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 مذاکرات پیش از دستور جلسه:

 جناب آقای دکتر محسنی بندپی:

بیان شهزیل جلسهات شهورا وفقه در ت درمورداسهتاندار محترم تهران ضهمن عرت تبریب به مناسهبت عید فپر پیش رو،  -

داشتند:  متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا در تشزیل یزی از مهمترین جلسات و اقداماتی که این شورا در دستور کار 

                                                                    خود قراردارد، دچار وقفه شدیم و امیدوارم در سال جدید همچنان شاهد شزل گیری شورای گفتگو در استان باشیم.                         

رتیم محترم شورای گفتگوی استان تهران ضمن اشاره به آسیب های ناشی از شیوع ویروم کرونا طی سه ماه گذشته به  -

  :دستاوردهای مثبتی که طی مدت بروز این بیماری در کشور حاصل شد، گفتند

ی، خیزش کمب به همنوع می توان نام برد و مهمترین پیامد این بحران، حذف از افزایش سههواد رسههانه ای، آموزش مجاز -

شاهد جهش در  صاد بود که پم از آن  ست و پاگیر در حوزه های تولید و اقت سیاری از مقررات و موانع د تولید بودیم و ب

سب، لوازم حفا ضدعفونی کننده، ما شده منجر به تولید اقالمی از قبیل مواد  سهیالت ایجاد  ظت فردی، اقالم و تجهیزات ت

ستند به خوبی نیازهای عمومی و مراکز درمانی را برطرف کنند. ستان تهران توان شد و واحدهای تولیدی در ا شزی  لذا  پز

شتاب داد بی  صاد  شیم می بینیم که با حذف موانع می توان به بخش اقت شته با ساتل دا اگر کمی نگاه جامع و کلی روی م

 ود.آنزه مشزالتی ایجاد ش



 

 

ستاندار محترم  - شور تهران ا شلوغ افزودند: تراکم جمخیت درک سرایت باالی این بیماری در مزانهای  شاره به میزان   50با ا

ستان تهرانجمخیت اکم ترشد و این درحالیست که انفر در کیلومتر مربع می ب برآورد شده نفر در کیلومتر مربع  1000 در ا

ست و همچنین سمی اتباع بیگانه نفر طبق هزار تا یب میلیون 550ا ضور دارند که  آمار ر ستان تهران ح ستان را در ا این ا

نسبت به تخت بیمارستانی و مراکز درمانی و امزانات بهداشتی  تبدیل به شلوغترین استان نموده است و با توجه به کمبود

ا و نهادهای بخش خصوصی و دولتی داشتیم ولی با تالش های دستگاههاستانها  سایراز کمبود بیشتری میانگین کشوری 

شههرایپی فراهم کردیم که میانگین بهبود یافتگان نسههبت به مبتالیان از  در اسههتان تهران برای کاهش آسههیب های کرونا

 % درصد مبتالیان در تهران بهبود یافته اند. 8/88میانگین کشوری بیشتر بوده و بررسی ها نشان می دهد که 

شتند: رتیم محترم شورای گفتگوی  - شاره به سال جهش تولید بیان دا ستان تهران با ا سال از واگذاری امور  40طی مدت ا

و در پیاده سههازی عملی متزی بوده و بنگاههای تولیدی ضههررده دولتی اقتصههادی به مردم طفره رفته و به اقتصههاد دولتی 

صل  شته ایم. 44حمایتهای رفع موانع تولید و ا شزالت عدیده دا سی م سا سیده ایم که برای  قانون ا اکنون به این نتیجه ر

 جهش تولید و عبور از مشزالت پیش روی کشور چاره ای جز حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در اقتصاد نداریم.

همچنانزه مقام مخظم رهبری در فرمایشات خود، فرمودند: اگر ما همین پنجره واحد را ایجاد کنیم و دادگاه های تجاری را 

 رتبه فضای کسب و کار کشور ارتقاء خواهد کرد. 40کنیم حدود راه اندازی 

شاره به ماده  - ستاندار محترم تهران با ا سئولین  12ا ستان تهران با همزاری م شتند: در ا سب و کار، بیان دا احزام داتمی ک

سیاری از کارها از جمله مدیریت واردات، سئولین اتا  ها می توانیم پایلوت ب شورا و م ضر در جمع  مبارزه با قاچا ،  حا

شتغال موجود،  سری دهیم تا ضمن حفظ ا سازی کرده و به کشور ت صورت پایلوت پیاده  حمایت عملی بانب ها و ... را ب

 اشتغال جدید نیز ایجاد کنیم.                               

آسههیب های پیش آمده در ا ر آمارهای اخیر نشههان می دهد که درپی رتیم محترم شههورا در ادامه سههخنان خود افزودند:  -

 بت نام  هزار نفر برای دریافت بیمه بیزاری 750بیماری کرونا برای واحدهای کسهب و کار در کشهور در مجموع تاکنون 

 هزار نفر مربوط به شهههر تهران هسههتند، بنابراین اگر 110هزار نفر متخلق به اسههتان تهران و  160کرده اند که از این تخداد 

  ها را سریختر باز نزنیم، با رکود و بیزاری بیشتر و تخپیلی واحدها مواجه خواهیم شد.مشزالت و گره 



 

 

 :جناب آقای مهندس خوانساری

 رتیم محترم اتا  بازرگانی تهران ضهههمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات اعضهههاء شهههورا و عرت تبریب به مناسهههبت -

ش آسیب ین بخش در کاهتهران و بخش خصوصی و نیزوکاران افرارسیدن عید فپر، گزارشی از اقدامات اتا  بازرگانی 

  : نمودندبیان هایی ویروم کرونا در کشور، بشرح زیر 

 از اواسط اسفند ماه سخی شد عمده کارهایی که در اتا  تهران صورت می گیرد بصورت دورکاری انجام شود.  -

شتیبانی، نیازهای درمانی  - ستاد کمب و پ شزیل  ستان د 261با ت شش اتا  های بازرگانی و بیمار شور تحت پو سر ک سرا ر 

صی قرار گرفتند  صو سوی اتا  بازرگانی تهران و اتکارآفرینان بخش خ شده از  ا  که رقم کمب های نقدی جمع آوری 

  میلیارد تومان رسید. 150 های شهرستانها طی این مدت به

شتی مورد نیاز بیمارستا - نها و مراکز درمانی از قبیل ونتیالتور، ماسب های سه واردات اقالم زیادی وسایل و تجهیزات بهدا

        .صورت پذیرفتاز چین  N95الیه و 

یم محترم اتا  اصناف استان تهران و متخصصین حوزه صنخت در پروژه در تدوین پروتزل های بهداشتی با همزاری رت -

  مشارک فخال داشتیم.های پروتزل های بهداشتی 

شتی  صد - سته مخی سته هزار ب صورت کارت بانزیهزار تومان  300به ارزش هر ب شار هدف گذاری کردیم که  ب عمدتاً اق

شش قرارگرفتند و  سیب پذیر تحت پو سته  60تا به امروز آ ست. البته به تمهیدات هزار ب شده و یا در حال توزیع ا توزیع 

زنجیره البته این کار از طریق فروشگاههای  هزار تومان بوده است. 200 اتا توسط  بستهصورت گرفته میزان پرداختی هر پ

      ای افق کورش که بیشترین شبزه توزیع را در سراسر ایران دارد انجام گرفته است.

