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 مشروح  مذاکرات

اتاق تهران و جمعی  یاست محترمر محترم تهران،استاندار  استان تهران با حضور دولت و بخش خصوصی وگویگفتجلسه شورای  نهمینهشتادو

حصول مطالبات صادرکنندگان مشکالت ناشی از عدم  . در این جلسه به بررسیگردیداز نمایندگان نهادهای دولتی و فعاالن بخش خصوصی برگزار 

طرح اختالف و  خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، طرح مشکالت و چالش های موجود در حوزه تولیدات و صادرات محصوالت کشاورزی

 پرداخته شد. شرکت سهند انرژی توان با سازمان بنادر و دریانوردی پیرامون قراراداد خرید کاال

 پیش از دستور:

 :مهندس محسن منصوری ایجناب آق

طی سخنانی با اشاره به تاخیر ایجاد شده در برگزاری این جلسه شورا  و رئیس شورای گفت و گوی استان تهران محترم استانداردر ابتدای جلسه، 

لت با حذف عوارض : در حد فاصل این جلسه و جلسه پیشین، دواظهار داشتندبه دلیل نقشی که نهاد متبوع او در شورای تامین استان دارد، 

های صنعتی نیز تحت همین قاعده فعالیت خواهند لکه با اجرایی شدن این مصوبه؛ و موافقت کرد خصوصیهای صنعتی تغییر کاربری در شهرک

رد و انقالبی اختصاص داشت کمک بزرگی به خانواده صنعتی کشور خواهد ک دولتی های صنعتیاین معافیت که پیش از این تنها به شهرک .کرد

سقف زمانی در نظر گرفته شده جهت اجرایی شدن در حوزه تولید و اشتغال استان تهران ایجاد می گردد و بسیاری از گره ها مرتفع خواهند شد، 

 ماهه می باشد. 12این مصوبه نیز یک پروسه 

  :جناب آقای مهندس سعید صادقی

 این مصوبه دولت بیان داشتند: با اشاره به مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی

در  صادر شده است؛ یکی از این مصوبات مربوط به ساماندهی لکه های صنعتیحوزه صنعت در مصوبات بی نظیری  از اوایل سال جاری تا کنون

که های صنعتی با در استان وجود دارد که تمامی للکه صنعتی  38 به شهرکهای صنعتی غیر دولتی است. در حال حاضر و تبدیل آنها تهران

یکی از مشکالت قبلی طی مراحل استصوابی ساماندهی و همه تبدیل به شهرک های صنعتی غیر دولتی خواهند شد.  مصوبه هیأت محترم دولت

 مطابق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی از پرداخت عوارض این بود که وقتی شهرکهای غیر دولتی اراضی را دریافت می نمودند

معاف نبودند پس از تغییر کاربری ناچار به پرداخت عوارض بودند، لیکن طبق مصوبه اخیر هیأت دولت و با همت و پیگیری استاندار محترم و 

مساعدت دولت محترم عوارض شهرک های صنعتی غیر دولتی نیز رایگان گردید و تغییر کاربری نیاز به پرداخت عوارض ندارد. نکته بعدی، حتی 

 ساله صادر شده است 5تقسیط و نیاز به تغییر کاربری دارند در این مصوبه اجازه احدهای صنعتی و تولیدی که خارج از شهرکها هستند برای و

 باعث افزایش رونق تولید در استان خواهد شد. که

 جناب آقای جبرئیل برادری:

 :بیان داشتندرئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به وضعیت بهره وری کشاورزی استان 

محصول کشاورزی از جمله فراورده های لبنی، سبزی، صیفی، قارچ خوراکی و غیره جایگاه اول تا سوم کشور را  10استان تهران در تولید بیش از

و قابلیت های بخش کشاورزی در رأس اقدامات سازمان جهاد کشاورزی   به این موضوع شناخت توانمندی هابه خود اختصاص داده است، با توجه 

 استان تهران قرار گرفته است.

بیشترین سهم صادراتی کشور به سایر کشورها اشاره بعنوان  به تخصیص صادرات محصوالت کشاورزی استان تهراندر ادامه سخنان خود ایشان 

 :کرده و افزودند

میلیون دالر  27مورد تعرفه صادراتی به ارزش  282 ،ماه ابتدایی سال 5با توجه به آمار و اطالعات دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی ایران طی 

هدف و به عنوان مقصد و بازار کشور اول  5، همچنین کشورهای آلمان، امارات، عراق، پاکستان و افغانستان جزو به کشور آلمان صادر شده است

صادرات کشور هستند که بیشترین حجم ارزش دالری را به خودشان اختصاص داده اند. لیکن با تسهیل صدور مجوز صاردات محصوالت کشاورزی 

در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و محصوالت  مسیر را برای اشخاصی که عالقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه می باشند هموار کردیم.

ذاری در این حوزه هستند گکه عالقه مند و توانمند سرمایه متقاضیانی اراضی کشاورزی و ملی به برای واگذاری را آمادگی خود نیز ی گلخانه ا
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بدین صورت که صادرات هم زنجیره ارزشی نیز برای دوستان فراهم کرده ایم، از جمله تولید کننده، سردخانه و حمل و نقل.  اعالم می نماییم.

 و هم از طریق بازرگانانی که توانایی انجام صادرات را دارند.  از جانب خود شخص انجام گیردمی تواند 

 :هاد کشاورزی جهت تسهیل و رفع موانع موجود اشاره کرده و افزودندجدر ادامه سخنان خود نیز به سایر اقدامات سازمان 

خارجه جهت امور با حضور تشکل ها و دستگاه های ذیربط از جمله وزارت هر هفته قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه غذا در وزارت جهاد کشاورزی 

میزهای کشوری با مسئولیت معاون محترم وزیر جهت مرتفع سازی  همچنین نشست، تشکیل می گردد در این حوزهگذاری موانع سرمایه رفع

 در صنایع تبدیلی و تکمیلیت، باغبانی، دام، طیور، شیالت و زراعحوزه در موجود جهت بررسی موردی موانع میزهای کاالیی و  موانع صادرات

 . حال برگزاری است سازمان جهاد کشاورزی

 :جناب آقای دکتر محمودرضا طاهری

قائم مقام محترم دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران پیش از ورود به دستورات جلسه، به معرفی مدیران و تغییراتی 

 دولتی ایجاد شده است پرداختند. که در بخش

 (:3جلسه )دستور 

طرح مشکالت ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق و تبعات ناشی از آن توسط 

 جناب آقای دکتر ایرج گالبتونچی دبیر محترم سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

 :جناب آقای ایرج گالبتونچی

و با اشاره به ظرفیت خدمات فنی و مهندسی کشور با تأکید بر )به پیوست(  محترم سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با ارائه گزارشیدبیر 

 بیان داشتند:مشکالت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق 

هزار و  54برابر با  ، راه و ترابری، آب، نفت، گاز و پتروشیمی(رشته اصلی) معماری و شهرسازی 5در  یید صالحیت شده کشورأتعداد پیمانکاران ت

ظرفیتی  اًهای پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم تقریب اگر بخواهیم به همه شرکت ، کهشرکت است 3665شرکت و تعداد مهندسان مشاور  898

بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی بتوانیم اشتغال زایی  ، همچنین نکته ای که وجود دارد این است کهمیلیارد دالر خواهد بود 200معادل

 در غیر این صورت و متأسفانه پدیده مهاجرت و خروج جوانان از کشور اتفاق می افتد. کنیم،

کدام از این ها  اگر به هربیان داشتند: نفر است،  هزار 600و  میلیون 2ها بالغ بر با بیان اینکه مجموع شاغالن مستقیم این رشته فعالیت ایشان

 خصوصی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارزاق شمیلیون نفر از صنعت پیکانکاری و مهندسین مشاور بخ 10نفر متصبل باشند،  4

 می کنند.

