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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

ریاس

متتر تا بازرتادی تهر ن تر سی و هشتمین جلسه وور گ تگتیوگ توو
قااگ مهند

تالش هاگ جنا

و بخهش خصوصهی سهتان تههر ن ز

سید حسین هاومی ستادد ر سابق تهر ن که چندگ پیش با حکم وزیهر متتهر کشهور ،بهه
مدت ریاس

بر ین وور ز حضور منظم و پیییر ده یشان که عتبار

وددد به پا

عنو ن اائم مقا ین وز رتخاده منصو

خاصی به ین وور بخشید و ین دهات ر که دمات تعامل میان توو

ر بهه عنهو ن

و فعاالن اتصاتگ تر سطح کشهور سه

دموده گ موفق تر سطح کشور معرفی دموته و تقدیر و تشکر به عمل قمد ،همچنین با وهاره بهه حهدوت  00سها سهو بق
رزدده تر عرصه هاگ مدیریتی جنا

قااگ مهند

خیر مقد تگتند و حضور وگ ر تر سم

ریاس

متمدحسین مقیمی حضور یشان ر تر کسوت ستادد ر متتهر تههر ن
وور گ تگتیوگ توو

و بخش خصوصی سهتان تههر ن بهه فها دیه

ترفتند و ظهار میدو رگ دموتدد که با حضور وگ ،رودد رو به رود تعامل میان بخش خصوصی و توو
بییرت و مشکالت فعاالن اتصاتگ با کم
 -جنا

قااگ مهند

ستادد رگ و توو

سهرع

بیشهترگ

هرچه سریعتر حل و فصل ترتت.

هاومی اائم مقا متتر وزیر کشور دیز با واره بهه حضهور خهوت تر سهی و هشهتمین جلسهه وهور گ

تگتیوگ ستان با تأکید بر عالاه مندگ خوت به جلسات وور گ تگتیوگ ستان تهر ن بیان ت وهتند :طهی  0سها بها همکگهرگ
عضاء متتر تر بخش هاگ تووتی و خصوصی خووبختاده تو دستیم برخی ز مسائل و مشکالت ر به مرحله عملیاتی برسادیم
همچنین حضور جنا

قااگ مهند

مقیمی بعنو ن ستادد ر جدید و ریاس

تهر ن ر فرصتی مغتنم بر گ بهبوت وضعی
صنع

وور گ تگتیوگ توو

و بخش خصوصی سهتان

بخش خصوصی عنو ن دموتدد و با واره به تجربیهات مهنهد

مقیمهی تر بخهش

فزوتدد :دجات اتصات کشور تر تووید و رودق بخشیدن به قن س  ،ز ین رو همه بخش هاگ تصمیم تیهر و جر یهی

کشور باید بهبوت وضعی

تووید ر تر پیشادی تصمیمات و بردامه ریزگ هاگ خوت ار ر تهند.

جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان:
 -رئی

متتر تا تهر ن تر ت مه دشس

تر میان توو

با واره به سخنر دی خیر رئی

جمهور قمریکا بیان ت وتند :سخنان موههو تر مه

هاگ سایر کشورهاگ جهان به ویژه روپا مورت ستقبا ار ر دیرف

و تأیید دشد و خووبختاده منجر به دسهجا

و دزتیکی جناح ها و طبقات مختلف تر ت خل کشور یر ن ترتید و بنظر می رسد که وتهابات بین ومللی علیه منافع سیاسی و
اتصاتگ کشور ر با تدبیر و تعامل و دسجا میتو دیم خنثی کنیم.

 تبیر متتر وور گ تگتیوگ ستان تهر ن فزوتدد :طی هگته هاگ خیر ،باز ر رز تر ت خل کشور تچار دوسان توباره گ ود وبار تییر ین دتظار منطقی و بجا ر یجات کرت که توو

باید با هرفرمووی که صالح می ت دد بر گ همیشه تکلیف دهر و اعهی

رز ر روون کند.
مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 -رئی

متتر کمیسیون تسهیل کسب و کار تا تهر ن با واره به پیییرگ اادون بهبوت مستمر فضاگ کسب و کار تر جلسات

مجل

ز اائم مقا متتر بیهر وهور گ تگتیهو

وور گ سالمی و وظائگی که مجل

ترخو س

بر گ وور هاگ تگتیو تعیین کرته س

دموتدد که مجدت ً کلیه وظائگی ر که تر اادون بهبوت توسعه کسب و کار و بردامۀ وشهم توسهعه و غیهره بهه عههده
ر جمعبندگ و تر ختیار عضاء متتر وور گ تگتیوگ ستان تهر ن ار ر تهند.