ستان تهران  - شورای گفتگوی ا صادی جهت  درمورددبیر محترم  سته جامع اقت سوی اتا  بحران کرونا با مقابلهتدوین ب  از 

روردین ماه سههالجاری پیشههنهاد جامخی در بحو عبور اقتصههاد کشههور از بحران کرونا از ف 12در افزودند: بازرگانی تهران، 

شبختانه چندی پیش از  سهام عدالت بود که خو سازی  صلی آن آزاد ساتل ا شد که یزی از م سال  سوی اتا  به دولت ار

 سوی مقام مخظم رهبری مورد تأیید  قرار گرفت و دولت کار اجرایی آن را شروع کرد.



 

 

شد برخی رتیم م - شتند: این اتفا  تلخ باعو  ست آوردهای بیماری کرونا اظهار دا شاره به د حترم اتا  بازرگانی تهران با ا

واقخیت ها در اقتصاد کشور نمایان شود و  ابت کرد که می توان با دورکاری و کوچب سازی در دولت، امور را پیش برد 

شود.  بی آنزه شزالتی ایجاد  شت و از قوا و همچنین می توانم ست و پاگیر را بدون واهمه بردا نین و مقررات زاتد و د

ضمن اینزه کسری بودجه دولت  مثبت آن را در بخش اقتصادی مشاهده نمود. راسی های موجود پرهیز کرد و نتیایجبروک

باید  دولت، ریمدرآمدی کشور را صادرات غیرنفتی درنظر بگی اگر یزی از منابع بنابرایندر سالجاری اجتناب ناپذیر است، 

 و در تسهیل روند آن تالش جدی نماید. رساندهش روی صادرات را به حداقل موانع پی

ستانمحترم  دبیر - صوصتهران  شورای گفتگوی ا ضای  درخ شتند: امروز تخداد اع ظرفیت های پیدا و پنهان بورم بیان دا

 در بازار سهههرمایه به بیراهه نرود،فخال در بورم از مرز یب میلیون نفر فراتر رفته و باید مراقب بود که اتفاقات رخ داده 

اکتفا به عرضه سهام مالزیتی نزرده این بازار عرضه کند و در این زمینه  نیز تنها دولت نیز باید سهام بنگاه های خود را در 

 و سهام مدیریتی بنگاه ها نیز واگذار شود.

شرکت، رتیم محترم اتا  تهران  - سه ایجاد یب  شاره طوالنی بودن پرو شروع به کار پنجره واحد در اتا  بازرگانی با ا از 

قرار  160می باشد در تبه  180تهران در هفته آتی، خبر دادند و افزودند: کشور ایران در شاخص های کسب و کار دنیا که 

ستقرار و فخالیت پنجره واحد در اتا  تهران که ستیم، لذا امیدواریم ا شاخص رده بندی ه برای  دارد یخنی جزو پایین ترین 

 رتبه ایران در شاخصو ارتقاء اولین بار در کشور و با همزاری وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد می شود آ ار مثبتی بر بهبود 

 های کسب و کار ایجاد نماید.

 مشروح مذاکرات جلسه:

سه با موضوع  4بند  ستور جل ستهد سی میزان خسارت وارده بر ر صادی آبرر سیب دیده و تدوین های کسب و کار تولیدی و اقت

 بسته پیشنهادی جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب پذیر در مقابل شیوع ویروس کرونا

 

 

 



 

 

  :جناب آقای مهندس صادقی

ستان تهران سازمانرتیم محترم  - ستهدرخصوص  صنخت، مخدن و تجارت ا سارت وارده بر ر سب و کار میزان خ های ک

شیوع ویروم  سیب دیده  صادی آ شور کروناتولیدی و اقت شرح زیر ) در ک شی به  صنخت،مخدن و ، گزار سازمان                           گزارش 

 ( اراته نمودند:        بخوانید      اینجا                     تجارت استان تهران را

هستند که در  واحد صنختی در استان تهران دارای پروانه بهره برداری بوده و مشغول فخالیت هزار و پانصد 17 مجموعدر  -

بررسی های بخمل آمده توسط سازمان صمت نشان می دهد که به دنبال شیوع ویروم کرونا، تنها صنایع غذایی و صنایع 

و همچنین سهل و آسانتر شدن مقررات و ضوابط به دلیل نیاز و افزایش تقاضا  شوینده و بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده

، بپوریزه اکنون در زمینه تولید ماسهههب و مواد ضهههدعفونی کننده و تأمین کننده و رشهههد نیز داشهههته اند در امان مانده

شرو ستانهای پی ستان تهران جزو ا ستگاههای ونتیالتور ا سیاری از  د سیدیم که ب شور ر شد. مجموعاً به نقپه ای در ک می با

شدن زمینه ب ضای فراهم  سب تقا شتی و ما شوینده و بهدا شورهای            واحدهای تولیدکننده بخصوص مواد  صدور به ک رای 

 را دارند. اینگونه کاالها متقاضی

ستور خانوارها قرارداد بدین  - ساند و یب نوع احتیاط را در د ضا را در جامخه به حداقل ر صنایع تقا این بیماری در برخی 

ضروری و پُر مصرف افزایش  ضای کاالهای  ضر دادهترتیب که تقا شتند به تخویق و کاالهایی را که جنبه های غیر  وری دا

 صنایع پوشاک و کیف و کفشیب شوک تولیدی  در واحدهای عرضه کننده بوجود آمد بپوریزه  در این میان انداختند و

شدید دیدند و سیب  سایر لوازم غیر آ ساختمانی و مخدنی و  صالح  شه ای، خصنایع مرتبط با م شی وراکی از جمله لوازم 

کارگاه صههنختی با  7600حدود  نیز قپخات خودرو و خودرو نیز متضههرر شههده اند. پالسههتیزی، چا ، بر  و الزترونیب و

 هزار و هفتصد نفر شاغل تحت تأ یر آسیب های ناشی از شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند. 303

صنفی  براسام الیه بندی و سپح بندی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا برای فخالیت واحدهای تولیدی و -

ملی بلحاظ مقررات ستاد میزان تا یرپذیری منفی واحدهای صنختی با  رشته فخالیت صنختی 19در کشور اعالم کرد، تقریباً 

شههامل فخالیت هایی با ریسههب پذیری زیاد و  می شههود(با کُد ایسههیب نمایش داده )که  کرونا و فاصههله گذاری اجتماعی
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شده اند سب پذیری متوسط پایش  سب پذیری زیاد و اکثر کاو  ری سته ری ستان تهران زمینه تولید دارد در د الهایی که در ا

 متوسط قراردارند.