 :افزودندو  هردالمللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کبر مهمترین الزامات حضور در بازارهای بیندر ادامه سخنان خود ایشان 

های عمرانی و پیامد آن بیکاری، فعال شدن چرخه های پیمانکاری، کاهش شدید پروژههای مناسب داخلی برای فعالیتکمبود بازار یا پروژه

بازارهای حضور ایران در ، آوری مطمئن و موثر و کمک به قطع وابستگی به نفت های پیمانکاری، ارزعظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت

 بخشی از این الزامات است. و همچنین اشتغال پایدار در کشور نوان نمادی از قدرت و عزت ملیبعجهانی 

 :بیان داشتندل گذشته اس 10خدمات فنی و مهندسی طی  صدورسپس با اشاره به روند  سندیکای شرکت های ساختمانی ایراندبیر محترم 

یکی از مسائل مهمی که در کشور در این حوزه وجود دارد این است که ارگان های مختلفی نظیر سازمان صمت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت 

صادرات این بخش راه و غیره در صدور خدمات فنی و مهندسی نقش ایفا می کنند و متأسفانه یک متولی مشخص وجود ندارد، همچنین افزودند: 

میلیارد دالر افزایش  1.8به  1400رسید و در سال  1399میلیون دالر در سال  491با یک روند نزولی به  1390یلیارد دالر در سال م 4.1از 

 های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.به دلیل تعیین مشوق 1390یافت. جهش صادرات در سال 

 :اظهارداشتندو  هانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرددر ادامه به وضعیت قراردادهای پیم ایشان

در سه منطقه عراق) جنوب مجموع قراردادها و توانستیم  در اکثر مناقصات بین المللی با رقبای منطقه ای چین، ترکیه و امارات شرکت کرده

شرکت  40پروژه زیرساختی عراق را  58نین مسئولیت حدود چرا از آن خود کنیم، هم ،میلیارد دالر است 1.9معادل که عراق، سلیمانیه و اربیل( 

 ایرانی می توانند به خود اختصاص دهند که آمار آن در وزارت خانه های مختلف موجود می باشد. 
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 و نموده  اشاره گیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است گریبانکه  هایی چالشجناب آقای ایرج گالبتونچی در نهایت به 

 بیان داشتند:

شده و توان پرداخت  دیدالر( سررس ونیلیم 170)حدود  یها از منابع داخلشرکت یافتیدر یهاآن است که وام و مهمترین موضوع مساله نخست

 دیسررس انیدر پا التیمطالبه سود و کارمزد تسه نیهمچن وجود ندارد، یعراق انیتوسط کارفرما مانکارانیعدم پرداخت مطالبات پ لیها به دلآن

 التیتسه کنندهافتیدر یهانام شرکت که این مسأله باعث شده. درصد محاسبه گردیده است 30تا به امروز حدود  التیمجدد تسه دیجهت تمد

 بودن باال و مالی محدودیت منابع، از مسائل دیگر آنها ممنوع شده است. یو کار یبانک یهاتیقرار گرفته و فعالبانک عامل  یرجاریدر سرفصل غ

 بالتکلیف، عراق در شاغل ایرانی های شرکت به وارده خسارت و مطالبات پرداخت عدم، درصد 17 تا 8 خدمات کارمزد و هزینه ها سود، نرخ

 انسانی نیروی سربار و مازاد های هزینه و تجهیزات و آالت معطلی ماشین جمله از مازاد های هزینه تحمیل و پیمانکاران مدت طوالنی ماندن

 عراقی طرف توسط ایرانی بانک های های ضمانت نامه پذیرش عدم، پروژه های ضمانت تمدید های هزینه و کارگاه و نگهداری حفظ جهت موجود

، LC یاسناد اعتبار شیمشکل گشا، درصد سپرده و سه تا شش درصد هزینه سالیانه 110تا  10 از عراقی های بانک صدور ضمانت باالی هزینه و

بانک یعدم همکارو  یرانیا یاز شرکت ها کشورمان یبانک ستمیس تیعدم حما،آن ریتسع ازی ناش یها انینقل و انتقال پول و نوسانات نرخ ارز و ز

 . می باشد به دلیل تحریم ها یرانیا یبا شرکت ها یعراق یها

 شود()جهت مطالعه کامل گزارش به فایل پیوست مراجعه 

از چه سالی تسهیالت اخذ شده و تا چه زمانی قرار است این تمدید مجدد " گالبتونچی در پاسخ به سوال استاندار محترمجناب آقای ایرج 

 گفتند:" تسهیالت ادامه یابد؟

های ساختمانی ای اعالم کرده است که تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیالت شرکتنامهرئیس جمهوری طی تصویب محترم معاون اول اًاخیر

گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم منوط به ارائه گزارش تسهیالت و تا امسال نیز در حال تمدید است دریافت شده 1394که در سال 

های امور خارجه، صمت بانک توسعه یید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانهأایران و توصول از طرف عراقی به بانک مرکزی 

 صادرات ایران است؛ در حالی که این کارگروه تاکنون تشکیل نشده و پیمانکاران بالتکلیف هستند.

 :جناب آقای مهندس مسعود خوانساری

های خدمات فنی و شرکت بی نظیر هایظرفیتپتانسیل و به  شورای گفت و گوی استان با اشارهرئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر 

 : ، اظهارداشتندمهندسی

کند و این فراز و فروز به دلیل میلیون دالر تنزل می 300رسد و در سال دیگر به میمیلیارد دالر  4ظرفیت صادرات این بخش در یک سال به 

ها نامه داخلی هستند و نه به دلیل تحریمها نه قادر به دریافت ضمانتاین شرکتدرحالیکه  .می گردداز سوی دولت ایجاد  موانعی است که عمدتاً 

)در صورتیکه دولت ترکیه شانه به شانه پیمانکاران در حرکت است و اگر مسأله ای با بانک ها و غیره نامه خارجی دریافت کنند. توانند ضمانتمی

از این شرکت ها حمایت کرده و اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید  لذاد دولت خود وارد عمل شده و آن را مرتفع می سازد(. به وجود بیای

 نمی باشند.نیز  شرکت در مناقصه هابه دلیل نداشتن ضمانت نامه، شرکت ها قادر به  زیرا، ها را تسهیل کندنامه برای این شرکتصدور ضمانت

