشکدت ور هر زمینه ای را بصورت فصلی ارائه یماید

 :ای مهندس خوانساریجناب آق

ره از سووی مقوام معظوم رهبوری      0318تهران با اشاره به عنوان سال بازرگایی، صنایع، معاون و رشاورزی اتا   م ترم ریی  -

ورصد افوزایش   31ور حاتی به پایان رسید ره یرخ تورم به حدوو  0317سال : بیان واشتندیامگذاری شده اسو، « رویق توتید»

با وجوو ت ریم هوا و توورم   ین بنابرا. فزاینده خواهد بوو 0318ها حاری از قن اسو ره یرخ تورم ور سال  بینی پیدا ررو و پیش

از یظر ااتصاوی سال وشواری خواهد بوو اما این شرایط سخو به معنای یاامیدی و وسو از رار رشیدن ییسو بلکوه   18سال 

موجوو باید ورصدو بهبوو قن باشیم، تذا الزمه جلوگیری از راهش رشد منفی رمتر باشد ضمن حفظ وضع باید تدش رنیم ره 

 .برورراسی اواری اسو بیشتر رشد راهش

وی ووتو و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به پیشنهاو استایدار تهران مبنی بر ایجاو رارگروهی تگشورای گفم ترم وبیر  -



 

 

یک رارخایه توتید مقررات وجوو وارو ره  ، زیراشدیی اسوراری یاحصای مقررات زائد : ندزوایی ور استان گفت  برای مقررات

چنایکه ور سال گذشته ور وو حوزه . رند می ضابطه و وستوراتعمل جدید توتید  01شوو،  می رره زائدی ره حذف به ازای هر مق

یهایو پ  از قیکه حدوو هفو اتی هشو ماه، تجارت و توتیود ور رشوور    ره ور بخشنامه صاور شد 211ارز و گمرک حدوو 

 .اروات ور مقابل صاورات رضایو واووبه ووتو  ،تر شد سخو

به م ض قیکه ایمو پیاز  شاهد بوویم ره؛ور فروروین ماه سال جاری : اتا  تهران ور اوامه سخنان خوو افزووید م ترم ی ئر -

هوا   ها ور مورز  افزایش پیدا ررو، ووتو صاورات این م صول را متواف ررو و به واسطه این تصمیم، بار پیاز بسیاری از رامیون

گی هم به همین وضعیو وچار شد؛ واتی صاوررنندگان ایرایوی بوه زحموو توایسوتند،     فری اتبته صاورات ر  گوجه. فاسد شد

و بازار  فریگی به وسو بیاورید، ووتو یاگهان صاورات این م صول را ممنوع ررو بازار روسیه را ور زمینه م صول ر  گوجه

واخل وچار افزایش شود، زمینوه واروات    توایسو ور مقطعی ره ایمو ر  ور بازار می ور حاتی ره ووتو . به وسو ترریه افتاو

 .رفو یمی بازار روسیه ییز از وسو  ،شد می تنها ایمو این م صول ور بازار واخلی متعاول  ور این صورت یه. قن را فراهم رند

اسوو و  اگر ارار باشد توتید رویق پیدا رند؛ تنها راه حل راهش وخاتو ووتو : وبیر م ترم شورای گفتگوی استان بیان واشتند -

 .باید از ایمتگذاری و تعیین تکلیف برای واروات و صاورات وسو بروارو

ط اتا  تهران سواالتی پرسیده پایشی ره توسط اتا  تهران ایجام شد و نی قن از وو هزار توتیدرننده توسایشان ضمن اشاره به  -

های  چاتش ها را به عنوان ماتیات و یوع برخورو بایکها، تامین اجتماعی،  توتیدرنندگان، اوایین و بخشنامه ارثر: گفتند بوو، شده

از ووتوو   ویگوری  چیوز  و اید و معتقد هستند ره اگر این موارو رفع گروو توتید توسوعه پیودا خواهودررو    اصلی خوو برشمروه

 .یعنی برای رویق توتید ووتو یباید وخاتو رندخواهند،  یمی 

بوه وتیول اعموال    : اشواره یموویود و بیوان واشوتند    اتا  بازرگایی تهران به پتایسیل موجوو ور ارتباط با همسایگان  م ترم رئی  -

هایی یظیر پارستان  گیری از ظرفیو تاجران ور رشور ور حاتی ره بهره. ها، واروات راال با افزایش هزینه مواجه شده اسو ت ریم

توایسو به جای قیکه صاوررنندگان راال به عرا  را  می ور عین حال، ووتو . راهش وهد تواید هزینه واروات و تامین راال را می 

اگر ارار اسو، رویقی ور . ان بدهدبرای بازگشو ارزشان ت و فشار ارار وهد، اجازه واروات راالهای مورو ییاز رشور را به قی

