بسمه تعالی

صورتجلسه :چهل و پنجمین جلسه شووری فتگووو لو و

و تاریخ9317/02/26 :

بخش خصوصی یسگان تهرین
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جلسه :جنوا
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مقیموی یسوگاددیر متگور

یسگان تهرین
غائبین لر جلسه :جنا

لبیر جلسه :جنا
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مسعول خویدسار رئوی

متگور یتوا

بازرفادی ،صنایع ،معالن و کشاورز تهرین
قاا یمامی یمین -جنا

قاا فاضلی

دستور جلسه:
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 -2سخنان جناب آقای مهندس مقیمی استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی است

 7دقیقه
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 7دقیقه
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کار
 -5نظرات اعضاء

 30دقیقه
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 -6درخواست بخشودگی جرائم متعلقه نسبت به حق بیمه و مطالبات قطعی شده (طرح مسأله از سوی جناب آقای
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مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای مهندس مقیمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران:
 -یسگاددیر متگر تهرین و رئی

شوری فتگوو یسگان ضمن تبریک فریرسیدن ماه مبارک رمضان یز رئی

تشکیل مسگمر جلسات شوری فتگوو تشکر دمولدد و لرخصوص سیاس
ماه ابل با قن مویجه هسگیم ،بتث سیاسگها یرز لو
تصمیم فرف

یس

ها یرز لو

یتا تهرین جه

فتگند :یز یخبوار کوه لر لو

که به ل یل شرییطی که بر بوازیر اواکم شود ،لو و

دهایگوا

سیاسگها ابلی ری تغییر و سیاسگها جدید ری یبالغ کند.

 ییشان لر یلیمه یفزولدد :یکنون  33مورل؛ هزینه یرز لیریم که بادک مرکز بری  32مورل قن تصومیم فیور کورله کوه 3مورل باایمادده یس

که بری لو مورل یعنی یرز کوای ااچوا و خورو سورمایه یز کشوور ،تصومیمی دخویهود فرفو .

یکی لیور یز مویرل که لر لس

بر رسی لو

اریر لیرل ،سایر دیازها یرز مرل یز جمله لرمان بیموار لر خوار یز

کشور یس .
 رئیلریاف

متگر شوری فتگوو با یشاره به یینکه تو یدکنندفان بری تأمین اطعات و مویل یو یه موی تویدنود یرز  0200توموادی
کنند بیان لیشگند :طبق فزیرش رئی

کل بادک مرکز یز تاریخ  22فرورلین ماه تا  22یرلیبهش

ادول  7میلیارل و  600میلیون لیر فشایش یعگبار شده که رام اابل توجهی یس

ماه سال جوار

و بیشگر مربوط بوه ویرلیت موویل یو یوه

بوله یس .
 یسگاددیر متگر تهرین لر یلیمه جلسه بوا یشواره بوه برداموه یسوگاددیر بوری بازلیودها مونخم یز بخوش هوا یاگصوالشهرسگادها یسگان فتگند :طی شش ماه فذشگه بری برفزیر جلسات کمیگه بردامه ریوز و توسوعه یسوگان سوترهایی بوه
شهرسگادها یسگان لیشگیم و یز دزلیک دیازها و مشکالت و دارسایی ها شهرسگادها ری بررسی و تصمیم فیر کورلیم .لر
سال  17یک روز لر هتگه ری به شهرسگادها خویهیم رف
مشگرک خویهیم لیش
لیشگیم که پ

و با صنعگورین ،کشاورزین ،تجوار و فرلشوور یسوگان جلسوات

تا مسائل و مشکالت خول ری مطرح کنند .چنادکه هتگه فذشوگه جلسوه ی لر شهرسوگان پاکدشو

یز بازلید مزیرع و فلخاده ه ا و کارخادجات ،لر جلسه مشگرک لر جریان مشوکالت یاگصوال فعواین ییون

منطقه اریر فرفگیم .عمده مشکالت مطرح شده لرمورل دتوه یجری ما یات بریرزش یفزوله و مسوائل بوادکی و تسوهیالت
بادکی بول و بقیه مسائل پیریمون کمبولها،مسائل کارفر و اادون کار ،بر و ق

بول که بیان شد .لومین ستر به شهرسگان

رباط کریم بول که مشکالتی مشابه مشکالت پاکدش

مطرح شد .تتاوت یین منطقه بخاطر وجول شهرک هوا صونعگی و

مشکالت یلیر و ساخگار می باشد که با اضور مدیر ین کول سوازمادها یاگصوال لر ییون سوترها یمیودویریم کوه بوه
مرور ال شول.

