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مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران با اشاره به شررت استایدار م ترم تهران در همایش استایدارن رشوور در شوهر مسودس مشوهد

فرارسیدن ایام سوگواری رحلت رسول اررم (ص) ،حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت اموام رضوا (ع) را تسولیت عور
یمودید و در ادامه از حضور مستمر و منضبط جنا
گفتگو ادر دایی یموده و به جنا

قاای درتر اسماعیلی رئی

قاای حشمتی مهذ

رئی

یشین دادگستری استان تهران در جلسات شورای

جدید دادگستری استان خیر مسدم گفتند و اظهار امیودواری رردیود

ره حضور ایشان بررتی باشد برای جلسات شورا و همچنین بیان داشتند :تسویت ارتباط میان دستگاه های اجرایی و دستگاه اضائی
در شرایط رنویی رشور از ضروریات است و این ارتباط بین اتا بازرگایی تهران با اوه اضائیه در ساتهای گذشته ایدک بووده روه
امیدوارم حضور یمایندگان این اوه در شورای گفتگو و جلسات اتا بازرگایی تهران زمینه تسویت این ارتباطات را فراهم یماید.

جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -رئی

م ترم حوزه ریاست و سخنگوی اوه اضائیه ضمن تسلیت ایام مصیبت اهل بیت به اعضا شوورا ،حضوور در میوان اعضوای

شورا و مسامات دوتتی و فعاالن ااتصادی را فرصتی مغتنم شمرده و بیان داشتند :شوررت در ایون مجموعوه زمینوه قگواهی بیشوتر
از فعاتیت ها و تالش هایی ره فعاالن ااتصادی مت مل می شوید و برراتی ره بر تالش قیان مترتو
موایعی ره یش روی صاحبان رس

اسوت و متسوابال معضوالت و

و رار اراردارد و خصوصا بخشوی روه بوه حووزه دادگسوتری برموی گوردد ،بورای اینجایو

فراهم یمود.
 سخنگوی م ترم اوه اضائیه در ادامه بیان داشتند :دوره جدید اوه اضائیه ،دوره ت ول در سیاست ها ،بریامه ها و اادامات است ویا رویکرد جدید بیش از دوره گذشته معطوف به گره گشایی از بخش های توتید و حوزه های رار ،اشتغال و صنعت می باشد.
 در این دوره سیاست ریاست م ترم اوه اضائیه بر این است ره بطور حوتم سوخنان و یشونهادات و حتوی درد دل توتیدرننودگان،بازرگایان ،رارگران ،صنعتگران ،رارگران و صنوف مختلف شنیده شود و برای رفع مشکالت قیها رار جدی صورت گیرد .اتبته این

رویکرد در سفرهای استایی ییز دیبال می شود و برای مثال :در سفر اخیر رئی

م ترم اوه اضائیه به بندر عباس در دو حوزه وات

وسیعی گذاشته شد و مشکالت گمرک در حوزه اضائیه و همچنین مشکالت بندر شهید رجوایی و ییوز مسوائل حووزه شویالت و
صیادان مورد توجه ریاست م ترم اوه اضائیه ارارگرفت و ااداماتی برای گره گشایی در این حوزه ها ایجام شد.
 -رئی

م ترم حوزه ریاست اوه اضائیه افزودید :به عنوان سخنگوی اوه اضائیه در معیّت حضرت قیت اته رئیسی در خدمت شوما

بزرگواران چه در تهران و شهرستایها در اتا بازرگایی و شوورای گفتگووی دوتوت و بخوش خصوصوی در مرروز خوواهیم بوود،
همچنایکه تجربیات خود در شورای گفتگوی استان تهران را به م ضر ریاست م ترم اوه اضائیه منعک

یمودم و اتفا خوو

و

مبارری ره در شورای گفتگوی مررز افتاد ،معرفی دو یفر از معاویین ااضی توسط ریاست م ترم اوه در شوورای گفتگوو بوود روه
بتوایند در حل معضالت اضایی رمک رنند.
 -درتر اسماعیلی در ادامه با اشاره به سوابق رئی