موایوع از سور راه توتیدرننودگان و بازرگایوان     ووتوو  ینکه های موجوو به جایی یخواهیم رسید، مگر ا توتید اتفا  بیفتد با رویه

 .سهل تر صورت بگیروور این وو حوزه ن راهش وخاتو های خوو؛ اجازه بدهد رسو و رار مو ضبرواشته 



 

 

 :مشروح مذاکرات جلسه

 :نجفی منشمهندس جناب آقای 

بورای رفوع موایوع    : به یقدینگی ور واحدهای توتیدی گفتنود  هی ت یمایندگان اتا  بازرگایی تهران با ت رید بر ییازم ترم  عضو -

اذلو واحدهای توتیدی ور بایوک هوا اعتبواراتی واریود و ارنوون      . ضروری اسو چند مورو بصورت ضربتی حل و فصل شوو

توذا بایود بورای رویوق توتیود       ، از توتیدرنندگان وثایق بیشتری را مطاتبه می رنندبایکها ور مقابل ورخواسو افزایش تسهیدت

یور سویکل اواری   ترتیبی اتخاذ شوو ره بایکها با همان وثایق ابلی اادام به افزایش تسهیدت واحودهای توتیودی یماینود و ورگ   

همچنین ور مورو پرواختها، باید اینگویه بریامه ریزی شوو ره ور هر مرحله ره رار ایجام شد حدارثر ظرف مدت یکماه . یشوید

 .االن ووتو به پیمایکاران رار می وهد وتی پرواختی صورت یمی گیرو. ها ایجام شووپرواخت

 :سرکار خانم مهندس رضایی بختیاری 

وستور جلسه مبنی بور ارائوه گوزارش از یتوایج جلسوه شوورای        4ورخصوص بند  تعاون، رار و رفاه اجتماعی م ترم مدیررل -

ور ایون یشسوو،   : ن وزارت رار و رفاه اجتماعی، بیان واشتندشورای معاویاگزارشی از جلسه معاویین سازمان ت مین اجتماعی 

ها ره نی مصوبه ستاو ااتصاو مقاومتی یک ساته تعیین شده اسو، مطرح شود و   ای شررو موضوع ی وه بازرسی از وفاتر بیمه

شوو، ضمنا  وستوراتعمل اجرا می زمان تصویو اینره بازرسی یک ساته از  یدسازمان تامین اجتماعی اعدم رروجنا  قاای زوا 

مقرر رروید ره سررار خایم حیدری به یمایندگی از ایشان ور جلسه شورای گفتگو حضور پیودا رننود توا بوه یوک جمعبنودی       

برسیم؛ اتبته ضروری اسو ره ایشان با وارا بوون اختیارات ور جلسه شررو یمایند تا پ  از ب ث و بررسی با اعضوا  جلسوه   

 . ه یهایی رسیدبتوان به یتیج

ها را بوه   های توتیدی، اجازه شکایو از این واحد ها بعد از اطع همکاری رارگران با واحد با اشاره به اینکه اایون تا سالایشان  -

تو مین اجتمواعی و    روار و با افزایش چشمگیر صدور قرا  ویوان عداتو اواری؛ از قیجا روه مقوررات   : ندوهد، گفت می رارگران 

ور  ان و صدور قرا  ویوان عداتو اواری برعلیه توتیدرنندگان با رمک و همراهوی ورودی صونفی ایون بخوش     شکایات رارگر

سال اابل تسری باشود و   3، پیشنهاو می شوو ااعده مشخصی حارم شوو و شکایات حداال برای اسورویق توتید تعارض با 

  .ابل از قن مشمول مرور زمان گروو

: مدیررل م ترم تعاون، رار و رفاه اجتماعی ورمورو جرائم بکار گیری رارگران افغایی ور شوهرک هوای صونعتی بیوان واشوتند      -

موضووعاتی اسوو روه هوم سوازمان تو مین       سوی رارفرمایان یکوی از  موضوع بکارگیری رارگران افغایی و پرواخو جرائم از 



 

 

طور بنظر می رسد ره رارفرمایان راضی به پرواخو جرائم می باشند زیرا یوه  ایناجتماعی و هم اواره رار وروو پیدا می رنند و 

تذا ضروری اسو روه موضووع سوامایدهی روارگران     . تنها تعداو رارگران افغایی راهش پیدا یکروه بلکه روبه افزایش می باشد

  .افغایی ور وستوررار استایداری ارارگیرو

م روستایی و عشایری به منانق سیل زوه، پیشنهاو واویود، نوی یاموه ای    وا تخصیص ورخصوصسررار خایم رضایی بختیاری  -

 .گرووبرای جنا  قاای استایدار م ترم استان، موضوع ور شورای بریامه ریزی استان نرح 

 :جناب آقای مهندس حاجی پور

ی برای فعاالن ااتصاوی را بوه  معاون رسو و رار اتا  تهران با اشاره به اینکه این معاویو ماییفستی از مشکدت تامین اجتماع -

