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سخنان پیش از دستور جلسه:

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

منورم تا بازیتاوی تهر ن و دبیر وای گ تگویاگ سوان ضمن عهر

واویرو ن منسنی بندپی ز تالش هاگ جنا

خیهر مدهدم و تبریه

قااگ مهندس مدیمی ب پاس مدت ییاس

بر ین وهای و ضوهای مهنو و

پیییر و یشان ک عوبای خاصی ب ین وای بخشید و ویز خدمات یزوده گ ک دی مدت خدم
تددیر و تشکر ومادود و وسب
بندپی جه

به جنها

قاهاگ دکوهر

ب تد وم جلسات وای گ تگویا با دسوای جلسات مؤثر با ضوای جنا

یشان ب عنا ن سواود ی
قاهاگ ضوهای دکوهر

ضل مشکالت سوان ظهای میدو یگ کردود.

جناب آقای دکتر محسنی بندپی:
 سواود ی منورم تهر ن ضمن عرجنا
-

تشکر ز برتز یگ خا

جلسات وای گ تگویا ز تالشهاگ سهازوده و خهدمات یزوهده

قااگ مهندس مدیمی ادید وی ومادود.

یشان دی د م فزودود :سوگاده ز ظرفی
برون یف

هاگ تشکل هاگ منوخب مهردم وویهر تها ههاگ بازیتهاوی ،صهناا و تعهاون دی

ز مشکالت اوصادگ کشای بایژه دی ما اعی ک کشای با بنر ن ها و مشهکالت خاصهی ما جه سه  ،یکهی ز

ی ههاگ ساسی و کایبردگ می باود .صل  44ااوان ساسی ویز ماوند هم ما ید ااواوی ک بهورین اا وین ی وضع مهی کنهی ،
ووی ب بدترین وکل جر می واد .دی ین مدطع ضساس و ویژه گ ک کشای با قن یوبرو س  ،یکی ز ی ه ضهل ههایی که
می تا ود کم

کند ،مردمی کردن اوصاد کشای و سوگاده ز سازماوهایی س

ک فر د صاضب وور و با تجربه تا وسهو وهد

با وباغ و سوعد د خاد دی چرخاودن ضیط گ ک دی خویایوان بهاده مافهع عمهل کننهد؛ چناوکه همه کشهایهایی که دی
یکصد سال خیر یود ی تجرب کرده ود ،همین مسیر ی دی پیش ترفوند .دی مدابل ،دوووی کردن اوصاد یعنی تنبل کردن اوصاد
و عدم بهره ویگ و سوگاده مطلا
 -یئی

ز عا ملی ک دی خویای د ید.

منورم وای گ تگویاگ سوان تهر ن ضمن وایه ب وزوم حفظ اشتغال موجود و افراد دارای تجربهه درخصهوص

شناسایی و احصاء بنگاههای تولیدی که دچار مشکل شده اند در جهت رفع مشکالت آنان تأکیهد ومادوهد و تگونهد:
تعدیل ویرو قثای یوضی و یو وی سخوی ی ب دوبال د ید ،وذ تا ههاگ بازیتهاوی که ز ظرفیه
وضعی

خهابی برخهاید ی هسهوند و

فواگ کسب و کای بنیاهها ی ب طای مرتب یصد میکنند ب عنا ن بازوگ تا ومند می تا ونهد بها ی ئه ی هکایههاگ

برون یف
ضمای

ز مشکالت ب دوو
یا دخاو

ضل واد.

 سواود ی منورم تهر ن سپبادن ،تدای

ب عنا ن سیاسویذ ی کم

کنندا زیر مشکالت برخی ز ین بنیاهها ممکن س

با ودکی

پیشنهاد کردود ،ذیل وای گ تگ

وتا ،کمیو هاگ تخصصی یجاد تردد و یا دی صهایت ماجهاد

واود تا مای ب وکل علمیتر و تخصصیتر پیش یود و دی ینخصاص پیشنهاد تشکیل جلس هه ودیشهی بها

همکایگ تا بازیتاوی و تا تعاون با د یه کای ،تعاون و یفاه جوماعی ی مطرح و تکلیف ومادود
 -یئی

منورم وای گ تگویا با وایه ب تسریع یوود جذ

سرمای تذ یگ دی پایوخ

بیان د ووند :با وجاد تنری ها ،همچنهان

کشایهاگ زیادگ مایل ب سرمای تذ یگ هسوند وذ باید با همگکرگ بخش خصاصی و با کم
جه

جذ

سرمای تذ یگ اد م ومایی  .وبو بود باید صالضاتی ی دی زمین طرح هاگ بنیاهها وجهام دههی زیهر برخهی ز

طرح ها غیر سور تژی
 جناجذ

و برخی زیان ده می باود.

قااگ دکور بندپی دی پایان سخنان خاد بیان د ووند :سواود یگ تهر ن و معاووه
سرمای تذ یگ با تمام ظرفی

یجاد قن س

تا تههر ن بها ی ئه ی هکهای

و تا ن دی خدم

مدابل ومایی و با ضوای یئی

اوصهادگ و مهدیر ن ضهازه وهو ال و

تا بازیتاوی خا هد باد تا بوا وی با مشهکالتی که دوهمن دیصهدد

کل منورم د دتسورگ سوان تهر ن دی جلسات وای گ تگویا ک وشهان دهنهده

تسلط و وییزه باالگ ااه اوائی دی ین مسئل س  ،میدو یی فصل جدید و ودط عطگی دی تشایشهاگ اوصادگ دی سهوان
تهر ن ضاصل واد.
مشروح مذاکرات جلسه:

سرکار خانم خزاعی:
 معاون منورم بریسی هاگ اوصادگ تا بازیتاوی تهر ن دیخصاص ماضاعات پایش واخص هاگ ملی کسب و کای ،یاابپذیرگ جهاوی و ضدا ماوکی

تز یوی ب ورح زیر بیان ومادود( :مون کامل تز یوات بپیاس )

