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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رجب؛درخصوص برگزاری جلسات فوق العاده شورای گفتگوی استان که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده تأکید
نمودند .ایشان در ادامه از موافقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان محیط زیست و همچنین حوزه اقتصادی
استانداری در رابطه با نوسازی و بازسازی و تجهیز کردن واحدهای تولیدی و امکان سرمایه گذاری مجدد واحدهای مستقر
در شعاع  120کیلومتری استان تهران که طی جلسات مکرر در شورای گفتگوی استان نیز مطرح شده بود ،خبر دادند .با
موافقت این دو دستگاه دولتی موضوع فوق برای تصویب روی میز هیأت دولت قرارگرفته است.
 استاندار محترم تهران با اشاره به جلسات اقتصاد مقاومتی که جناب آقای دکتر همتی بعنوان جانشین اقتصاد مقاومتی ایفاینقش می نمایند اظهار داشتند :یکی از مجوزهایی که در شورای پول و اعتبار مصوب شد؛ بحث استمرار پیش پرداخت
 %7/5و تقسیط  5ساله بود که مدت آن در شهریور ماه  1399تمام شد و طبق مصوبه مذکور تا شهریور سال  1400تمدید
شد که بدین ترتیب بسیاری از مشکالت که در این شرایط سخت بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شده؛ یک دوره
تنفس را فراهم می کند.
 ایشان درخصوص امنیت سرمایه گذاری در استان تهران افزودند :پس از آماده سازی شهرک شهید سلیمانی؛ ظرف مدت 2هفته کلیه قطعات جهت سرمایه گذاری واگذار شد و همچنین در سال  1399حدود  %7/5افزایش برق صنعتی واحدها را
شاهد بودیم و رشد  7درصدی بیمه اجباری و نیز رشد  169درصدی صدور جواز تأسیس در حوزه صنعت ،معدن و

تجارت و رشد  35درصدی جواز در حوزه جهاد کشاورزی و پرداخت تسهیالت بانکی نشان دهنده رونق و امنیت سرمایه
گذاری در این استان می باشد.

جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران بعنوان دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به توقف و یا کاهش فعالیت کارخانه هایسیمان از آبان ماه امسال در تهران و کل کشور بدلیل قطعی برق و گاز این واحدها؛ بیان داشتند:
 قیمت هر کیسه سیمان از  17هزار تومان به  50هزار تومان افزایش پیدا کرده و این تأثیر بسزایی روی ساخت و ساز خواهدداشت زیرا همانطور که میدانیم سیمان یکی از کاالهای زیربنایی اساسی است که در همه بخش ها مورد استفاده است .لذا
پیشنهاد می شود برای سال پیش رو برنامه ریزی شود و وزارت نفت این اجازه را به کارخانجات سیمان بدهد تا یک ذخیره
سازی مازوت و استفاده از آن در مواقع اضطراری به جای برق و گاز داشته باشند تا تولید سیمان دچار وقفه نشود.
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران درخصوص رشد سرمایه گذاری  ،اظهار داشتند :طی دو سال اخیر ،آمارهای رسمی درکشور گویای رشد منفی سرمایه گذاری و افزایش میزان استهالک بوده که بسیار نگران کننده است .گزارشات دو سال اخیر
حاکی از خروج حدود  100میلیارد دالر سرمایه از کشور بوده که نمود این اتفاق را در خرید و سرمایه گذاری در بخش
مسکن کشورهای همسایه از سوی ایرانیان برای اخذ اقامت می بینیم.
 دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ضمن تشکر ویژه از جناب آقای حشمتی رئیس محترمدادگستری استان تهران درخصوص راه اندازی مجتمع تجاری تجار تهران و انتصاب قضات با تجربه در این مجتمع ،بیان
داشتند :تشکیل این مجتمع کامالً تخصصی جهت طرح پرونده های قضائی مهم اقتصادی با حضور قضات خبره و متخصص
اقدام بسیار بزرگ و پسندیده ای بود که از تهران شروع شده و امید است که در آینده به سایر استانها نیز تسری پیدا کند.