رل جدید دادگستری استان تهران گفتند :جنا

قاوای حشومتی ویش از تصودی

مسئوتیت دادگستری استان تهران ،عهده دار معاویت دادستان رل رشور در حسو عامه بوده و در وااع بنیایگذار حوزه حسو عامه
در دادستایی رل رشور م سو

می شود و اشراف خوبی به حسو عامه دارید و یگورش موا در حووزه فعاتیوت هوای ااتصوادی،

بازرگایی و توتیدی در مسیر حسو عامه است.

جناب آقای محمد جواد حشمتی مهذب:
 -رئی

رل م ترم دادگستری استان تهران با عر

تسلیت بمناسبت ایام سوگواری ،از توفیق حضوور در جلسوه شوورای گفتگووی

استان تهران اظهار خرسندی یموده و بیان داشتند :با توجه به وضع خاص حاضر در رشور ره در وضعیت حاد خصوصا در حووزه
ااتصادی اراردارد و هجمه تمام عیاری ره دشمن یظام و استکبار تدارک دیده اید و حلسه م اصره را هم تنگتر می رنند ،وظیفوه و
تکلیف رارگزاران و مدیران سنگین تر و خطیرتر خواهدبود .قیچه ره در این شرایط می تواید مؤثر وااع شود اهتمام و همکواری و
هم افزایی برای برون رفت از شرایط رنویی است .ایشان در ادامه افزودید :خوشبختایه ریاست م ترم اوه اضواییه در جلسوات بوا
مدیران این یهاد تأرید بسیاری یمودید تا افراد در هر جایگاهی به بهبود وضعیت رمک رنند .اتبته از یظر مبنایی مشکلی برای رمک
به توتید و صنعت وجود یدارد چرا ره اسناد باالدستی و سیاست های ابالغی مسام معظوم رهبوری در سوال  0932روه سور توحوه
رار اوه اضائیه بوده برای رمک به ایون بخوش و اضوافه بور قن اوایون اساسوی و اووایین موضووعه و دسوتوراتعمل هوایی روه از
سال  0981ابالغ شده و در یهایت تکمیل رننده قن بخشنامه ای ره رئی

م ترم اوه اضوائیه در مورداد مواه سواتجاری در موورد

احضار فعاالن ااتصادی صادر یمودید در راستای رمک به بخش خصوصی و تسهیل توتید می باشد.

 -رئی

رل م ترم دادگستری استان با اشاره به رویکرد جدید اوه اضائیه بیان داشتند :در دادگستری استان ییز ظرفیت خوبی وجوود

دارد برای رمک به این بخش و تأرید ما براین است ره بخش های توتیدی به هیچ وجه یباید متواف شوید و اگر مشوکل حسووای
وجود دارد دستگاههای مختلف موظف هستند تا ابل از اینکه به این مرحله برسد برای رفع موایع همکاری رنند.
 ایشان در ادامه افزودید :تسهیالت بایکی ییز یاچیز است و واحدهای بسیاری به دتیل عدم حمایت ماتی از سوی بایکها و یبود منابعارزی و ریاتی برای ادامه و استمرار توتید به حاتت تعطیل یا ییمه تعطیل درقمده اید از سوی دیگر دستگاههای ماتیواتی و بیموه ای
موایعی ایجاد می رنند .تذا باید یهاد و یا یک حامی تخصصوی بورای حمایوت از واحودهای توتیودی وجوود داشوته باشود روه در