 ین تز یش دیخصاص پایش چهای واخص ملی منیط کسب و کای ک وامل :وز م قوی بادن ار ید دها ،ثبجوماعی و تأمین ماوی ،تاسط پژوهشکده مطاوعات تاسع جهاد د وشیاهی تهر ن و ب سگایش معاوو

ماوکی  ،سرمای

اوصادگ وز یت مای

اوصادگ و د ی یی وجام ترفو س .
 -دی واخص وز م قوی بادن ار ید دها ب چند مبنث تاج می واد ز جمل  :زمان الزم بر گ جر گ ار ید دها ز طریع د دتهاه،

فرقیند اوهایی .استان تهران ضعیف ترین استان در الزام آور بهودن اجهرای قراردادهاسهت و

هزین ماید ویاز و کیگی

نسبت به امتیاز میانگین کشور که  57/9می باشد امتیاز  25را کسب کرده است .زمان و مدیری

پرووده ها دی دعاوگ ز

ما وع صلی وز م قوی بادن جر گ ار ید دها دی سوان تهر ن س  ،دی یتباط با زمان یتب 89ی د یی یعنی بدترین سوان کشای
 ،زیر تشکیل پرووده و بالغ قن  48یوز ،د دیسی و اواوت  339یوز و جر گ ضک  797یوز یعنی دی مجماع  292یوز به
طال می وجامد تا ی

خوالا مرباط ب ار ید د تجایگ بخا هد دی سوان تهر ن ضل و فصل وده و ب وویج برسد.

 ی هکایهایی ک ز ساگ وز یت اوصاد و د ی یی بر گ جلاتیرگ ز طاو د دیسی پیشنهاد وده سو پرد خ

وامل :ی ئ وکای

ووی

ب صایت وکوروویکی ،طالع یساوی اواوت ها دی هم سطاح تجهایگ و اهر ید دن دی دسهورس عمهام مهردم ز
سای

طریع جر ید یسمی یا و

د دتسورگ ،یجاد بخش ویژه یسیدتی ب وکایات تجایگ دی د دتاههاگ سهوان هها تاسهط

اوات موخصص.
 اد مات اابل وجام و پیشنهاد تی ویز دی تا کرمان ی ئ وده س  ،یکهی ز ماضهاعاتی که تاسهط تها بازیتهاوی کرمهانپرد خ

مطرح وده دی ماید معافی

هزین د دیسی بهر گ برخهی ز وهادهها دی د دتسهورگ و دیخا سه

و ها یهن معافیه

می باود .پیشنهاد بعدگ تا کرمان دیماید فرهنگ سازگ و وز م فعاوین اوصادگ دیخصاص سوگاده ز مر کز د ویگ مسهودر
دی تا هاگ بازیتاوی می باود .ز ما د دییرگ ک دی ین تز یش پیشنهاد وهده سه

تشهکیل د دتاهههاگ تخصصهی بهر گ

یسیدتی ب دعاوگ واوی ز مای تجایگ ،سوگاده ز اوات موخصص و با تجرب دی مای تجایگ و قمازش وههروود ن بهایژه
تجای و فعاالن اوصادگ جه

دیج ورط د ویگ دی ار ید دهاگ خاد؛ ک بنور می یسد ین ماضاع می تا وهد ز طریهع تها

بازیتاوی تهر ن ویز وجام پذیرد.
 -دی خصاص واخص ثب

ماوکیه  ،استان تهران با کسب امتیاز  63جزو استان های با امتیاز نسبتاً باال در این شهاخص

محسوب می شود که میانگین کشوری  73/3می باشد .ز اد ماتی ک اابل وجام س
دسورسی عمام ب سناد ماوکی

طرح کاد سور یا ضد ویای با ههدا

می باود ووی سازماوها دیخصاص ی ئ طالعات مرباط ب زمینها و اطعهات همکهایگ ومهی

کنند .یکی ز پیشنهاد تی ک دی تز یش تا بازیتاوی فایس دی همین زمین مطرح وده وامل ،کاهش ورخ ماویات ودل و وودال
مالک ز  %7ب  ، %8/7وز م سازمان ثب

سناد و مالک ب ووشای کلی طالعات مرباط ب مالک و د ی یی ها ز طریع سهاماو

وکوروویکی و دیوور ترفون سدف زماوی مشخص جه

وجام طرح کاد سور و طالعات مرباط به خوالفهات و وهکایات دی

دسورس عمام مردم ار ی بییرد.
 مؤلفه بعدی شاخص ملی سرمایه اجتماعی سس

ک باسیل جمع قویگ پرسشنام گ با طرح سؤ الت جوماعی تهی وهده

ک استان تهران در این شاخص با کسب امتیاز  21جزو ضعیف ترین استان ها محسوب می شود و مؤوگه ههایی

ک دی غلب سوان ها وضعی

به قینهده فرزوهد ن ،وهرک

مناسبی ود یود وامل ما یدگ چهان :ویر وهی وسهب

مناسهب دی

سازماوهاگ خیری و مردم وهاد ،ی ئ وور ت ب مدامات دوووی ،یکسان جر ودن ااوان بر گ فعاالن اوصادگ ،ترفون ضع دی د د
و سود  ،طمینان ب اال و ار ی دی منیط تجایگ ،یضای
س

ز دسورسی ب کیگی

خدمات سالم

و مالاات فهر د و دوسهویابی

ولی از نظر صدقه دادن و کمک مالی به دیگر خانواده ها وضعیت خوبی دارند .بر گ وهاخص سهرمای جومهاعی

پیشنهاد مشخصی ی ئ وشده س .
 -دی واخص تأمین ماوی ضدود  80مو ییر ی تعریف کرده ود ک وامل :تأمین ماوی ورکوها ز منل وجاه و منابع ماوی د خلهی،