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

متگر یتا بازرفادی تهرین و لبیر شوری فتگوو یسگان ضمن تبریک ما مبارک رمضان یز اضور جنا

قاا مقیموی

یسگاددیر متگر تهرین لرجلسات و یز رهنمولهوا ییشوان و پیویور و اول مشوکالت مطورح شوده لر جلسوات تقودیر و
تشکر دمولدد.
 -ییشان لر یرتباط با مسائل یرز فتگند :لو

بنابر شرییطی که بر بازیر ااکم شد دافزیر بول تصمیماتی ری یتخاذ کنود ،کوه لر

واله یول عالوه بر یعال یک درخ بری یرز خرید و فروش قزیلیده یرز ری دیز ممنوع یعال کرل .لر لو سه هتگه یخیور ،بویش یز
له ها جلسه با اضور ریاس
یز یینکه لو
لرس

جمهور متگر و معاون یول رئی

چاره ی بجز تعیین تکلیف درخ یرز ددیشگه یس

یرز وجول ددیش

جمهور برفزیر شده یس

که لر یین جلسات یعال کرلیم

ری می پذیریم و وی یفور پونا سوال توأخیر لر سیاسوگوذیر

مطمئنا یکنون به یین دقطه دمی رسید.

 -لر یلیمه بیان لیشگند :مشخصا دخر ما یینس

که رام  0200تومان بری دورخ یرز دیوز پوایین تور یز دورخ ویاعوی یسو

ایمگوذیر  ،تقاضا بری یرز ری زیال می کند و با توجه به متدولی
درخ باعث خا ی شدن خزیده یرز لو
 -ییشان لر یلیمه یفزولدد :یین وظیته لو

و ییون

هایی که قمریکا بری ییرین بوجولقورله ،عرضه یرز با یین

می شول.
دیس

تا همه دیازها یرز کشور ری تأمین کند ،لرعوین اوال ضورورتی دودیرل بوه

ویرلیت همه کایها یرز  0200تومادی تخصیص بدهد .بری مثال :متصویت قرییشی و بهدیشگی پیش یز ییون بوا یرز بوایتر
ویرل کشور می شده و زومی ددیرل یرز  0200تومادی به ویرلیت یین دوع کایها یخگصاص پیدی کند .ضمن یینکه هنوز یکسر
دیازها یرز ضرور پیش بینی دشده وجوللیرل.
 -رئی

متگر یتا تهرین لر یلیمه جلسه فتگند :یین سیاس

لسگواهها ری فریهم می کند .چنادکه یخیری تقاضا بری لریاف

ها زمینه شوکل فیور عود شوتافی
کارت بازرفادی یفزییش یافگه یس

و فسوگرش فسوال لر هموه
و یتا دیز دموی تویدود بوری

مگقاضی که تما مشخصات یز ری لیرل کارت صالردکند .یاگمای تعدیل یز یفریل به لدبال کارت یکبار مصرف هسگند.
 -لبیر متگر شوری با یشاره به لسگور ریاس

متگر جمهور لرخصوص لریاف

یرز  0200تومادی کایها یساسوی لر بوور

یفزولدد :برخی با سوء یسگتاله یز یین یبالغیه ،شمش م
یرسال دامه ی به معاون یول متگر رئی
یادیمات فرلید .پیشنهال ما یینس

ری به اریضه تبدیل کرله و قن ری صالر میکنند که بریین یسا

جمهور و رودوش

یتا با

بری قاا شریعگمدیر خویهوان جلووفیر یز تودیو یینوودوه

که یسگی یز کایها یساسی و ویسطه ی و لیرویی و یمثا هم ری جه

لریاف

یرز بوا دورخ

 0200تومان تهیه کنند وبقیه کایها ری قزیل بوذیردد تا بازیر خولش ایمگش ری پیدی کند.
 رئیسیاس