اینخصوص دستگاه اضایی به عنوان حامی اضایی و حسوای در خدمت بخش خصوصی می باشد ولی بایدد نهدادی تخییدی
نیز برای حمایت از واحدهای تولیدی عرض اندام کند و رفع مشکالت واحدها را مورد پیگیری قرار دهد و همچنین مدا
را تشویق کند تا موضوعات مهم را دنبال کنیم .این موضوع در سازمان بازرسی و دادستانی کل کشدور در حمایدت از
بخش خیوصی و تولید و صنعت کمرنگ است که باید تدبیری اندیشیده شود .واردات بی رویه ییز یکی از عوامل مشوکل
قفرین است ره رمر بسیاری از واحدهای توتیدی را خم ررده خصوصا برخی از واردات توتید داخلی با ریفیت باالتری ییز دارد.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 -معاون م ترم هماهنگی امور ااتصادی استایداری تهران با عر

تسلیت ایام سوگواری  ،با تشوکر از زحموات رئوی

رول سوابق

دادگستری استان تهران گفتند :درتر اسماعیلی از زمان تصدی ریاست رل دادگستری استان تهران حسیستا رمک حال استان بووده و
همواره شرایط را برای یشبرد رارهای اجرایی استان هموار می یمودید .رویکرد ایشان همواره تسهیل گرایایه بوده است.
 -معاون م ترم استایدار ضمن عر

خیر مسدم به جنا

قاای حشمتی بیان داشوتند :امیودواریم بتوواییم در رنوار ایشوان مشوکالت

واحدهای توتیدی و بخش های مختلف استان را مرتفع رنیم .رویکرد جدید رئی
باراه امید را در دل اص ا

م ترم اوه اضائیه در ارتبواط بوا رویوق توتیود

توتید و صنعت روشن ررده است و امیدواریم ره این رویکرد در عمل ییز مستدام باشد.

 ایشان در ادامه افزودید :شاید مهمترین سیاست ریاست م ترم اوه اضائیه این باشد ره اگر واحد تولیدی تخلفی مرتکب شده،میان جرم و فعالیت این واحد تفکیک قائل شویم و ضمن کمک به ادامه فعالیت آن؛ به تخلفات مدیران این واحد تولیدی
نیز رسیدگی شود .امیدواریم که با این رویکرد جدید در قوه قضائیه ،هیچ واحد تولیدی به ورطه تعطیلی کشیده نشود و
واحدهای تعطیل موجود نیز به چرخه فعالیت بازگردند.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مسام م ترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران در خصوص بند  5دستور جلسه ،موضوع خروج واحدهای توتیودی مسوتسر درشهرک های صنعتی از شمول استسرار در شعاع  021ریلومتری ،گفتند :مصوبه ممنوعیت استسرار در شعاع  021ریلومتری مربوط به
ییم ارن یش است و متناس

با شرایط جغرافیایی همان زمان تدوین شده و با وجود تشکیل استان هایی یظیر اتبرز ،اوم و سومنان

در اطراف تهران این مصوبه مفهوم خود را ازدست داده است ضمن قیکه اصول حفاظت از م یط زیست با تعاریف علمی و فنوی
قن درخصوص قتودگی با گذشت ییم ارن از تصوی

این مصوبه با یشرفت فناوری تغییر ررده است .تکنوتوژی امروز بخصووص

در بخش صنایع و های تک ها به همراه فیلترهای یایو و تصفیه خایه ها موج

حذف بسیاری از قتوودگی هوای زیسوت م یطوی

مورد یظر اایویگذار شده است .اساسا جای این قتودگی به گازهای گلخایه ای و سمایدهای خایگی و بیمارستایی سو داده شوده
ره همگی زادۀ شهریشینی و توتیدات داخلی شهرها است ،تذا امروز یگرش سازمایی به مستضای یشرفت علوم و تکنوتووژی و بوه
منظور استفاده بهینه از سرمایه ها و افزایش یرخ بهره وری و با رعایت موازین زیست م یطی باید اصالح گردد .ضمن اینکه ایون
ب ث با همکاری استایدار م ترم ،مدیریت م ترم سازمان حفاظت م یط زیست استان ،ستاد ااتصاد مساومتی و سازمان صومت در
جلسات مختلف مطرح و توفیساتی ییز حاصل شده است.