باوکها ،عوبای عرض کننده ،فروش سهام و  ...می باود ک دی ین تحقیقات نشان می دهد که  %68/5از بنگاه هایی کهه در
استان تهران هستند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را توسط منابع مالی خارج از بنگهاه تهیهه و  %23از وام ههای
بانکی استفاده می کنند .در مورد موضوع تأمین مالی که اهمیت زیادی دارد پیشنهاد می شهود جلسهه ویهاه ای بها
حضور تهیه کنندگان این طرح تشکیل و تاضیناتی ی ی ئ بدهند.
 -معاون منورم بریسی هاگ اوصادگ تا تهر ن دیخصاص وضعی

یر ن دی واخص بهین ومللهی ضدها ماوکیه

تهز یش

دییرگ ی ب ورح زیر ی ئ ومادود:
 -شاخص بینالمللی حقوق مالکیت تنها واخص جهاوی س

ک ب سنجش وضعی

دی اوصادها میپرد زد .ین واخص دی سال  8092تاسط تنادی ضدا ماوکیه

یعای

ضدا ماوکی

( )Property Rights Allianceبهر گ 987

کشای جهان مناسب وده س  .سه ین  987کشای ز تاوید واخاوص د خلی جهان  92دیصد و ز جمعی
س  .ساخوای واخص ضدا ماوکی

ز س یکن ضدا ماوکی

تشکیل وده س  .مواسط مویاز جهان دی واخص ضدا ماوکی

فکرگ و فیزیکی

جهان  93دیصد

فکرگ ،منیط ااواوی و سیاسی و ضدها ماوکیه

فیزیکهی

 7/33باده ،ضد ال مویاز جهان  8/73و ضد کثر مویاز جهان

 2/39برقوید وده س  .ضال قوک  ،ایران با امتیاز  4/748رتبه  91را در میان 125کشور کسب کرده و در منطقه منهاپ
نیز رتبه  12در میان  15کشور به ایران تعلق گرفته است.

 امتیاز ایران در ارکان حقوق مالکیت فکری  4/6محیط حقوقی و سیاسی  3/8و مالکیت فیزیکهی  5/8عنهوان شهدهاست و در کنترل فساد به عنوان یکی از زیر شاخه های رکن محیط سیاسهی امتیهاز  3/567را کسهب کهرده اسهت
که نشان دهنده اینست که ما در کنترل فساد ضعیف هستیم و بهورین مویاز ما مرباط ب ثب

ماوکی

سه

که  9/73ز

 90می باود.
 یشان دی د م تز یش با وایه ب هدفیذ یگ دی یتداگ واخص بین ومللی ضدا ماوکیبه موجب ماده  22قانون برنامه ششم توسعه ،دوو

مکلف س

با اد م ااواوی دی جه

دی سناد باال دسوی بیهان د وهوند:
صالح اا وین ،مدهری ت و یویه

ها منیط کسب و کای ی ب تاو گ من ،ساو  ،سهل و وگاا سازد تا دی پایان سال چهایم جر گ ااوان بروام  ،یتب یر ن دی
دو واخص یااب

پذیرگ بین ومللی و واخص بین ومللی ضدا ماوکی

دی میان کشایهاگ منطد سند چش ود ز ب یتبه

سام یتدا پید کند و هرسال  %80ز ین هدا مندع واد .دی واخص کسبوکای هر سال  90یتب یتدا یافوه و به کموهر ز
هگ

دی پایان جر گ ااوان بروام برسد .ه چنین وزیر مای اوصادگ و د ی یی مکلف س

سال ،تز یش میز ن تندع ضک ین بند ی همر ه مسوند ت ب مجل

دی پایان وهریای و سهگندماه ههر

وای گ سالمی ی ئ وماید .ووی آنچه کهه عمهالً طهی

سالهای اخیر مالحظه می کنیم تضعیف رتبه داشتیم بجای بهبود رتبه و اکنهون کهه در آ ر مهاه قهرار داریهم هنهوز
گزارشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی به مجلس ارائه نشده.
 هماویاو ک دی ااوان بر گ یتداء و بهباد ااه اوائی پیش بینی وده ستنادی یوپا می تا وی وبی سازگ کرده و وضعی
سخ

فز یگ با مشکالتی یوبرو س

با مد ووهر اهر ید دن وهاخص ههاگ بهین ومللهی

سودالل ااه اوائی ی ک ز وناظ مکاوهات و تجهیهز ت وهرم فهز یگ و

بهباد بخشی  .چاوش هایی ک دی سودالل ااه اوائی وجاد د ید وامل :عدم سهودالل

ماوی ،وهادهایی ک با ااه اوائی ما زگ کایگ وجام می دهند ،میز ن فنی بادن سیسو هاگ یسیدتی به پرووهده هها و فرقینهد
اواوت و . ...
 -یشان دیخصاص واخص وضعی

ضکمر وی با وایه ب ماده  77ااوان یفع ما وع تاویهد تگونهد :دی یهن اهاوان مدهری وهده

مر جعی ک مجاز کسب و کای صادی می کنند؛ ز وناظ ما ید ،نوع شرایط و فرآیند صدور تمدید و لغو مجوزها ظهر
مدت یکماه به هیئت مقررات زدایی اعالم کنند و این هیئت نیز موظف شده است تا ظر

مدت  3ماه شرایط صدور

مجوزها را تسهیل و تسریع کند ب وناگ ک صدوی مجاز کسب و کای ب صایت قوی و غیرضوهایگ و دی کموهرین زمهان

وجام واد .ز زمان وروع ب کای ین هیئ
سال تعد د ویش

تا کنان چندین تز یش  9700تا  8000صگن گ منوشر کرده سه

ومایگ جلس تشکیل د ده ک تر ینیاو پیش برود ب ساویان مومادگ وا

ووهی طهی 4

ویاز د ید تها مجازههاگ ز یهد

ضذا واود
 -دی ماید واخص ضدا ماوکی

فکرگ ما هناز ب کنا وسیان بِرن ک بر گ ضمای

تکثیر مؤوف ضگظ می واد ،وپیاسوی و ین طرح کنان دی مجل
می تا ود دی قن ودش مؤثرگ یگا کند؛ یجاد سازماوهاگ مدیری