متگر یتا تهرین تعطیلی صریفی ها و ثب
ها یرز یخیر لو

یطالعات خریدیر و فروشنده یرز توسط شوبکه دیموا ری یز یشوکایت لیوور

لیدسگند و لر یین ریبطه خاطردشان کرلدد :کشور مادنود قمریکوا موی تویدود بوه ییون سواماده
یین مشکالت ری

لسگرسی پیدیکند و با رلیابی مبدیء و مقصد یین یرزها لییره تتریم ها خول ری وسیعگر کند .یمیدویریم لو
دیز هرچه زولتر برطرف کند.
 -لبیر متگر شوری فتگوو یسگان با یشاره به مشکالت یرز و بالتکلیتی صالرکنندفان بیان لیشوگند :ایمو

لیخلوی برخوی

متصویت دخیر پسگه و زعترین با درخ یرز بیش یز  0200تومان متاسبه می شول لراا یکه صالرکننده باید با درخ  0200تومان
یینووده کایها ری صالر کند و یلیمه یین رودد یاگمای منجر به کاهش یرزش صالریت لر ماه ها قینده خویهدشد و بازیرهوا
صالریتی بدس
ایم

قمده ری یز لس

خویهیم لیل .یفر لو

یجازه لهد که بازیر ثادویه بری تأمین سایر دیازها یرز شکل بویرل

یرز دیز کاهش پیدی می کند.

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 -رئی

پرلیخ

متگر کمیسیون مشورتی کسب و کار یتا تهرین با یشاره به تصمیم سیاس

یرز لو و

فتگنود :بادوک مرکوز لر

یرز  0200تومادی فزینشی عمل می کند و ما خویهان رفع ییون موضووع هسوگیم ضومن یینکوه بوری توأمین یرز

کسادیکه خرید یعگبار یدجا می لهند پیش بینی صورت دورفگه یس .
جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقا لبیر شوری فتگوو یسگان تهرین لرخصوص بند  0لسگورجلسه شوری بیان لیشگند :بوا فذشواادون بهبول مسگمر فضا کسب و کار ،مرکز پژوهش ها مجل
لرمورل اادون بهبول مسگمر فضا کسب و کار تهیه کرله یس
مشخص شده یس .

 6سوال یز تصوویب

فزیرشی با عنووین پوایش عملکورل لسوگواه هوا یجرییوی
که لر یین فزیرش عملکرل هریک یز لسگواه ها بصوورت ریوز

اائم مقا متگر لبیور شووری ضومن یریئوه فوزیرش تتلیلوی یز عملکورل لسوگواه هوا یجرییوی (فوزیرش پیوسو ) فتگنود:
اادون بهبول مسگمر فضا کسب و کار لر سال  9310به تصویب رسید و بریسا
 00اادون یساسی مصو

ماله  19اادون یجری سیاسگها کلی یصول

 9386/99/8و ضرورت بهبول متیط کسب و کار و رفع مویدع تو ید و سرمایه فوذیر  ،تهیوه پویش

اادون "ییجال فضا مساعد کارقفرینی و رفع مویدع کسب و کار" ری بر عهدۀ یتا بازرفادی ،صنایع ،معالن و کشاورز

دوی

و یتا تعاون فذیشگهشد.
ییته توسط یین  2یتا به لو
یتا ها و مرکز پژوهشها مجل

و مجل

(بد یل عد یریئه ییته توسط لو ) یریئه فرلید .طرح اادون مذکور با مشورت

تدوین و لر لیماه  81بری بررسی به کمیسیون یرجاع شد.