جناب آقای مهرداد کتال محسنی:
 -معاون فنی م ترم اداره م یط زیست استان تهران در یسد این مصوبه بیان داشتند :طی چندسال اخیر مطاتعوات قسوی

شناسوی در

ارتباط با مالحظات م یط زیست و فعاتیت های بویژه صنعتی بسیاری صورت گرفته ره بر اساس ایون مطاتعوات در اواخور سوال
 0935ی بردیم ،حدود  %93استعالم هایی ره برای استسرار واحدهای صنعتی به سازمان حفاظت م یط زیست ارجاع می شده ،بوا
مخاتفت روبرو می شد و ییز جوا

استعالم ها ره می بایست طبق اوایون رمتور از یوک مواه داده میشود ،بویش از  9مواه و گاهوا

طرح های مشمول ارزیابی چندسال طول می رشید .وتی بوا تمهیوداتی روه صوورت گرفوت و بوا اعموال اصوالحات ایون میوزان
به  20تا  29درصد راهش یافت.یعنی مخاتفت ها به میزان  51درصد راهش و زمان اسخ به این استعالم ها ییز از متوسط چند ماه
به چند هفته تسلیل یافته است .حال قیکه در چارچو

ضوابط حارم بیش از این یمی توان تسریع و تسهیل ایجاد ررد .برای ایجاد

سهوتت بیشتر ،ضرورت دارد ره مسررات و اوایین اصالح شود.
 ایشان در ادامه افزودید :شرایط فعلی ااتصادی ،اجتماعی و مسائل ت ریم و مالحظات م یط زیستی و وااعیت هایی ره ارنون با قنمواجه هستیم ،این م دودیت استسرار در شعاع  021ریلومتری و مصوبات قن یتوایسته است از بارگذاری بیشوتر در ایون م ودوده

جلوگیری رند و  25تا  91درصد فعاتیت های ااتصادی مملکت در م دوده  71تا  81ریلومتری تهران متمررز است .راه حلی روه
وجود دارد ،سامایدهی فعاتیت های موجود در شهرک ها با رویکرد ااتصاد دوار و استفاده از تکنوتوژی هوای جدیود و اسوتفاده از
دور ریزها و سمایدها می باشد.
 معاون فنی م ترم سازمان م یط زیست با اشاره به جلسات مختلفی ره در این مورد تشوکیل گردیوده اسوت ،گفتنود :در تواریخ 0938/17/10یامه ای به عنوان استایدار م ترم و رویوشت به درتر رالیتری ریاست م ترم سازمان حفاظت م یط زیسوت رشوور
ارسال گردید ره شامل نج یشنهاد به سازمان حفاظت م یط برای طرح در هیأت دوتت ارائه شده ره با  9یشنهاد مخاتفت و یک
یشنهاد فعال در مرحله اول ذیرفته شده است .یشنهاداتی از ابیل احداث و توسعه صنایع در شهرک ها و یواحی صنعتی مصوو
استان ( 95مورد شهرک وجود دارد) بوا رعایوت مالحظوات زیسوت م یطوی از ایون مصووبه مسوتثنی شووید .در جوابیوه ای روه
در تاریخ  0938/17/28از سوی سازمان م یط زیست رشور داده شد فسط صنایع توا رده  9مسوتثنی شود و ایون درحاتیسوت روه
ما " "7رده صنعتی داریم .درخصوص توسعه صنایع فعال خارج از شهرک ها بصورت زیجیره توتیود در زموین خودشوان و بورای
جلوگیری از ایباردا ری و حمل و یسل یشنهاد داده شد ره با مخاتفت روبرو گردید و همچنین در ارتباط با مواده  00اوایون هووای
اک ،مسرر شده است ره ارگایهای صادررننده جواز تأسی

و بهره برداری داخل شهرک های صنعتی باید از م یط زیست استعالم

بعمل قورید ،درصورتیکه این شهرک ها ره مصوبه م یط زیست و طرح زویبندی را داریود و همچنوین دارای تصوفیه فاضوال

و

سماید هستند ییاز به استعالم در زمان احداث و توسعه واحدهای موجود ییست .تذا ضروری است با همکاری بخوش خصوصوی
تدبیری ایدیشیده شود تا بتواییم این موارد را یگیری و به یتیجه برساییم.