ز قثای دبی و هنهرگ سه

و دی قن ضهع

وای گ سالمی دی جریان س  .ماضاع دییرگ که تها
جمعی س  .سازمان مدیری

جمعی می تا ود ضهافظ منهافع

پدیدقویوده یده ب ومایندتی ز وگ باود و دیعین ضال ماضاع بهره برد یگ ز ین یده ی تسریع و ب وکل تجایگ برساود

 سومین گزارش معاون محترم بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز با محوریت شاخص رقابتپذیری جهانیبا تاکید بر مولفههای بازار محصول بازار کار و نظام مالی به شرح زیر ارائه گردید:
 مجمع جهاوی اوصاد ک تهی کننده ین واخص می باود؛ تز یش جدیدگ دی هگو پایاوی مهر مهاه منوشهر کهرد که دی کلیهساخوای واخص ت ییر ت ساسی باجاد قمده س  ،بدین ترتیب ک  :منیط تا ومند ساز با  4یکن ،سرمایی وساوی بها  8یکهن،
باز یها با  4یکن و کا سیسو واقویگ با  8یکن .دی ین ت ییر ت سعی وده مؤوگ ها ز ضاو
و سؤ ل باده ب سم

-

پیمایشی ک برمبناگ پرسشنام

مؤوگ هاگ کمی و ود زه تیرگ هاگ دایدورگ منعطف واد.

یشان با وایه ب وضعی

عمامی یر ن دی ین واخص تگوند :ایران در سال  2318رتبه  89را در میان  143کشور کسب

کرده است .در حالی که رتبه ایران در سالهای 2313و  2311معادل  69در میان  139کشور بهوده و ایهن از تنهزل
جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری طی سالهای گذشته حکایت دارد.
 -دی مدایس مویاز یر ن با معیایهاگ جهاوی دی تز یش  8092مجمهع جههاوی اوصهاد ،کموهرین مویهاز دی جههان یاه  37/7و

بیشورین مویاز  27/3س  .مواسط مویاز دی خاویمیاو  30/34و مواسط مویاز دی جههان  30/4سه  .در ایهن میهان امتیهاز
ایران نیز  54/9برآورد شده است .در عین حال در  28درصد مولفههای رقابت پذیری ایران جز 37کشور ضهعیف
جهان قرار گرفته و حتی در بین کشورهای منطقه وضعیت خوبی نداریم.
 -طبع بند وف ماده  88بروام پنج ساو وش اوصادگ؛ ار ی باده ک دی سند چش ود ز  9404ب یتب  3برسی که دی تهز یش

سال تذوو دی تب دو زده ار ی ترفوی و دی تز یش  8092یتب چهایده ی کسب کردی ؛ یعنهی لبنهان و ارمنسهتان نیهز
پیشرفت کردند ولی ما عقب ماندیم.

 -دی بریسی وضعی

برخی ز یکان 98تاو یااب پذیرگ ز جمل باز ی منصال ،طبهع تهز یش یاابه پهذیرگ جههاوی 8092

کشای یر ن با کسب مویاز  48ز  900دی یکن باز ی منصال یتب  934ی دی میان  940اوصاد جهان کسب کرده و دی مدایس
با سال  ،8097معادل  0/2و ضد ز مویاز قن کاسو وده س  .دی باز ی ویروگ کای یتب  932و باز ی ماوی با یتبه  92وضهعی

خابی ود یی  .ضعیفترین عملکرد ایران در این رکن مربوط به مولفه تعرفههای تجاری با رتبه  143بهدترین کشهور
جهان هستیم زیر ووام تعرف گ ما ووام مشخصی ویس

و یکبایه ی

سرگ ز کاالها ی ممناع وصادی ت و ممناع وها ید ت

می کنی .

-

یااب

دی خدمات با یتب  ،984یو ج ما وع غیرتعرف گ یتب  997و ثر خواللز یهی ماویهات و یای وه بهر یاابه

یتبه 902

ار ید یی  .بهترین رتبه ایران در مولفههای بازار محصول مربوط به کارایی فرآیند ترخیص کاالست کهه در موقعیهت
هفتاد و یکمین قرارگرفته ایم.
 همچنین ضعیفترین عملکرد ایران در رکن بازار کار مرباط ب ماوگ مشایکمدیر ن ضرف گ یتب  ،989سهاو

ب کایتیرگ ویروگ کای خایجی یتب  ،989همکایگ دی یو بط ویروگ کای و کایفرمها یتبه

 983و وعطااپذیرگ دی تعیین دسومزد با یتب  980س
ااواوی سوخد م و خر ج کایکنان و یعای
 -دیخصاص ماویات  ،ی

زوان دی باز ی کای بها یتبه  ،933تکها به

ک تدریباً ب سوثناگ س ماوگ سیاس هاگ فعال باز ی کای ،یوی هاگ

ضدا کایکنان ،رتبه ایران در  9مولفه مابقی ضعیف و باالی  133قراردارد.

سرگ تبعیض هایی دی اوصاد وجاد د ید زیر برخی ز وهادها معاا ز ماویات هسوند ک ین معافی

بر ساس هد ا عاوی دیسال  72-77باده ک طی  40سال همچنان ز معافی

برخاید ی هسوند و هرکد م ب ی

وهاد اوصادگ

باید بهریوگ معافیه

ماویهاتی یهن

ااگ تبدیل وده و جاییزین بخش خصاصی وده ود ک با تاج ب کسرگ بادج دوو
وهادها تجدید وور صایت بییرد.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائ مدام منورم دبیر وای گ تگویا ب تز یش ی ئ وده دیخصاص یفع مجازهاگ ز ئد و زماوبر بادن قن بیان د ووند :ضدود 99هز ی ااوان دی کشای د یی ک ضدود  880هز ی ماده ااواوی و ضدود  440هز ی ضک ااواوی و  92ههز ی بخشهنام ز ول
ودال

صادی وده س  .تر با همین منا وی ک برای قوانین مخل کسب و کار در معاونهت وزارت اقتصهاد و دارایهی

پیش برود  73سال طول می کشد تا ین اا وین مخل کسب و کایگ ک وناسایی وده بوا ونهد صهالح کننهد ضهمن ینکه
همچنان ااواویذ یگ د م د ید.

جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -یئی

کل منورم د دتسورگ سوان تهر ن با وایه ب مؤوگ وز م قوی بادن ار ید دها دی تز یش پایش واخص هاگ ملی کسهب

و کای ،دی ماید طاو د دیسی دی تهر ن تگوند :وصافاً طاو د دیسی ز جمل دیدهاگ مزمن دی سیسو اوایی س  .دی تز یش
ب  3بخش زمان تشکیل پرووده ب بالغ ،د دیسی و جر وایه وده س  .دی ماید زمهان تشهکیل پرووهده ز  48تها  42یوز،
با تاج ب تشکیل سیسومی پرووده دی دفاتر خدمات وکورووی

تر طرفین پرووده همکایگ کنند زمان ب  8یوز کهاهش پیهد

خا هد کرد .دی بنث د دیسی و کایوناسی ب دویل ینک ااضی منای هسوی یفع طاو د دیسی جز با تأمین ااضی مکان پذیر
ویس  .دی ماید طاو جر ویز طاالوی ترین زمان دعاوگ مرباط ب زماوی س
ضوی پ

ز صدوی ضک ویز دو سال وا

ک ی

ب دسویاه هاگ دوووی د ده می واد و پ

طرا قن دوو

باوهد .به طهایگ که

ز دوسال ویز طرا دعاگ بر گ دییاف

منکام ب  ،باید ب سازمان بروام مر ج کند .دی تهر ن د دتاههاگ خوصاصی وجاد ود ید ووی به دعهاوگ تجهایگ به وهکل
تخصصی یسیدتی می واد دی برخی ز وعب د دتاههاگ سوان ماوند وعب د دتاه وهید بهشهوی و وههید مهدوی به صهایت

تخصصی ب دعاوگ تجایگ یسیدتی می واد .وبو الیحه قانون تجارت و دادگاههای تجاری که قوه قضائیه آن را تهیهه
کرده حدود  13سال است که در مجلس معطل مانده است.
جنا

قااگ مهندس خا وسایگ یئی

منورم تا بازیتاوی تهر ن و دبیر وای گ تگویاگ دوو

قااگ مهندس منمدضسین مدیمی سواود ی و یئی

سابع وای گ تگویاگ دوو

و بخش خصاصهی سهوان ،ز جنها

و بخش خصاصی سوان تهر ن ب پاس ضوای مسومر

یشان دی زمان تصدگ سواود یگ دی ی س وای گ تگویاگ سهوان تههر ن بها تدهدی وهاضی تدهدیر و تشهکر ومادوهد و بیهان د وهوند:
جنا

قااگ مهندس مدیمی ز مدیر ن با سابد  ،خاش فکر و ساومی هسوند ک بر گ ضگظ تاوید و وو ال با بازدیدهاگ مد وم ز وهرک

هاگ صنعوی سوان تهر ن دی ضوای مدیر ن و یؤساگ دسویاههاگ دوووی و صنعویر ن دیجه

یفع مشهکالت تاویدکننهدتان بها سهع

صدی دی صدد یفع ما وع تالش بسیایگ کرده ود.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائ مدام منورم دبیر وای گ تگویاگ سوان دیخصاص تاوید اایچ دی کشای بیان د ووند :ظرفی 927هز ی تن دی سال س

سمی تاوید اایچ دی کشای

یعنی یوز و بطای مواسط  380تن با سیصد یوز کایگ اایچ دی کشای تاوید می واد و سه تاوید

دی سوان تهر ن یوز و  970تن س  .سواوهاگ تهر ن ،وبرز و ازوین ب عنا ن اطب تاوید اایچ خای کی دی کشهای منسها

می واود و  %37اایچ کشای ی تاوید می کنند .صنایع تبدیلی دی ین صنع
میز ن سر و مصرا اایچ دی یر ن  9/7کیلاترم و تدریباً ی

عبایتند ز :پادی اایچ ،کنسهرو و چیهپ

سام کشایهاگ یوپایی س  .کف سرمای تهذ یگ بهر گ تاویهد

اایچ  80میلیاید ییال ک با  %80قویده سرمای تذ ی و  %20تاسط باو

کشاویزگ با تأیید وز یت جههاد کشهاویزگ به وهرخ

 %92دی خویای سرمای تذ ی ار ید ده می واد .بطای مسودی  40هز ی وگر دی ین صنع
کشایهاگ ضازه خلیج فایس ،عر

و سایی صایت می پذیرد .ایم

 8/7دالی س  .ما با تاج ب ضساسی

اهایچ.

وو ال د یود .صادی ت اایچ یر ن به

اایچ صادی تی بر گ یوسی دی ضال ضاضهر ههر کیلها

ویژه اایچ دی ویهد یگ و ضمل و صادی ت ویاز ب ضمل و ودل ها یی د ید ک تر ین

مکان فر ه واد می تا ن  30تا  70هز ی تن اایچ ب یزش  77تا  987میلیان دالی ب یوسی صادی کرد زیر مکان تاسهع و
کایقفرینی و یجاد وو ال دی ین صنع

وجاد د ید.

جناب آقای محمدحسن افشار :
 -یئی

منورم هیئ

مدیره وجمن صنگی اایچ خای کی یر ن تز یوی ز وضعی

تاوید و مشکالت و پیشنهاد تی دیخصهاص

ضل مشکالت تاویدکنندتان و صادیکنندتان اایچ ب ورح زیر ی ئ ومادود( :تز یش بپیاس )
 با بهره تیرگ ز قخرین دسواویدهاگ علمی و مشاویین خایجی تالش کردی ی ودمان تاوید ی ز وناظ کمی و کیگی باال برده وکنان ظرفی

تاوید اایچ اابل یتدا ز  920هز ی تن ب  880هز ی تن س  .دی وضعی

می واد .دی ده  70صادی کننده اایچ ب یوپا بادی ووی ب دویل سرکا

ایم

ماجاد ضدود  30هز ی تن اایچ صادی

یز طی ساوهاگ تذوو ین مزی

ی زدس

د دی ووی دی ساوجایگ با و اعی ودن ورخ یز مشکالت تاویدکنندتان بر گ صادی ت برطرا وده و تا وسوی دی باز ی جهاوی
ضوای پید کنی  .بزیتورین باز ی صادی تی ین صنع

کشای عر

س .