راه حل و شده ها سردرگمی شرکتدخیل بودن نهادهای مختلف سبب و دار نیست این بخش را عهده واحد فرماندهی ینهادهیچ  ضمن آنکه

و  مخبر پیگیریدکتر موضوع را از معاونت اول ریاست جمهوری جناب آقای  یم، اگر بتوانمناسبی برای این شرکت ها در نظر گرفته نمی شود

 .باشیمهای خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده شاهد صعود صادرات شرکت یمتوانمیکنیم، مرتفع 

 :جناب آقای جواد توکلی

 :بیان داشتند اشتهمدیر محترم شرکت بلندپایه در عراق با اشاره به پروژه هایی نظیر خطوط مترو و غیره که در اختیار این مجموعه قرار د

برابر بیشتر است، به گونه ای که هم به بانک های  3تا  2مبلغی که جهت تمدید ضمانت نامه های این پروژه ها از مجموعه گرفته می شود عمالً 

 ایم.از کارفرما دریافت نکرده حالی است که هیچ مبلغی این در  و کنیم مبالغی را پرداخت باید به عالوه جرائمعراقی و هم به بانک های ایرانی 

دزدی ها و هزاران مسأله دیگر وجود دارد که متحمل  عالوه بر مبالغ فوق الذکر، هزینه های ناشی از نگهداری و استهالک تجهیزات، ماشین آالت، 

سازی  عشده است، پیشنهاد و راهکار ما در خصوص مرتف هزینههای مجموعه به  بابت تسویه بدهینیز که دریافت کرده ایم  را وامی شده و
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طبق مصوبه دولت و توافق با بانک مرکزی درخواست بودجه کرده و آن را به بانک عامل  موضوع این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 ماه از سال را با آن درگیر هستیم رهایی یابیم. 5بدهد، تا ما بتوانیم از این مسأله که هر ساله 

 :محسن منصوری جناب آقای مهندس

فوق استراتژیک  اهمیت صادرات این بخش نه فقط به عراق که به سایر کشورها را ،و رئیس شورای گفت و گوی استان تهران محترم استاندار

 :بیان داشتند و ندتوصیف کرد

صورت که ظرفیت ذهنی خود را تبدیل به ارز کرده و به کشور وارد می کنند، از اینرو از  بدین کنندها دانش و تکنولوژی صادر میاین شرکت

 د، لذا در صورت تمرکز بر مبحث قطعاً تحول جدی ایجاد خواهد شد.نشومیها محسوب ارزآورترین حوزه

ردن این پروژه را به خود اختصاص داده سهم اعظمی در پیش بدر زمان ساخت متروی تهران نیز اوایل شرکت های چینی با فروش دانش خود 

بطوریکه زمانی  درصد کاهش پیدا کرد. 10سهم چین تا حدود و  ، پس از آن متخصصین کشور متمرکز شده و خود توانستیم تولید کنیمبودند

 می باشد. به دست می آوریم نزدیک سود خالص است، که از این جهت برایمان ارزنده و ممتازکه خدمات صادر می کنیم آنچه 

هم از جهت تبادالت اقتصادی و تجاری و هم از لحاظ نزدیکی ای برای ایران با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژهایشان در ادامه سخنان خود 

 :اظهار داشتندفرهنگش به کشور برخوردار است

استانداران کشور عراق جداگانه به کشور سفر کرده اند، همچنین ما طی یکسالی که در استانداری تهران مشغول فعالیت هستم تعداد زیادی از 

اوردهای خدمت آنها رسیده ایم و نشست هایی را برگزار کرده ایم، استانداری تهران نیز در عراق نماینده مستقر دارد که در حال فعالیت است و دست

در شرایط مختلف نظامی  هاپیمانکاران ایجاد شده، بخشی به دلیل بروز ناآرامی ی که در کار اینا گرهلذا  بسیار خوبی نیز تا به امروز داشته است.

گردیده، به  عمواردی را نیز جناب آقای ایرج گالبتونچی مطرح کردند، تا جایی که مطلع هستم بخشی از مسائل مرتف در کشور عراق بوده است.

ها که این شرکتاوالً  در مورد سایر مسائل نیز شخصاً با آن در ارتباط می باشم.، ایران در عراق شرکت بیمه دارد که عنوان مثال در حوزه بیمه

رسد، به صورت مکتوب اعالم کنند که چه شرکت می 40شود که تعداد آنها به به دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده و گفته می

مورد  5تا  4اولویت بندی کرده و لذا باید موارد را به نحو احسنت انجام دهند، تا بتوانند مأموریت خود را  از دولت دارند و مصوبه ای درخواست

به استانداری اعالم یک بسته  در قالبانتخاب و درصد مسائل حل می گردند را  60اگر مرتفع گردند به عنوان مثالو که جزو مهمترین ها هستند 

در صحن دولت تأیید می گردد، در این مورد نیز جناب آقای علی مهری  در خصوص مصوبات به قید فوریت حاکمیت تصمیم گرفته و. کنند

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و همچنین جناب آقای دکتر بهادری دبیر محترم هیأت دولت پیگیری های الزم را جهت 

رساخت های کشور وجود دارد نیز می توانیم کمک کنیم، به عنوان ثانیاً به واسطه ظرفیت های قانونی که در زیشدن موضوع انجام دهند.  عمرتف

از اختیارات مجموعه بوده و  جمثال شرکت هایی که چک برگشتی دارند، لیکن شرکت های متعهدی هستند که دچار حوادثی شده اند که خار

 به مجموعه اساس آنبر  نمود کهبانک مرکزی ابالغ به ای به بانک عامل و یا صوملذا می توان  سبب ایجاد محدودیت هایی برای آن شده است.

 نظر در مصوبه معاون اول همچنین طی مذاکره با نهادهای ذیربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردسال فرصت دهند.  1ماه تا  6 فوق الذکر

محمد علی مهری معاون محترم هماهنگی  و جناب آقای ها تعیین تکلیف شودرئیس جمهوری به سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت محترم

 امور اقتصادی استانداری نیز پیگیر موضوع باشند.

 افزودند:های ساختمانی سندیکای شرکتمحترم همچنین با اشاره به درخواست دبیر ایشان در ادامه سخنان خود 

های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها این است که شرکت ی استانجلسه شورا هشتاد و نهمین یکی از مصوبات

 از آنجا که جناب آقای دکتر مخبر نسبت به مسائل حوزه اقتصادی دولت تمرکز دارند؛ چنانچه تاکنون بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.