وور هاگ تگتیو دهاته وده س

جناب آقای مهندس محمد حسین مقیمی:
 -ستادد ر متتر تهر ن و رئی

وور گ تگتیوگ توو

عنو ن کرتدد و فزوتدد :بعد ز تفاع مقد

و بخش خصوصی ستان ،بخش خصوصی ر ماو

و تر وور یی که بر گ بازسازگ اتصات کشور به فرمان حضهرت مها (ره) تشهکیل

ود ،تا به مروز تالش هاگ وسیعی هم ز سوگ مجل

و هم توو

بر گ بازترت ددن اتصات به صاحب و اعی قن یعنی بخش

خصوصی صورت ترفته و تر ین ر بطه او دین زیاتگ به تصویب رسهیده و اهد مات بسهیارگ ر تووه
قخرین اد می ر که توو

و مجل

به دتیجه رسادددد اادون وور گ تگتیوگ توو

 -ز دظر اادون مشکلی دد ریم زیر ساوهاس

که ترصدت حاکمی

روددهاگ بخش خصوصی تبعی

تروهی س

دجها ت ته سه

و

و بخش خصوصی بوت.

بخش خصوصی بر باز ر صنع  ،معدن و کشاورزگ هسهتیم

ما تر عمل مروز واهد قن هستیم که باز ر اتصات کشور کماکان تر تس
خصوصی و عمده اتصات تر تس

صلی اتصات کشور

بخهش ههایی سه

که خوت ر ده به مقرر ت و ضو بط توو

کهه دهه تووتهی هسهتند و دهه

پایبنهد مهی ت دهد و دهه ز روش و

می کند.

 -ستادد ر متتر تهر ن با واره به دقش کلیدگ ستان تهر ن تر اتصات و صنع

کشور بیان ت وتند :بخش عمده گ ز مشکالت

پیش قمده بر گ بخش خصوصی تر طو سا هاگ خیر ،داوی ز تصمیمات وتباه تسهتیاه ههاگ تصهمیم تیردهده و جر یهی
کشور بوته س

ضمن ینکه بخش خصوصی دیز دتو دسته خوتش ر دشان بدهد و فعا کند و به ین سیستم و روش عهاتت

کرته و تر و اع هم به تووتی ها یر ت و رت س

و هم به بخش خصوصی که به یهن وضهعی

خهو ترفتهه دهد ،وگ تر ت مهه

بیادات خوت تکاویگی ر بر گ ین تو بخش مشخص دموتدد:
الف :تکالیفی که بر عهده دولت قرار می گیرد:
 بزرتترین مادع سر ر ه صنع  ،تووید و سرمایه تذ رگ ،عد تصمیم تیرگ به مواع تر سازمادهاگ مجوز تهنده و عد رعایهبردامه زمادبندگ و جر گ قن س  .به عنو ن مثا  :سرمایه تذ رگ که می خو هد تر بخش خصوصی فعاوی

اتصاتگ ر وروع

کند بر گ ترفتن مجوزگ که باید ظرف  3روز به دتیجه برسد ز  3ماه و تر برخی مو رت تا  3سا باید وا

بیذ رت.

 -فز یش ی

وبه در

رز و فز یش 931ترصدگ تشایش عتبار بر گ تأمین کننده گ که ز بادکها که به عنو ن تنها منبع تأمین

ماوی بر گ تهیه مو ت وویه و وو ز و اطعات یدکی رز تریاف

کرته س  ،با ین تصمیمات ی

وهبه بها وروکسهتیی روبهرو

وده تر دتیجه مروزه واهد پرودده هایی تر متاکم اضائی هستیم که مدیر ن بخش خصوصی ر پاگ میهز متاکمهه کشهادده و
بر گ کسادی که حال ترین کار ر تر بدو وروع کاروان دتخا

کهرته دهد یعنهی توویهد و چرخادهدن چهر ههاگ صهنع ،

کشاورزگ ،وتغا بر گ فارغ وتتصیالن و کارتر ن ماهر و همه کسادی که عالاه مند هستند با تالش و کهار زدهدتی خهوت ر
ت ره کنند ،متاکمه بشودد که تعد ت زیاتگ ز ین کارخاده ت رها هنوز تر زدد ن هستند .یهن تصهمیمات ر بخهش خصوصهی
دیرفته و دتیجه ین تصمیمات" ،دولت رکود" مروز کشور س .
 مروز هم تر باز به فکر بخش خصوصی دباویم و تر ت ر یی ،تأمین جتماعی ،بادکها و همه کسادی که باید پشتیبادی کنند تهاتووید رودق بییرت کوتاهی کنند بازهم ترفتارگ ها ت مه خو هد ت و .
 وظیگه ما به عنو ن توو  ،یجات مکادات بر گ بخهش خصوصهی سهدجا ت تیم و حقوامان حال س