کمیسیون ،مرکز پژوهش ری مکلف کرل تا با تشکیل کارفروهی شامل دمایندفان یتا ها ،لو و
ری مورل بررسی اریرلهند و چنادچه لو

دوی

بصورت ییته یادیمی دکرل پیش دوی

و مگخصصوان ذیوربط پویش

بصورت طورح اوادودی بازدویسوی

شول .که یین طرح با تشکیل  23جلسه لر کارفروه و کمیگوههوا اقووای و یاگصوال و دخرخوویهی یز طیوف وسویعی یز
لسگواهها و صاابنخرین طی مرلیل تا لیماه  9381بازدویسی و لر چهار بهمن  9381یک فوری

قن لر صتن علنی مجل

تصویب فرلید.
لهم لر جریان تصویب یین اادون به شدت مخا ت

لو

اادون لر مجل

یعگریض و مصوبه مجل

خول ری یبریز کرل و رئی

ری دیز یبالغ دکرل و سریدجا رئی

جمهور وا

متگر مجل

صریتا به تصوویب ییون

شوری یسالمی لر پایان مهل

اادودی  9310/92/28داچار یز یبالغ اادون لر روزدامه رسمی کشور شد.
لر لو

جنا

یدگخار میرف

قاا رواادی یکی یز شعارها یدگخاباتی ییشان یجری ییون اوادون بوول و بریجوری قن تأکیود لیشوگه یدود.
یین اادون به شایسگوی و با تأثیرفذیر اابل ابول یجری شول.

 ییشان با یشاره به یینکه یکی یز مشکالت کشور ما یجری اادون یس  ،یفزولدد :فزیرش مرکز پژوهش ها مجلیس

ااکی یز قن

که  %91قن به یجری لرقمده %36 ،بطور دااص یجری شده و  %03دیز یجریئی دشده و کلیه بردامه ها پنا سال یول تا ششم

بصورت مگوسط ادول  %30قن یجری شده و سه بردامه یخیر بطور مگوسط  %23/8بردامه ها ،توسط لو

یجرییی شوده یسو .

یین اادون با  21ماله اریر بول به تو ید و فضا کسب و کار شکل بدهد که بوا بوه لریزی کشویده شودن لر طوول ییون  6سوال
وضعی

لو

بریسا

پایش مرکز پژوهش مجل

به صورتی که توضیح لیله شد لرقمده ،بهراال باید تدبیر یددیشوید کوه

هم اادون یجری بشول و هم خولمان مگعهد باشیم که کار لرس

یدجا شول .ی بگه شوری فتگوو یسگان تهرین با کمک و تعامل

یعضاء و بویژه یسگاددیر متگر و ریاس

متگر یتا بازرفادی تهرین یز عملکرل مطلوبگر برخورلیر بوله یس .

جناب آقای مهندس صالحی:
 عضو متگر هیأت دمایندفان یتا تهرین لرخصوص فزیرش اریئارک

شده فتگند :طرح یین فزیرش لر شوری فتگوو یسوگان

خوبی بول ،اال باید لید مویل اادودی که به بخش خصوصی مرتبط یس

کجا دااص عمل شده .ی بگه دافتگه دمادد چون یین اادون توسط لو
" " موضوع بیمه که یصال یجری دشده ،با مقاوم

لو

لر مجل

مویجه می شول .یآلن وا

و یز یهمی

باییی برخورلیر بووله یسو

لر

مطرح دشده مادند اادون رفع مویدع تو ید بنود
قن یس

که مگمم یا لسگوری عملی لر مورل

یجری بند بند یین اادون صالر شول .بعضی یز مویل دیاز به تعیین شاخص ها لیرل بری مثال :لر ماله  90تسهیل تعودل سورمایه
فذیر و شرکا خارجی دیاز مند شاخص می باشد.
 -ییشان با پیشنهال تتکیک مویرل که یز یهمی

بیشگر برخورلیر یس

یز سایر مویل اادودی ،لرخویسو

دمولدود کوه شووری

فتگوو تما تمرکز خول ری لر یکسال قینده به یجری یین مویل معطوف کند و لر شوری وظائف هر لسگواهی مشوخص و یوک
دقشه ریه تعریف شول تا به خروجی مثبگی برسیم.

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 عضو متگر هیأت دمایندفان یتا دیز لر ریبطه با فزیرش اریئبوله و ی یکی یز شعارها یدگخاباتی رئی

شده فتگند :یین لرس

یس

که ییون اوادون بصوورت طورح

جمهور یجری کامل یین اادون بول .ی بگه بخشی یز عد یجری یین اادون بوه موا

به عنوین یتا ها بازرفادی بازمی فرلل زیری لر یین  6سال هیچووده پیویر و مطا به فر دکرلیم ذی باید سازوکار بوری
مطا به فر و پیویر یجری یین اادون و اویدینی یز یین لس

بیاددیشیم.

