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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

ریاس
تسلن

متور تا بازرتان تهر ن و تبنر وور گ تگویوگ سوان ،جان باخو تعد تگ ز هموطنان تر حاتثه زوزوه کرمانشاه ر
تگوند و فزوتند :تا تهر ن ز روز نخس

واوع ی حاتثه ترتناک ،ننازمندگهاگ مناطق زوزویهزته ر ز طرییق تیا

بازرتان کرمانشاه جویا وده و چند متمووه وامل ق

معدن  ،پوو و اال غذ ی به ی مناطق رسال کرته س

و همچنین

تاکند نموتند که با توجه به فر رسندن فصل سرما و حومال بارش ،مساوه سکان زوزوهزتتان که خانه خوت ر ز تس
بسنار حایز همن

س .

تبنر متور وور گ تگویوگ توو
متور و رین

ت ته نید

و بخش خصوص

وور گ تگ وتوگ توو

سوان تهر ن تونل حضور ننافو جنا

و بخش خصوص

سوان تهر ن ر برتز رگ نشس

قااگ مهنید

مقنمی  ،سیواند ر

سوات حو تث غنرمورابیه عنیو ن

نموتند که به منظور مد ترسان به زوزوهزتتان کرمانشاه تشکنل وده بوت.
رین

متور تا تهر ن تر ت مه سخنان خوت ،سناس

رزگ و سرکو

برومرتند و خاطر نشان کرتند که :نوسانات رزگ یک
تجارت ت م بزند .توو
کنورل انم

نرخ رز ر به عنو ن یک

ز مسائل مهم

س

ز مشیکالت اوصیات ییر ن

که م تو نید بیه نابسیامان هیای تر صینع

ننز به رو ل تذووه به جاگ قنکه تدبنرگ ساس بنندیشد ،با یجات ممنوعن

ت رت و سناس هاگ کنورو خوت ر با فز یش تعرفه تنبال م کند کیه یی

و متیدوتی

و

سیع تر

فیز یش ننیز موجیی تشیدید ااچیا

م ووت .تر عن حال ممنوعن ها ننز به فز یش انم ها منجر م ووت.
یشان فزوتند :توو

به جاگ قنکه با حرک

به سوگ و اع سازگ نرخ ،ز طریق تثبن

نرخ رز ،کنورل رز ر تر تس

نیاه ت رت ،زمننه ر بر گ بروز جهش و نوسانهاگ پنشبنن نشده تر باز ر فر هم م نماید .الز س  ،توو

خیوت

سریعتیر ،و یی

بار بر گ همنشه ،تکلنف نرخ رز ر بهتونه گ روو کند که تییر واهد نوسانات ودید نباونم.
تبنر متور وور گ تگ وتوگ سوان تهر ن ،ضم
فرموتند :تر ور یط که توو

واره به بده هاگ توو

به نهاتهاگ مخولف بدهکار س  ،همچنان به برخ کاالها ز جمله سوخ  ،یار نیه تخصین

م تهد .حال قنکه به و سطه بده هاگ توو  ،وضعن

ماو ورک هاگ ت روی و تجهنز ت پزوک و بنمارسوانها نامطلو

تز رش وده س  .بر گ مثال بنمارسوان بازرتانان که ماوکن
بنمهها و تأمن

جوماع مطاوبه ت رت .با وجوت قنکه ،هگ

و مدیری

قن تر خونار تا تهر ن س  20 ،منلنیارت تومیان ز

منلنارت تومان ی مطاوبات مربوط به سازمان تأمن

ما بنمارسوان باید حوما به مواع حق بنمه خوت ر به سازمان پرت خ
و بان ها ننز بده باالی ت رت.

به عنو ن یک تییر ز زخمهیاگ کهنیه اوصیات،

کند .عالوه بر ی توو

جومیاع

به پنمانکار ن نگو  ،صنع

سی
بر

رزگ ،سناس

یار نه حاملهاگ نرژگ و مساوه بیده هیاگ

رین

متور تا تهر ن تر ت مه بر ز مندو رگ کرتند که سناس

توو

هرچه زوتتر تعنن تکلنف و صالح ووت تا بخش خصوص بوو ند تر سایه صالح ی سناس ها رود کند.

مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقا متور تبنر وور گ تگویوگ سوان تهر ن تر ر بطه با بند  4تسوورجلسه ،ترخصوص بررس ماته  99ایانون هیو گپاک که تر مرت ت ماه سال جارگ تر مجل
بر گ جذ

سرمایه تذ ر ن تر حوزه صنع

وور گ سالم به تصویی رسنده س  ،ضم
و معدن و تووند ،تز رو ر ار ئ

واره به یجات متیدوتی

هیای

نموتند:

 یشان با واره به مصرف بنزی و معاتل تاز  CNGمصرف خوتروهاگ توتانه سوز تر تهر ن تگوند :روز نیه معیاتل 94/88منلنون ونور بنزی تر تهر ن مصرف م ووت که منجر به یجات ( COمونو کسند کرب ) حاصل ز حور