ووی تر وضعی

به همین منو

و تهر تسههیالت ر فهر هم کهرتیم وظیگهه خهوت ر
ت مه پید کند و سرمایه تذ ر تر پیچ و خهم ت رگ و بها

تلف کرتن زمان دتو دد به مواع تصمیم بییرت و کارش ر به دتیجه برسادد وضع ز ین بدتر خو هد ود و تر طی ین سهاوها ز
ذخائر ابلی ستگاته کرته یم.
 ترخصوص صاتر ت باید بیوده گ عمل کنیم تا سهم بیشترگ ر تر باز ر پید کنیم وذ دباید باز ر طهر ف ر زتسهاطر و عر

کشورهایی هستند که با ما تس

توستی ت تدد و ز ما کم

خو ستند تا باز روان ر بدس

بهدهیم.

بییریم ووی متأسهگاده

دتو دستیم جاگ پائی کسب کنیم.
 -مروز بتث یجات وتغا بر گ جو دان بر ما تکلیف وده س

که باید تر همین جمع و ترهمین جلسات وور بها تعامهل بها

بخش خصوصی ،مسائل اتصاتگ و رودق تر اتصات تر زمینه هاگ تجارت ،صنع  ،معدن ،کشاورزگ و خدمات حهل وهوت و

کم

کنیم بر گ مسائل موجوت تا قدجایی که ز عهده ما بر می قید بتث هاگ ساسی ر دجا و ر هکار عملیاتی پید کرت و تا

حصو دتیجه پیییرگ کنیم.
ب :وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران:
 -وور گ تگتیوگ توو

تقوی

و بخش خصوصی ستان تهر ن وظایف سنیینی تر جه

بخش خصوصی و رفع مو دع پهیش

روگ فعاالن اتصاتگ برعهده ت رت .تر تهر ن حدوت  97هز ر و حد صنعتی و چندصدهز ر و حد صنگی وجوت ت رت و  07تا 04
ترصد تووید داخاوص ملی تر تهر ن س  .دصف ترقمد توو

ز متل ترقمد ماویاتها وکل می تیرت یعنی ترو اع دصف اتصات

کشور تر ستان تهر ن رام می خورت و ین وظیگه بسیار سنیینی ر به عهده وور گ تگتیو ار ر می تهد که ما بتهو دیم بخهش
خصوصی ر فعا کنیم و زمینه ر بر گ حضور بیشتر بخش خصوصی تر فعاوی
 -قیا بخش خصوصی ما ااتر دیس

تر پیمان کارگ و مشاوره فنی و مهندسی حضور بیشترگ ت وته باود؟ بزرتترین وهرکتهاگ

جر یی بخش خصوصی که تر و یل دقال
رساوتی که می تو دس

هاگ اتصاتگ فر هم کنیم.

حضور ت وتند کثر ً به پیمادکار ن تس

تو و سو تبدیل وده دد و ترو اهع قن

برعهده ین پیمادکار ن ار ربییرت تگا دیافتات .و حدهاگ صنعتی عمدتاً تر ختیار دهاتها و سهازمادهایی

هستند که بخش خصوصی دیستند .دباید دتظار ت وته باویم تروهی بیایند و ین مسائل ر حل کنند بلکه ین بخش خصوصهی
س

که باید وروت پید کند و مو دع ر ز سر ر ه برت رت ،وور هاگ تگتیو باید کم

جو دب مختلف اتصاتگ کشور ،توو

و تستیاه هاگ زیرمجموعه قن ر ز تخاذ تصمیمات وتباه برحذر ت رت.

 تر مرحله و باید به مسائل صلی بخش خصوصی و تووپرهیز کنیم تا مشکالت فی مابین توو

کنند تها بها بررسهی تایهق و کاروناسهی

بپرت زیم و ز پرت ختن به مسائل جارگ و عاتگ چند جلسهه گ

و بخش خصوصی ر ریشه یابی و حصاء کنیم و بگهمیم مشکل کجاس

ووت دیذ رت بخش خصوصی فعاویتش ر ترس

دجا تهد سپ

به وز رتخاده هاگ ذیربط منقل کنهیم و واه

که باعث می
بیهذ ریم وتها

حصو دتیجه پیییرگ دماییم .ز  97هز ر و حد توویدگ حدوت  0یها  1ههز ر و حهد ت ر گ مشهکالتی هسهتند کهه بها بررسهی
مشکالت قدها و چیودیی رفع مو دع سر ر ه ین و حدها می تو ن به دتیجه مطلو