جناب آقای مهندس تهرانی:
 دمابنده متگر یتا تعاون با یشاره به ضعف عملکرل شوری فتگوو لر یین فزیرش ،پیشنهال کرلدود کوه طوی یوک قسویبشناسی مشخص شول یین مسئله داشی یز کارکرل لرون سازمادی شوری بوله یا سایر دهالها با یین شوری همکار دکرله یدد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

متگر یتا تهرین و لبیر شوری فتگوو یسگان با یشاره به یینکه یتا تهرین همیشه پیویر و مطا به فر ها یز

ری لیشگه ،فتگند :لرمورل ضرورت دخرخویهی لو

یز بخش خصوصی لر زمان تدوین قیین دامه ها و بخشنامه هوا کوه لر

مویل  2و  3اادون بهبول مسگمر فضا کسب و کار به قن یشاره شده یس  ،یتا تهرین بارها پیویر و با معاون یول متگور
رئی

جمهور مکاتبه کرله یس

که دهایگا منجر به صدور یبالغیه ی یز سو ییشان شد .یما دهالهوا و سوازمان هوا قن ری

یجرییی دکرلدد.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقا متگر لبیر شوری فتگوو یسگان لرخصوص عملکرل شوری فتگوو لر فزیرش بیان دمولدد :مبااوث بررسویشده مربوط به شوری فتگوو ییرین یس

و بسیار یز مویرل ری باید جه

ضمن یینکه عملکرل شوری فتگوو یسگان تهرین مثب

پیویر به شوری فتگوو ییرین یرسال کنویم

یرزیابی شده و خیلی یز مویرل یز طریق رئی

شوری مسگقیما پیویر و منجر به صدور بیش یز  93مصوبه یز سو لو

متگر و لبیر متگر

شده یس .

جناب آقای الهوتی:
 رئیلو

متگر کنتدریسیون صالریت ییرین فتگند :طی مدتی که شوری شکل فرفگه لو
فعلی دیز اضور کمردوی لر یین جلسات لیرل و دمایندفان مجل

لهم لر جلسات شرک

دمی کرل و

ااضر لر شوری دیز ارف شوان بوه جوایی دموی

رسد .بری مثال :لر خصوص اادون رفع مویدع تو ید و ما یات بریرزش یفوزوله لر جلسوه ی یکوی یز دماینودفان مجلو
دمایندفان لو
لو

ری تهدید کرل که یفر مسأ ه ال دشول ما قئین دامه هایی ری که یعال شده یبطال خویهیم کورل و وی بوازهم

توجهی دکرل.

 ییشان لر یلیمه یفزولدد :لر بهگرین شرییط اادون توسعه بایلسگی  30-33لرصد موفقیبوله و بقیه مویرل کمگر یز  %30موفق بوله که یین دشان لهنده قدس

لیشگه که قدهوم لر لو و

هشوگم

که اویدین یا به طور سولیقه ی یجوری موی شوول و یوا

چون یعگقال به اادون ددیریم بطور کلی یجری دمی کنیم و تا زمادی که ریهکار بری جلوفیر یز یجری سلیقه ی اویدین
بری مجریان وجول ددیشگه باشد و ملز به یجری دباشند و خول مجل

دیز دخارت کامول ددیشوگه باشود ،شووری فتگووو و

یمثا هم دمی تویدند مشکالت جد ری برطرف کنند .بوه موجوب اوادون بهبوول مسوگمر فضوا کسوب و کوار ،تصومیمات
شوری فتگوو باید ظرف مدت  30روز به هیأت لو

یریئه و به تصویب برسد که تا به یمروز یین تکلیف اادودی هیچواه

یجرییی دشده یس  .بنابریین مطا به فر ما باید یجری لایق یین اادون باشد.
 -عضو متگر هیأت دمایندفان یتا تهرین با یشاره به تکلیف یتا بازرفادی ییرین به عنوین مرجوع سواماددهی تشوکل هوا و

جمع قور قدها بیان لیشگند :یتا ییرین به رغم برخورلیر یز تکلیف اادودی بری سواماددهی تشوکل هوا یاودی بوه ثبو
تشکل ها مویز کرله و لر ویاع خولش دااض اادون بوله یس .