برای حل بخشی از این مشوکدت  توجه الزم  رسدمیبه یظر خوشبختایه : بیان واشتندارائه رروه اسو،  سازمان تامین اجتماعی

روه   ای را برای به یتیجه رسایدن رفع این مشکدت تعیوین روروه اسوو    ور سازمان وجوو وارو و سرپرسو این سازمان یماینده

بی با اتا  وارید و بخش زیاوی از این مسائل را پذیرفته اید و چند جلسه رارشناسی ییز برگزارشده روه ماحصول و   ارتباط خو

 .ور جلسات قتی شورا به اندع خواهد رسیدخروجی یشسو ها 

 :جناب آقای مهندس خوانساری

 جنا  قاوای زوا تهران با اشاره به مصوبه ستاو ااتصاو مقاومتی مبنی بر بازرسی یک ساته و تفسیر بازرگایی اتا  م ترم ریی   -

الزم اسو ره جنا  قاای زوا فرمایش خووو را وراینخصووص   : ندواید، گفت می ره این مصوبه را از تاریخ تصویو قن اابل اجرا 

ورصد ورقمد سوازمان توامین    11تا  8۲حدوو . یمایداومتی منعک  اتا  تهران این مساته را به ستاو ااتصاو مق تا مکتو  یماید

ورصد ورقمد این سازمان ییوز از   01پروازید و  می ای اسو ره رارفرمایان به شکل روتین به سازمان  اجتماعی از م ل حق بیمه

اسوو و مفاسودی را ییوز    ورصود  01ها مربوط به همین ره تمام این گرفتاری. شوو می م ل جرایم و یا حسابرسی وفاتر حاصل 

پیشنهاو ما اینسو روه بورای   و بخانر منافذی ره ور اوایین وجوو وارو راسبی والل ها افزایش پیدارروه تذا،  .پدید قوروه اسو

  .تا وسو این عوامل روتاه شوو بازرسی ها یک رام ثابو وریظر گرفته شوو

گزارش مواروی ره ورخواسو حول   :بازرگایی تهران فرموویدوبیر م ترم شورای گفتگوی استان به معاویو رسو و رار اتا   -

با توجه به سوابق استایدار م ترم ور سازمان ت مین و  قیها با سازمان تامین اجتماعی مطرح شده را ور جلسه قتی شورا ارائه رند

 ن بوه یتیجوه و  اجتماعی ور جلسه ای با حضور جنا  قاای شریعتمداری مسائل را حل و فصول یمواییم و ورصوورت یرسوید    



 

 

 .خواهیم رروموضوع بازرسی وفاتر، قن را به مسئوالن ارشد یظام گزارش  الین ل مایدن

سسوه  ؤسازمان تامین اجتماعی اائل به بازرسی یک ساته وفاتر اسوو اموا م  : ور اوامه گفتندییز  معاون م ترم رسو و رار اتا   -

 .وهد می حسابرسی این سازمان، سند افتتاحیه را مدک ارار 

 :دکتر صمد کریمیجناب آقای 

مجموع  :گفتند به رشور ذیریفتی از صاورات شده حاصل مدیررل م ترم اواره صاورات بایک مررزی ورخصوص ارز بازگشو -

ره ور مقابول   میلیارو والر بووه 02جمعاً حدوو  22/10/0318تا  22/10/0317ارز بازگروایده شده به چرخۀ ااتصاوی رشور از 

میلیارو والر بصورت ذیر بایکی از بایک مررزی برای همین صاوررنندگان تخصیص یافته  ۲/4میلیارو والر به یرخ بایکی و  2/1

 .ره اابل ت مل اسو

 :جناب آقای دکتر بهادرانی

رو ها بوه رشووری   صاورات شر: ورخصوص صاورات ریاتی شررو ها بیان واشتند مشاور عاتی ریاسو اتا  بازرگایی تهران -

مایند عرا  به صورت ریاتی ایجام می گیرو وتی به قیها فشار وارو می شوو تا ارز خووو را بازگرواینود و بوه هموین بهایوه ییوز       

وررشوور بوه   شررو ها را ممنوع اتترخیص می یمایند از اینرو از توتید وررشور جلوگیری می شوو و با تداوم این رویه توتید 

برای یمویه ورمورو روذن یباتی ره ور قینده یه چندان وور رشور وچار . ه و بازار وچار رمبوو خواهدشدشدت راهش پیدا ررو

 .رمبوو خواهدشد

 :جناب آقای دکتر صمد کریمی

به رشورهایی مایند عرا  ور خصوص بازگشو ارز حاصل از صاورات شررو ها  مدیررل م ترم اواره صاورات بایک مررزی -