و خروج

تیزوز

خوتروها به منز ن  28/842/000کنلوتر م ترتت یعن باز ء هر مور مربع ز وهر تهر ن معیاتل  36/8تیر رر ت معلیق تر
روز یجات م ووت.
 -فضاگ سبز مورت نناز بر گ جبر ن ی قووتت تر وهر تهر ن جه

جذ

ی مقد ر کسندکرب و تووند کسنژن سوخوه وده

 986/300هکوار و موجوتگ فضاگ سبز و کمربندگ تهر ن اریی  60/000هکوار یعن کمویر ز یی

سیو مسیاح

میورت

نناز س .
 -تر تووند ت خل تنبال رتقاء کنگن

سوخ

مصرف باود و مصرف تر  900کنلومور خوتروهاگ ت خل ر بیه حید مووسی

جهان برساند تگااات زیر حاصل م ووت:
الف :هرسال  4/2منلنارت تالر بر بر روز نه  38منلنون ونور بنزی تر مصرف بنزی صرفه جوئ م ووت.
ب :ساونانه  14/8منلنون ت رر ت معلق تگ کسند کرب ر تر کشور کاهش مندهد.
ج 87 :منلنون ت
تنگ

کسنژن ز هو گ موجوت کمور مصرف م ووت که معاتل  99/4منلنون صله ترخ

 90تا  98سیاوه بیر گ

هو گ کشور س .

 اائم مقا متور تبنر وور گ تگویوگ سوان تهر ن با ر ئه ی قمارها ،توجه مسیووون ر بیه موضیوع قویوتت  80ترصیدگهو گ کالن وهر تهر ن ز طریق ترتت خوتروها جلی نموته و بنان ت ووند که و حدهاگ صنعو موجوت تر متدوته سوان به
نسب

خوتروها ،قالیندت کمورگ ت رند که بدونل ثاب

وجوت ت رت.

بوتن ماون قالت صنعو روش هاگ جلیوتنرگ و کیاهش قویوتت

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاو رئن

تا بازرتان تهر ن ترخصوص ماته  99هو گ پاک به چند مطلی واره نموتند:

الف :تر اانون واره وده س  ،موقاضینان یجیات و حیدهاگ صینعو بایید ز سیازمان حگامی
کنند که پنشنهات م ووت سازمان متن زیس

تریاف

به صورت فرتگ بر گ تریاف

ضو ب مندرج تر ماته  99ر به صورت عا مشخ

کند تیا فیر ت

مجوز به ی سازمان مر جعه نکنند.

ب :بود وزن قووتت های که کارخانجات یجات م کنند مشخ
ضم

ز متین زیسی

مجیوز

ووت و موناسیی بیا قن ایانون ممنوعنی

تیدوی تیرتت

ینکه تر قووتت هو گ تهر ن کارخانجات وزن ند رند.

ج :تر ممنوعنو تر جای هس
سرمایهتذ رگ سازمان متن زیس

ال عیال کننید تیا سیرمایه تیذ ر بد نید کجیا سیرمایه تیذ رگ کنید نیه ینکیه پی
اب ً

ز

مجوز ندهد.

 -مشاور متور رئن

تا تهر ن تر پایان سخنان خوت بنان نموتند :تر کمنوه بررس  ،ی مسائل ترنظر ترفوه وده وو ترقخر

سازمان متن زیس

وذ کار ر بایید بیه

تر مورت تصمنمات ترفوه وده وتو کرته که عمال کارتروه به نونجه گ نرسنده س

تونه گ پنش ببریم تا وضعن

باود و کشور ز ینهمه او نن مونااض نجات یابد.

بر گ سرمایه تذ ر ن مشخ

جناب آقای مهندس مس فروش:
 -رئن

متور سازمان صنع  ،معدن و تجارت سوان تهر ن بنان ت ووند :سخ

وده س

تنر نیه تیری ایو نن تر میورت تهیر ن وضیع

که ر ه وروت سرمایه تذ ر ن ر ناهمو ر م کند و موقاضینان وروت بیه متین کسیی و کیار موتمیل سیخو هیاگ

بسنار م ووند.
 -یشان با واره به ینکه قئن نامه ماته  99هو گ پاک تر تس

تدوی

س  ،درخواست نمودند که اتاق ایران و اتاق تهرران

به عنوان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با ارائه پیشنهادات اثر گذار ،کمک کنند که آئین نامه منعطفی تنظیم شود.
 -مهند

م

فروش تر ت مه سخنان خوت به تو مأموری

ترحوزه صنع

و معدن واره نموتند و بنان ت ووند:

 نکته اول :از 11888محصول دارای کد آیسیک فقط 1388کد اجازه استقرار در شرهرکهای صرنعتی دارنرد کره ایجرادمحدودیت جدی می کند.
 نکته دوم :تعداد متجاوز از  3888واحد صنعتی خارج از شهرک های صنعتی موجود است که از نظر ما بررای هرگونرهتغییری حتماً باید با ارتقاء رده زیست محیطی و منوط به استعالم از سازمان محیط زیست باشد.