اب آقای مهندس خوانساری برگزار نگردیده است، در صورت موافقت جننشستی  رئیس جمهور و سندیکای ذیربط محترم اولفی مابین معاون 

پیرامون مشکالت شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی با حضور جلسه ای ، پیشنهاد می شود محترم اتاق بازرگانی تهرانریاست 

زیرا آنچه مسلم است مشکالت  .دنکنرا با جزئیات مطرح مسائل خود مسئولین ذیربط و ریاست محترم اتاق تهران برگزار تا شرکت های فوق 

کار مجموعه ، هرکدام از ارگان ها عدم همکاریدرصورت ضوع دخیل هستند و ودستگاه در م 8الی  7 بطوریکه بین بخشی است، انجمن کامالً 

 پیش نخواهد رفت.
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 د شجاعانه عمل الزم به ذکر است، در خیلی از موارد دولت در گرفتن برخی از مصوبات با ریسک باالیی برخوردار است و در بسیاری موار

جمهوری نیز  محترم ریاستاول می کند، جناب آقای آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسالمی ایران و جناب آقای مخبر معاون 

 دگان را دنبال و روی مرتفع گردیدن مشکالت متمرکز می باشند.مسائل تولیدکنن

ماس تلفنی، مکاتبه و در ادامه سخنان خود با اشاره به موردی بودن پیگیری بعضی از مسائل فرمودند: برخی از مسائل به عنوان مثال با یک ت

 دمت شما خواهم بود.غیره قابل حل می باشند، که اگر مواردی بود اعالم بفرمایند با کمال میل در خ

 :جناب آقای فرزین مهدیار

ن مدیر عامل محترم شرکت عمراب )انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی( در ادامه جلسه فرمودند: استاندار محترم بغداد  عالقه مند سفر به ایرا

امه رسمی می باشد، لذا مجموعه خواستار صدور هستند، مجموعه نیز به ایشان نزدیک شده، لیکن جهت ورود ایشان به کشور ظاهراً نیاز به دعوتن

 دعوتنامه برای ایشان می باشد.

 :محسن منصوری جناب آقای مهندس

 و رئیس شورای گفت و گوی استان در پاسخ به مدیر محترم شرکت عمراب فرمودند: تهران محترم استاندار

گرفت و مقرر گردید دعوتنامه ای با امضای بنده طی همین هفته در در این خصوص مکاتبه ای با جناب آقای عسگری طی هفته گذشته انجام 

 اختیار مجموعه قرار گیرد.

 :جناب آقای احمد یاوری

که متولی موضوع اداره صادرات بانک  نخستین جلسه این کارگروه در محل بانک مرکزی، ند،بانک توسعه صادرات اعالم کرد محترم نماینده

قرار را تحویل داده اند و بر طبق اولویت مورد بررسی خود  شرکت مدارک 20و حدود  همزمان با جلسه شورا در حال برگزاری است مرکزی است

 خواهندگرفت.

 :محسن منصوری جناب آقای مهندس

ل که زحمت عمده کار را به با اشاره به بانک توسعه صادرات کشور بعنوان بانک عامو رئیس شورای گفت و گوی استان  تهران محترم استاندار

  بیان داشتند:عهده دارد، 

زیرا به ازای کوچترین  .گرددها به سرعت برطرف تا مشکالت این شرکتتوصیه می شود که جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار شود 

 تکلیف کنند. نشست چند ساعته ترتیب داده و تعیین 3الی  2تأخیر بخش خصوصی لطمه می بیند، اگر نیاز است 

  (:4دستور جلسه )
طرح مشکالت و چالش های موجود در حوزه تولیدات و صادرات محصوالت کشاورزی )رفع تعهدات ارزی، بیمه محصوالت و حمل 

 و نقل( توسط جناب آقای صدرالدین نیاورانی نایب رئیس محترم اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

 :منصور منصوریجناب آقای 

سهم در ادامه این جلسه از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به اتحادیه ملی کشاورزی ایران  محترم رئیسنایب 

 :ادامه دادندشود درصد برآورد می 25 که بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی

 شود.هزار تن به ضایعات تبدیل می 35الی  30 نزدیک به کهرسد هزار تن می 130تا  125حجم تولید محصوالت کشاورزی در ایران به حدود 

و به رغم آنکه گزارش آن به رئیس جمهوری و  می باشندل ارزی ئبار و سبزیجات به شدت گرفتار مساصادرکنندگان میوه، ترههمچنین فرمودند: 

 .ل تدبیری اندیشیده نشده استئز ارائه شده، هنوز برای رفع این مساوزرا نی

 بیان داشتند:الساعه در این بخش منصوری با انتقاد از اتخاذ تصمیمات خلقجناب آقای 

د که رقم این بو انجمن. پیشنهاد نمی باشدهزار دالر است اما این رقم از طریق سیستم بانکی قابل برگشت  3ارزش صادرات سبزیجات حدود 

صادرکننده بتواند معادل ریالی آن را در داخل دریافت  تاهای ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه شود دالری ارزهای صادراتی به بانک

رزی البته در مقطعی واردات در مقابل صادرات به عنوان راهکار رفع تعهد امتأسفانه بانک مرکزی با موضوع موافقت نمی کند.  لذا، نماید
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و کسانی که به این طریق اقدام به واگذاری ارزهای  گردیدصادرکنندگان محصوالت کشاورزی در دستورکار قرار گرفت اما این روند متوقف 

 اند.صادراتی خود کرده بودند، مشمول جریمه شده

گی در خصوص چگون شورای گفت و گوی استان در پاسخ به سوال استاندار محترم تهران و رئیساتحادیه ملی کشاورزی ایران  نایب رئیس محترم

 :گفتند از صادرات به کشور مبالغ حاصل ورود

زیرا هیچ راهکار و ساز و کاری برای رفع من ارز را از طریق صرافی و بازار آزاد خریداری کرده و به بانک ارائه می کند تا رفع تعهد ارزی گردد، جان

در برخی مقاطع زمانی سال  همچنینگرفته است و البته بعضاً در برابر صادرات وارداتی نیز انجام است. این تعهد ارزی توسط بانک تعبیه نگردیده 

موز در برابر صادرات سیب را مجاز کرده  واردات های گذشته سازمان محترم توسعه تجارت و وزارت صمت ورود برخی از اقالم به عنوان مثال

در  .ماه در هر مقطع زمانی متوقف می گردید، که صادرکنندگان را مجبور به واردات با تأخیر می کرد 4این پروسه نیز برای حدود  لیکنبودند، 

در تولید ارز و صادرات  ضمن اینکه ،ابت این دیرکرد در نظر گرفته شدهحال حاضر جرائم سنگینی برای صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی ب

نپذیرفته و صادر کننده خود ارز را تبدیل به کاالیی دیگر کرده، وارد نموده و سبد غذایی هیچگونه سرمایه گذاری توسط بانک مرکزی صورت 

بانک کشاورزی نیز طی نامه ای و با ذکر توضیحات با بانک مرکزی مکاتبه ای کرده است، لذا به موضوع توجهی نشده  مردم را تکمیل کرده است.

 اند که طبق مقررات عمل کنید.و پس از گذشت مدتی طوالنی بانک مرکزی پاسخ داده 

وضع عوارض صادراتی بر محصوالت کشاورزی آب بر، افزودند: به دلیل چالش های موجود در رفع تعهد ایشان در ادامه سخنان خود با اشاره به 

مکانیزم اجرایی برای رفع تعهد ارزی یک لذا درخواست می شود  ارزی صادرکنندگان،کارت های آنها تعلیق به حالت تعلیق درآمده است.

  گرددصادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی 

یکی دیگر از مسائل عدم رعایت الگوی کشت که از وظایف سازمان جهاد کشاورزی می باشد و صادرکننده نباید بابت آن نیز خسارت دهد و 

 به التفاوتو پرداخت مادار های یخچالکمبود کامیون ،صوالت فسادپذیرای مح. عدم پوشش بیمهر از دست بدهدمجدداً بازاری را در خارج از کشو

جناب که  استاز دیگر مشکالتی  هر کانتینر کاالی وارداتی فروردین ماه به عنوان حقوق عوارض گمرکی به گمرک پس از گذشت زمانی طوالنی

 .ندکردبه آن اشاره  آقای منصوری نایب رئیس محترم اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

و رئیس محترم اتاق تهران است که بتوانیم مسائل را به صورت محترم  در انتها افزودند: پیشنهاد انجمن تشکیل کارگروهی با موافقت استاندار

 گردند. عموردی در این کارگروه مطرح کرده که انشااهلل مشکالت مرتف

 :جناب آقای مهندس مسعود خوانساری

هایی که بانک مرکزی با نیت جلوگیری از خروج ارز از با انتقاد از محدودیترئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان 

 :اظهار داشتندکند، کشور بر صادرات اعمال می

در واقع، صادرکنندگان محصوالت خود را به نرخ آزاد  دهد.کند و به واردکنندگان میمیاکنون دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ نیمایی دریافت 

 هزار تومان قیمت گذاری کرده و در بازار آزاد قیمت آن 27چرا ارز را  له این استأو ارز خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند. مس کردهتهیه 

 40نتظار ارز نیمایی است؛ چرا که دولت تصمیم ندارد، نرخ هزار تومانی رخ داد در ا 4200چالشی که در مورد ارز بنابراین  هزار تومان است! 33

 درصدی تورم را در نرخ ارز لحاظ کند.

 که انجام شدمکاتبه با دولت  40الی 30تومانی 4200در مورد آثار ارز 1397از سال در ادامه سخنان خود افزودند:  دبیر محترم شورای استان

تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است. در واقع تا فاصله ارز ترجیحی  4200تغییر کرد و حاال ارز  1400توجهی به آن نشد. دولت در سال متأسفانه

  ، مشکالت موجود پابرجا خواهد بود.شودنبا ارز بازار آزاد پر 

 :جناب آقای مهندس علی بخشی

مشکالت پدیدآمده در حوزه صادرات را ناشی از نبود یک نهاد متولی مشخص در این حوزه دانست و  نیزسندیکای صنعت برق محترم رئیس 

 .گرددیک واحد هماهنگ کننده در حوزه صادرات در قالب یک پنجره واحد در استانداری تهران تشکیل ند، پیشنهاد کرد

 :حمیدرضا جمشیدیجناب آقای 

 : اتی را ارائه نمودندتوضیح در ادامه مباحث فوق الذکر نیز مرکزی بانک مین مالی صادراتأدایره ت محترم رئیس
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نیز در شورای  مصوبه هیأت دولت شد و در مهر ماه همان سال 1397، از فروردین سال توسط صادرکنندگان بحث برگشت ارز حاصل از صادرات

یده است. مسئولیت رسو تأیید مقام معظم رهبری و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز به تصویب مجلس عالی هماهنگی اقتصادی 

انک مرکزی موضوعی را و اکنون این امر بر عهده وزارت صمت است. بنابراین اگر ب هبودبر عهده بانک مرکزی  1399مدیریت بازگشت ارز تا سال 

توان آن پویایی که بخش خصوصی که خاستگاه آن بوده است. ضمن آنکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی مطرح کرده، بدان معنا نیست

گردد اما بخشی از این منابع، مصارف دیگری به طور طبیعی ارز به کشور بازمیدیگر  سوی ز. ادر بازگشت ارز دارد را از بانک مرکزی انتظار داشت

 .کندنظیر قاچاق نیز پیدا می

 :ند، گفتنددر ادامه سخنان خود با اشاره به راه هایی که صادرکنندگان می توانند ارز را به کشور بازگردان

روش های ، پرداخت بدهی در صورت دریافت تسهیالت ارزیت مجاز و واردات محصوال، اسکناس بصورت وارد کردنسامانه نیما، فروش ارز در 

چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب، ابالغ و اجرائی  2ته های سیاسی کارگروه ماده که در بس می باشدبازگشت ارز به کشور 

 شده است.

 :منصور منصوریجناب آقای 

 بانک مرکزی افزودند: مین مالی صادراتأدایره ت محترم رئیسدر ادامه سخنان  اتحادیه ملی کشاورزی ایران نایب رئیس محترم

رار بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف رفع تعهدات ارزی و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور کرده است، لذا راهکار مناسبی در اختیار آنها ق

هزار دالر می باشد نمی توان با اسکناس آن را  200نداده، بدینصورت زمانی که یک کانتینر کاالی گران قیمت پسته به ارزش به عنوان مثال 

درصد صادرکنندگان شرکت های خرد و کوچک بوده و امکان مالی آن ها محدود بوده و نیاز به حمایت بانک مرکزی  70ارد کرد! در عین حال و

 مالی کشور دارند.به عنوان سیاست گذار پولی و 

 :حمیدرضا جمشیدیجناب آقای 

 بانک مرکزی در ادامه جهت پاسخ به سؤال استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی استان  مین مالی صادراتأدایره ت محترم رئیس

 کانتینر پسته فرمودند: مثالحاصله از صادرات به عنوان  تسویه و وارد کردن ارزجهت  راهکار مناسبدر خصوص 

 بیزینس بانک دارد، ز مرکزی در کشور روسیه می درصد است، همچنین بانک 10تا  5صرافی می باشد که کارمزد آن بین ها  یکی از راه

صورتیکه اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات به کشوری را در اختیار میربیزینس بانک قرار دهند، بانک ملی معادل ریالی آن را پرداخت  در

 د.می کند. مورد بعد این است که در صورت عدم واردات، ارز به واردکننده ای دیگری واگذار کنن

 :جناب آقای مهندس مسعود خوانساری

های نیز یکی از مشکالت حمل و نقل را قیمت حمل باال و کمبود کامیونرئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان 

 :بیان داشتندو  هدار عنوان کردیخچال

های گذشته اجازه واردات کامیون دست دوم پذیر نیست. البته در سالتوجیهحمل و نقل بار به دلیل کوپنی بودن نسبت به حمل مسافر رقابتی و 

میلیون تومان  600واسطه این تصمیم اکنون قیمت خودروی فرسوده به حدود یک میلیارد و در ازای اسقاط خودروی فرسوده صادر شد اما به

 اند.ت بسیار شدید شدهافزایش یافته و کسانی که واردات کامیون انجام داده بودند، دچار مشکال

  :جناب آقای مهدی مسائلی

 سندیکا با وزارت نیرو داشته اند، بیان داشتند: در ادامه با اشاره به تهاتر مطالباتی که اعضای دبیر محترم سندیکای برق ایران