 30میلیارو ارز صواوراتی و   02میلیارو والر بووه ره از این مبلغ  43بایکی و ییمایی باتغ بر  اعم از ت مین ارز در: توضیح واوید

صاوررنندگان باالی وه میلیون یورو ور یظرگرفته شده ) ضمن اینکه بررسی های میدایی. میلیارو از نریق بایک ت مین شده اسو

. وهد ره صاورات ریاتی یبووه و ارز وریافو رروه ایود یظیر عرا  یشان می  ور خصوص صاورات به رشورهای همسایه (اسو

یوک میلیوون معافیوو ارزی    منظوور از  . برگروایوده یموی شووو    تذا باید این ارز به چرخه ااتصاوی بازگروو وتی عموده ارزهوا  

سوامایه  اظهار ور و از  بفروشندی ها به صراف وتی می توایند قیسو ره این مبلغ ییز باید به رشور برگروایده شوو صاوررنندگان

 .می باشد معافییما 



 

 

 :جناب آقای مهندس خوانساری

بایک مررزی ور سامایه ییما برای  :گفتندیو هشو هزار صاوررننده ور رشور رئی  م ترم اتا  بازرگایی تهران با اشاره به فعات -

و ارز قیوان خریوداری یخواهود     ارز پتروشیمی ها ایمو می گذارو تذا صاوررننده ها توان راابو با این ایمتگذاری را یداریود 

، باید اجازه بدهید تا سامایه ییما خووش ایمو را تعیین رند و برای صاوررننده صرف یمی رند تا ارز خوو را با ایموو  واشو

 ره وراینصوورت با ایدری افزایش ایمو گشایش اعتبار می رند  بایک فیاهزار تومان عرضه رند و اتفاای ره میافتد صر 1یا  8

 هوزار توموایی بوه وسوو توتیدرننودگان      8توموایی و ارز ییموایی    4211ارز  و می بریود صرفاً واسطه گران از این یرخ ها بهره 

تو به این سیاسو پایان بدهد و مابه اتتفاوت ریاتی را بورای حمایوو از گروههوای    ارنون مواع قن اسو ره ووتذا  .یمی رسد 

و اجازه وهد تا صاوررنندگان اادم مورو  ورعین حال باید از فشارها برای بازگشو ارز صاوراتی بکاهد. بگیروهدف وار وریظر 

ورپویش گرفتوه اسوو، صواوررنندگایی ظهوور       ووتو ورخصوص بازگروایدن ارز ارنون با سیاستی ره .ییاز رشور را وارو رنند

اتبته با بخشنامه ای ره اخیراً ووتو برای واروات ور مقابل صاورات و واگذاری پروایه . خواهند ررو ره هویو مشخصی یدارید

 .صاوراتی مصو  ررو، بخش بزرگی از مشکدت حل خواهدشد

 :جناب آقای دکتر صمد کریمی

صاوررنندگان می توایند بوا  : گفتند پاسخ به فرمایشات رئی  م ترم اتا  تهران ور مررزیمدیررل م ترم اواره صاورات بایک  -

یرخ های پیشنهاوی خوو ور بازار ووم ارز حاصل از صاورات خوو را عرضه یمایند و بهیچ عنوان بایک مررزی ور سوامایه هوا   

با توجه بوه  . ور واروحضچه ور بازار اسکناس و چه ور بازار حواته همواره ور بازار ووم تی و .م دوویو ایمتی یگذاشته اسو

 امسال ییوز  و توتید وابسته به واروات اسو، واسطه ای و ماشین قالت توتید بووهراالی ت مین ارز برای مواو اوتیه و % 71اینکه 

 رنتورل  ییوز  را  یهوایی  مصورفی  یالتقاضوای روا   ضومن اینکوه  واسطه ای برای توتید اسو راالی ما ت مین مواو اوتیه و  اوتویو

ی واروات وشیمی ها عرضه میکند تا هزینه هابنابراین بایک مررزی ور سامایه ییما ارز را با ایمو های یزویک به پتر .می رنیم

 .را رم و ور یتیجه هزینه توتید ییز رم شوو

موا بعنووان یکوی از    . سواس یورخ بوازار ووم باشود    ت رید بایک مررزی ییز ت رید وارو روه یورخ ارز برا  : امه افزوویدایشان ور او -

بازارسازها ور بازار ووم حضور واریم و از قیجا ره مازاو تقاضا هسو و همه ارز صاوراتی به چرخه ااتصاوی بریمی گروو توذا  

 .هو تنظیم بازار از نریق عرضه حواته ارزی و اسکناس بازار را رنترل می رندجبایک مررزی 

ی ور بایک مررزی عملیاتی می گروو و بر این اساس تمام رسواییکه ارز  ماه ساتجار واز ابتدای ارویبهشسامایه تعهدات ارزی  -



 

 

می گیرید ور بازه مشخص باید تعهدات خوو را ایفا رنند و راال به رشور وارو رننود ور ذیور اینصوورت هزینوه بسویار بواالی       