تا

 -تر تر تدوی قئن نامه ماته  99اانون هو گ پاک نهای

و وسو

به خرج ندهنم حوماً به مشکالت فضاگ اوصاتگ و

تووندگ بخصوص تر تهر ن فزوته خو هد ود با توجه به ینکه بنشوری بار ووغال سوان تهیر ن ر سیازمان صینع

و معیدن

تتمل م کندو تر سال جارگ ز کل ووغال سوان  87هز ر نگر بعهده ی سازمان بوته س
 -رئن

متور سازمان صنع  ،معدن و تجارت سوان ترخصوص تیدوی قئین نامیه میاته  99ایانون هیو گ پیاک بیه  8بنید

پنشنهاتگ به ورح زیر واره نموتند:
بند :1تر وهرک هاگ صنعو مصو
و تجارت سوان با رعای
و صدور جو ز تأسن
زیس

ضو ب

ت ر گ رزیاب زیس

متنط

سوقر ر طرح هاگ صنعو

سوقر ر و همچنن او نن و مقرر ت رگ رب متدوتی

و سوقر ر مسولز سوعال ز ت ره کل متن زیس

ز سوگ سازمان صنع  ،معیدن
وعاع  920کنلومورگ بالمانع بیوته

نم باود و صرفاً ی

رونوو

به سازمان متین

رسال ووت.

بند  :2بر گ یجات و حد صنعو و سوقر ر تر سایر مناطق و متدوته هاگ صنعو ابیل ز سیوقر ر خیذ سیوعال ز ت ره کیل
متن زیس

وز م م باود.

بند  :3بر گ و حدهاگ تووندگ صنعو فعال هرتونه حد ث ،تغننر نوع تووند و تغننر متل تر خارج ز ویهرک هیاگ صینعو
منوط به مو فق

ت ره کل متن زیس

م باود.

بند  :4به منظور سوگاته بهننه ز سرمایه تذ رگ توو

تر وهرک هاگ صنعو ت ر گ رزیاب زیس

متنط  ،هرتونه نوقال تر

وهرک هاگ صنعو فو  ،توسعه و تغننر نوع تووند و حدهاگ تووندگ صنعو بیدون سیوعال ز ت ره متین زیسی

توسی

سازمان صنع  ،معدن و تجارت سوان تهر ن اد ترتت.
بند  :5هرتونه پرو نه بهره برت رگ ،صدور ،چه یجاتگ و چه توسعه و تکمنل منوط به خذ سوعال ز ت ره کل متن زیسی
م باود.
جناب آقای میر بلوک:
 -تبنر متور خانه صنع

و معدن سوان تهر ن تر خصوص طرح ماته  99اانون بنان ت ووند :هرتونه تصمنم تنرگ ترخصوص

تاسن  ،ر ه ند زگ ،توسعه و فز یش مرفن هاگ و حدهاگ تووندگ ،صنعو و معدن
صرفاً م بایس

بر سا

پایش قالیندههاگ هو  ،ق

سوان تهر ن با توجه به ور ی روز تننیا

و خاک (حو تر وعاع 920کنلومورگ کالنشهرها) صورت پذیرت .بنابر ی

پنشنهات م ترتت هرنوع طبقه بندگ ،تأیند یا رت مجوز زیس

متنط صرفاً بیر سیا

تبصیره یی

میاته  99بیه ویرح زییر

تغننر ت ته ووت:
( -)9کمنسنون مکلف س

مبناگ نظر ت خوت ر تر مورت موضوع ی ماته ز جمله ترخصوص متدوته ،حیریم و فاصیله بیا

وهر و روسوا ر صرفاً با توجه به نجا پایش قالیندت قنها بررس و تعنن کند
( -)2بررس مجوزهاگ زیس
به رزیاب زیس

متنط طرح و توسعه و تغننر فعاون

و حدهاگ صنعو و معدن تر وهرکهاگ صنعو با توجه

متنط وهرکها و کنورل تسویاههاگ نظارت مرتب با مسائل زیسی  ،طی سیالهیاگ تذویوه ،الز و

ضرورگ نم باود
( -)3نوظار م روت با توجه به تخصص بوتن موضوع ،نماینده خانه صنع
ماته  99عضوی

و معدن سوان ننیز تر کمنسینون میورت ویاره تر

ت ووه باود

( -)4پنشنهات م ووت ،ترخصوص وزو پایش و حدهاگ تووندگ و صنعو موجوت جه
فعل به منظور رتقاء تا سطح تأیند واخ
صالح صورت نپذیرت به منظور رعای

صالح ور ی تووند و حدهاگ قالینده

ها حد کثر مدت  24ماه به و حدهاگ مذکور مهل
عد و

زیس

متنط نسب

ت ته ووت ،چنانچه اد مات

به پلمپ ی و حدها اد مات مقوض به عمل قید

سرکار خانم قبادی:
 -معاون متور اوصاتگ ت ره کل مور اوصاتگ و ت ر ی

سوان تهر ن با بنان ینکه تر سیال هیاگ  9318و  9316وز رت میور

اوصاتگ و ت ر ی مکلف به جر گ  92پروژه اوصات مقاومو وده س
پروژه هاگ  92تانه س

و پیروژه بهبیوت متین کسیی و کیار یکی

ز یی

که ت ر گ برش سوان م باود ،تز روی ر بیه ویرح زییر ر ئیه نموتنید( :تیز رش بیه پنوسی