هزینه  درصد است، از طرفی دیگر 15این مبلغ که هزینه اعالمی برای انتقال  عراق باشد TBIبه سندیکا اعالم شده باید به دنبال انتقال ارز از 

شکالت ، نکته ای که وجود دارد این است که مدرصد است 12مبلغی که مقرر است از محل صادرات برق به پاکستان بیاوریم تا این لحظه بالغ بر 

مرتفع سازی انتقال ارز تسهیالتی مذاکراتی کسی که صادرات انجام می دهد حادتر است و ارقام بسیار سنگین تر می باشد، لذا در صورتیکه جهت 

ز انتقال ارز فی مابین دولت انجام نگیرد، قطعًا صادرات به کشور عراق و آوردن ارز از عراق به دلیل اینکه بانک های عراقی تمامًا منشأ ایرانی را ا

 نتیجه ای حاصل نخواهد شد.منع می کند، امکان پذیر نبوده و 
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 :ریجناب آقای جبرئیل براد

 فرمودند:های بازگشت ارز به کشور برای محصوالت کشاورزی  جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اشاره به راه محترم رئیس

درصد تعهدات ارزی محصوالت کشاورزی  30درصد تعهدات ارزی صادرات محصوالتی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی بخشوده شده و قرار است  50

و بر اساس دستور جلسات شورای هماهنگی اقتصادی نیز مقرر شد به ازای هر یورو تعهدات ارزی  1397در سال  .گرددفسادپذیر نیز بخشوده 

تومان برای تولیدی جهت رفع تعهدات ارزی شرکت ها پرداخت گردد که بر طبق گزارش تحویلی در  550تومان برای غیر تولیدی و  750میبلغ 

ای این کند و پوشش بیمههای بیمه نیز محصوالت کشاورزی فسادپذیر را تا زمان برداشت بیمه میدوقدر عین حال صن حال انجام می باشد.

 انجام گیرد.مانند ایران و آسیا های بیمه خصوصی تواند توسط صندوقمحصوالت پس از این مرحله می

 :جناب آقای مهندس مسعود خوانساری

 ، اظهار داشتند:سندیکای صنعت برقمحترم رئیس پیشنهاد  ضمن موافقت با ،گفت و گوی استان رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای

در بحث صادرات اگر نهاد و مرجعی واحد تعبیه گردد، به صورتی که تمامی ارگان های دخیل بر موضوع صادرات اعم از بانک مرکزی، وزارت 

نهاد نظرات خود را مطرح کرده و به یک یکپارچگی و هماهنگی باهم برسند، می تواند مفید، صمت، سازمان برنامه و بودجه و غیره بتوانند در آن 

 راهگشا و مؤثر واقع گردد.

 :محسن منصوری جناب آقای مهندس

 :فرمودندپس از استماع نظرات  و رئیس شورای گفت و گوی استان تهران محترم استاندار

که علی القاعده حوزه صمت متولی این موضوع است، لیکن مؤلفه های دیگر موضوع به سایر  دارد ازین ریگینهاد دلسوز و پ کیحوزه صادرات به 

، که از له در صادرات زمان استأمس نیتوجه داشت که مهمتر دیبا فتد، همچنینابیصادرکننده از نفس  و باعث می شوددستگاه ها گره خورده 

ن یخچال دار یا باید از داخل تأمین شود یا واردات آن تسهیل گردد. قفل شدن این مسأله کامیودست دادن آن خساراتی را به همراه دارد، لذا 

و تصمیمات خطی اجرایی نخواهدبود.  شود یریگمیتصم لیمسا نیدر مورد ا یسیذهن ماتر کی با دیبا نیبنابرایک صنعت را گرفتار می کند. 

 می شود پیگیری این موضوعات را تا مرتفع سازی عهده دار شوند. لذا از جناب آقایان علی مهری، سیجانی و برادری درخواست

کارگروه  تجارت استانو  توصیه می شود معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به اتفاق ریاست محترم سازمان صنعت، معدن ضمناً

 طی جلسه ای ،واردات ماشین آالت سنگین مورد موضوعدر  .نماینددر این خصوص فعال را و پنجره واحدی  بطور جدی دنبالتوسعه صادرات را 

زیرساختی طی مصوبه ای بابت مرتفع سازی این مسأله  ،و ریاست محترم مجلس شورای اسالمیرئیس جمهور محترم اول معاون حضور با  که

 وجود دارد و قابل حل است.

 :جناب آقای مهندس سیجانی

 :درخصوص کانتینرهای یخچال دار، بیان داشتندتان تهران نیز رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت اس

 شرکت ماموت موضوع واردات تجهیزات اعم از کامیون های یخچال دار را جهت حمایت از کاالهای داخل منوپل کرده است.

 :محسن منصوری جناب آقای مهندس

 و رئیس شورای گفت و گوی استان در پاسخ به فرمایش جناب آقای مهندس سیجانی افزودند: تهران محترم استاندار

شده  شرکت نمی تواند موضوع را منوپل کند زیرا حاکمیت دولت است، اگر شرکت ها بتوانند تعداد مورد نیاز از کاال را در قالب سقف زمان تعیین

 نمی توانیم امور کشور را معطل کنیم، زیرا مشکالتی را با خود به همراه دارد.اینصورت تولید کنند، از آن ها حمایت خواهیم کرد، در غیر 

رئیس محترم شورای گفت و گوی استان تهران در ادامه بیانات خود پیشنهاد کردند که دو الی سه مسأله در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی 

 قرار گیرد.در جلسات آتی مطرح شود و حل این مشکالت مورد پیگیری 

 (: 6دستور جلسه )

طرح اختالف شرکت سهند انرژی توان با سازمان بنادرو دریانوردی پیرامون قرارداد خرید کاال توسط سرکار خانم مهندس وفا 

 مدیرعامل محترم شرکت سهند انرژی توان
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 :جناب آقای علی کهفی قانع

شور با موضوع واردات کبا سازمان بنادر و دریانوردی  1389قراردادی که در سال رئیس محترم هیأت مدیره شرکت سهند انرژی توان با اشاره به 

 واردات نیروگاه کوچک برای بندر خرمشهر بیان داشتند:

 10( بوده است، که تا به امروز توسط سازمان بنادر و دریانوردی تحقق نگردیده است. در طول LCیکی از شروط استارت این قرارداد بازگشایی )

ضمانت نامه به سازمان فوق الذکر داده  4ذشته نیز دستورات مختلفی داده اند، به عنوان مثال واردات پروفرما از دوبی، ترکیه و فرانسه، سال گ

میلیون تومان این ضمانت نامه ها تبدیل شده است، اما نتوانستند ال سی باز کنند و  300ماه تمدید شده اند، نزدیک به  6ماه به  6شده که 

به این نتیجه رسیدند که نمی توانند ال سی باز کنند و از مجموعه خواستند الحاقیه ببندد و قرارداد را ریالی کند، شرکت  1398نهایتًا در سال 

روع با این موضوع نیز موافقت کرد. با این اوصاف و پس از گذشت این مدت زمان طوالنی می خواهند قرارداد را فسخ کنند، قراردادی که هنوز ش

ارداد نشده است! بعد از آن نیز از بانک ضمانت نامه ها را گرفته و منجر به ایجاد مشکالتی فی مابین شرکت و بانک شدند بدین صورت که بانک قر

 را به مجموعه نمی دهد.