عالی محترم دولت  تأمصوبه هی دهگانهند و جزو مشاغل ه ارشته فخالیت صنختی، صنایخی که به شدت آسیب دید 19از  -

ستند شاک و کیف و کفش  ؛ه شترین میزان تولید  %92شامل پو صناف )بی شاک در بخش ا شاک  % 8و فقط قراردارد پو پو

حدود  کهکارگاه تولید پوشههاک صههنختی در اسههتان تهران دارای پروانه بهره برداری هسههتند  557لیدمی شههود( صههنختی تو

شتند و بخاطر تدارک بازار در نفر کارکن  13600 شدند و فخالیت ندا ستند که تخپیل  شته و جزو واحدهایی ه شتغال دا ا

سفند  ضمن اینزه ماه منابع و مواد اولیه ا شده  سالن دپو  شان تبدیل به  سالن تولید شاک کرده اند. و  خود را تبدیل به پو

صنخت  شده و فقط تخداد محدودی از این تولیدی ها با توجه به نیاز بازار و خریدهای اعتباری کرده اند. کالً این  زمینگیر 

ستند در زمی نه تولید ماسب، گان و سایر نیازمندیهای نساجی مورد نیاز در مبارزه با کرونا شرایط بوجود آمده در بازار توان

 وارد بشوند.

شی از این بیماری فرارگرفتند  7622تخداد  - سیب های نا شدت کمتری تحت تأ یر آ شاک از  سبت به پو لی وکارگاه که ن

%        50ری مواجه بودند و در اسههفند ماه نیز با جهت اجرای پروتزل های مقابله با این بیماری عمالً در فروردین ماه با بیزا

 کاهش ظرفیت کار کردند.

ستان تهران در حدود  - سپح ا سازمان تامین اجتماعی در  سام آخرین گزارش های  شش  156000برا صد و پنجاه و )یز

 گردند.)یزصد و چهل هزار( نفر مشمول می  140000هزار( نفر تقاضای بیمه بیزاری نموده اند که تخداد 

-  

ستان تهران در مجموع  17از حدود  - صنختی در ا صنختی متحمل 8هزار واحد  سارا هزار واحد  شی از کرونا خ شدید نا ت 

 شده اند.

ستان تهران کاالهای تولیدی  صادرات - سه ا سال قبلبه بازارهای هدف با مقای شابه  سال با مدت م شان دهنده سه ماهه ام ، ن

 .است بودهدرصدی  30کاهش 



 

 

تخپیلی یا ، محل به دلیل ترم از بیماری کروناعدم حضور نیروی کار در ، کاهش تقاضای بازار: مشزالت عمدهسرفصل  -

از مبادی تولید  تامین مواد اولیه، عدم بسته شدن پنجره عرضه کاالها به خارج از کشور، کاهش ساعات کاری کارخانجات

به دلیل تبدیل شدن به کاالهای ساخته شده و دپو شده و  نقدینگیکمبود ، که یزی از منابع تهیه مواد اولیه خود چین بوده

شته و همچنین نیاز به  ستمزدی که مابه ازای تولید ندا شی از افزایش نرخ  3پرداخت د شوک نا شدن نقدینگی در ا ر  برابر 

 ... ارز و

 26در قالب  : بسته پیشنهادیرتیم محترم سازمان صنخت، مخدن و تجارت استان تهران در پایان سخنان خود بیان داشتند -

ما  قرارگرفته است. شده و در اختیار دولت مورد برای جبران خسارات واحدهای صنختی و صنوف مستقر در تهران تدوین

مورد و یا ترکیبی از آنها با توجه به توانمندیهای دولت می تواند به رونق مجدد واحدهای  26مختقد هسهههتیم که از این 

    صنختی کمب نماید.

 :فراهانینوده جناب آقای 

شاره به ااترتیم محترم  - ستان تهران با ا صناف ا شیوع بیماری کرونا  ا سب و عدم واردات آن در بحران  اظهار ، کمبود ما

در این بحران بفزر افتادیم که باید خودمان تولید کننده باشهههیم که نهایتاً همت و همگامی مردم  نه تنها نیاز به  داشهههتند:

 واردات نداریم بلزه اکنون برای صادرات نیز آمادگی کامل داریم.

ستان تهران  - نفی وجود دارد، به هزار واحد ص 280اتحادیه صنفی و  134رتیم محترم اصناف تهران در ادامه افزودند: در ا

صنفی 15جز صد از واحدهای  شیوع بیماری کرونا فخال بوده اند در ستان که طی مدت  سوپر مارکت در ا خواربار ، مثل 

میلیون اشتغال در اصناف  7بیش از  آسیب جدی دیده اند.مابقی صنوف فروشی، فروشگاههای زنجیره ای، میوه و تره بار، 

تمام  ماه تخپیلی را پشت سر گذاشته اند و عالوه بر آن 2این واحدهای صنفی  .ر دارندکشور در آسیب ناشی از کرونا قرا

و صهنوفی مانند قنادی ها که برای شهب عید تدارک دیده بودند کاالی آنها ازبین رفته اسهت و در دپو شهده کاالهایشهان  

ستگی قرار دارند. لذا شز سیب شرف ور ضخیت هر اتحادیه و میزان آ صورت و سی  ی که دیده اندبرمبنای  شنا با کار کار

 فزر چاره ای بشود.  استاندار محترم ارسال می کنیم تا با کمب ایشان بتوان برای این واحدها برای بصورت مزتوب



 

 

در صنوف، گفتند: طی نامه ای به رتیم محترم بانب مرکزی،  ایشان در ادامه سخنان با اشاره به بحران چب های برگشتی -

سوی بانزها ویا اجازه تنفم حداقل  صنوف از  ستار عدم بازگشت چب های وصولی  سفانه این  3خوا شدیم که متأ ماهه 

           از نیمه دوم خرداد ماه امسال، مشزالت جدی ناشی از چب های برگشتی نمایان خواهدشد. درخواست انجام نشد و

 :مهندس صابر پرنیانناب آقای ج

ستان تهرانم - صنختی ا شهرکهای  شرکت  شهرک های  دیرعامل محترم  شی از ویروم کرونا در  سیب های نا درخصوص آ

 ( به شرح زیر اراته دادند:       بخوانید      اینجا                         های صنختی استان تهران را               گزارش شرکت شهرک)صنختی گزارشی 

شته  2در بازه زمانی  - صد از  80ماه گذ صنختی 135در شهرکها و نواحی  ساختی در  ستان تهران با اعتبار  پروژه زیر  350ا

شد(  2000حدود ) میلیارد تومان صنختی تهران فخال می با شهرک ها و نواحی  صنختی فخال در  تاخیر در و همچنین طرح 

که از دالیل در ا ر شیوع ویروم کرونا تخپیل شدند.  ،طرح در حال نصب ماشین آالت 52به بهره برداری رسیدن حدود 

شتی، آن می توان به  ساننوعیت تردد، ممرعایت پروتزل های بهدا شنا سفر کار شزالت گمرکی، عدم امزان  خارجی ،  م

  نام برد. ،و عدم تأمین مصالح تامین نیروی متخصصعدم توقف ورود ماشین آالت، 

شرایط کرونا می توان:   - صنختی متأ ر از  شهرک های  شزالت  تخپیلی افزایش هزینه های پروژه های عمرانی به دلیل از م

تامین هزینه  از قبیلافزایش هزینه های باالسری ، کارخانجات تولید شن و ماسه و عدم امزان واردات مواد اولیه مورد نیاز