بایوک  . سامایه ها و سیستم ها به سمتی می روو ره بتواییم موارو و مصارف رشور را مدیریو رنیم .برایشان وربر خواهدواشو

مررزی با توجه به ت یید ثبو سفارش ها توسط سازمان صمو ت مین ارز می یماید زیرا بر این عقیده اسو ره حتما ییاز اسوو  

 .ره این راال وارو رشور بشوو

از نریق ت مین مال تجارت، اجرای پروژه ها، مدیریو بوازار خودمات یوا     ور بازار ارز رشوراوتویو بایک مررزی ایجاو ثبات  -

 .ک ور بازار اتفا  بیافتد، خایوارها توان مقابله یداریدوارز و استفاوه از منابع اسو زیرا اعتقاو واریم هرگویه شبازار ذیرتجاری 

 :جناب آقای مهندس نجفی منش

بایک مرروزی  : بیان واشتند ،ارز تخصیصی ییما تبدیل تا  بازرگایی تهران ورخصوص اشکاالتعضو م ترم هی ت یمایندگان ا -

 .به بایک چین وریظر می گیروارز تخصیصی  ایتقال حق صرافی برای% 03

 :جناب آقای دکتر صمد کریمی

چوین بوه ارزهوای ویگور      برای هزینه تبدیل یووقن : ور پاسخ به این موضوع گفتند مدیررل م ترم اواره صاورات بایک مررزی -

مت سفایه این هزینه ها براثر ت ریم ها هسو تذا تنها راری ره می توان ایجوام واو اینسوو روه    . جلساتی با صرافه ها برگزارشد

 . اینگویه هزینه ها را به حداال برساییم

بانوک مرکوزی و    دبیر محترم شورای گفتگو دستور فرمودند تا بخشنامه واردات در مقابل صادرات صادره از سووی  -

اموزش گام به گام واردات در مقابل صادرات در سایت اتاق تهران قرارداده شود تا در دسوترس فعوا ن اقتدوادی    

 (بپیوست) .قرارگیرد

 :جناب آقای دکتر عیدیان

 رل تخصویص ارز از سووی وزارت  : ورخصوص میزان تخصیص ارز بیان واشتنداائم مقام م ترم وبیر شورای گفتگوی استان  -

میلیون والر توسط بایک مرروزی تو مین    08میلیارو و  22به میزان  0317میلیون والر بووه ره ور سال  12میلیارو و  48صمو 

می باشد ره بخش اعظم این میزان مربوط میلیون والر  803میلیارو و  40مجموع راالی ترخیص شده از گمرک . ارز شده اسو

میلیاروی اسوو روه وزارت صومو     48ییاز ما  .از گمرک ترخیص شده اسو 0317بووه ره ور سال  0312به سفارشات سال 

تخصیص ارز رروه بنابراین مابه اتتفاوت این وو رام رمبووی اسو ره مواو اوتیه و راالی واسطه ای و سرمایه ای ما را ت وو  



 

 

 توواییم رویوق توتیود    ک مرروزی بوه ایون موضووع رسویدگی شووو توا ب       یگرایی ارار می وهد ره ضروری اسو ور جلسات بای

 .واشته باشیم

 :مهندس صادقیجناب آقای 

اتوی   2۲/1/0317رئی  م ترم سازمان صنعو، معودن و تجوارت اسوتان تهوران گزارشوی از میوزان ثبوو سوفارش از تواریخ           -

 (بپیوسو: )بشرح زیر ارائه یموویدیعنی از زمایی ره سامایه ور اختیار ایتان ارار گرفو؛  27/0/0318

 مورو پرویده رسیدگی رامل شوده  ۲74هزار و  34مورو تقاضای ثبو سفارش ور واستان تهران، تعداو  741هزارو  3۲از تعداو  -

 .هزارو صدو شصو و شش پرویده ور وسو رارشناسی اراروارو و تعداو

یبوووه و ت ییود یشوده    از پرویده ها مطابق با ضوابط ابدذوی  % 30ثبو یهایی یشده و % 4از پرویده ها ت یید و تعداو % 2۲تعداو  -

مجموعاً نوی   .میلیون یورو می باشد 741میلیارو و  4میلیون یورو و  231میلیارو یورو،  01: اسو ره ارزش ریاتی قیها بترتیو

 .میلیون یورو پرویده بررسی شده اسو 372میلیارو و  0۲این مدت به ارزش 

ارز مورو ییاز وریافو شده اتبته  17تا ایتهای سال  17تدای سال میلیارو یورو از اب 01سامایه تجارت یشان واوه اسو ره حدوو  -

تومایی ارز وریافو رروه اید ییوز   4211قن بخش از راالهای اساسی ره وارای رارت بازرگایی از تهران بووه اید و از م ل ارز 