 :جناب آقای محمد کاظمی فر

عقد  1390رارداد عقد شده فی مابین دو مجموعه در سال مشاور محترم حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به این موضوع که ق

 ماه بوده است ادامه دادند: 8شده و مدت آن نیز 

درصد  25درصد مبلغ ریالی و  25و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان پیش پرداخت  قرارداد وجود ندارداجرای قصوری از جانب سازمان جهت 

کیلوواتی را  1500دستگاه دیزل ژنراتور  2شرکت خرید، نصب و راه اندازی  گردیدست، پس از آن مقرر مبلغ ارزی را به شرکت پرداخت نموده ا

، لذا زمانی کردسازمان مساعدت  1400، تا سال )بندر خرمشهر( انجام دهد، که در طول مدت قرارداد صورت نپذیرفت در منطقه آزاد تجاری اروند

. سپس اعالم گردیدبنادر و دریانوردی جهت حفظ حقوق دولت و بیت المال از سوی سازمان  به درخواست فسخ با توجه به عدم اجرای قرارداد

قانون تشکیالت دیوان عدالت اداری به دیوان مذکور مراجعه کرده و دادخواست دادند، لیکن  10شرکت جهت اثبات تخلف سازمان مطابق با ماده 

ریانوردی صادر گردید، سازمان نیز به جهت اخذ خسارت ناچار به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران در آنجا رأی به نفع سازمان بنادر و د

 است. شدهحکم بدوی به نفع سازمان بنادر و دریانوردی صادر  در دادگاه عمومی نیز شد، طی دادخواست متقابل مجموعه و سازمان نهایتاً

 :جناب آقای فرزاد کرمانی

  در ادامه افزودند: کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نایب رئیس محترم

 با نگاهی به قرارداد که روابط بین طرفین پیمان را تعیین می کند، واضح است برگ اول قرارداد توسط کارفرمای محترم انداخته شده است که

 27، در ماده با همین مشکالت مواجه بوده اند LCدر بازگشایی  1391تا  1388البته قصوری وجود ندارد و تمامی قراردادهای بین سال های 

، با توجه به این موضوع اگر قرارداد بررسی گردد، مشخص می شود که خطا از "LCتنفیذ پیمان با بازگشایی "پیوست یک این قرارداد ذکر شده 

ژه پروژه، با حسن نیست به دنبال راهی جهت حل مسأله پیش جانب کارفرما بوده است، لیکن باید گفت طرفین قرارداد با توجه به اهمیت وی

تهیه گردیده است نیز اقدام اجرائی وجود ندارد و پیشنهادات اجرائی طرفین در آن ذکر  1399آمده هستند. در خصوص الحاقیه ای که در سال 

چه ای فی مابین بخش خصوصی و دولتی برای درخواست تشکیل کارگروهی جهت گشایش دریشورای گفت و گوی استان  ازنگردیده است، لذا 

  حل مسائل موجود نمودند.

 :محسن منصوری جناب آقای مهندس
که آیا امکان مصالحه با فرض اینکه طی توافق ضمن طرح این پرسش از سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس شورای گفت و گوی استان  تهران محترم استاندار

 :بیان داشتندبه عمل آمده منافع دولت حفظ شده و حق و حقوق آن تضییع نمی گردد، وجود دارد؟ 

و مورد بررسی قرار گیرد، زیرا همانطور که می دانید  اخذاز شرکت سهند انرژی توان  و مستندات مدارک ، لذا الزم استدر صورت امکان دعوا پس گرفته شود

 .سال دوندگی است 4تا  3پیگیری پرونده های حقوقی مساوی با 

: در صلح دعاوی دولت با موانع قانونی مواجه می باشد و گفتندو دریانوردی در پاسخ به پیشنهاد استاندار محترم تهران مشاور حقوقی محترم سازمان بنادر 

اد تصویب دولت و مجلس برسد، لذا آنچه مسلم است در باب استرداد دعوا در صورتیکه حق و حقوق دولت حفظ گردد، تضمین کافی برای اجرای قراردباید به 

 وجود داشته باشد و خسارات وارده به سازمان نیز جبران گردد، این امکان وجود دارد.
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ردی نمودند، استانداری در ادامه درخواست پیگیری فرایند دعوی حقوقی از سازمان بنادر و دریانواستاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان 

جناب آقای علی  نرو،. از ایهفته نتیجه به حفظ حق و حقوق دولت منجر گردید قاعدتاً می توان مصالحه کرد 2چه طی یز با سازمان مذاکره می کند چنانن

نها را از مجموعه گرفته و اری و اتاق بازرگانی تهران نیز با توجه به باال بودن حجم مدارک شرکت سهند انرژی توان، آمهری و سایر مسئولین حقوقی استاند

و رکت مذکور سازمان بنادر و شحسب لزوم کارگروهی که بیشتر شأن حقوقی داشته باشد با حضور مسئولین بررسی قرار می دهند، همچنین و برمورد 

 خش خصوصی ضایع گردد.تشکیل تا بتوان در آن یک راه حل بینابینی پیدا کنیم، بطوریکه نه دولت و نه سهم ب با محوریت استانداریاتاق  ذیربطکمیسیون 

 خارج از دستور:

 به جلسه آتی به عنوان اولین دستور جلسه 5موکول دستور جلسه 
 طرح سایر دستور جلسات هشتاد و نهمین جلسه شورای استان و همچنین طوالنی شدن 5 بند دستور جلسه به جای 6 بندجایی و جایگزینی جا ببا توجه به 

 به عنوان اولین دستور جلسه شورای آتی مورد بررسی قرار گیرد ورود موقت گندم و ماکارونی مشکالت موجود، پیرامون تعرفه ارزش صادراتیمقرر گردید 
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ف
ردی

 مصــوبات اســـتانی 

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد
ت 

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده 
 مهلت انجام

1 

 پیش از دستور:

اعالم عنوان تغییرات در مدیران 

بخش دولتی توسط قائم مقام محترم 

دبیر شورای گفت و گوی استان 

 تهران

1 

جناب آقای دکتر علی مهری سرپرست معاونت 

 استانداری تهرانهماهنگی امور اقتصادی 

جناب آقای دکتر جبرئیل برادری رئیس سازمان 

 جهاد کشاورزی استان تهران

جناب آقای اصالن کریمی دبیر شورای هماهنگی 

 ها در استان تهران بانک

جناب آقای دکتر علیرضا مزینانی سرپرست اداره 

 کل حفاظت محیط زیست استان تهران

صناف جناب آقای دکتر علی توسطی رئیس اتاق ا

 استان تهران

دبیرخانه شورای 

 استان
- 

2 

 خارج از دستور جلسه:

 در دستور جلسه 5بند  طرح موضوع

به عنوان اولین  شورا جلسه آتی

 دستور جلسه

2 

 دستور جلسه به جای 6 بندبا توجه به جایگزینی 

و همچنین طوالنی شدن طرح سایر دستور  5 بند

جلسات هشتاد و نهمین جلسه شورای استان 

مشکالت موجود، پیرامون تعرفه مقرر گردید 

به  ورود موقت گندم و ماکارونی ارزش صادراتی

عنوان اولین دستور جلسه شورای آتی مورد 

 بررسی قرار گیرد

دبیرخانه شورای 

 استان
25/08/1401 

3 

 دستور جلسه: 3بند

طرح مشکالت ناشی از عدم حصول 

مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی 

و مهندسی به کشور عراق و تبعات 

دکتر  ناشی از آن توسط جناب آقای

گالبتونچی دبیر محترم  ایرج

 سندیکای شرکت های ساختمانی

 ایران

3 

مقرر شد، شرکت های صادرکننده خدمات فنی و 

درخواست های خود از مهندسی، مطالبات و 

دولت را با اولویت بندی احصاء و در قالب یک 

 بسته بصورت مکتوب به استانداری اعالم نمایند.