صورتجلسه رسال م ترتت)
 تر منابع تأمن ماو که بر گ برنامه وشم تیده وده ،بطور مشخترفوه وده س

 28/3ترصد ز متل منابع سرمایه تذ رگ خارج ترنظیر

و سرمایه تذ رگ خارج متقق نم ووت میرقنکه ما متن مناسب بر گ کسی و کار ت ووه باوینم ،ضیم

ینکه ترسال  2096رتبه کسی و کار کشور  920بوته که موأسگانه مسال به  924رسنده س .حال قنکه تر سند چشم ند ز تر
سال پایش  9404ار ر س

ما اطی ول منطقه باونم وو تر جدول رزیاب  ،کشورهای ر که بایید پنشی بینیریم رتبیه تو

رام ت رند.
 -یک

ز اد مات سال  9316تر جر گ پروژه ،تشیکنل کیارتروه تخصصی بیر گ رو ن سیازگ و تسیهنل فرقینید مجوزهیاگ

بوت که تر وون جلسه ی کارتروه ز مسووون

متن زیس

ت ره کل متن زیس

ترخو س

ود تا فرقیندها و مسیوند ت

مورت نناز پاسخیوی به سوعال هاگ تسویاه هاگ صاتر کننده مجوز ر مسوندسازگ و ر ئه کنند.
 ی کارتروه تر مجموع  93جلسه تشکنل ت ت که تر جلسه پنجم اانون هو گ پاک بالغ ود که مصیوبات  4جلسیه ابیل رتت

وعاع ار ر ت ت و سم

و سوگ جلسه تغننر پند کرت.

 تأکند ما بر ی بوت که تا ابل ز ینکه سازمان متن زیسزیس

مقرر ت ر تنظنم و بالغ کند پنشینهات ت ر تهنیه و بیه متین

عال نماینم تا تر مقرر ت بالغ وتاظ کنند وذ با بهره تنرگ ز مباحث  93جلسه و تر ر سیواگ تتقیق میاته ()22

اانون برنامه وشم مبن بر بهبوت  90رتبه گ ساالنه متن کسی و کار کشور ،پنشنهات ت تر ااوی  8ماته جه
سازمان حگام
 مشخکوچ

متن زیس

نعکا

بیه

ر ئه ود.
قن س

تری ماته پنشنهاتیه ،ماته ی

که تر قن تگوه وده صنایع رته  9تا  3کیه غاوبیاً صینایع غیذ ی و صینایع

هسوند خنل قالیندت ند رند ،فق تر وهرک ها و نو ح صنعو ت ر گ پرو نه بهره برت رگ تییر ننیاز بیه سیوعال

مورتگ ز متن زیس

ند ووه باوند زیر فرض بر ی

س

که یکبار وهرک هاگ صنعو مجوزهاگ زیس

متنط ر خذ

کرته ند و تییر بر گ سوقر ر هر و حد صنعو مجدت ً نناز بیه سیوعال نید رت زییر طیوالن ویدن فرقینید صیدور مجیوز،
سرمایه تذ رگ خارج ر با مشکل روبرو م کند.
 -ترخو س

م ووت ی پنشنهاتیه که تر ااوی  8ماته س  ،توس

ینکه هرتونه مقرر ت تنظنم و بالغ ووت ،به سازمان حگام

سواند ر متور که باالتری مقا سوان م باود ابیل ز

ز متن زیس

عال و وتاظ ووت.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 تبنر متور وور گ تگویوگ سوان ترخصوص عو مل قالیندت هو بنان ت ووند :به نظر م رسید ،قالینیدت خوتروهیا بیهعنو ن قنچه عمده قووتت هو گ تهر ن ر پدید م قورت مغگول مانده س  .هنیام که حدوت  80ترصد قووتت ها به وسینله
خوتروها تووند م ووت ،عمال متدوتی

بر گ و حدهاگ تووندگ ،به منزوه ر ئه قتر

وذ باید روگ ی موضوع تمرکز کننم نه ینکه سازمان حگام
ز مرفن

خوت بطور ننمه کاره فعاون

ز متن زیس

م کنند مومرکز کرته و متدوتی

غل بر گ مهار قووتت هیو سی .