 . قمار مستتر اسو نور ای

 0318یامه وزارت صنعو، معدن و تجارت ور سوال  رئی  م ترم سازمان صنعو، معدن و تجارت استان تهران ورخصوص بر -

 (بپیوسو: )یمووید ارائهگزارشی را بشرح زیر 

شد ر 0317منجر به روید یزوتی و منفی شدن قن ور سال ( ورصد) 0311رشد ارزش افزووه بخش صنعو به ایمو ثابو سال  -

از ابیول   0317ماهوه سوال    00نتخوو ور  این میزان راهش، هشدار وهنده اسو بطوریکه ظرفیو توتید برخی م صوالت مره 

خوورو، پتروشیمی، توازم خایگی سنگین از رشد منفی برخوروار بووه ره با توجه به وجوو ظرفیوو هوای خواتی ور برخوی از     

 جهوو ضومن حفوظ وضوع موجووو و جلووگیری از رشود منفوی         ؛برای جلوگیری از تعمیق ررووو  رشته فعاتیتهای صنعتی و

 .بریامه ریزی رروباید وسو یابی به رشد مثبو 

، رشد منفی یبووه و او  رشد ور ایون بخوش   1۲اسو وتی خوشبختایه بجز سال  رشد ارزش افزووه معدن ییز به همین ترتیو -

 .را شاهد می باشیم 1/2ییز رشد  17بووه و ور شش ماهه  14سال 

هماهنگی اوای سوه گایوه ور بهبووو فضوای     ، پیوید ویپلماسی سیاسی با ویپلماسی ااتصاوی ،ور سطح رلیاتزامات رویق توتید  -



 

 

 .واوه اسورسو و رار و گسترش تعامدت بین اتملل با ت رید بر رشورهای همسایه مد یظر ارار 

 ت مین منابع ماتی مورو ییاز ور سطح ووم اتزامات اراروارو و یکی از موضوعات مهمی اسو ره با توجه به تغییور ارزش ریوال   -

و رول ییازمنودیهای قیوان     منابع مورو ییاز توتیدرنندگان برای سرمایه ورگوروش و سورمایه گوذاری    ور برابر ارزهای خارجی، 

مت سفایه توتید ما بایک م ور اسو و سایر بازارهای پوتی و مواتی ور ایون بخوش خیلوی     . شده 17برابر ابل از سال  3حداال 

 .رمکی یمی توایند بکنند

را پیشنهاو واویم و ور اایون بریامه ششم ییز مصوو   % 41ر این خصوص رام افزایش تسهیدت اعطایی به بخش صنعو ره و -

 .ور مجموی تسهیات واشتیم% 21شده وتی هنوز به این رام یرسیده ایم و ور سال ابل 

 ،از مصورف رننوده   توتید اصدح و اعمال تخفیف های ماتیاتی و ب ث ماتیات بر ارزش افزووه و اخذ قن ور حلقه قخر زیجیره -

همچنین سیاستهای بهبوو فضای رسو و رار از نریق اصدح اوایین و مقررات  .ک فارتور اثر گذار برای توتیدرننده اسویره 

 .و مشاررو بخش خصوصی ور سیاسو گذاری ها و تغییر یظام ایمو گذاری ره از موضوعات مهم رویق توتید اسو

 :جناب آقای دکتر بهادرانی

 بوا شوعار رویوق توتیود     0318های وزارت صمو ور سوال   هران با یقد از گزارش بریامهبازرگایی تمشاور م ترم ریاسو اتا   -

سال اسو ره شعار حمایو از توتید به عناوین مختلف تکرار می شوو وتی به یتیجه یمی رسد به وتیل  01حدوو : بیان واشتند 

ه باید از سیاستهایی ره تارنون برای توتید یتیجه عک  اینکه سیاستهای ذلطی اسو ره همواره بکار بروه و می بریم ورصورتیک

تسهیل عملیات  -2. راه ایدازی توتید یا رسو و رار -0: موضوع را باید مد یظر ارارواو 3ور مرحله توتید . واوه جلوگیری رنیم

ر را حذف ررو و اشتباهات تذا باید فضای رسو و رار را تسهیل و بخشنامه های وسو و پاگی. بقای اینگویه بنگاهها -3. توتید

 .گذشته را رنار گذاشو

  :جناب آقای دکتر عیدیان

اائم مقام م ترم وبیر شورای گفتگوی استان ورخصوص رشد منفی توازم خایگی وییاز به افزایش توتید با توجوه بوه وضوعیو     -

هزار خایه ای  0۲0با توجه به . اسوور مورو توتید توازم خایگی، وررشور رارخایه و ظرفیو موجوو : رنویی رشور بیان واشتند

هزار موورو ازووا  و ییوز تعوویض تووازم      241ره ور اثر سیل های اخیر ور رشور ازبین رفته و همچنین بر اساس قمار اطعی 