وژه های افزایش هزینه های نگهداری و حفاظت فیزیزی پرنیروی انسهههانی و هزینه های مالی و هزینه های حمل و نقل، 

و عدم  واحدهاگردش رمایه درعدم تامین سههه  ،افزایش هزینه های تجهیز کارگاه و تهیه ملزومات اداری مرتبط، عمرانی

 نام برد. شبزه توزیعو  دپوی محصوالت تولیدی در انبارها، اختالل در صادرات ،تخصیص منابع مالی

طی بررسی و گزارش ارایه شده در شهرک  ،نمونه وضخیت تولید واحدهای صنختی با کاهش چشمگیری روبرو شد برای -

سفند تا  15شمم آباد از  شاهد بوده ایم. این ع %30فروردین  30ا اردیبهشت ماه دد در کاهش خروجی  و بار ترافیب را 

  رسیده و پیش بینی میشود در خرداد ماه به روال عادی باز گردد.درصد  15به 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/shahrak%20sanati_1.pdf
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مصرف مواد شوینده و بهداشتی بخش عمده ای از واحدهای تخپیل شده با تغییر  ر عین حال، به دلیل تقاضای باال براید -

بهداشههتی و ضههد  یش قابل توجهی در تولید مواد شههوینده،افزا و باعو در خپوط تولید خود به چرخه تولید بازگشههتند.

 و گان گردید. ماسب، عفونی

تقر جهت کمب به واحدهای مس دستگاههای اجرایی بهی جهت کاهش و رفع مشزالت ناشی از ویروم کرونا اتپیشنهاد -

ست که شده ا صنختی اراته  شهرکهای  سبز،  شامل در  صادراتی  سیرهای  صاص مخافیتهای بیمه بیزاریایجاد م برای  اخت

صنختی صنختی به بانزها، واحدهای  ساط واحدهای  ساخت مناسب به منظور تأمین ، اجازه امهال اق واد اولیه از مایجاد زیر 

صنختی، ، تأمین مواد اولیه به صورت اعتباریبورمطریق  سرمایه در گردش به واحدهای  سهیالت  به ایجاد  کمب، اراته ت

 .می باشد ... و تخصیص مخافیت های مالیاتی در طول مدت بحران کرونا،  آنها شبزه تأمین مواد اولیه و حمایت از

تزلیف فرمودند که هر واحد صنختی که زمین به آن زمین واگذار استاندار محترم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  -

شدماه  6شده اگر در عرت  شود ساخته ن سخ  سال  پرونده که 42، از اینرو تخداد باید قرارداد ف تخداد ، 1396مربوط به 

ت تخیین را در هیأت های حل اختالف جه 1398سههال پرونده مربوط به  355تخداد و  1397مربوط به سههال پرونده  203

 جلوگیری شود. کاهش فرصت سرمایه گذاری و راکد ماندن زمین های خالیتزلیف پیگیری و از 

شوقاتی از قبیل - صورت رایگان جهت افزایش تولید و حمایت از کسب و کارها طی این دوره م ، تمدید تمامی مجوزها به 

 ابت نگه داشههتن شههرایط واگذاری زمین و ، احدهای صههنختی بدون اخذ دیرکرد و تخدیلاسههتمهال اقسههاط طرح ها و و

 درنظر گرفته شد. ) عدم افزایش قیمت( 1399خدمات تا پایان اردیبهشت ماه 

 :مهندس میربلوکجناب آقای 

ستان تهران با انتقاد از دولت که علیرغم وعده هایی که تاکنون اعالم کرده ولی هیچ  دبیرکل محترم - صنخت و مخدن ا خانه 

ست، گفتند:کمزی به واحدهای تو سیب دیده اند تخصیص نداده ا صاحبان کسب  لیدی که از کرونا آ از نظر کارآفرینان و 

ست داده اند و کار، وام و ت سانیزه دارایی خود را ازد ستگان و ک شز شود. درواقع با ور سهیالت بانزی کمب قلمداد نمی 

از بنگاه  کمب و حمایتولت در دسههتور کار اینگونه که دولت درپیش گرفته برخورد نمی شههود زیرا آنچه که از سههوی د

سیب دیده ست.قرارگرفته های آ ست دولت باید  ، گنگ و نامفهوم ا شتی در راه ا سونامی چب های برگ با توجه به اینزه 



 

 

صالح کند شرایط بحرانی ا ست های جدی بخش تخاریف خود از مقوله کمب و حمایت از بنگاهها را در  . یزی از درخوا

 سال می باشد. 3جرایم مالیاتی و بیمه ای حداقل برای خصوصی، بخشودگی 

 :سرکار خانم پروانه رضایی بختیاری

شی از اقدامات وزارت تخاون، کار مدیرکل محترم اداره کل تخاون، کار و رفاه اجتماعی - ستان تهران گزار و رفاه اجتماعی  ا

 ا در کشور بشرح زیر اراته کردند:در راستای کمب و پشتیبانی از شاغالن آسیب دیده از شیوع ویروم کرون

 ده است: دانشگاه صنختی امیرکبیر طی مپالخاتی که درخصوص تأ یر کرونا بر کسب و کار داشته گزارشی را اراته دا -

 ، %85آرایشگاه زنانه  ، %90لبنیات فروشی سنتی  ، %90، تاالر پذیرایی  %100، باشگاه ورزشی  %100خدمات گردشگری  -

 ، %50خدمات فنی  ، %50کابینت ،  %60گل و گیاه ،  %70شههیرینی و شههزالت  ، %75چلوکبابی  ، %80آجیل و خشههزبار 

 %50و آرایشگاه مردان  %50کیف و کفش 

شیوع ب سیانت از نیروی کار و تولید که در ا ر  منجر به کاهش فخالیت زرونا وزارت تخاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 

ی این بیماری نموده در چند حوزه اقدام به کمب های حمایتی جهت پیشگیری از آسیب هاو تخپیلی کسب و کارها شد، 

 است:

 پرداختهای نقدی که شامل: -

کمیته  اختصاص بسته مخیشتی برای اقشار کم برخوردار از آسیب از جمله مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، -1

میلیون نفر مخادل یب میلیون  3هزار تومان برای 600تا  200مرحله که شهههامل کمب ماهیانه  3امداد و بهزیسهههتی در 

 هارم در خرداد ماه پرداخت می شودخانوار فاقد درآمد. مرحله چ

ارگران فصلی و ه از جمله کمیلیون نفر شاغل آسیب دید 4بدون ضامن برای  %4وام یب تا دو میلیون تومانی با سود  -2

 روزمزد

که از  -3 نه بگیر  یارا های  خانواده  به  مانی  یب میلیون تو خت وام  خانوار  24پردا مب  20میلیون  یا خانوار پ میلیون 

سال کرده اند ست وام ار ساط  درخوا سنه با بازپرداخت اق صورت قرت الح ماهه دریافت  30و اکثراً وام مزبور را ب

  نددریافت نزرده ا %10کرده اند و حدود 



 

 

 برقراری بیمه بیکاری: -

 که از زمان شیوع کرونا بیزارشده اند در زمینه بیمه بیزاری، سامانه ای به همین منظور طراحی شده که کارگران بیمه شده -

هزار نفر در استان تهران در این سامانه  158با مراجخه به این سامانه برای دریافت بیمه بیزاری  بت نام می نمایند. تاکنون 

امسال واجد شرایط شناخته هزار نفر تا پایان فروردین ماه  147نام کرده اند که پم از برسی های به عمل آمده تخداد  بت 

شودو مبلغ  سازمان برنامه و  1860شده اند که ظرف چند روز آینده اولین مرحله آن پرداخت می  میلیارد تومان از طرف 

ست. ضوع تخلق گرفته ا شته نیز حدود  البته از بودجه به این مو هزار نفر در تهران مقرری بگیر بیمه بیزاری داریم  67گذ

 که به این تخداد اضافه می شود.

 حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و ارائه تسهیالت: -

شماره  - صوبه  سام م سیب دیده از بیماری کرونا، در ذیل  هیأت محترم وزیران، 11/01/1399مورخ  1677برا بنگاههای آ

شههده به همین منظور وزارت تخاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسههال پیامب برای یب میلیون  غلی طبقه بندیرسههته شهه 13

هزار نفر میلیون و سههیصههد 3کرده و برآوردها نشههان می دهد که حدود واحد اقتصههادی آسههیب دیده فخالیت خود را آغاز 

شده  ی که با شیوع کرونا تخپیلیبنگاهها .کار بودندیب دیده مشغول به سشاغل بیمه شده در یب میلیون واحد اقتصادی آ

البته بنگاههای مشمول  برخوردار خواهندبود. شده اند از حمایت بیشترینکه به طور کامل تخپیل  یاند نسبت به بنگاههای

 د.نباش داشتهند، نیروی کار خود را حفظ کرده و لیست بیمه تأمین اجتماعی باید فخال باش

شده اند به ازای هر کارگر کارگاههایی که به  - ستور دولت تخپیل  میلیون تومان و برای کارگاههایی که به حالت نیمه  16د

 3و تنفم  ماهه 24و بازپرداخت  %12میلیون تومان تسههههیالت با سهههود  12تخپیل و رکور درآمده اند در ازاء هر کارگر 

الت الزم بارگذاری شده که متقاضیان واجد شرایط درحال حاضر بر روی سامانه کارا تسهی ماهه درنظر گرفته شده ست.

توسهههط  می توانن جهت  بت نام اقدام نملیند. در نیمه اول خرداد ماه پم از راسهههتی آزمایی اطالعات  بت نام شهههدگان

 مخرفی می شوند. بانب توسخه تخاون و بانب کشاورزی و پست بانب( )بغیر از  دستگاه اجرایی ذیربط به بانزهای عامل

 امات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران:اقد -



 

 

هزار نفر دادخواست دریافت  62حدود  1398اشتغال کل کشور در استان تهران است، در سال  %20همانپوریزه می دانید  -

لذا برای جلوگیری از تجمع سهههیل مراجخین از  هزار نفر نیز اضهههافه شهههد. 10بیمه بیزاری دادند که به این تخداد حدود 

ستادی و اداره غرب تهران نیز جهت همزاری کمب گرفتیم  سمت توافق همزاران  شتر پرونده ها به  شد که بی سخی  و 

  راهنمایی شوند.

شتی برای همزاران و مراجخین  - سبی، با حفظ رعایت پروتزل های بهدا ستنبه افرادی که نمی تو با حفظ آرامش ن د در وان

 .سامانه بیمه بیزاری  بت نام کنند بصورت  بت نام حضوری انجام شد

  :جناب آقای پسندیده

با اشاره بر رسالتی که در قانون اساسی برعهده این قوه تفویض شده است، بیان  دادستان استان تهران محترم قضاتیمخاون  -

یفه قضاوتی مخروف است و دیگری وظیفه نظارت بر د خصومت که به وظصفوظیفه اساسی دارد؛ یزی  2داشتند: این قوه 

بررسهی طول یزی از مشههزالتی که در  حسههن اجرای قوانین در دسههتگاههای اجرایی که به وظیفه نظارتی مخروف اسههت.

شد یخنی  پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی صحیح قوانین مربوطه می با سط وجود دارد، عدم اجرای  این قوانین تو

ستگاههای  صدور مجوزها گرفته تا راه اندازی واحد تولیدی و خروج ی متولی و مربوط به فرآیند تولیداجراید ، از بخش 

لذا پیشنهاد می شود  چه تخمداً و چه از روی اشتباه در نحوه برداشت از قانون نادیده گرفته می شود.در بازار، و محصول 

اطالع و نهادهای دولتی تصمیم گیر وظیفه  تولیدی بخش خصوصی که اتا  بازرگانی بخنوان واسط بین نهادها و واحدهای

در دستگاه های اجرایی را به نهادهای نظارتی از جمله دادستان ها که بخنوان مدعیان عمومی رسانی و مخرفی نقض قوانین 

 عهده دارشود. ،و ناظرین بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی از جانب قوۀ قضاتیه در قانون مخرفی شده اند

یزی از مشزالت نظام اقتصادی ما با نظام قضاتی، فقدان دادستان استان تهران در ادامه اظهار داشتند:  محترم مخاون قضاتی -

زبان و ادبیات مشترک است که باعو می شود بسیاری از تصمیمات قضاتی بدون توجه به ابخاد اقتصادی و آداب حاکم بر 

شود )برد صادی و غیرحرفه ای در حوزه تولید (. لذا به همین منظور نظام تولید گرفته  ضاتی ولی غیراقت شت کامالً ق در ا

کمیته حمایت قضههاتی از تولید و سههرمایه  ،و آتین نامه اجراتی این ماده رفع موانع تولیدتسهههیل و قانون  61ماده  اجرای

ست. طی  را بخنوان یزی از کمیته های مرتبط پیش بینی کرده گذاری ستان تهران ه 3ا ستری ا سات مربوطه در دادگ فته جل



 

 

شود  شنهاد می  ست. لذا پی شده ا شزیل  ضاتی و حقوقی واحدهای تولیدیاتا  بازرگانی ت از باب اینزه چه را  مشزالت ق

از جنبه قضاتی موضوع را  ابل حل نیست و یا مرجع قضاتی ِصرفاًدارد و قندارد و یا پرونده پرونده ای در مراجع قضاتی 

ندارد،  پیگیری می کند ید  ند تول ندی کرده و و توجهی به آداب حاکم بر فرآی ته مذکور مخرفی جمخب جهت طرح در کمی

 .نماید

قانونی بنام قانون تأسیم و حمایت از سرمایه گذاری  1383در سال جناب آقای پسندیده در ادامه سخنان خود افزودند:   -

صنایع ست.کوچب و  در  صفر ا سفانه خروجی آن نزدیب به  شد ولی متأ صویب  سط ت صویب این قانون  متو هدف از ت

برمبنای تجربه نقش صنایع کوچب و متوسط در بارورشدن نظام تولید و در صنختی شدن نظام اقتصادی کشورهایی مانند 

بهره مندی واحدهای تولیدی نیازمند به مشزلی تأمین مالی که در نظام تولیدی ما وجود دارد عدم  کُره و آلمان بوده است.