جناب آقای مهندس مقیمی:
 -رئی

متگر شوری فتگوو یسگان با یشاره به یینکه ادول  00تا  30لرصد یاگصال کشور لر تهرین رام می خوورل ،بیوان

لیشگند :ادول  %03یجری دشده و یجری شده دااص لر یین فزیرش قمده که باید با یتوا ییورین و معواون یول متگور رئوی
جمهور مکاتباتی یدجا لهیم .بریسا

پیشنهال قاا دجتی منش اویدین لیور ری دیز بررسی کرله و موویرل ریکوه یدجوا

دشده لر شوری مطرح کنیم و کمیگه ی مگشکل یز دمایندفان یسگاددیر و یتا بازرفادی تهرین جه

یجری مصوبات و بقیه

اویدین یز جمله اادون رفع مویدع تو ید ،اادون بردامه ششم و لو مورل دیز مربووط بوه اووه اضوائیه ری پیویور دماینود و لر
مکاتبات به مطا عات مرکز پژوهشها مجل

یسگنال کنند.

سرکار خانم علی آبادی:
 مدیر متگر خدمات بیمه و تأمین یجگماعی یتا تهرین با یشاره بوه مواله  93اوادون "اودیکثر یسوگتاله یز تووین تو یود وخدماتی لر تأمین دیازها کشور" و قئین دامه ها مربوط به قن کوه مصوو

 96خورلیل  9316لر هیوأت وزیورین یسو

ییریلیتی ری مطرح دمولدد :یین ماله اادودی ،لرخصوص بخشولفی جرییم اق بیمه بخشی یز فعاین یاگصال یسو
یجری قن لر جلسه  3یرلیبهش
متدولی

 9317هیأت وزیرین به مدت لو ماه تمدید فرلیده یس

و لوره

یکن اوادون یالشوده بوه ل یول

لر فعا یگها منخور شده و شرییط کارفرمایان ذینتع لر دتوۀ یسگتاله یز قن ،یز جامعی

کافی برخورلیر دیس .

و فقط شامل کارفاهها و فعا ین تو ید و صنعگی یس .ضمن یینکه شرییطی که لر ییون اوادون فذیشوگه شوده بسویار یز
کارفرمایان دمی تویدند یز یین اادون بهره مند شودد.
 -ییشان لر یلیمه بیان لیشگند :پیشنهال یتا یین یس

که ،کارفرمایان مشمول اادون تأمین یجگماعی که لیری بدهی معواوه توا

پایان سال  9316به سازمان تأمین یجگماعی می باشند ،چنادچه ادیکثر ظرف شش ماه یز تاریخ یجری یین اادون ،یصل اق
بیمه و بیمه بیکار اطعی شده ری به سازمان پرلیخ
جرییم تأخیر پرلیخ

و یا با تویفق سازمان مذکور قدری تقسیط دمایند ،جرییم مگعلقه یعوم یز

اق بیمه و تأخیر لر یرسال صورت مزل و اقو موضوع اادون لریاف

کارفاهها مشمول اادون تأمین یجگماعی که ظرف مهل

مقرر دسب

جرییم دقد یز کارفرمایوان

به یرسال صورت مزل و اقو بیمه شدفان به اوق

بیمه مربوطه یادی دمی دمایند ،مصو

 ،9317/3/1بخشوله شودد.

سرکار خانم پرستو حجازی:
 معاون متگر مدیرکل یجریئیات لرقمد اق بیمه سازمان تأمین یجگماعی با اریئجرییم کارفرمایان خوش اسا

مگن یصالایه اادون فتگند :اادون بخشولفی

و یجری ماله  93اادون ادیکثر توین تو ید تا یین تخه لر  3مراله یجری شده یس

 3ماله  2مصوبه هیأت وزیرین با شماره شناسه  928217بخشولفی جریئم شامل همه فعا ی

و لر بند

ها یاگصال یعم یز تو ید ،

صنعگی ،معددی و خدماتی می شول .لر یجری یین اادون  9200میلیارل تومان بخشولفی جرییم به کارفرمایان لیله شد و
اجمی که زیر مجموعه اریر فرف

ادول  200هزیر کارفاه بول .یمسال دیز لرخویس

بخشولفی جرییم لیلیم لر اا ب همان

قئین دامه ابلی با  2ماه زمان که کلیه کارفاهها ری مشمول می شول.
 ییشان لر یلیمه یفزولدد :برخی یز کارفرمایان یز سال  9387شامل چندین لوره بخشولفی جرییم شددد و ی تاکنون دگویدسگه یددبدهی خول ری پرلیخ

کنند ،ذی باید فکر لیور بری یین یفریل کرل.