و مورت دظر بهر گ رههایی بخهش صهنع ،

معدن و کشاورزگ ز مشکالت برسیم و بخش خصوصی فرصتی بر گ صالح و بهینه کرتن ساختارهاگ فنی ،توویهد ،خریهد و
فروش بدس
 -تر ی

بازه ی

می قورت.
ساوه تر جلسه وور گ تگتیوگ ستان بررسی خو هیم کرت تا ببینیم چقدر ز صتب

و برروگ مسائل صلی و ساسی ت وتیم تو دستیم به دتیجه برسادیم و تدبا کنیم .باید توج ت و

هایی ر که تر  3جلسه

هرقدچه تر تههر ن تصهمیم

تیرگ و حل ووت تستور وعملی خو هد ود بر گ کشور وذ باید ثر تش ملی باود و تصمیمات خوبی که تر ین وهور ترفتهه
می ووت می تو دد تر تییر ستادهاگ کشور دیز عملیاتی و جر یی ووت.
جناب آقای دکتر آقائی:
 مدیرکل متتر مور اتصاتگ و ت ر یی ستان تهر ن تر ت مه جلسه به تشریح کارتروه تخصصی رو ن سازگ و تسهیل فرقینهدمتیط زیس

مجوزهاگ ت ره کل حگاظ

تهر ن پرت ختند و پیشنهات ت کارتروه (تز رش کامل به پیوس

رسا مهی تهرتت)

ر به ورح زیر مطرح دموتدد:

 -اادون هو گ پاک رتیبهش

ماه سا جارگ ز سوگ دمایندتان مجل

وور گ سالمی به تصویب رسید و بر سا

ماته

 99ین اادون« ،هرتوده حد ث ،توسعه ،تغییر خط تووید و تغییر متل و حدهاگ توویدگ ،صنعتی و معددی مستلز رعای
مقرر ت بالغی ز سوگ سازمان متیط زیس
ترخو س

جو ز تأسی

س  .سازمان موظف س

حد کثر ظرف مدت ی

و بهرهبرت رگ پاسخ تهد و ترصورت عد مو فق

ماه به ستعال هاگ

قن سازمان ،تالیل قن ر به ستعال کننده به

صورت کتبی ر ئه کند .عد پاسخ تر مدت یاتوده ،به منزوه تأیید س ».
 -جنا

به پیشنهاتهاگ به تس

قااگ تکتر قاائی سپ

قمده تر ین کارتروه واره کرت و قن ر به ورح زیر برومرت:

ماده :1هرتوده صدور مجوز ستقر ر ،تغییر متل ،توسعه ،فز یش و تغییر فعاوی
و دو حی صنعتی ت ر گ پرو ده بهرهبرت رگ مورت تأیید ت ره کل حگاظ
مالحظات زیس

و حدهاگ صنعتی و توویدگ تر وهرکها

متیط زیس

زونبندگ ستقر ر و

ستان با رعای

متیطی ز رتههاگ  9تا ( 3ضو بط و معیارهاگ ستقر ر و حدهاگ صنعتی و توویدگ توسط تستیاههاگ

صاترکننده مجوز بالمادع س .
ماته :2کش

و تووید متصوالت تلخاده گ (هیدروپودی

و خاکی) به وتاظ سازتارگ با واخصهاگ زیس

متیطی تا

سقف پنج هکتار ذیل رته  9صنایع کشاورزگ و بیش ز پنج هکتار تر ذیل رته  2صنایع کشاورزگ ار ر میتیردد.
ماته :3صدور هرتوده مجوز حد ث یا توسعه و حدهاگ تلخاده گ (هیدروپودی
تت

مدیری

سازمان حگاظ

ستعال ز ت ره کل حگاظ

و خاکی) تر خارج ز مناطق چهارتاده

متیط زیس  ،ز سوگ سازمانهاگ جهات کشاورزگ ستانها بالمادع بوته و مستلز

متیط زیس

ستان دیس .

ماته  :0به منظور تسریع تر فرقیند صدور پرو ده ،ت ره کل متیط زیس

ستان موظف س

متتویات پروددههاگ ستعال ر تهیه و به طالع تستیاههاگ صاتر کننده مجوز برسادد.

چ

ویس

مربوط به

ماته  :1ت ره کل حگاظ

متیط زیس

موظف س

حد کثر ظرف ی

بهرهبرت رگ ز سوگ تستیاه ستعال کننده پاسخ تهد و رودوو
تر مهل

ماه به ستعال هاگ ترخو س

جو ز تاسی

و

مکاتبات ر بر گ متقاضی رسا کند .عد پاسخیویی

مقرر به منزوه تأیید س .