سانیزه هدفی برای تولید تدارند برگرفته و متنخم از  صورتیزه دالل ها و ک ستند در سهیالت ه منابع مالی از خوان رنگین ت

کوتاه کردن دست واسپه ها و شناسایی نیازمند  از تأسیم این صندو درصورتیزه هدف اصلی  این نظام مالی می باشند.

ست. از منابع مالی و مخرفی به نظام بانزی هت بهره مندیواقخی ج سفانه در اینجا وظیفه ای برای اتا  بازرگانی  بوده ا متأ

شده  سهیالت تخریف ن صالح برای دریافت ت شد انحراف منابع مالی و عدم جهت مخرفی افراد ذی  ست؛ اگر چنین می  ا

 هدفمند می شد.بازگشت منابع مالی کاهش پیدا می کرد و نقدینگی مهار و 

 :دکتر ستایشجناب آقای 

شتند: مخاون  - ستان تهران بیان دا ستان ا ضاتی محترم داد سخنان مخاون ق ستان تهران نیز با تأکید  ستری ا ضاتی محترم دادگ ق

قوه قضههاتیه و دادگسههتری و دادسههتانی بخنوان مدعی الخموم تمام قد در جهت حفاظت و حمایت از فرآیند تولید و تحقق 

 فرمایشات مقام مخظم رهبری آمادگی کامل دارد.

 جناب آقای مهندس ذوالفقاری:

سط دولت در بران  - شاورزی تو شدن بخش ک سپرده  شی  ستان تهران از به فرامو شاورزی ا سازمان جهاد ک رتیم محترم 

 آسیب های ناشی از ویروم کرونا چنین بیان داشتند:



 

 

شاورزی درکل حدود  - شد که  2در بخش ک شد منفی  شان دچار ر سب و کار سفانه در هزار نفر ک شغلی که  13متأ سته  ر

توسط دولت و شورای پول و اعتبار اعالم شد بخش کشاورزی کامالً به فراموشی سپرده شد. واحدهای تولیدکننده گل و 

سال  ستان تهران اتفا  می افتاد در طی چند ماه  %30میلیارد شاخه گل تولید می کردند و  2/1گیاه که در  تولید کشور در ا

در زمینه تولید بچه ماهی  هزار میلیارد تومان در استان تهران در حوزه گل و گیاه خسارت واردشد. 2بیش از نابود شدند. 

 های زینتی نیز همین اتفا  افتاد.

ستاد تنظیم بازا - شاره به اعالم  شاورزی با ا سال رتیم محترم جهاد ک مبنی بر جلوگیری از گرانی قیمت  1398ر در دی ماه 

میلیون  130میلیون به  115مرغ در پایان سهههال، گفتند: برمبنای این دسهههتور واحدهای مرغداری میزان جوجه ریزی از 

ضه مرغ در وزن  ساندند و مرغداران بجای عر شتند تا به وزن  2تا  8/1ر لوگرم کی 3کیلوگرم مرغ ها را درمرغداری نگه دا

سد لذا  شد و %30بر ستورانها و تاالرها تخپیل  شیوع بیماری کرونا، ر شد، با  ضرر قابل  افزایش تولید ایجاد  مرغداران با 

 مواجه شدند.

 جناب آقای عشاقی:

ستان تهران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا سرمایه گذاری  صادی  شزالت  رتیم محترم گروه امور اقت شاره به م نیز با ا

صاد تأ یر  سازمان شیوع بیماری کرونا گفتند: همانپوریزه این بیماری در بحو اقت شی از  برنامه و بودجه در ا ر بحران نا

 به چند نزته اشاره می شود:در ادامه  .دولت نیز بی تأ یر نبوده است هگذاشته ولی باید پذیرفت که برروی بودج

 دربحث بودجه عمومی: -

شزه 5/1بر مبنای  1399زی که هدفگذاری در سال درخصوص صادرات نفتی و میخانات گا - شزه از قرار هر ب  50میلیون ب

سی 35دالر، در این بحران به  شددالر ر سری د که منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت  ه و درنتیجه با افزایش ک

ستقرات بودجه دولت مواجه می شویم  کنیم و یا بصورت غیرمستقیم، لذا برای حل این موضوع یا باید از بانب مرکزی ا

 از طریق بانزها جبران کنیم که دراینصورت منجر به افزایش نقدینگی و نرخ تورم و نرخ ارز می شود.

 کاهش واردات و کاالهای وارداتی: -



 

 

کاهش تولید در کشهههور و در نتیجه باعو باعو  کاالهای وارداتی قپخاًمی دانید کاهش واردات مواد اولیه وهمانپوریزه  -

هزار میلیارد تومان  178پیش بینی کرده بودیم  1399آنچه که در سال  هش درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت می شود.کا

 هزار میلیارد تومان کاهش خواهیم داشت. 26ز این محل هدفگذاری شده بود که با اتفاقاتی که افتاده است کسب درآمد ا

سال  - شده بود 436زان به می 1399مجموع منابع دریافتی دولت که در  سا بر هزار میلیارد تومان پیش بینی  م بحران پیش ا

 یش بینیکاهش پ %24کاهش خواهیم داشهههت یخنی  هزار میلیارد تومان از مبلغ فو  الذکر 135آمده پیش بینی می شهههود 

 می شود. 

 اقدامات دولت برای جبران کسب و کارهای آسیب دیده: -

که دولت  هزار میلیارد تومانی 100دیده اقداماتی انجام داد، از جمله بسههته دولت برای جبران کسههب و کارهای آسههیب  -

سته حمایتی برای آ ار   12مخربی که در اقتصاد داشت را عملیاتی کرد که از این صدهزار میلیارد تومان بخنوان بزرگترین ب

هزار میلیارد تومان برای  8ی، هزار میلیارد تومان در حوزه بهداشهههت جهت تأمین دارو، تجهیزات پزشهههزی و بیمارسهههتان

شاره کردند،  هزار میلیارد تومان برای تجهیز صندو  بیمه بیزاری از  5خانوار که سرکار خانم رضایی به گوشه ای از آن ا

از محل منابع بانزی در نظر گرفته شد.  %12هزار میلیارد تومان بصورت تسهیالت با نرخ  75محل صندو  توسخه ملی و 

سب و کارهای کوچب و مردمی 20هزار میلیارد تومان  75از این رقم  هزار میلیارد تومان  55و  هزار میلیارد تومان برای ک

 برای کسب و کارهای متوسط؛ با هدف حفظ اشتغال و حفظ بنگاهها تخصیص یافته است.