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استاندار محترم تهران در ادامه سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران پیرامون تعطیلی و توقف فعالیت کارخانه های سیمان ،باتأیید این مو ضوع که طی ام سال کارخانه های تولید سیمان در ا ستان تهران  45روز توقف فعالیت دا شتند ولی این میزان

در ک شور  86روز بود ،گفتند :طبق م صوبه اخیر مقرر شد تا کارخانه های سیمان در درون مجموعه تولیدی خود ،امکان
انبار و ذخیره سازی مازوت را داشته باشند و ساز مان محیط زیست نیز این انبارها را در محل کارخانه پلمپ کند.

جناب آقای مهندس یداله صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ضمن اعالم رفع مشکل واحدهای تولیدی سیمان بیان داشتند: از دو هفته پیش  ،کارخانه سیمان تهران به مدار تولید بازگشته و سه کارخانه تولیدی دیگر نیز در استان به زودی احیا و بهمدار تولید افزوده خواهندشد.

جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانسه قوه در خ صوص افزایش طول مدت تق سیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی که در حال احیا ه ستند ،اظهار دا شتند:
براساس مصوبه مذکور از تاریخ قطعی شدن بدهی مالیاتی واحدهای در شرف احیا از  36ماه به  60ماه افزایش پیدا کرد و
همچنین بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،تمامی اجرائیات بانک ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی
علیه واحدهای تولیدی در صورتی که روی ترتیب پرداخت بدهی های خود اقدام کرده و به توافق رسیده باشند ،به تعویق
افتاده است.
 ای شان در ادامه سخنان خود درخ صوص گزار شات امنیت اقت صادی تو سط مرکز پژوهش های مجلس تأکید نمودند که براساس اجماعی که صورت پذیرفته این گزارشات باید با محوریت اتاق بازرگانی انجام شود .چنانکه میبینیم در کشور  4تا
 5میلیون واحد اقتصادی در بخش کشاورزی ،صنعتی و تولیدی داریم که متأسفانه مرکز پژوهش در گزارشات آماری خود
فقط به  6هزار واحد بسنده کرده است .لذا از اتاق بازرگانی تقاضا می شود حتماً محوریت اینگونه گزارشات را در دست
بگیرد تا براساس تحقیق علمی قابل استناد باشد.

جناب آقای محمد الهوتی:
 عضووو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و همچنین بعنوان یکی از تولیدکنندگان مسووتقر در شووهرک صوونعتیچرمشهر ،با اشاره به طرح مشکالت مربوط به پسماند شهرک صنعتی چرمشهر در جلسات گذشته و همچنین مصوبات

جلسووه هفتاد شووورای گفتگوی اسووتان تهران ،بیان داشووتند :قرارداد جمع آوری پسووماند در این منطقه با پیمانکار بخش
خصوصی به امضاء رسیده و بر اساس مصوبه شواری گفتگو ،همزمان با شروع به کار پیمانکار؛ دریافت عوارض پسماند
از واحدهای تولیدی در این شهرک صنعتی باید متوقف شود.

جناب آقای دکتر محمد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران نیز با اشاره به افزایش قیمت سیمان در دو ماهه اخیر ،از ریاست محترمشورای گفتگوی ا ستان درخوا ست برگزاری جل سه ای فوق العاده با د ستور جل سه "برر سی مو ضوع خ سارات وارده به
صووونعت و افزایش قیمت کاالها به دلیل قطع برق و گاز واحدهای تولیدی" را مطرح نمودند .که مقررشووود در هفته آتی
جلسه فوق العاده تشکیل شود.
مشروح مذاکرات جلسه:

بند  4دستور جلسه با موضوع :طرح مشکالت اعضاء انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش ایران در حوزه اخذ مجوزهای مختلف
از شهرداری و همچنین پرداخت عوارض از سوی شرکتهای پخش ایران توسط جناب آقای ملکی مدیر محترم تشکل های اتاق
بازرگانی تهران و انجمن ملی شرکتهای پخش
جناب آقای غالمرضا ملکی:
-

مدیر محترم تشکل های اتاق بازرگانی تهران گزارشی از نحوه فعالیت انجمن صنعت پخش را بشرح زیر ارائه نمودند:

 انجمن صنعت پخش در سال  1378تأسیس گردید .محور فعالیت این انجمن؛ نظام توزیع دارویی ،تجهیزات پزشکی ،لوازمبهداشتی آرایشی و صنایع غذائی است و بیش از  200شرکت پخش در استان تهران فعالیت دارند .مأموریت این انجمن
حفظ صنعت پخش در سراسر کشور و کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فراهم کردن زمینه های رقابت
های سازنده و تبادل نظر و ایجاد یک مرکز اطالع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطالعات مربوط به
استانداردها ،مشتریان ،شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطالعاتی در سطوح بین
المللی و داخلی می باشد.

 این انجمن با توجه به وظائف حاکمیتی محوله؛ با بیش از  16شعبه در ساسر کشور ،کار نظام توزیع را بر عهده دارد .ازدستاوردهای مهم این انجمن می توان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت از طریق راه اندازی و مدیریت سامانه توزیع
مویرگی کاالها جهت صدور مجوز و رصد شبکه توزیع کاال با مشارکت وزارت صمت نام برد.

جناب آقای دکتر کارگر:
 رئیس محترم هیأت مدیره انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران در رابطه با اخذ مجوزهای مختلف از شهرداری وپرداخت عوارض شغلی و کسب و پیشه ،پسماند و سایر وجوه بیان داشتند:
 واحدهای اقتصادی این صنعت مکلف به پرداخت عوارض شغلی و پسماند می شوند در حالیکه براساس مواد  51 ،50و 52قانون مالیات بر ارزش افزوده ،شوراها و شهرداری ها اخذ هرگونه عوارض از شرکت هایی که تکلیف مالیات آنها
مشخص شده ،ممنوع است.

جناب آقای مهندس اسماعیل بیگی:
 نم اینده محترم معاونت حمل و نفل و ترافیک شهرداری تهران در حوزه بار و کاال ،با تأکید بر اینکه شرکت های پخشبدلیل داشتن ماهیت حمل بار ،نیاز به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از شهرداری هستند که پس از معرفی شرکت ها از سوی
انجمن پخش در اسرع وقت و بصورت رایگان پروانه مذکور صادر می گردد .و درمورد پرداخت عوارض مفهوم نیست که
کدام عوارض مد نظر انجمن می باشد زیرا شهرداری عوارض متعددی را از قبیل تغییر کاربری دریافت می کند که براساس
قانون  ،تغییر کاربری دفاتر محل فعالیت اقتصادی ،مشمول پرداخت عوارضی است که شهرداری تهران تنها یک مرتبه اخذ
می کند.

جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به رأی شماره  1400دیوان عدالت اداری در سال ،1397دریافت عوارض توسط شورا ها و شهرداری ها براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از شرکت هایی که تکلیف مالیات
آنها مشخص شده باطل می باشد.

جناب آقای غالمرضا ملکی:
-

مدیر محترم تشکل های اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بحث صدور پروانه رایگان توسط شهرداری ها ،بیان داشتند:

 شوورکت های انجمن پخش با دارا بودن پروانه از وزارت صوونعت ،معدن و تجارت بعنوان یک شوورکت حقوقی چه لزومیدارد که مجدداً از شووهر داری نیز پروانه دریافت نماید .همچنانکه انجمن مذکور با وزارت بهداشووت نیز مشووکل مشووابه را
درخصوص اخذ پروانه از این وزارتخانه را در هیأت مقررات زدایی مطرح کرده که در حال رفع این مشکل می باشد.