فشار ر روگ چند و حد تووندگ که با کمویر

هاگ سخ

عمال م کند.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 -معاون متور سواند ر ترخصوص قالیندت متن

زیس

ز طریق خوتروها بنان ت ووند :مهموری عامل قووتت هو ،

صر ر بر خوتروساز باا ماندن کشور س  .به موجی ی سناس
خوتروی سو ر م ووند که فااد کنگن

س

و ز نظر مصرف سوخ

مرت هزینه باالی بر گ خرید خوترو م پرت زند وو
و قالیندت ننز با سواند رتهاگ الز فاصله ت رت

 یشان تر ت مه فزوتند :قنچه که کنون ما م تو ننم تر مسنر سرمایه تذ رگ نجا تهنم ،تر حد مقدور ت خوت تسهنلور ی

س

تا سرمایه تذ ر ن که با وونا اصد سرمایه تذ رگ ت رند پنش ز قغاز کار نرژگ خوت ر تر ی سنسوم

بروکر ت ز تس

ینکه مدیر ن تووو

ندهند .ضم

ناخشنوتند و تر بخو هند به ترخو س

ننز ز ینکه سرمایه تذ ر ن پش

تر تا وان معطل م

ووند،

قنها پاسخ تهند ترفوار نهاتهاگ موعدت نظارت م ووند زیر او نن موجوت تر

حوزه هاگ مخولف ت رگ موو زن با او نن توسعه ننس  ،وذ تر چنن ور یط قنچه که ز عهده ما برم قید حذف برخ
او نن و ضو ب تس
 -ابال ز مدیرکل وا

ز

و پا تنر س .
ت ره کل متن زیس

ترخو س

وده بوت مقرر ت ز ئد ر قسنی وناس کند و مو رتگ ر که باعث

م ووت مسنر سرمایه تذ رگ طوالن مدت ووت ر ط تز رو
تر تهه  10بعنو ن اانون زیس

عال تا تر وور گ تگویو مطرح ووت .قنچه ر که ما کنون

متنط به قن عمل م کننم مربوط به سال  9346م باود.

جناب آقای دکتر کالنتری:
سوان تهر ن ترخصوص قووتت هو گ سوان تهر ن بنان نموتند :طبق تسوور سواند ر

 -مدیرکل متور ت ره کل متن زیس

متور تهر ن هر یکشنبه کارتروه با موضوع کاهش قووتت هو گ تهر ن تشکنل م ووت که تر ی کارتروه ،بخش هاگ
مخولف و تسویاه هاگ مخولف مباحث سهم قالینده ها ر مطرح م نمایند.
 یشان با واره به اانون متناانون

خوت عمل منکند و یک

زیس

مصو

ز وووی

تر سال  9346فزوتند :متن زیس
های

که رئن

مانع توسعه ننس  ،بلکه به ومایف

جمهور متور بر گ رین

سازمان متن

زیس

تعنن

کرته مبارزه با قووتت هو س  .شرایط زیست محیطی تهران برای چهار میلیون نفر است نه چهارده میلیون نفر .ضمن
آنکه در خوشبینانه ترین حالت ،یک سوم سال هوای آلوده استشمام می کنیم.
 -موضوع مورت بتث ی جلسه حرکو

س

تر جه

تسهنل ترگ سرمایه تذ رگ با متوری

ت ره کل مور اوصاتگ و

ت ری و همکارگ همه بخش ها ،که تر  93جلسه گ که تشکنل ترتید ،مو رت قسنی وناس و کاروناس ود تا بوو ننم بر گ
سرمایه تذ ر تسهنالت ر فر هم نماینم.

به سازمان متن زیس

 -یشان تر ت مه فزوتند :تر هگوه تذووه توو

چهار وووی

ر هبرتگ ر تکلنف نموته س :

 -9کاهش قووتت کالنشهر ها
 -2مدیری

پسماندها

 -3وناسائ و مهار ریزترتها با منشاء ت خل
 -4تنظنم و خوصاص حقابه تاال
 -سازمان متن

با مشارک

زیس

ها
همه بخش ها تر حال تدوی قئن نامه جر ئ اانون هو گ پاک س

ی  8ماته عوقات ت ریم زیر کار متن زیس

پنشینرگ و هد ی

تر کنار سرمایه تذ ر س

اوصات مقاومو و توجه به سرمایه تذ رگ خارج و یجات ووغال تدوی وده س  .ضم
جر ئ

ی اانون مصو

ما خوتمان به

و او نن تر مجل

با تید

ینکه م تو ننم واو قئن نامه

ود تر وور گ تگویو قسنی وناس کننم.

 یشان تر ت مه سخنان خوت بنان ت ووند :و حدهاگ صنعو بر گ سوقر ر تر وهرکهاگ صنعو که ت ر گ زونبنیدگ مصیوسازمان حگام
تریاف

متن زیس

باود ،اطعاً ننازگ به سوعال مجدت ند رند .ما تر زمان بهرهبرت رگ بایید ز سیازمان ،سیوعال

کنند .با ت ره سواند رت ننز تو فق کرته یم که پاسخ سوعال ها ر مرف ی

هگوه ر ئه کننم.