جناب آقای واقف بهروزی:
 معاون م ترم ااتصادی اداره امور ااتصادی و دارایی استان تهران در ی سخنان جناچاتشهای مهم در بخش سرمایه گذاری و رس

قاای رتال م سنی گفتند :این موضوع یکی از

و رار می باشد و از اینرو حدود یک ماه است که یک پروژی ملی در وزارت

امور اقتیادی و دارایی با ظرفیت چند ماهه شروع شده که موضوعات را بیورت روزانه پیگیری می کند یوک اسومت
در این روژه به ب ث اصالح اووایین و مسوررات رسو

و روار و شناسوایی موایوع رسو

و روار و سورمایه گوذاری اختصواص

داده شده است ره می توان پیشنهادات ارائه شده توسط جناب آقای کتال محسنی را بده وزارت خانده متبدوع ارجداع داد
ضمن اینکه یک نهاد فرا قوه ای تحت عنوان هیأت مقررات زدایی وجود دارد که از ظرفیت این هیدأت بدرای اصدالح

محدودیت استقرار در شعاع  121کیلومتری می توان استفاده نمود و چنایچه بتواییم ایون موضووع را در هیوأت موذرور بوه
تصوی

ذیرش قن در مجل

برساییم به مرات

و هیأت دوتت راحوت تور خواهود بوود توا اینکوه یوک دسوتگاه بخواهود ر سوا

یگیری یماید.

جناب آقای مهندس صابر پرنیان:
 -مدیرعامل م ترم شررت شهرک های صنعتی استان تهران با اشاره به فجایعی ره در ابوال ق  ،خواک و م ویط زیسوت در ااتو

فعاتیت های غیررسمی صنعتی در حال واوع است ،تذا درخواست می شود با رمک اتا بازرگایی تهران جلسوه ای اختصاصوی
با حضور مسئوتین ذیربط تشکیل گردد و ما ییز با ارائوه مسوتندات خواسوتار تسوریع در بوازیگری در ممنوعیوت اسوتسرار در
شعاع  021ریلومتری خواهیم بود.
جناب آقای دکتر امامی امین:
 معاون م ترم هماهنگی امور ااتصادی استایداری تهران ییز بیان داشتند :مشکالت  35درصد کسانیکه بده اسدتانداری مراجعدهمی کنند همین محدودیت استقرار در شعاع  121کیلومتری و مداده  11قدانون هدوای پداس اسدت .توذا اخیورا در جلسوه
اختصاصی ره با رئی

م ترم سازمان حفاظت از م یط زیست رشور تشکیل گردید ،این مسئله مطرح شد و ایشان با اصالح ایون

م دودیت به ویژه در مورد شهرک های خارج از م دوده مخاتفتی یداشتند وتی متأسفایه بدیه این سازمان به دتیل برخوی یگورش
های غیررارشناسی و یگاه صرفا صنفی با قن مخاتفت می رند .اگر بدیبال یک خروجی برای صنعت و توتید می باشیم اگر بتوواییم
از ظرفیت شورای گفتگو در زمان تصدی جنا

قاای مهندس خوایساری ریاست اتا بازرگایی تهران و همچنین در زمان حضوور

استایدار و دوتت فعلوی از ظرفیت شورای گفتگو استفاده کرده و همین  5مورد را بتیویب برسدانیم قددم بزرگدی بدرای
صنعت و اشتغال برداشته ایم.
جناب آقای محمد جواد حشمتی مهذب:
 -رئی