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 اسووتاندار محترم تهران و رئیس شووورای گفتگوی اسووتان ،پیرامون مشووکالت صوونعت پخش درخصوووص اخذ مجوزهایمختلف از شهرداری و همچنین پرداخت عوارض متعدد ،مقرر کردند تا در نشست مشترکی با حضور اعضای انجمن ملی
شرکت های صنعت پخش و نمایندگان شهرداری تهران ،ضمن ر سیدگی به م شکالت ت صمیم گیری شده و نتایج آن در
نشست آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعالم شود.

بند  5دستور جلسه با موضوع :طرح مشکالت شرکت آزمون جاده ای خودرو با سازمان محترم جهاد کشاورزی استان تهران
درخصوص بزرگترین و اولین مرکز تست جاده ای خودرو در خاورمیانه در زمینی به مساحت  850هکتار در منطقه فشافویه
از سوی جناب آقای مهندس نجفی منش ریاست محترم کمیسیون کسب و کار و شرکت آزمون جاده ای خودرو
جناب آقای مهندس نجفی منش:
 رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر تست آزمون جاده ایبعنوان یکی از اساسی ترین تست های خودرو ،اظهار داشتند:
 تست آزمون جاده ای عملکرد خودرو را در عمل می سنجد .برای اینکار از سال  1389قطعه زمینی به متراژ  850هکتاردر منطقه فشافویه تهران طی قراردادی با سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برای احداث بزرگترین مرکز آزمون تست
جاده ای خودرو در خاورمیانه منعقد گردید اما بدلیل عدم مشارکت شرکت های خودرو سازی ،این طرح متوقف شد و در

نهایت این قطعه زمین که بخشی از تجهیزات و زیرساخت ها نیز در آن احداث شده بود ،باز پس گرفته شد .شایان ذکر
است که ،شرکت های خودرو سازی آماده واگذاری سهام خود در این پروژه هستند و بخش خصوصی نیز آمادگی خود را
برای خرید این سهام و شروع به کار در این پروژه را اعالم نموده است.

جناب آقای مهندس شهریوری:
 مدیر عامل محترم شرکت آزمون جاده ای با اشاره به پرداخت مبلغ  4میلیارد و  550میلیون تومان اجاره به سازمان جهادکشاورزی بابت زمینی که اجازه استفاده از آن را نداشتند ،گفتند:
 در  25اسفند ماه  1388قرارداد شرکت آزمون جاده ای خودرو با سازمان جها کشاورزی استان تهران منعقد شد .پس ازتحویل زمین بالفاصله فرمانداری ری طی نامه ای اعالم کرد زمین مورد بحث کاربری کشاورزی دارد و بعنوان دشت طالیی
تأمین گندم ورامین از آن نام برد .لذا دستور به توقف پروژه داده شد ولی در عین حال از سوی شرکت آزمون جاده ای
خودرو مبلغ  4میلیارد و  550میلیون تومان اجاره بابت زمینی که عمال حق هیچگونه استفاده ای از آن را نداشتیم پرداخت
شد .پس از رفع توقف در سال  1393خودروسازان با مشکالت مالی روبرو شدند و نتوانستند تأمین مالی کنند که در نهایت
سال گذشته زمین خلع ید شد و پروژه به نابودی کامل رسید.
 ایشان در ادامه سخنان خود افزودند :هر ساله تعدادی خودرو برای تست های ایمنی و کیفیت به خارج از کشور فرستادهمی شود که برای هر خودرو حدود  500هزار یورو در سال برای کشور هزینه دربردارد که اگر این مرکز احداث می شد
درآمد ارزی بسیاری برای کشور بدنبال داشت چون در خاورمیانه چنین مرکزی وجود ندارد.