 تر تدوی قئن نامه تروه هاگ  98تانه به  4تروه تقلنل پند کرته س : -9تروه که بار قووتت کم ت رند تر ت خل متدوته
 -2تروه که بار قووتت مووس ت رند تر ت خل حریم
 -3تروه که بار قووتت بنشور ت رند تر خارج ز حریم
 -4قنهای که مشمول رزیاب متن زیس
 -جنا

هسوند

قااگ تکور کالنورگ تر ت مه فزوتند :تر ر سواگ وگاف سازگ ،پنشنهات کرتیم همه رته ها بوو نند تر وهرک صنعو

مسوقر ووند ،حو همه رته ها تر ت خل وهرک تر صورت فز یش مرفن

و یا جابجای ننازگ به سوعال مجدت ند رند به

ورط که تر زون خوتش باود.
 مدیرکل متور ت ره کل متنسواند ر ،ترخو س

زیس

سوان تهر ن ضم ترخو س

ز قااگ تکور مام

من به عنو ن معاون اوصاتگ

نموتند که به تسویاه هاگ صاترکننده مجوز عال ووت هر و حد تووندگ و صنعو که به تنبال تکمنل

زنجنره تووند خوت م باود ننازگ به سوعال ند رت و ربا

رجوع ر بنهوته به ت ره کل متن زیس

نگرسوند.

 -جنا

قااگ تکور مام

ز مدیرکل متور ت ره کل متن زیس

من

سوان تهر ن ترخو س

نموتند ،ونسو

ز مو رتگ ر

که نناز به سوعال ند رت ر تهنه نموته تا ط بخشنامه گ به کلنه تسویاه های که تر حوزه اوصاتگ و سرمایه تذ رگ هسوند
رجوع ر بر گ سوعال قن مو رت به ت ره کل متن زیس

بالغ نمایند تا منبعد ربا

رجاع ندهند.

سرکار خانم قبادی:
 معاون متور اوصاتگ ت ره کل مور اوصاتگ و ت ر ینیاه تگا نم

بنان ت ووند :تر عمل ی

(تر وهرک هاگ صنعو رته هاگ ی
که تر مورت تأیند س
سازمان متن زیس

سوان تهر ن ضم

فود و ما پ

بر ز خرسندگ ز نیاه جنا

ز برتز رگ  93جلسه پر چاوش ،تانقاً ماته ی

تا سه نناز به سوعال مجدت ند ووه باوند) همن تیدتاه جنا

ابل ز ینکه تکلنگ

قااگ تکور کالنورگ
پنشنهاتگ ما

قااگ تکور کالنورگ س

بالغ ووت و ما ر ه بر گ خروج ز مصوبه ند ووه باونم ،به عنو ن نظر سوان به

بگرسونم.

جناب آقای قنبری:
 -مدیرعامل متور ورک

وهرک هاگ صنعو

تنها پنج وهرک ت ر گ رزیاب زیس
 جنانشس

قااگ تکور مام

من بر سا

متنط

سوان تهر ن عال نموتند :ز  98وهرک و ناحنه صنعو ترحال بهره برت رگ،
س .

عال مدیرعامل متور ورک

مشورک با حضور قااگ تکور کالنورگ ،قااگ مهند

م

وهرک هاگ صنعو

فروش ،قااگ مهند

مورت نتوه سوعال بر گ سوقر ر  93وهرک صنعو که فااد رزیاب زیس

سوان تهر ن پنشنهات کرتند که

انبرگ و خوت یشان برتز ر ووت تا تر

متنط هسوند ،تصمنم تنرگ صورت پذیرت.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 تبنر متور وور گ تگویوگ سوان تهر ن با ر ئه پنشنهاتگ مبن بر تهنه چرعای

ونس

ز سوگ سازمان متن زیس

و وز

قن ز سوگ و حدهاگ تووندگ و صنعو مقرر فرموتند که ی موضوع به همر ه مطاوی مطروحه تر جلسه به عنو ن

پنشنهات ت وور گ تگویو به تفور یشان رسال ترتت.
جناب آقای مهندس نجفی منش:
 -تر ت مه جلسه ،رین

کمنسنون تسهنل کسی و کار تا تهر ن با واره به تد و مشکالت کیه سیازمان تیأمن

حسابرس تفاتر فعاالن اوصاتگ تر بازه زمان بنش ز ی
ت رند و ی

به ی

باید به تیو ن عد و

ت رگ وکای

جومیاع تر

سال یجات کرته س  ،تگونید :و حیدهاگ صینعو تر بیرزخ ایر ر

ببرند و مشکالتوان ر تر تیو ن حل کنند.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رین

متور تا تهر ن ننز فرموتند :وعی سازمان تأمن

پنش ز موعد ر ئه قخری ونس

جوماع مجاز هسوند که تفاتر بنیاه اوصاتگ ر تر بازه ی

سال

بنمه ،مورت بررس ار ر تهند .بنابر ی  ،و حدهاگ توونیدگ بیه کاروناسیان سیازمان تیأمن

جوماع که سنات بازههاگ بنش ز ی

سال ر مطاوبه م کنند ،م تو نند جازه وروت ندهند.