 -معاون متگر مدیرکل سازمان تأمین یجگماعی لر جوی

سؤیل لبیر متگر شوری لرخصوص یعال دخر ییشان دسب

به پیشنهال

یتا بیان لیشگند :پیشنهال می کنم یجازه لهید یین یصالایه به مدت لو ماه یجرییی شول و ما بازخورلها ری مشاهده کنیم.
چنادچه یز باشد ،می تویدیم مدت قن ری تمدید کنیم.

سرکار خانم علی آبادی:
 مدیر متگر خدمات بیمه و تأمین یجگماعی یتا بازرفادی تهرین به عد توجیه ویادها یجرییی سازمان تأمین یجگماعی یشارهدمولدد و فتگند :ویادها یجرییی سازمان تأکید رو خول اادون لیردد و به تبصره ی که یضافه شده توجهی دمی کنند و فقط
کارفاهها تو ید و صنعگی ری مشمول یین اادون می لیدند و ظاهری هنوز توجیه دیسگند که باید یین مشکل ری لر ضعف یطالع
رسادی سازمان تأمین یجگماعی لر مورل بخشنامه ها و قئین دامه هایی که صالر میکند جسگجو کرل.
 -ییشان لر یلیمه جلسه لر مورل موضوع تشخیص بدهی کارفرمایان که توسط جنا

قاا میربلوک لبیر متگر خاده صنع

معدن تهرین مطرح شد بیان دمولدد :طبق ماله  909اادون تأمین یجگماعی سازمان مکلف یس

و

به صورتمزل یرسا ی یز طرف

کارفرما ظرف مدت شش ماه یز تاریخ وصول رسیدفی کند و یفر تخلتی ری مشاهده کرل ،مریتب ری به کارفرما یبالغ کند
لرصورتیکه کارفرما تسلیم دخر سازمان دباشد می تویدد یز هیأت ها تشخیص موضوع مویل  03و  00یین اادون تقاضا
رسیدفی کند .یما در یفزیر

یز سال  9310لر سازمان بکار فرفگه شده یس

که یز یبگدی بدهی کارفرما ری اطعی یعال

می کند.که لر یین ریبطه دامه دوار هایی یز سو یتا بری رفع مسئله با یلیره کل لرقمد سازمان صورت فرفگه و خویسگار
جلوفیر یز تدیو یین رودد شده یس .

سرکار خانم حجازی:
 -معاون متگر مدیرکل سازمان تأمین یجگماعی دیز یفزولدد :یصالح یین در یفزیر لر لسگور کار بخش اقوای سازمان اریر لیرل.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

متگر یتا تهرین و لبیر شوری فتگوو یسگان لر پایان جلسه مقرر کرلدد :یتا تهرین لرخویس

خول مبنی بر یصالح

متاسبه بدهی کارفرمایان ری یز طریق مکاتبه با ویاد اقوای سازمان تأمین یجگماعی پیویر دماید .همچنین سازمان تأمین
یجگماعی یطالعیه ها و بخشنامه ها خول ری به صورت سیسگماتیک بری یتا تهرین یرسال و یز طریق سای
فعاین یاگصال

برسد وجنا

قاا

صالای رئی

یتا به یطالع

متگر سازمان صنع  ،معدن و تجارت یسگان تهرین یز طریق سازمان

بخشنامه بخشولفی جریئم ری به شهرکها صنعگی یعال کند و کلیه مدیرین لسگواهها لو گی ااضر لر جلسه دیز به زیر
مجموعه خول و شرکگها و بنواهها یطالع رسادی دمایند.