 عمده مشکالتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان قارچ با آن روبرو هستند نوسانات قیمت ارز نقهل و انتقهال ارزعدم امکان واردات در مقابل صادرات خدمات دهی ضعیف خطوط هواپیمایی داخلی باال بودن هزینه حمل و نقل
و معطل ماندن قارچ در فرودگاه و گمرک نبود سردخانه مناسب در گمرک و فرودگاه و مسئله ارز نیما می باشد.
 -ز قوجا ک عر

بزیتورین مدصد صادی تی اایچ یر ن س ؛ پیشنهاد می واد با تشکیل کمیو گ موشکل ز وماینهدتان تها

بازیتاوی ،تمرک ،وز یت ی ه و وجمن تاویدکنندتان و صادیکنندتان اایچ ،ی ه صادی ت ین منصال ب یوسی و عر هما ی
واد .دی عین ضال بر گ کاتاه ودن فرقیند ضمل ،جازه د ده واد کامیان هاگ یخچال د ی عر ای و ید یر ن وده و اهایچ ی ز

دی

کایخاو بای بزوند .یعنی بصایت ضمل دی

 ز دییر پیشنهاد ت یئیاایچ و کمپاس
تأسی

منورم هیئ

کاال ز کایخاو مبد ب باز ی مصرا مدصد .

ب دی

مدیره وجمن صنگی اایچ خای کی یر ن :مکان و ید ت کاالگ ماینواج تاوید کننهدتان

با یز صادی تی ،باز بادن تمرکات مرزگ دی زماوهاگ تعطیلی د خلی بر گ تهرخیص کهاال ،تثبیه

سردخاو دی تمرکات مرزگ و فرودتاهها ،تعهد ورک

وهرخ یز،

هاگ ها پیمایی د خلی دی ضمل کاالگ صادی تی پذیرفو وهده

دی پرو ز مرباط  ،عدم وصال وثید بر گ تشایش عوبای کاالگ و ید تی دی مدابل صادی ت ،می باود.

جناب آقای الهوتی:
 -یئی

منورم کنگدی سیان صادی ت یر ن با وایه ب دسوای وعمل خیر باو

مرکزگ دی ماید صادی ت کمور ز ی

تگوند :ین واع صادیکنندتان واوی میخا هند با یز خاد کاالیی و ید کنند ،تر کاالگ و ید تی جزو ووای
ین و ید ت ز منل یز صادیکننده وجاد وخا هد د و

میلیان دالی،

دو باوهد ،جهازه

و صادیکننده باید یز خاد ی دی ساماو ویمها به فهروش برسهاود و

بر گ و ید ت دی وووای تخصیص یز بماود .همچنین یشان دیخصاص فز یش هزین ههاگ ضمهل و ودهل و ثرتهذ یگ قن بهر
هزین تمام وده کاالهاگ صادی تی هشد ی د ده و خا هان یسیدتی تا ب ین مساو ودود.

جناب آقای مهندس صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران درخصوص حل مسأله واردات کاالهای با اولویهت دو وسه توسط صادرکنندگان خبر دادند.
جناب آقای شاه والیتی:
 وماینده منورم سازمان جهاد کشاویزگ سوان تهر ن با تأکید بر وزوم بازبینی تعرف هاگ صادی تی تگوند :دی بنث یوسوایی وعشایرگ دی سطح سوان دی کل  998میلیایدتامان تا مروز تسهیالت پرد خ

وده س  .ز ین میز ن  99میلیاید تامان ب

بخش کشاویزگ سوان تهر ن تعلع ترفو و ز  99میلیاید تامان  40میلیاید تامان بر گ طرح تاسع کش

هاگ تلخاو گ و

اایچ تخصیص یافو ک مشخصاً  98میلیاید تامان بر گ تاسع اایچ تعلع ترفو س  .وز یت جهاد کشاویزگ با هدا
کاهش ورخ ایم
 -دی واضی غر

تمام وده تسهیالت ی با ورخ هاگ  90 ،3و  94دیصد دی خویای بهره برد ی ن ار ی می دهد.
سوان تهر ن ب عنا ن منطد منروم سوان دی مندوده خور قباد بزیتورین اطب تاوید اایچ کشای دیضال

عملیاتی ودن س  .ار ی س

ک دی و خر ساوجایگ ب میز ن  7هز ی تن اایچ سوایت زده واد ک دی ین ی بط  970وگر

وو ال مسودی خا هد د و  .وکو گ ک ضائز همی

س

وناه عملیات ضمل و ودل بر گ صادی ت س  .یوود صادی ت با

تاج ب دسوای وعمل هاگ جدیدگ ک بالغ وده ،ووایت بر یوود صادی ت منصاالت کشاویزگ برعهده وز یت جهاد
کشاویزگ و مشخصاً معاوو

تاسع باز ی س  .یعنی هرتاو یوود صادی تی ک بخا هد وجام واد باید وماینده وز یت جهاد

کشاویزگ ضوای د وو باود دیغیر ینصایت سواود یدها ،ووایت ها و تأییدی ها ز وناظ کشای مدصد ماید پذیرش ار ی
وخا هد ترف .
 -وزوم بازبینی تعرف هاگ صادی تی یکی ز تأکید ت ین وز تخاو س

ک ز ین وناظ دی ضازه اایچ مشکالتی دی تعرف هاگ

صادی تی بر گ کشایهاگ منطد وجاد د ید .جر گ طرح هاگ سرمای تذ یگ دی ضازه اایچ دی سوان مناط ب خذ مجهاز ز
مای زیر بنایی سوان س
س