جناب آقای میر بلوک:
 تبنر متور خانه صنعحسابرس یک

و معدن تهر ن ،به تجربه یک

ز وعی سازمان تأ من

وده و مکان ر ئه ونس

ز بنیاه ها واره کرت که به تونل ممانع

جوماع بر گ حسابرس تفاتر تر بازه بنش ز ی

ز وروت کاروناسان موسسیه

سال ،ز سوگ وعبه تچار مشکل

بنمه ی بنیاه اوصاتگ مسدوت وده س .

جناب آقای مهندس مسفروش:
 -رین

متور سازمان صنع  ،معدن و تجارت سوان تهر ن تر و کنش به یجات چنن متدوتی های بر گ و حدهاگ تووندگ

که خو سوه بهحق ت رند ،تگ  :باید مو رت ی چننن تر سوات تسهنل و پشونبان

ز و حدهاگ تووندگ مطرح ووت و چنانچه

ی مسایل با حضور مدیر ن منان برطرف نشد ،قنها ر با مقامات باالتر سازمان تامن

جوماع تر منان م تذ ریم.

جناب آقای مهندس قاسمی فرزاد:
 -مدیرکل متور تفورجذ

و حمای

ز سرمایهتذ رگ سواند رگ تهر ن تز رو مبن بر  99پنشنهات ( به پنوس

رسال م ترتت) بر گ حل مسایل مربوط به تأمن

جوماع ار ئ

تر سوان صگهان مطابق بند  4مصوبه  9316/2/29معاون ول ریاس
صرفا تر بازه ی

سال ابل ز ر ئه قخری ونس

که مضمون قن ی

س  :پروندههاگ تر تس

تأمن

جوماع

معاون ول رین

بالغ وده س

کرتند که تر بند نخس

بالغنه گ به تامن

جوماع تابعه صاتر وده

سال موواف و مو رتگ که حسابرس وده ،و به وعی

و وعی مذکور عال بده ر به کارفرمایان بالغ نکرته ند ،ننز مشمول بند چهیار بخشینامه

جمهورگ ار ر تنرند» ز ی رو ،پنشنهات م ووت که تر سوان تهیر ن ننیز بخشینامه میذکور میالک عمیل

ار ر تنرت و به وعی تأمن

جوماع بر گ جر بالغ ووت.

 یشان تر ت مه فزوتند :تر بند  2ی پنشنهات ت به موضوع عد تمکن سازمان تأمنواره وده س

قن قمده س « :با توجه به ینکه

جمهورگ مبن بر بازرسی منیدرجات تفیاتر ایانون

رساو کارفرمایان مجاز س
حسابرس بنش ز ی

صورتجلسه

که م توید «برخ مو رت مصوبات سوات تسهنل حو پ

جومیاع

ز مصیوبات سیوات تسیهنل

ز صدور مصوبه و تو فق با موقاض تر خصوص

جوماع و بدون توجیه بیه هید ف کیارتروه و تر ر سیواگ پنشیبرت

تعنن منز ن بخشوتت و تقسن و غنره ،توس تامن

عملکرت سازمان موبوع تغننر م یابد که ی خالف مندرجات مگات اانون سوات تسهنل بوته و بر گ صنان
مشکالت تووند کنندتان ،سازمان تأمن

ز مصوبات و حل

جوماع ملز به جر گ تانق و بدون تغننر مصوبات ووت.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 پجر ی

ز ار ئ

تز رش ،معاون متور سواند ر مقرر نموتند ،ی تز رش به عنو ن بخشنامه با مضاگ یشان بیه تسیویاه هیاگ

سوان بالغ ووت.

جناب آقای مهندس میرزایی:
 مدیرکل محترم اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ نیز پس از قرائت این  11پیشنهاد گفت که هر کدام از آنهابرای سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارد در حالی که سازمان حتی در پرداخت حقوق جاری کارکنان خود نیرز برا
مشکل مواجه است.
جناب آقای مهندس خوانساری:
 تبنر متور وور گ تگویوگ سوان تهر ن تر و کنش به بخشنامه متورگ سازمان تأمنتأمن

جوماع موأسگانه بخشنامه به جاگ اانون حاکم س  .سازمان تأمن

خوت بالغ کرته س

تر ی کار الز س

چر تر تهر ن ی

جوماع

جومیاع بنیان نموتنید :تر سیازمان
صگهان چنن بخشنامه گ ر بیه ویعی

اد صورت نم تنرت.

جناب آقای شاکرمی:
 مدیرکل متور تعاون ،کار و رفاه جوماع ترخصوص مشکالت بنیاه هاگ اوصیاتگ بیا سیازمان تیأمنمشکالت مصد ا بنیاه هاگ اوصاتگ با سازمان تأمن

جومیاع تگونید:

جوماع تر تسوورکار سوات تسیهنل ایر ر ت ته ویوت تیا بیا حضیور

مدیرکل مربوطه مورت بررس ار رتنرت و تر صورت عد پذیرش به سازمان تیأمن

جومیاع جهی

جیر گ ایانون نوقیال

ت ته م ووت.
 تر پایان ی نشسو بخش خصوص

مقرر ود جر گ او نن مصو

توس سازمان تأمن

جوماع  ،همچنان ز طریق وور گ تگویوگ توو

سوان تهر ن و با همکارگ تا بازرتان تهر ن مورت پنینرگ ار ر تنیرت ،تیا قنچیه تر میورت بیازه صیرفاً

یکساوه بازرس تفاتر بنیاهها توس بازرسان سازمان تأمن
و به سازمان بالغ وده س  ،جر ووت.