بورای   .میلیون وستگاه مورو ییاز اسو 2 ور مجموعره هزار وستگاه  021یعنی % ۲سال یکبار ره حدوو  21خایگی فرسووه هر 

راهش % 32نبق قمار ارائه شده  0317هزار وستگاه بوو ره ور سال  082یک میلیون و  0312وتید یخچال فریزر ور سال مثال ت



 

 

امه یک میلیون وستگاه رسری واریم و ور سایر توتیدات اسو، تذا امسال ور بری پیدا رروه ضمن اینکه وروو قن ییز ممنوع شده

 .وجبات عدم تعاول عرضه و تقاضا را فراهم رروه اسوتوازم خایگی ییز این مشکل وجوو وارو ره م

 :سرکار خانم سکینه اشرفی

معاون م ترم شهروار تهران ره ور جلسه حضور یافته بووید با اشاره به ضرورت وایش بنیوان یمووون واحودهای صونعتی ور       -

ارزش افزووه رشور ور تهران ایجاو موی  % 22استان تهران یک استان متفاوت ور رل رشور اسو و : استان تهران بیان واشتند

یبوال توتیود   وور وییا شهرهای پیش رو بوه  . ه می گرووعرضش خدمات اسمو عظیمی از این ارزش افزووه توسط بخ. شوو

تدش شهرواری تهران نی یکسوال گذشوته   اره وهمرارخایه ای ییستند بلکه ارزش افزووه را از نریق خدمات ارائه می رنند 

هارم تغییور ماهیوو   های یسل سوم و چ های رشور به رارخایه رارخایه .برای تبدیل شدن تهران به شهری هوشمند  بووه اسو

اتت صویل   روارگیری ییروهوای فوار     عودم بوه   و های یسل ووم ییازی به ییروهای متخصص یدارو رارخایهتوتید ور اید و  یداوه

بنیان  ور حاتی ره ارنون با برگزیده شدن شعار رویق توتید، الزم اسو به وایش .شته اسوها مهاجرت قیها را ور پی وا وایشگاه

 .اتت صیدن جذ  رار توتیدی شوید تید توجه بیشتری شوو و با بهبوو وضعیو توتید متخصصان و فار ررون ااتصاو و تو

بوه   0318از هوزار میلیوارو توموان اعتبوار ور سوال      استفاوه و ارائه مراحل  08تبصره معاون م ترم شهروار تهران ورخصوص  -

 . سازمان بریامه جهو بافو فرسووه و سیستم حمل و یقل سخن گفتند ره تارنون گشایش اعتباری اتفا  ییافتاوه اسو

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان مینششو  پنجاهمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

اوایین وسو و پاگیر و مزاحم باید از مسیر راه توتید برواشته شووو،  

تذا معاویو ذیربط ور وزارت امورااتصاوی و وارائی باید ور رفع قن 

 سریعاً اادام یماید
*  

 

 اواره رل امور ااتصاوی و وارائی

 وزارت صنعو، معدن و تجارت

 سازمان توسعه تجارت

 اتا  بازرگایی تهران

2 

، دور استان تهران رارخایجات توتیدی با ظرفیو رامل رار یمی رننو 

تذا قیچه ور استان تهوران موی شووو ایجوام واو توا رارخایجوات بوا        

ظرفیو مناسو راررنند باید از سوی سازمان صمو و شهرک های 

 صنعتی احصا  گروو

 * 
 سازمان صمو استان تهران

 شهرک های صنعتی

3 

صنعو، معودن و تجوارت اسوتان تهوران     از ریاسو م ترم سازمان 

خواسته شد تا ور جلسات قتی شورای گفتگو، گزارشی از وضعیو 

 فعاتیو واحدهای توتیدی ارائه یمایند
 * 

سازمان صنعو، معدن و تجارت 

 استان تهران

 

4 

رارگروههای ذیربط ور موارو زیر بوا رویکورو اسوتفاوه مطلوو  از     

متخوذه ور وسوتور روار شوورای     ظرفیو رامل قیها تشکیل و یتایج 

 :گفتگو ارارگیرو

 ظرفیو صنعو ذذا:  0-3

 پوشاک و تباس:  2-3

 صنایعی ره زیر ظرفیو رار می رنند:  3-3

* * 

 استایداری

 سازمان صمو استان تهران

 اتا  های سه گایه

 



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

5 

از قیجا ره تعداوی از واحدهای توتیدی بدتیل بدهی بایکی از سوی 

از یظر توتید متواف شده اید، توذا بوا رموک     بایکها تملیک و برخی

 اوه اضائیه باید این واحدها به چرخه توتید بازگروید
* * 

 

 واوگستری استان تهران

 بایک مررزی

 صمو استان تهرانسازمان 

 اتا  های سه گایه 

 