ک خذ ین مجاز ضدود  3ماه زمان می برد .دی عین ضال عطاگ تسهیالت ویز با طاو زمان ما ج
مرکزگ ماید بازویرگ ار یتیرد

ک پیشنهاد می واد ویاه عطاگ تسهیالت تاسط باو

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -یئی

منورم تا بازیتاوی تهر ن مدری ومادود :دی ماید ضمل و ودل ک دی صادی ت کاالهاگ دییر ویز د ی گ همی

دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان ،جلس گ با ضوای معاوو
یئی

می باود،

ضمل و ودهل وز یت ی ه و وهرسهازگ و همچنهین قاهاگ الههاتی

کنگدی سیان صادی ت تشکیل د ده تا مسئل ضمل و ودهل بصهایت کلهی ضهل و فصهل تهردد .دیخصهاص مسهئل یز

صادی تی و و ید ت کاالهاگ ووای

سازمان صنع

دو و س ز ساگ یئی

و معدن سوان تا ضصال وویج پیییرگ تردد.

سرکار خانم علی آبادی:
 -مدیر منورم مای بیم و تأمین جوماعی تا تهر ن دیخصاص مشکل ورک

وی

برش ،مبنی بر وناه بازیسی دفاتر وهرک

ز ساگ سازمان تأمین جوماعی ،تگوند :علیرغ مصاب سواد اوصاد مداوموی دیخصاص بازیسی مندیجات دفاتر ااواوی صرفاً
یساوی کایفرمایان ،همچنان ورک

ها با مسئل بازیسی هاگ بیش ز یکسال دفاتر

دی بازه یکسال ماابل ز ی ئ قخرین ویس

خاد تاسط بازیسان سازمان تأمین جوماعی ما ج هسوند و دی صایت عور

سهوگاده

ز مصاب اوصاد مداوموی ،سازمان تأمین جوماعی ورک
مندودی

ورکوها و دیخا س

ورک

جه

مذکای ی ملهزم به ی ئه تعههد مبنهی بهر ضسابرسهی دفهاتر بهدون

یکسال می وماید .سازمان تأمین جوماعی با برد و

غلط ز بند  9و  3مصاب ومایه  70438مایخ  97/4/39سواد

اوصاد مداوموی ک بازیسی پیماوها ی مجاز د وسو دیخصاص ار ید دها ویود پید می کند دی ضاویک دی بند دییر صرفاً تگوه
وده فدط ب ضدا و دسومزد باید ویود پید کند و کل سنا ت ی ماید بریسی ار ی می دهد.

جناب آقای میربلوک:
 -دبیر منورم خاو صنع

و معدن سوان تهر ن با وایه ب ین وکو ک ما دی جلسات وای گ تگویا معوهالت یه

وهرک

ی

ویا ار ی می دهی و بر گ ضل ماضاع و تسرگ ب کلی بنیاههاگ اوصادگ جلسات وای گ تگویا ی تشکیل می دهی .

جناب آقای طالیی زاده:
 -مشاوی منورم تا بازیتاوی تهر ن دیخصاص مصاب اوصاد مدام

بیان د ووند :تالش زیادگ ود تها مصهاب سهواد اوصهاد

مداوموی ترفو ود ووی موأسگاو بازیسین سازمان تأمین جوماعی هنیام مر جع ب بنیاههاگ اوصادگ دیخا س

دفاتر ساویان

ابل ی می کنند و دی صایتیک فعال اوصادگ ب سوناد مصاب سواد اوصاد مداوموی ز وشان د دن دفاتر ابهل خهادد یگ کنهد،
بازیسین سازمان ماوده ووداوی تر زوام ی مبناگ مناسب بیم ار ی می دهند .همنطاییک مید ویهد تر زوامه وهرک
فعاوی

چندین سال ی

ورک

س

هها وهامل

ک وامل د ی ئیها ،باو  ،صندو  ،زمین و  ...دی سهوان تر زوامه سه  .که یاه ههاگ

بزیتی ی وامل می واد و بدهی سنیینی ی بر گ فعال اوصادگ برار ی می کند.

جناب آقای هادی پور:
 -یئی

منورم هیئ

مدیره ورک

وی

برش ضمن معرفی ورک

خاد ک بزیتورین تاویدکننده تجهیز ت مخابر تی دی بخهش

پسیا می باود ز مشکالت خاد دی سازمان تأمین جوماعی تگوند :دی ین ور یط ضساس و تنری هاگ تنمیلی سازمان تأمین
جوماعی با یر د ت و تنمیل جر ئ سلید گ باعث ضری و زیان و وهایواً تعطیلی کایتاهها و فز یش بیکایگ خا هد ود.
چناوک علیرغ مصاب ومایه  70438سواد اوصاد مداوموی بازیسان سازمان تأمین جوماعی با عدم یعای
ما ید هزین یافو ساویاو ین ورک
تاو

ی ع ز ضدا و مز یا و ما د ووی  ،خرید و فروش د ی ئیهاگ ثاب

بازه یکسهال ،تمهام
و ضوی وان و بروج و

مصرفی پرسنل ی ویز مشمال بیم وماده ود ک مسوند ت مرباط ماجاد می باود .و همچنهین بهر خهالا بخشهنام

 900/97/98929مایخ  97/98/2سازمان تأمین جوماعی ک مدری می د ید خرید اطعات همر ه با کای ضافی ک دی بنیاهههاگ
تاویدگ ،صنعوی ،خدمات فنی و مهندسی ثاب

وجام می تیرد مشمال بیم ومی واد ،پ

می تذید بر گ ووین بای فروش تجهیز ت مخابر تی ین ورک
منل کایخاو ین ورک

ی ب ورک

تاوید تردیده  ،مشمال ضریب بیم وماده س

خرید ی دی سال  93بدون ضریب صادی وده س .