رل م ترم دادگستری استان تهران با بیان این مسوئله روه حووزه م ویط زیسوت از ت ووالت جدیود عسو

مایوده اسوت ،

بیان داشتند :به دتیل شنیده یشدن همین صداها ،ارنون به یسطه ای رسیده ایم ره واحودهایی روه در م ودوده و بوه شوکل رسومی
فعاتیت می رنند اجازه توسعه یدارید اما واحدهایی ره به صورت غیررسمی فعاتیت ررده و ت ت یظارت ییستند مشکالتی را برای
م یط زیست استان دیدقورده اید .یظیر واحدهایی ره در سعیدقباد مستسرشده و حتی ممکن است ق

شر

را ییز قتوده رنند .تذا

مدیریت این بخش ییاز به عزمی جدی دارد و دوتت باید توتیت قن را برعهده بگیرد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 رئیجنا

م ترم اتا بازرگایی تهران با توجه به یظرات و سخنان حضار در جلسه بیان داشتند :یظر اعضای شورا را در جلسوه ای بوا
قاای درتر عیسی رالیتری رئی

بازرگایی تهران خطا

سازمان حفاظت م یط زیست در میان خواهم گذاشت و همچنین یاموه ای ازسووی اتوا

به معاون اول م ترم رئی

جمهور برای حل این مسئله ارسال خواهیم ررد.

جناب آقای علی عشاقی:
 -رئی

م ترم گروه امور ااتصادی سرمایه گذاری و مشاررت های مردمی سازمان مدیریت و بریامه ریزی استان تهران درخصووص

گزارش قمایش استان تهران به منظور جهت گیری سرمایه گذاری های قتی موضوع جزء یکم بند اتف ماده  21اایون بریامه ششوم
توسعه ،توضی اتی را درخصوص مشکالت عدم تهیه و اجرای سند مذرور عنوان یمودید :اگر رشور را به دو ییمه شرای و غربوی
تسسیم رنیم ،درمی یابیم ره  71درصد جمعیت در ییمه غربی مستسر است و امکایات ییز در این بخش متمرروز شوده اسوت .عودم
قمایش سرزمین ،قثار زیایباری را متوجه رشور ررده است ،ازهمین رو با رمک دایشگاه تهران قمایش استان به سرایجام رسیده و در
شورای بریامه ریزی و همچنین در سازمان بریامه تصوی

شده و بزودی در جلسه سران سه اوه مطرح می شود.

جناب آقای دکتر اسفندیار زبردست:
 عضو م ترم هیأت علمی دایشگاه تهران به عنوان یهاد مشاور اجرای این طرح به تشریح یتوایج قموایش اسوتان تهوران رداختنود وگزارشی به شرح زیر ارائه یمودید ( یوست):
 -تهران به مثابه یک اط

جاذبه اوی است ره شکلگیری سکویتگاه های یرامون ییز ت ت تاثیر قن بووده اسوت ،تهوران بوار بسویار

زیادی از زیدگی روزمره جمعیت مجموعه شهری را به دوش میرشد تذا دچار اغتشاش مفهومی است و یمیتوان از هویتی واحد
برای قن سخن گفت.
 استان تهران زیر بار جمعیت  09میلیون یفری است (جمعیت شهر تهران 8.7 ،میلیون یفر و جمعیت یرامون شهر تهوران در اسوتان 9.1میلیون یفر) .همچنین  2.0میلیون یفر ییز جمعیت یرامون استان تهران را تشکیل میدهند .میزان اشتغال شهرسوتان تهوران 2.5
میلیون یفر برقورد شده و اشتغال یرامون تهران  0.9میلیون یفر است.