6 
مشکدت رفع یشده بنگاههای ااتصاوی ور هر فصل گزارش گوروو  

 تا تمهیدات الزم اتخاذ شوو
* * 

 صموسازمان 

 اتا  بازرگایی تهران 

 وبیرخایه شورای گفتگو

7 

رارگروهی با شررو استایداری، معاویو بریامه ریزی و ااتصواوی،  

معاویو امور بین اتملول اتوا  بازرگوایی تهوران، سوازمان صومو،       

سازمان توسعه تجارت و رمیسیون توسعه تجوارت اتوا  تهوران و    

همسوایگان موورو بررسوی     بایک مررزی برگزار و پتایسیل تجواری 

ب وث  . ارارگرفته و یتایج قن ور شورای گفتگوی استان ارائوه شووو  

 :اصلی ور رارگروهها

ارائه روش هوای واروات از نریوق رشوورهای همسوایه ور مقابول      

 صاورات از ایران بمنظور جلوگیری از ت ریم ها

* * 

 استایداری

 بایک مررزی

 سازمان صمو استان تهران

 تهراناتا  بازرگایی 

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان 

1 

شوررو توتیدرننوده ورخصووص     2111گزارش پایش ورخصوص 

گوزارش  )بخشنامه ها، اوایین، بیمه، ماتیات و بایکها وریافو گوروو  

و ور رارگروهی مورو بررسی و خدصه قن ( جنا  قاای خوایساری

 جهو ارائه ور شورای گفتگو و سپ  برای ووتو ارسال گروو

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان * *



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

3 

یامه ای برای معاون اول م ترم رئی  جمهور و سازمان مدیریو و 

بریامه ریزی ورخصوص رندی پرواخو و تسویه بدهی ووتوو بوه   

 پیمایکاران تهیه گروو
* * 

 استایداری

 اتا  بازرگایی تهران

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان

12 

رضایی بختیاری مدیررل م ترم تعواون،  بنا بر پیشنهاو سررار خایم 

رار و رفاه اجتماعی برای اختصواص وام روسوتایی و عشوایری بوه     

منانق سیل زوه، نی یامه ای برای جنا  قاای استایدار و نورح ور  

 شورای بریامه ریزی استان اادام گروو

 * 

 استایداری

مدیررل م ترم تعاون، رار و رفاه 

 اجتماعی

 استان وبیرخایه شورای گفتگوی

11 

با افزایش چشمگیر صدور قرا  ویووان عوداتو اواری؛ از قیجوا روه     

مقررات رار و ت مین اجتماعی و شوکایات روارگران و صودور قرا     

ویوان عداتو اواری برعلیه توتیدرنندگان با رمک و همراهی وردی 

 صنفی این بخش ور تعارض بوا رویوق توتیود اسوو، توذا پیشونهاو      

سال اابل تسری باشد و ابل از قن  3برای  می شوو شکایات حداال

 مشمول مرور زمان گروو

* * 

 استایداری

مدیررل م ترم تعاون، رار و رفاه 

 اجتماعی

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان

 * * سامایدهی رارگران افغایی ور وستوررار استایداری ارارگیرو 12
 استایداری

 اواره تعاون، رار و رفاه اجتماعی



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

13 

و مشوکدت بیموه اجتمواعی مطروحوه ور جلسوات مکورر       مسائل 

تشکیل شده از سوی جنا  قاای مهندس حاجی پور معاون م ترم 

رسو و رار اتا  بازرگایی تهران جمعبندی و ور جلسه قتی شورای 

گفتگو مطرح و فهرسو موارو باایمایوده را بطوور شوفاف بوا ارائوه      

ار م تورم پیگیوری   راهکار اجرائی تهیه، از نریق جنا  قاای استاید

گروو و یا با حضور جنا  قاای شریعتمداری وزیر م تورم تعواون،   

 رار و رفاه اجتماعی حل و فصل شوو

* * 

 استایداری

معاویو رسو و رار اتا  بازرگایی 

 تهران

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان

14 

با عنایو به سال رویق توتیود، گوزارش وضوعیو ثبوو سوفارش و      

ت مین ارز و همچنین میزان صاورات و برگشو ارز تخصیص ارز و 

 به چرخه توتید بنابضرورت، ور هر جلسه شورای گفتگو ارائه گروو
* * 

 سازمان صمو

 سازمان توسعه تجارت

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان

15 
موضوع تسهیدت بایکی و ت مین سرمایه ور وسوتور جلسوه بعودی    

  شورای گفتگوی استان تهران ارارگیرو                                                                                            
* * 

یماینده م ترم بایکها ور شورای 

 گفتگو

جنا  قاای ورتر ملک تو مشاور 

بیررل ور امور ماتی و بایکی م ترم و

 اتا  بازرگایی تهران

 وبیرخایه شورای گفتگوی استان

 