جوماع  ،سال تذووه تر سوات فرمانده

اوصات مقاومو مصو

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ردیف

1

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

جناب آقای دکتر امامی امین براساس اعالم مدیرعامل محترم

معاونت محترم اقتصادی و توسعه

شرکت شهرک های صنعتی استان تهران پیشنهاد کردند که

منابع استانداری تهران

نشست مشترکی با حضور آقای دکتر کالنتری ،آقای مهندس

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

مس فروش ،آقای مهندس قنبری و خود ایشان برگزار شود تا در
مورد نحوه استعالم برای استقرار  13شهرک صنعتی که فاقد

*

*

ارزیابی زیست محیطی هستند ،تصمیم گیری صورت پذیرد.

استان تهران
اداره کل حفاظت محیط زیست استان
تهران
مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای
صنعتی استان تهران

جناب آقای دکتر امامی امین از مدیرکل محترم اداره کل محیط

جناب آقای دکتر امامی امین معاونت

زیست استان تهران درخواست نمودند ،لیستی از مواردی را که

محترم اقتصادی و توسعه منابع

نیاز به استعالم ندارد را تهیه نموده تا طی بخشنامه ای به کلیه
2

دستگاه هایی که در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری هستند
ابالغ نمایند تا منبعد ارباب رجوع را برای استعالم آن موارد به
اداره کل محیط زیست ارجاع ندهند.

*

*

استانداری تهران
جناب آقای دکتر کالنتری مدیرکل
محترم اداره کل حفاظت محیط
زیست استان تهران

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران با ارائه پیشنهادی مبنی
بر تهیه چک لیست از سوی سازمان محیط زیست و الزام رعایت
آن از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی مقرر فرمودند که این
موضوع به همراه مطالب مطروحه در جلسه به عنوان پیشنهادات

3

*

شورای گفتگو به دفتر ایشان ارسال گردد تا در جلسه هیأت

دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران
سازمان محیط زیست استان

نمایندگان با حضور جناب آقای دکتر کالنتری معاون محترم
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح
گردد.
مقرر شد با توجه به تأیید ماده یک پیشنهادی کارگروه تخصصی
روانسازی و تسهیل فرآیند مجوزهای محیط زیست (طی 13
جلسه برگزار شده) از سوی جناب آقای دکتر کالنتری مدیرکل

4

جناب آقای دکتر کالنتری مدیرکل
*

*

محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران این پیشنهاد

محترم اداره کل حفاظت محیط
زیست استان تهران

از جانب ایشان در استان تهران عملیاتی شود.
 مقرر شد سهم آالینده های استان تهران بتفکیک منابع ایجراد آن5

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به دبیرخانه

*

شورای گفتگو ارسال گردد.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

مقرر گردید گزارش جمعبندی  11ماده ای کارگروه ،درخصوص

جناب آقای دکتر امامی امین معاونت

مشکالت بخش خصوصی با سازمان ترأمین اجتمراعی و عردم

محترم اقتصادی و توسعه منابع

اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی از سوی شعب سازمان مربوطه
به عنوان بخشنامه با امضای جناب آقای دکتر امامی امین معاون

1

محترم اقتصادی و توسعه منابع استاندار به دستگاه های اجرایری
استان ابالغ شود.
-

تهران

*

*

استانداری تهران
جناب آقای مهندس قاسمی فرزاد
مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت
از سرمایه گذاری استانداری تهران

شرح مصوبات

ردیف

7

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

مشکالت مصداقی بنگاه های اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای مهندس مس فروش

در دستورکار ستاد تسهیل قرار داده شود تا با حضور مردیرکل

رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و

مربوطه مورد بررسی قرارگیرد و در صورت عردم پرذیرش بره

تجارت استان تهران

سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرای قانون انتقال داده شود.

*

جناب آقای شاکرمی مدیرکل محترم
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خانه صنعت و معدن استان تهران
مدیر محترم تشکل های اتاق تهران

مقرر شد اجرای قوانین مصوب توسط سازمان تأمین اجتمراعی،
همچنان از طریق شورای گفتگوی دولرت و بخرش خصوصری
استان تهران و با همکاری اتاق بازرگانی تهرران مرورد پیگیرری
0

قرار گیرد ،تا آنچه در مورد بازه صرفاً یکسراله بازرسری دفراتر
بنگاه ها توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی ،سال گذشته در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب و به سازمان ابالغ شرده
است ،اجرا شود.

دبیرخانه شورای گفتگو
*

مدیر محترم تشکل های اتاق تهران
خانه صنعت و معدن استان تهران