مصوبات چهل وپنجمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت
ردیف

شرح مصوبات

مصوبات

ملی

هماهنگ کننده

استانی

تعطیلی صرافی ها و ثبت اطالعات خریداران و فروشندگان ارز در
1

شبکه نیما می تواند دسترسی آمریکا را به این سامانه فراهم و مبداء
و مقصد این ارزها را ردیابی و دایره تحریم ها را وسیعتر کند .لذا

سازمان توسعه تجارت

*

اتاق بازرگانی

باید دولت این نقیصه را هرچه زودتر برطرف نماید
برای خروج صادرکنندگانی نظیر پسته ،زعفران ،فرش دستباف و غیره از
مشکالت تک نرخی ارز و جلوگیری از کاهش صادرات ناشی از این
2

تصمیم اگر دولت اجازه بازار ثانویه برای تأمین سایر نیازهای ارزی را

سازمان توسعه تجارت

*

اتاق بازرگانی

بدهد قیمت جاری ارز قطعاً کاهش یافته و تعدیل خواهدشد

عملکرد ارزی حاصل از تصمیمات تک نرخیی دولیت در طیول 45
3

روزه اخیر بررسیی و نکیات ضیع

و قیوت آن از دییدگاه بخیش

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
*

*

خصوصی مشخص و اصالح اجرائی آن از دولت درخواست گردد

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق
بازرگانی تهران

با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان استانداری و اتاق بازرگانی
تهران و دبیرخانه شورای گفتگوی تهیرن ،احکیام اجیرا نشیده و ییا
اجرای ناقص قانون بهبیود مسیتمر فضیای کسیب و کیار موضیو
4

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شیورای اسیالمی میورد بررسیی و

استانداری
*

*

نتیجه آن در شورای گفتگوی استان مطرح و برای شیورای گفتگیوی

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی تهران

ایران ارسال گردد و همچنین درخصوص احکام اجرا شیده بررسیی
گردد آیا در سطح استان عملیاتی شده است
مقررگردید کلیه بخشنامه ها و آئین نامه های صادره از سوی سازمان
5

تأمین اجتماعی در اختیار اتاق های سه گانیه قیرار داده شیود تیا از
طریق سایت اتاق ها به اطال ذینفعان برسد

*

*

سازمان تأمین اجتماعی

ماهیت

شرح مصوبات

ردیف

مصوبات

ملی

استانی

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی

پیشنهاد و یا الیحه ای مبنی بر شیمول همگیانی معافییت از جیرائم،
6

هماهنگ کننده

توسط معاونت محترم کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تهیه و بیرای

*

دولت و سازمان تأمین اجتماعی ارسال گردد

تهران
مدیریت بیمه و تأمین اجتماعی اتاق
بازرگانی تهران

مقررگردید اتاق بازرگانی تهران ،اتاق فکری درخصوص پیشگیری از
7

جریانات و تصمیمات خارجی امثال ترامپ در اتاق بازرگانی تهران
با شرکت سایر اتاقها تشکیل و مسائل اقتصادی و مشکالت پیش رو

*

*

اتاق های سه گانه

مطرح و برای آنها راهکار پیشنهاد گردد

8

بمنظور اجرای قانون الزم است شورای گفتگو درخصوص مشکالت
بخش اقتصادی با کارکارشناسی ورود پیدا کند

*

*

دبیرخانه شورای گفتگو

مقرر شد کمیسیون های تخصصی ،معاونیت بررسییهای اقتصیادی و

2

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با تمرکز روی قانون بهبود

کمیسیون های تخصصی اتاق تهران

مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید ،میواردی را کیه

معاونت کسب و کار و معاونت بررسی

از اهمیت بیشتری برخورداراست را مورد توجه قرارداده و در برنامه

*

*

یکساله جاری شورای گفتگوی استان تهران مورد بررسی قیرارداده و

های اقتصادی اتاق تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی تهران

از سوی بخش خصوصی مطالبه گری از دولت صورت پذیرد
اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصالح محاسبه بدهی کارفرمایان
10

را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تأمین اجتمیاعی پیگییری
نماید

معاونت کسب و کار اتاق تهران
*

مدیریت بیمه و تأمین اجتماعی اتاق
تهران