 اقدامات ستاد فرماندهی عملیات مبارزه با کرونا در استان تهران: -

مبارزه با کرونا به ریاسههت اسههتاندار محترم تهران در ابتدای شههیوع ویروم کرونا  با اسههتفاده از سههتاد فرماندهی عملیات  -

میلیارد تومان با دستور استاندار محترم از محل ارزش افزوده در  200قانون محاسبات عمومی کشور مبلغ  78ظرفیت ماده 

 رارداد که اقدام ارزشمندی بود.بیمارستان در استان تهران ق 35اختیار فرمانداری ها برای تجهیز 

 : امید هاشمیجناب آقای 



 

 

شریح مدیر محترم کسب و کار نوین اتا  بازرگانی تهران  - شدبه ت مخاونت کسب و کار اتا  بازرگانی ه گزارش گردآوری 

صادی ) شیوع ویروم کرونا بر فخالیت بنگاههای اقت شی از  سیب های نا سبتهران در ارتباط با آ     کار  و                گزارش مخاونت ک

 پرداختند: (        بخوانید      اینجا              اتا  تهران را

ست   - شد، مپابق مزاتباتی که از طریق ریا شیوع بیماری انجام  سب و کار در ابتدای  حترم اتا  و مآآنچه که در مخاونت ک

 مخونت کسب و کار و کمیسیون های مشورتی اتا  با سازمانها صورت گرفت.

سش نا - ست آمده، پر صحت آمارهای بد ضو محور دارد، به منظور  شد و با تو.جه به اینزه اتا  رویزرد ع مه هایی تدوین 

شد 15800برای  سال  ضو اتا  تهران ار سیب هایی که به واحدهای کوچب و  ع شتر به آ البته در انتخاب این اطالعات بی

را  %93که از این تخداد حدود  عضو اتا  تهران در این پژوهش شرکت کردند 951. مجموعاً کتوسط وارد شده اتزا کردیم

 .تولیدکننده ها تشزیل می دادند

باشد. جهت برآورد و تخیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. آوری اطالعات مصاحبه تلفنی میابزار جمع -

بنگاه  856حداقل  حجم نمونه آماری این تحقیق %97بر این اسهههام از این تخداد با اسهههتفاده از روش کوکران و با دقت 

 برآورد شده است.

ستیابی به نمونه آماری - شارکت  3844مدنظر تخداد  جهت د شد که از این تخداد با نرخ م تمام خروجی تخریف و برقرار 

نتایج این پژوهش نشان  تزمیل گردید. 99فروردین  الی 98ازه اسفند تمام پرسشنامه در ب 951درصدی تخداد  25تقریباً 

در ا ر شیوع کرونا یخ شروع پروژه از تار (%90شرکت حدود  951می دهد که بخش عمده ای از بنگاههای اقتصادی ) از 

 شده اند. و تخدیل نیرو مواجه با کاهش ظرفیت

شامل  - سایر ، مشزالت اجتماعی )رفت و آمد، ترم از ابتال، کمبود تجهیزات پیشگیری از ابتال و...(مشزالت مپرح شده 

ید )کمبود نیروی انسهههانی، کمبود مواد ا، ....()تحریم، کم کاری ادارات و یه، مشهههزالت تول یه، افزایش قیمت مواد اول ول

سط برخی از بنگاه ها، . خوابیدن خط تولید، کاهش تولیدات( شزل تو در این گزارش، با توجه به بیان بیش از یب مورد م

 باشد.می 1000مجموع فراوانی بیش از عدد 
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ارتباط  951تبه در این مر 768در زمینه شههناسههایی مراکز بروز اختالل در فضههای کسههب و کار نشههان می دهد که حدوداً  -

سازمانهای چالش برانگیز  ضاء اتا  از  سازمان تأمین اع سازمان امور مالیاتی و  صنخت، مخدن و تجارت،  شامل وزارت 

 اجتماعی نامبرده شده است.

 ات حمایتی رادرصد از مخاطبین ضمن ابراز نا امیدی از نهادهای حاکمیتی، هیچگونه خدم 25ذکر این نزته الزامیست که  -

 خواستار نشدند، که این ناامیدی فخاالن اقتصادی چالشی بزرگ برای آینده فضای کسب و کار تلقی می شود.

شزالت پیش آمده و  - سب و کار اتا  تهران برای عبور از م سوی مخاونت ک شنهادی از  سته پی سیب پیش نویم ب کاهش آ

شامل راهزارهایی در حوزه  جهش تولیدو همچنین  های ناشی از ویروم کرونا بر کسب و کارها تدوین نموده است که 

  امور بانزی، مالیاتی، کسب و کارهای نوین، تأمین اجتماعی و سایر بخش ها می باشد. 

سهیل و  7بند  ستاد ت شکر از جناب آقای دکتر محمد امامی امین معاون محترم وزیر و رئیس  سه با موضوع تقدیر و ت ستور جل د

 اله عسگری معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهرانمعارفه جناب آقای دکتر حشمت ومقابله با تحریم کشور 

ریاست محترم اتا  تهران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ضمن اهداء لوح  در پایان نشست -

دوره  ظرف قتصههادی اسههتانداری تهران از تالش های جناب آقای دکتر محمد امامی امین، مخاون سههابق هماهنگی امور ا

ستمر ای ضور م ستانداری و ح شورای گفتگو تقدیر نمودندمخاونت وی در ا سات  ستاندار محترم  شان در جل و همچنین ا

شتند:  5درخصوص  ستانداری، بیان دا صادی ا سمت مخاونت هماهنگی امور اقت شان در  صدی ای آنچه که امروز در سال ت

و کار، رونق تولید و توسههخه شهههرک های صههنختی و توسههخه امزانات و خدمات زیر بناتی  ابخاد مختلف در رونق کسههب

 واحدهای تولیدی شاهد هستیم ناشی از تالشهای بی وقفه ایشان بوده است. 

اسههتاندار محترم درخصههوص مخارفه جناب آقای دکتر عسههگری مخاون هماهنگی امور اقتصههادی اسههتانداری تهران اظهار  -

از اساتید علمی و دانشگاهی بوده و در کنار تخلیم و تدریم مساتل اقتصادی   کهآقای دکتر عسگری ناب حضور جداشتند: 

ستند صادی نیز دارای تجربه ه شگاه ها در بحو عملیاتی امور اقت صادی دان شااله بخنوان مدیر گروه اقت شاهد  ان در آینده 

 ن و استان خواهیم بود.تحوالت عمیق در حوزه هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهرا



 

 

دستور جلسه به علت طوالنی شدن گزارشات ارائه شده توسط سازمانهای ذیربط، ضمن عذر خواهی از رؤسای محترم  6و  5بند 

شصت و  سه  سای هیأت مدیره محترم انجمن های پالسما و پرورش دهندگان قارچ خوراکی به جل سازمان تأمین اجتماعی و رؤ

 ل گردید.هشتم شورای گفتگو موکو

 

 

 جلسه شورای گفتگوی استان تهران: ینمهفتو  شصتمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

1 

ضرررورت ایجاد پایلوت مدیریت واردات و صررادرات، مبارزه با قا ا ، 

ید بانکها از بخش تول های عملی  ید و حفظ و  حمایت  برای جهش تول

  ایجاد اشتغال جدید در استان تهران با همکاری اعضای شورای گفتگو
 * 

 تهران استانداری

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

 شورای گفتگوی استان اعضاء

2 
ایجاد پنجره واحد برای تسررریک کار و جلوگیری از هدر رفت زمان و 

 باید در دستور کار قرارگیرد کسب و کارایجاد انگیزه برای فضای 
* * 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