سندیکای شرکت 

 های ساختمانی

و انجمن  ایران

 های ذیربط

10/08/1401 

4 

سرپرست ، جناب آقای علی مهری مقرر شد

هماهنگی امور اقتصادی ت معاونمحترم 

جناب آقای  ضمن هماهنگی بااستانداری تهران 

دبیر محترم هیأت دولت،  جهرمی دکتر بهادری

پیگیری های الزم را جهت مرتفع شدن مشکالت 

مطالبات و درخواست های شرکت های خدمات 

 فنی و مهندسی انجام دهند.

معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی 

 استانداری تهران

15/08/1401 
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 دستور جلسه: 3بند

طرح مشکالت ناشی از عدم حصول 

مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی 

و مهندسی به کشور عراق و تبعات 

ناشی از آن توسط جناب آقای دکتر 

ایرج گالبتونچی دبیر محترم 

 شرکت های ساختمانیسندیکای 

 ایران

5 

 طی مذاکره با نهادهای ذیربطمقرر گردید 

مصوبه ) نظر که کارگروه مورد شوددرخواست 

هیئت 22/05/1401-ه59651ت/85166ماره ش

به سرعت تشکیل شده و وضعیت این  (وزیران

، از اینرو جناب آقای کلیف شودها تعیین تشرکت

محترم هماهنگی سرپرست محمد علی مهری 

  امور اقتصادی استانداری نیز پیگیر موضوع باشند.

عاونت هماهنگی م

امور اقتصادی 

 استانداری تهران
20/08/1401 

4 

 دستور جلسه: 4بند 

طرح مشکالت و چالش های موجود 

در حوزه تولیدات و صادرات 

)رفع تعهدات محصوالت کشاورزی 

ارزی، بیمه محصوالت و حمل و نقل( 

توسط جناب آقای صدرالدین 

نیاورانی نایب رئیس محترم اتحادیه 

 ملی محصوالت کشاورزی ایران

6 

از آنجا که مهمترین مسأله در صادرات محصوالت 

پوشش کشاورزی زمان است، لذا باید درخصوص 

 کانتینرهای و تأمین ای محصوالت فسادپذیربیمه

تصمیم گیری شود. از اینرو الزم است  دار یخچال

کارگروهی با محوریت معاون محترم هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور 

مسئولین ذیربط تشکیل و تا مرتفع شدن 

 موضوعات مطروحه پیگیری گردد.

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان
25/08/1401 

7 

گفت و گوی مقرر شد در جلسات آتی شورای 

استان تهران دو الی سه مسأله در حوزه صادرات 

محصوالت کشاورزی مطرح و حل مشکالت مورد 

 پیگیری قرار گیرد.

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

دبیرخانه شورای 

 استان

25/08/1401 

8 

مقرر گردید کارگروه توسعه صادرات استان در 

اولین فرصت تشکیل و پیرامون مشکالت مطرح 

شده صادرات محصوالت کشاورزی ارائه راهکار 

 گردد. 

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

20/08/1401 
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  14

 

ف
ردی

 

 مصــوبات اســـتانی

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد
 

 
ت

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده 
 مهلت انجام

5 

 دستور جلسه: 6بند 

طرح اختالف شرکت سهند انرژی 

توان با سازمان بنادرو دریانوردی 

پیرامون قرارداد خرید کاال توسط 

سرکار خانم مهندس وفا مدیرعامل 

 محترم شرکت سهند انرژی توان

9 

مقرر شد، کارگروهی با شأن حقوقی با حضور 

شرکت مذکور و  مسئولین سازمان بنادر و

کمیسیون ذیربط اتاق با محوریت استانداری 

تشکیل شود که ضمن بررسی مستدات شرکت 

و در ن یک راه حل بینابینی پیدا نمود مذکور بتوا

شکایت مطرح شده از سوی سازمان صورت امکان 

 بنادر ملغی گردد.

معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری 

17/08/1401 

      



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نهمینفرم صورتجلسه و مصوبات  هشتاد و 

 (وصیخص بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03ماره بازنگری:ش                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  15

 

ف
ردی

 مصــوبات ملی و فراگیر 

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد 

صوبا
م

 تصمیم/ تــــصمیمات ت
 مرجع

 هماهنگ کننده 
 مهلت انجام

1 

 دستور جلسه: 3بند

طرح مشکالت ناشی از عدم حصول 

مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی 

و مهندسی به کشور عراق و تبعات 

ناشی از آن توسط جناب آقای دکتر 

گالبتونچی دبیر محترم ایرج 

 سندیکای شرکت های ساختمانی

 ایران

 

1 

مقرر گردید جلسه ای در معیت جناب آقای دکتر 

مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور پیرامون 

طرح مشکالت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 

و مهندسی  و با حضور ریاست محترم اتاق تهران، 

 مسئولین ذیربط و شرکت های صادر کننده

 خدمات تشکیل گردد.

معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری

30/08/1401 

2 

مقرر شد، طی نامه ای به معاون اول ریاست 

جمهور پیشنهاد گردد؛ شرکت های صادرکننده 

ماه از سرفصل  3خدمات فنی و مهندسی به مدت 

مطالبات بانکی خارج شوند تا فرصتی برای 

 داشته باشند.رسیدگی به امور بانکی خود 

معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری

17/08/1401 

3 

از آنجا که بانک توسعه صادرات کشور بعنوان بانک 

عامل زحمت عمده کار را به عهده دارد، مقررشد 

نامه معاون اول کارگروه ذکر شده در تصویب 

کارگروهی با مسئولیت محترم ریاست جمهور )

های امور وزارتخانهبانک مرکزی و همکاری 

بانک توسعه وزارت صنعت و معدن و  خارجه،

تا به صورت مستمر برگزار شود ( صادرات ایران

گردد و ها به سرعت برطرف مشکالت این شرکت

نشست چند ساعته  3الی  2در صورت نیاز است 

 ترتیب داده و تعیین تکلیف کنند.

دبیر شورای 

هماهنگی بانکها 

 در استان تهران

توسعه بانک 

 تجارت

 

30/08/1401 

 