ز  30سال ک ز عمر یهن وهرک

یتباطات سیای که تاسهط کهایتر ن بیمه گ دی
دیصایتیک بر گ فروش همین تجهیز ت ب همهین

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -یئی

منورم تا بازیتاوی تهر ن و دبیر وای گ تگویاگ سوان ،مدری فرمادود معاوو

منورم کسهب و کهای تها بازیتهاوی

تهر ن دیهگو پیش یو وشسوی ی با مسئاالن سازمان تأمین جوماعی برتز ی وماید و دی چایچا

مصاب اوصاد مداوموی تا فع

ضاصل تردد و دیصایت عدم ضصال تا فع ،مر تب تخطی وعب سازمان تأمین جومهاعی طهی وامه گ به سهازمان تهأمین
جوماعی و معاون ول منورم یئی

جمهایگ منعک

تردد و ب ورک

برش ویز ب عنا ن ی

وی

مصد

سوناد واد.

مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت
شرح مصوبات

ردیف

مصوبات
ملی

ییاس

هماهنگ کننده

استانی

منورم وای ب ضگظ وو ال ماجاد و فر د د ی گ تجرب تأکید

و مدری ومادود ،با وناسائی و ضصاء بنیاههاگ تاویدگ ک دچای مشکل
1

وده ود ،دیجه

یفع مشکالت قوان اد م تردد .دی ین خصاص تا

بازیتاوی تهر ن ک ز ظرفی

خابی برخاید ی س

و فواگ کسهب و

سواود یگ
*

*

تهر ن

کای ی بطای مرتب یصد میکنهد به عنها ن بهازوگ تا ومنهد بها ی ئه
ی هکایهاگ برون یف

ز مشکالت ب دوو

کم

کند.

مدههری تردیههد ذیههل وههای گ تگویهها کمیوه هههاگ تخصصههی یجههاد و
2

یا دیصایت ماجهاد بهادن ،تدایه

تهردد تها مهای بطهای علمهی و

سواود یگ
*

تخصصی تر پیش یود.

مدری تردید دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان ،جه
3

سازماوهاگ ذیربط با دسوای جلس
دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان
تا صناا

تشهکیل جلسهات

ه ودیشی با همکایگ تها ههاگ بازیتهاوی ،تعهاون ،صهناا و د یه
تعاون ،کای و یفاه جوماعی اد م وماید.

معاوو

کسب و کای تا بازیتاوی

*

تا تعاون
تا بازیتاوی تهر ن
دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان

ماهیت
شرح مصوبات

ردیف

هماهنگ کننده

مصوبات
ملی

استانی

د یه کل مای اوصادگ و د ی یی
ییاس
4

جهذ

منورم وای جهه

همگکرگ بخش خصاصی و کم
جذ

سهرمای تهذ یگ و تسهریع قن بها
تا بازیتاوی تهر ن با ی ئ ی هکای

کمیسیان تخصصی سرمای تذ یگ تا
*

بازیتاوی یر ن

*

مرکز خدمات سرمای تذ یگ تا

سرمای تکلیف کردود.

تهر ن
مدری ود ،سواود یگ تهر ن و معاوو
و جذ
5

اوصادگ و مدیر ن ضازه وو ال

سهرمای تهذ یگ بها تمهام ظرفیه

و تها ن دی خهدم

سواود یگ

تها

ار یتیرد تا بوا ن با مشکالتی ک دومن دی صدد یجاد قن س  ،مدابل
تردد و ز ضوای یئهی

د دتسورگ سوان تهر ن

*

کهل اهاه منوهرم د دتسهورگ سهوان جهه

تشایش هاگ اوصادگ سوگاده مطلا

تا بازیتاوی تهر ن

صایت پذیرد.
د یه کل مای اوصادگ و د ی یی سوان

مدری ود ،دیخصاص تأمین ماوی ورکوها ز منل وجاه و منابع د خلی
6

ک ز همی

باالئی برخاید ی س ؛ جلس ویهژه گ بها ضوهای تهیه

معاوو
*

بازیتاوی تهر ن

*

کنندتان ین طرح برتز ی تا تاضینات الزم ی ی ئ ومایند.

بریسی هاگ اوصادگ تا

باو

مرکزگ جمهایگ سالمی یر ن
سازمان بایس

معاوو

مدری ود ،دیخصاص ضمل و ودل کاالگ صادی تی ،دبیرخاوه وهای گ
7

تگویهها جلسهه گ بهها ضوههای معاووهه
وهرسازگ و همچنین جنا

ضمههل و ودههل وز یت ی ه و

قااگ الهاتی یئی

کنگدی سیان صادی ت

یر ن تشکیل د ده و مسائل مبوالب ی ضل و فصل ومایند.

ضمل و ودل وز یت ی ه و
وهرسازگ

*

*

یئی

کنگدی سیان صادی ت یر ن تا
بازیتاوی تهر ن
دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان

ماهیت
شرح مصوبات

ردیف

مصوبات
ملی

مدری ود ،مسئل یز صادی تی و و ید ت کاالهاگ ووای
8

ساگ جنا

قااگ صادای یئی

سازمان صنع

استانی

دو و سه ز

و معدن سوان تهر ن تا

ضصال وویج پیییرگ و مر تب ی ب دبیرخاو وای گ تگویها مهنعک

یئی
*

سازمان صنع  ،معدن و تجایت
سوان تهر ن

*

دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان

ومایند.
مدری ود ،معاوو

هماهنگ کننده

کسب و کای تا بازیتاوی تهر ن دیهگوه پهیش یو

وشسوی ی با مسئاالن سازمان تأمین جوماعی برتهز ی و دی چهایچا

سازمان تأمین جوماعی

مصاب اوصاد مداوموی تا فع وماید و دیصایت عدم ضصال تا فع بها
9

سازمان تأمین جوماعی؛ طی وام گ مر تب ی ب مدیرعامل سهازمان و
همچنین معاون ول منورم یئی
مداوموی منعک
ی

مصد

جمههایگ و فرماوهده سهواد اوصهاد

تردد و ب مسوند ت ورک

سوناد واد.

وی

برش ویز به عنها ن

*

*

معاوو

کسب و کای تا بازیتاوی
تهر ن

دبیرخاو وای گ تگویاگ سوان