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -ریی

متتر تا تهر ن و تبیر وور گ تگتیوگ ستان با بیان ینکه بررسیها دشان میتهد که  40ترصد قووتتی یجات

وده تر تهر ن داوی ز عمکرت وسایل دقلیه س  ،تگ  :بر گ تستیابی به ر هکارهایی بر گ رفع قووتتیها باید به سر غ
عامل صلی پید یش قن که وسایل دقلیه موتورگ س
قووتتی هو گ پایتخ

رف

و صنایع مستقر تر متدوته ستان تهر ن دقش ثرتذ رگ تر

دد ردد.

 یشان تر ت مه فزوتدد :صنایع و وهرکهاگ صنعتی به دد زه کافی ز او دین و مقرر ت سخ تیر ده تییر متضرر وده ددو تر به داحق مورت جتاف ز سوگ تستور وعملهاگ زیس

متیطی ار ر تیردد ،ر ه تنگ

و تووید ز ین بخش ترفته

خو هد ود.
جناب آقای مهندس نجفیمنش:
 -ریی

متتر کمیسیون تسهیل کسب وکار تا تهر ن ،دیز با واره بر یجات مشو ها و مکادات مناسب بر گ پیاتهسازگ

ستادد رتهاگ قالیندتی ز سوگ و حدهاگ توویدگ و صنعتی بیان ت وتند :با ستگاته ز تکنوووژگ و ت دش فنی که تر ین
بخش پیشرف هاگ زیاتگ دیز ت وته س  ،باید و حدهاگ صنعتی ر تشویق به ستگاته ز قن بر گ کاهش قالیندتیها کرت.
جناب آقای دکتر کالنتری:
 -مدیرکل متتر ت ره کل متیط زیس

ستان تهر ن دیز با تاکید بر ینکه اادون هو گ پاک تر ر ستاگ یجات و رودق

سرمایهتذ رگ و وتغا تدوین وده س  ،به تفاع ز ین اادون و ماته  99قن پرت خ
همگکرگ با بخش خصوصی تر جه

و قماتتی ین ت ره ر بر گ

تسهیل ور یط و دزتیکی تیدتاهها عال کرت.

تر پایان ین جلسه مقرر ود دظر ت و تیدتاههاگ بخش خصوصی و تشکلهاگ صنعتی تر خصوص ماته  99اادون هو گ
پاک ترتقورگ وده و تر ختیار سازمان متیط زیس
تر دشس
ار ر تیرت.

ار ر تیرت .همچنین به پیشنهات ستادد ر متتر تهر ن ،مقرر ترتید

تییرگ ین موضوع مورت بتث و بررسی بیشتر تر وور گ تگ وتوگ بخش خصوصی و توو

ستان تهر ن

مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان:

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

وظائف قانونی شورای گفتگو و دستتورالعم هتای مصتوب مجتدداا دراختیتار
1

استانی

*

اعضاء شورا قرار گیرد.

2

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران
سازمان صنعت ،معدن و

صادرات بویژه صادرات خدمات فنتی و مهندستی در دستتورکار قرارگیترد تتا
بتوانیم سهم بیشتری از بازارهای هدف را کسب کنیم.

هماهنگ کننده

*

*

تجارت
سازمان توسعه تجارت
اتاق بازرگانی
کارگروه اشتغال استانداری

ایجاد اشتغال به عنوان یک تکلیف با اولویت در دستور کار شورا قرار گیرد.
*

3

*

مدیرک محترم کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی
اتاق های سه گانه
کمیسیون های تخصصی اتاق

مشکالت فی مابین بخش خصوصی و دولت احصاء و ریشته یتابی و در شتورا

4

5

مطرح و پس از اتخاذ تصمیم به ستازمانها و وزارتخانته هتا و نهادهتای ذیتربط

*

*

بازرگانی تهران
اتاق اصناف

ارسال گردد.

اتاق تعاون

مقرر گردید نقطه نظرهای بخش خصوصی و تشک هتای صتنعتی درخصتوص

کمیسیون های تخصصی اتاق

ماده  11قانون هوای پاک ظرف مدت یک هفته بته دبیرخانته شتورای گفتگتوی

بازرگانی تهران

استان تهران ارائه تا در جلسه فوق العاده ای مورد بحث و اتختاذ تصتمیم قترار
گیرد.

*

*

معاون محترم کسب و کار اتاق
تهران
مدیر محترم تشک های اتاق
تهران