امور اقتصادی و  اداره کل

 دارایی استان تهران

 اتا  بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

 * * دادگاههای تجاری در جهت ارتقاء فضای کسب و کار باید ایجاد شود 3

 قوه قضائیه

مدیریت حقوقی اتا  بازرگانی 

 تهران

4 

ه نفر متقاضیان دریافت بیم 750000نفر از  160000با عنایت به تعداد 

 باید دستگاهها و سازمان های ذیربط (%3/21بیکاری در استان تهران )

اری مشکالت بنگاههای اقتصادی اقدام نمایند تا رکود و بیکنسبت به رفک 

 بیشتر موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود

 * 

 تهران استانداری

 سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان تهران

5 

سازمانهای ذیربط باید ترتیبی اتخاذ گردد سوی دولت و  شکالت  از  تا م

برسر راه صادرات غیرنفتی هر ه سریعتر برداشته شود و این امر مستلزم 

 ایجاد کارگروه تسهیل در صادرات غیرنفتی است
* * 

 تهران استانداری

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

 سازمان توسعه تجارت

 اتا  بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

6 

کارگاه  7600کرونا به با توجه به آسرریب های وارده از سرروی شرریوع 

 در راستای رفک مشکالت نفر اشتغال، نهادهای مسئول 303000صنعتی با 

ای جبران آنها برآمده تا این بنگاهها توانائی ادامه فعالیت و ارتقاء آن بر

 ماهه اخیر را پیدا کنند 3

 * 

 تهران استانداری

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

برنامه ریزی سازمان مدیریت و 

 استان تهران

ره کل تعاون، کار و رفاه ادا 

 استان اجتماعی

7 

سفن 7622 شان در ا شاک که ظرفیت تولید و فروردین  دکارگاه تولید پو

یژه وباید مورد توجه  کاهش یافته و عمالً با بیکاری مواجه شده اند 50%

 قرارگرفته و کمک های الزم در اختیارشان قرارگیرد
 * 

 تهران استانداری

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

 تهران اتا  اصناف استان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان تهران

8 

ستان در  صادرات ا سبت به مدت  3از آنجا که  سالجاری ن ماهه نخست 

کاهش روبرو شده، مقرر شد سریعاً با برداشتن  %30مشابه یال گذشته با 

ندگان  یدکن قدینگی و مشررکالت تول کاالی صرررادراتی، تأمین کمبود ن

شرایطی فراهم  ضعیت،  ضمن ارتقاء و صادرات  سهیل در  بازاریابی و ت

 گردد تا جبران مافات نیز اتفا  افتد

 * 

 استانداری تهران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

9 
 تجارت استان تهران برای جبران بسته پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و

 خسارات واحدهای صنعتی و صنوف از سوی دولت پیگیری و اجرا شود
 * 

 استانداری تهران

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

10 

شده از  صنوف تدوین  سته حمایتی  صناف برای ب سوی اتا  محترم ا

ن پیگیری و برای ایکه آسیب جدّی دیده اند از طریق استانداری  صنوفی

 واحدها  اره جوئی شود
 * 

 استانداری تهران

 اتا  اصناف تهران

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

11 

بر صنوف استان تهران از سوی جناب  مقرر شد گزارش خسارات وارده 

ستان تهران به  صناف ا شورای آقای فراهانی رئیس محترم اتا  ا دبیرخانه 

 گفتگوی استان ارسال گردد
 * 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

 اتا  اصناف تهران

خانه صنعت و معدن استان 

 تهران

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان

12 

از نظر تعداد و  %2/44مقررشررد موضرروع  کهای برگشررتی که با رشررد 

شیوع کرونا اتفا  افتاده  از نظر مبلغ 9/51% شابه در اثر  سبت به مدت م ن

به بنگاههای اقتصررادی واردکرده و می کند از و امروز فشررار زیادی را 

طریق استاندار محترم با توجه به حضور جناب آقای دکتر همتی در ستاد 

صاد مقاومتی سب و کار داده  اقت سازی ک پیگیری و مهلت الزم تا عادی 

 شود

* * 

 تهران استانداری

 بانک مرکزی

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

خانه صنعت و معدن استان 

 تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

13 

ستان  ضائی محترم داد سندیده معاون ق شنهاد جناب آقای پ شد پی مقرر

سط قرارگرفتن اتا  بازرگانی تهران بین نهاد ستان تهران درخصوص وا  ا

تصررمیم گیر  و واحدهای تولیدی بخش خصرروصرری و سررازمان دولتی 

اجرائی را به نهادهای نظارتی از  موضرروع نقق قوانین در دسررتگاههای

سی سن اجرای قوانین را کتباً به کمی ستان ها و ناظرین بر ح ون جمله داد

محترم حمایت قضررائی اتا  اعالم تا این کمیسرریون نسرربت به اجرای 

 موضوع یادشده اقدام فرمایند

 * 

 دادگستری استان تهران

 بازرگانی تهراناتا  

کمیسیون حمایت قضائی 

 دادگستری

دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 تهران

14 

قانون تسهیل و رفک موانک تولید و آئینامه اجرائی  61مقررشد اجرای ماده 

ضمن  سال تا  ضائی اتا  ار ضوع کمیته حمایت حمایت ق این ماده  مو

ضائی دادگستری حمایت شرکت در کمیته این موضوع از نظر اجرائی  ق

سیون قرارگیرد تا ماده  ستور کار کمی سهیل و رفک موانک  61در د قانون ت

 تولید تحقق یابد

 * 

 دادگسترس استان تهران

 اتا  بازرگانی تهران

کمیسیون حمایت قضائی 

 دادگستری

دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 تهران

15 

سیس و حمایت از  ضوع قانون تأ شد مو سرمایه گذاری و حمایت مقرر

قضررائی دادگسررتری اسررتان جهت پیگیری و معرفی سرررمایه گذاران به 

سرمایه گذاری  سیون محترم  سرمایه گذاری به کمی صندو  حمایت از 

 اتا  اعالم گردد

 * 

کمیسیون سرمایه گذاری اتا  

 بازرگانی تهران

صندو  حمایت از سرمایه 

گذاری و حمایت قضائی 

 دادگستری

شورای گفتگوی استان دبیرخانه 

 تهران



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

16 
مقررشد خسارات وارده به بخش کشاورزی استان در جمعبندی گزارش 

 نهائی شورای گفتگو با تأکید بر اهمیت موضوع اشاره گردد
 * 

سازمان جهاد کشاورزی استان 

 تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 تهران

17 

ریزی و همچنین مقررشرررد گزارش سرررازمان محترم مدیریت و برنامه 

جمعبندی گزارش میزان خسررارات بر بنگاههای اقتصررادی از سرروی 

 معاونت محترم کسب و کار، در جلسه آینده مطرح گردد
* * 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان تهران

معاونت کسب و کار اتا  

 بازرگانی تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

 تهران

18 
جلسه به دلیل طوالنی شدن گزارشات ارائه شده به دستور  6و  5بندهای 

 جلسه آتی شورا موکول شد
 * 

دبیرخانه شورای گقتگوی استان 

 تهران

 