 -استان تهران به لحاظ سرمایه اجتماعی و نرخ آسیبهای اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد .افزون بر این ،تهدران در حدال

مکش منابع طبیعی و مینوع کشور اعم از آب ،انرژی ،سرمایه و نیروی انسانی نخبه است و همچنین انواع بحدرانهدای
طبیعی و انسانی تهران را تهدید میکند.
 عضو م ترم هیات علمی دایشگاه تهران در ادامه به روید های جمعیتی و مهاجرتی استان تهران رداخته و افزودید :جمعیت اسوتانتهران از  9میلیون  850هزار یفر در سال  0955به  09میلیون  217یفور در سوال  0935رسویده اسوت و  20درصود سوهم شوهری
از رل رشور را به خوود اختصواص داده اسوت .همچنوین ت ووالت جمعیتوی منطسوه رالیشوهری تهوران حواری از قن اسوت روه

حدود  31درصد کل مهاجرت های کشور به این استان اختیاص دارد و رشد جمعیت همه شهرستانهای اسدتان مببدت
است .مساله قابل تأمل آن است که سهم تهران از مجموعه شهری در حال کاهش بوده ره این یشاندهنده رشد اابل توجوه
جمعیت یرامون است.
 ایشان با اشاره به شاخصهای ااتصادی استان تهران و اتبرز ،گفتند :استان تهران باالترین سهم از توتید یاخاتص ملی از سال  73توا39را داشته و حدود ییمی از ارزش افزوده ملی در بخشهای واسطهگری ماتی ،مستغالت و خدمات رس

و رار ،حمول و یسول و

ارتباطات وخدمات عمومی به این منطسه اختصاص دارد.
 درتر زبردست با اشاراتی به وضعیت م یط زیست و منابع طبیعی اسوتان تهوران عنووان یمودیود :توجوه بوه اطالعوات هنوهبنودیخشکساتی براساس جمعیت ،بیش از  51درصد جمعیت استان در م دوده خشکساتی شدید و خشکساتی بسیار شدید مستسر بوده
و بیشترین میزان رشاورزی ،صنعت و سکویتگاههای استان در دشتهای ممنوعه ب رایی صورت گرفته اسوت .همچنوین بیشوترین
سهم از تغییر راربری اراضی طبیعی را توسعه شهری و صنعتی به خود اختصاص دادهاید.
 در مورد ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و ااتصادی استان تهران گفتند :استان تهران بزرگترین مصرفرننده ایرژی رشور است ،اماروید افزایش مصرف بسیاری از منابع ایرژی در استان از روید افزایش جمعیت/مشتررین رندتر بوده یا یسوبت بوه افوزایش سورایه
مصرف در منطسه یا رشور ایینتر است.
 -ایشان سپ

به چاتشهای یظام تصمیمگیری در تهران رداخته و بیان داشتند :تداخل و تمررز یظام تصمیمگیوری ملوی ،اسوتایی و

م لی ،فسدان یظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران ،تعار

در مدیریت م دوده شهرها و شهرستانها ،تعار

و ابهام در

مدیریت حریم شهرها ،تفر و یاهماهنگی یظام بریامهریزی و مدیریت در بخشها و اتخاذ سیاستهای عاجل و در راستای حل و
فصل مسطعی امور از جمله این چاتشهاست.

 در ادامه با اشاره به سناریوهای م تمل برای توسعه استان ،گفتند :اگر شرایط در سطح ملی و جهایی بور اسواس رویودهای رنووییادامه یابد یا بدتر شود ،در سند قمایش استان تهران یشنهاد شده اسوت روه در حووزه یظوام تصومیمگیوری و در حووزه ااتصوادی
تمررزگرایی تداوم یدا رند .اما اگر شرایط در سطح ملی و جهایی رو به بهبودی رفته و اراده به ت ول به وجود قید ،یشنهاد شوده
است ره در یظام تصمیمگیری ،تمررززدایی و مبنا ارار گرفتن قمایش ملی و ایتسال مررز اداری -سیاسی در دستور رار اورار گیورد.
همچنین در حوزه ااتصادی ییز تمررززدایی فعاتیتهای ااتصادی غیربرتر از استان و تمررز فعاتیتهای هایتک ،خودمات برتور و
دایشبنیان در استان در راستای تسویت راابت ذیری و جهایی شدن شهری و منطسهای تهران مورد یگیری ارار گیرد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به گزارش مفصل قمایش سرزمین و گزارشی روه توسوط