جناب آقای دکتر ایوب فصاحت:
 ر ئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه قرارداد مذکور با حکم کمیسیون ماده  33فسخ شدهاست ،بیان داشتند:
 سازمان جهاد کشاورزی آمادگی دارد تا در قالب پروژه ای جدید و با شرایط جدید برای احیاء پروژه مرکز آزمون جاده ایخود همکاری الزم را بنماید .لذا بهمین منظور شرکت مذکور سریعاً درخواست مکتوب خود را حتی در مساحتی کوچکتر
ارسال نماید.

جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذب:
 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم برسی های کارشناسانه قبل از عقد هرگونه قرارداد بیان داشتند: در این قرارداد همه جانبه نگری هم از طرف شرکت ذیربط و هم از سوی سازمان جهاد کشاورزی صورت نگرفته لذا طرحمتوقف و زمینگیر شده است .درصورتیکه اگر از ابتدا نیاز واقعی سنجیده می شد و تغییر کاربری صورت می گرفت طرح
معظمی مانند این طرح زمین نمی خورد .بسیاری از این طرح ها در تهران وجود دارد که میلیاردها تومان خرج شده ولی
متوقف شده است.

بند  6دستور جلسه با موضوع :طرح مشکالت کانون صنایع آرد توسط دبیر محترم این کانون و جناب آقای مهندس مرتضوی
رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران
جناب آقای جعفر ایزد یار:
 دبیر محترم کانون انجمن های صنفی آرد با اشاره به اهمیت فوق العاده نان در حوزه صنعت آرد ،بیان داشتند: این انجمن همواره سعی داشته با توجه به اهمیت نان در حوزه صنعت آرد کمترین تنش را در کشور داشته باشد و بهمینمنظور مشکالت خود را در حضور مستقیم مسئولین مطرح نموده و از ایجاد جنجال پرهیز نموده است.
 ایشان در ادامه سخنان خود افزودند :طی سال های اخیر و در سایه افزایش تورم ،هزینه تمام شده تولید آرد به شدت باالرفته ولی تاکنون مجوزی از سوی دولت برای اصالح قیمت آرد صادر نشده و این درحالی است که واحدهای تولیدی این
بخش فشار اقتصادی زیادی را تحمل می کنند .یکی از معضالت واحدهای تولید آرد؛ مشکل در حمل و نقل است که اخیراً
به کارخانجات آرد تکلیف شده که خودشان حمل آرد را بعهده بگیرند .بطور میانگین هزینه حمل در استان تهران 2200
تومان به ازای هرکیسه تعیین شده که گاهاً  2700تومان هزینه دربر دارد.
 دبیر محترم انجمن های صنفی آرد در ادامه سخنان خود درخواست حضور نمایندگان صنایع آرد را در جلسات تصمیمگیری را مطرح نمودند.

جناب آقای مهندس مرتضوی:
 رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران و عضو هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی آرد درخصوص کارخانجاتیکه قبال در ا ستان تهران فعالیت دا شته و دارای پروانه از تهران می با شند ولی بدلیل تق سیمات ک شوری جزو ا ستان البرز
قرارگرفته اند ،اظهار داشووتند :به این کارخانجات تکلیف شووده که از اسووتان البرز به اسووتان تهران آرد حمل نکنند و این
درحالی اسوووت که این کارخانجات دارای پروانه از تهران می باشوووند واگر به اسوووتان تهران آرد حمل نکنند  18هزار تن
ظرفیت برایشان می ماند و عمال به تعطیلی کشانده می شوند .لذا باید یکبار برای همیشه این مشکل مرتفع گردد.
 در رابطه با مشکالت مطرح شده از سوی دبیر و عضو هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی آرد؛ مقرر شد موضوعات درد ستور کار ن ش ستی م شترک برای رفع م شکالت با ح ضور نمایندگان این ت شکل بخش خ صو صی و مدیران معاونت
اقت صادی ا ستانداری تهران قرار گیرد و همچنین نمایندگان صنایع آرد در جل سات ت صمیم گیری برای این بخش ح ضور
داشته باشند.
در پایان جلسه جناب آقای ابوذر ساالری رئیس محترم گروه مطالعه و تحلیل وضعیت بخش اقتصادی اداره کل امور
اقت صادی و دارایی ا ستان تهران ،ت صویب نامه شورای عالی اداری درخ صوص شروع ک سب و کار جدید را جهت
اطالع فعالین اقتصااادی ارائه نمودند و تقاضااا شااد مصااوبه مذکور برای ذینفعان ارساااس و در دسااتور کار اجرائی
قرارگیرد( .پیوست)

مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

مصوبات خارج از دستور جلسه:
سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران
1

مقرر گردید خسارات وارده به صنعت و صنوف تولیدی بعلت قطع
برق و گاز در جلسه فوق العاده مطرح گردد.

اتاق اصناف
*

*

شرکت شهرکهای صنعتی
استان تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی
استان

مقرر گردید تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص الزامات و

روابط عمومی اتاق

دستورالعمل ها و استانداردهای مناسب در جهت رفع قوانین مخل
2

کسب و کار و کاهش فساد در فرآیند خدمت رسانی و آماده سازی
مراحل شروع کسب و کار و نحوه ثبت درخواست توسط متقاضیان
بمنظور اطالع ذینفعان از سوی اتاق بازرگانی تهران اطالع رسانی شود.

*

*

بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی
استان

ماهیت مصوبات

ردیف

شرح مصوبات

ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  4دستور جلسه با موضوع :طرح مشکالت اعضاء انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش ایران در حوزه اخذ
مجوزهای مختلف از شهرداری و همچنین پرداخت عوارض از سوی شرکتهای پخش ایران توسط جناب آقای ملکی
مدیر محترم تشکل های اتاق بازرگانی تهران و انجمن ملی شرکتهای پخش
استانداری
انجمن شرکتهای صنعت پخش

مقرر گردید نشست مشترکی با حضور انجمن ملی شرکتهای صنعت
3

پخش و نمایندگان شهرداری از سوی جناب آقای دکتر عسگری معاون
امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران تشکیل و مصوبات این

شهرداری تهران

*

*

مدیر محترم تشکل های اتاق
بازرگانی تهران

نشست در جلسه آتی شورای گفتگوی استان مطرح گردد.

دبیرخانه شورای گفتگوی
استان

بند  5دستور جلسه با موضوع :طرح مشکالت شرکت آزمون جاده ای خودرو با سازمان محترم جهاد کشاورزی استان تهران
درخصوص بزرگترین و اولین مرکز تست جاده ای خودرو در خاورمیانه در زمینی به مساحت  850هکتار در منطقه فشافویه
از سوی جناب آقای مهندس نجفی منش ریاست محترم کمیسیون کسب و کار و شرکت آزمون جاده ای خودرو
شرکت آزمون جاده ای

4

مقررشد ،شرکت آزمون جاده ای با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای نجفی منش رئیس

استان و تقاضای مجدد؛ موضوع ایجاد مرکز تست جاده ای خودرو را

محترم کمیسیون بهبود محیط

دنباس نمایند و سازمان جهاد کشاورزی همکاری الزم را معموس دارند

*

کسب و کار و رفع موانع
تولید اتاق بازرگانی تهران
سازمان جهاد کشاورزی

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  6دستور جلسه با موضوع :طرح مشکالت کانون صنایع آرد توسط دبیر محترم این کانون و جناب آقای مهندس مرتضوی
رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران

مقررشد برای حل مشکل آرد نشستی مشترک در استانداری تهران با حضور
5

دبیر و عضو هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی آرد و نمایندگان بخش
خصوصی صنایع آرد تشکیل و هماهنگی الزم درخصوص رفع آن صورت
پذیرد

استانداری

*

کانون انجمن های صنفی آرد
نمایندگان صنایع آرد در بخش
خصوصی