سررار خایم مهندس مستوفی رئی

م ترم مررز خدمات سرمایه گذاری اتا بازرگایی تهران در مورد سورمایه گوذاری در اسوتان

تهران تهیه شده است ،مسرر رردید تا در یشست قتی جلسه شورای گفتگوی دوتت و بخش خصوصی استان تهوران در دسوتوررار
ارارگیرد تا با ارائه هر دو گزارش ،جمعبندی مناسبی صورت گرفته تا یتیجه مطلو

حاصل و اادامات متناس

بعدی ایجام ذیرد.

مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

مسررشد یهادی تخصصی در اتا بازرگوایی بورای رفوع مشوکالت
1

واحدهای توتیدی ،موضوعات را دیبال یماید تا بتوان موارد مورتبط

*

به اوه اضائیه را تدبیر ررد

هماهنگ کننده

اتاق بازرگانی تهران
اداره کل دادگستری استان تهران

باید از سوی ریاست م ترم اوه اضائیه تأریدشود ره در واحدهایی
2

ره تخلفی صورت ذیرفته ،میان جرم و فعاتیت قن واحود توتیودی
تفکیک اائل شوید تا با این یگاه در رسیدگی به تخلفات مدیران ،از
تعطیل شدن واحد توتیدی جلوگیری شود.

*

*

قوه قضائیه

ردیف

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ملی

استانی

مسررگردید ،یشنهاد سازمان حفاظت م یط زیست استان از طریوق
3

شورای گفتگو برای هیأت مسررات زدایی در وزارت امور ااتصادی
و دارایی ره یک یهاد فرااوه ای است جهت اصالح م دودیت هوا

هماهنگ کننده

هیأت مقررات زدایی
*

سرکار خانم دکتر دهنادی
دبیرخانه شورای گفتگو

ارسال گردد.

اتاق بازرگانی تهران
سازمان حفاظت محیط زیست

مسررشد ،با رمک اتا بازرگایی تهران و با حضور مسئوتین ذیوربط
4

همراه با ارائه مستندات الزم مصوبه ممنوعیوت اسوتسرار در شوعاع

*

 021ریلومتری اصالح و به هیأت م ترم وزیران ارجاع گردد.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مدیرعامل شرکت شهرس های صنعتی
استان تهران
دبیرخانه شورای گفتگو

مسررگردید ،نج بند یشنهاد سازمان حفاظت م یط زیست استان با
ارائه یظرات یشنهادی در شورای گفتگو از سووی ریاسوت م تورم
5

اتا بازرگایی تهران در یشستی با جنا

قاای درتر عیسی رالیتری

ریاست م ترم سوازمان حفاظوت م ویط زیسوت رشوور ،موضووع

جناب آقای مهندس خوانساری
*

جناب آقای دکتر عیسی کالنتری
دبیرخانه شورای گفتگو

اصالح ممنوعیت استسرار در شوعاع  021ریلوومتری ،حول و فصول
گردد.
مسررگردید ،طی یامه ای بعنوان معاون اول م تورم رئوی
6

جمهوور

بوورای حوول موضوووع اصووالح ممنوعیووت اسووتسرار در شووعاع 021

سازمان حفاظت محیط زیست استان
*

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

ریلومتری ارسال گردد.
مسررشد ،ادامه گزارش قمایش سرزمین و همچنین گوزارش سوررار
7

خایم مهندس مستوفی رئی

م ترم مررز خدمات سورمایه گوذاری

اتا بازرگایی تهران در دسوتوررار جلسوه قتوی شوورای گفتگووی
استان ارارگیرد.

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

