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 تهران   گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

 تهران بازرگانی اتاق محل نشست:  10:30  ساعت خاتمه: صبح  8 ساعت شروع : 1401/ 03/ 18 تاریخ جلسه : 86 شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 استانسخنان رئیس شورای گفت و گوی   - 1

 سخنان دبیر شورای گفت و گوی استان در خصوص موضوعات زیر: - 2

  حذف ارز ترجیحی - الف

 هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های کاالیی  - ب

 
 

 دستور جلسه:  عنوان

توسو  جناب قاای دکتر  1400گوی دولت و بخش خصووصوی اسوتان تهران در سوا  و  گزارش عملکرد شوورای گفت - 1

 گوی استانو   اائم مقام محترم دبیر شورای گفتطاهری 

طرح موضووع عدم اتخا  هرگونه تصومیم گیری برای بخش خصووصوی و فعاالن این حوزه بدون مشوورت و ح وور   - 2

 اانون بهبود محی  کسب و کار( 3و   2نمایندگان این بخش در دستگاههای دولتی استان تهران )اجرای مواد 

پیشونهادی جهت بهبود ف وای کسوب و کار شورکت های دانش بنیان توسو  سورکار خانم بنکدار پور طرح نظرات   - 3

 رئیس محترم مرکز نوقوری و تحو  دیجیتا  اتاق بازرگانی تهران

ارائه گزارش درخصووص اادامات صوورت گرفته توسو  رئیس محترم سوازمان جهاد کشواورزی اسوتان پیرامون بندهای  - 4

این بند از دسوتور جلسوه به جلسوه قتی شوورای )  گوی اسوتان تهرانو  و دومین جلسوه شوورای گفتمصووبات هشوتاد   4و   2

 ( گفت و گوی استان موکو  گردید.
 
 خارج از دستور:عنوان  

 کسری برق در استان تهران و ارائه جدو  اطعی برق   - 1
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 مشروح  مذاکرات

اتاق تهران و جمعی از نمایندگان نهادهای دولتی    یاست محترم، رمحترموگوی استان تهران با حضور استاندار  گفتششمین جلسه شورای    هشتادو

 پرداخته شد.بنیان های دانش. در این جلسه به بررسی مشکالت شرکتگردیدو فعاالن بخش خصوصی برگزار 

 : پیش از دستور جلسه

 :خوانساریمسعود جناب قاای مهندس  

و  سوخنانی با اشواره به ح ا ارز ترجیحی به ونوان یکی از مهمترینطی  رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شوورای گفت و گوی اسوتان

 :دولت، اظهار داشتند های اخیرماه  اقدامات اقتصادی شجاوانه ترین

تومان برای ارز و اومال این سیاست، ضربات   4200  پس از تصویب نرخ  با اینکه اقدامی دیرهنگام بود اما باید صورت می گرفت به این دلیل که

مطرح است که خود رویکردی بسیار  ها  یارانهبحث ح ا  آن  به دنبال    و ای کاش این امر زودتر اتفاق می افتاد، جدی به اقتصاد کشور وارد شد  

 . خواهد بود پسندیده 

ایم که ارز ترجیحی را ح ا و آن را چهار سال اخیر، هر ماه به طور مرتب از دولت درخواست کرده  طی: ما  ایشان در ادامه سخنان خود افزودند

 ای در بازار آزاد به کشورهای همسایه و نفوذ کاالهای یارانهکاال  قاچاق معکوس  به خروج ارز از کشور،  کند. چرا که تداوم این سیاست    نرخیتک

اما اثر این تخصیص بر قیمت این کاالها در بازار اندک  انه ای به کاالهای اساسی تخصیص داده می شد، اگرچه ارز یار دامن می زد به صورتی که

  4200دهد در طول سه سال گ شته، قیمت کاالهای اساسی و خوراکی که ارز  های اتاق نشان میهای مرکز پژوهش  بررسی حتی گزارشها وبود.  

دیگر مربوط به بخشی    هرچند ممکن بود درصدی از آن به خاطر تورم جهانی باشد اماده است.  شد، سه برابر شتومانی به آن تخصیص داده می

ها، قشر  دسترسی اقشار فرودست به این یارانه مبنی بر های صورت گرفته  گ اری هداودم کنترل و نظارت دولت بر روی نرخها بود که بر خالا 

   شد.می مند مرفه بیشتر از آن بهره 

   :ای گفت و گوی استان تهران با اشاره به حمایت اتاق بازرگانی تهران از ح ا ارز ترجیحی بیان داشتنددبیر محترم شور

نرخی    تک اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و نخستین گام برای انجام این جراحی،    که همه از این اقدام دولت پشتیبانی کنند، زیرا  می رود انتظار  

 است.  کردن ارز

دخالت بیش از اندازه دولت در  ،  تومانی برای کشور ایجاد کرده   4200ارز  : مشکل دیگری که  اظهار داشتنددر ادامه  محترم اتاق تهران    رئیس

 قیمت گ اری بود زیرا اوتقاد دولت بر این بود که چون ارز ارزان ورضه می کند، می تواند در قیمت گ اری هم دخالت کند و این موضوع ضربه 

خصوص به تولید کاال و صنعت وارد می کرد زیرا قیمت ها به صورت دستوری کنترل  می شد و نمونه آن را هم می توانیم در بسیاری اساسی به  

 انتظار این است که در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد و مداخالت قیمتی دولت کاسته شود.از کاالها مشاهده کنیم، 

ای شایسته بود که برخی اقدامات از جمله اقناع ومومی و  با بیان اینکه همزمان با ح ا ارز یارانه  تهران  دبیر محترم شورای گفت و گوی استان

رسد در این بخش، ضعیف ومل شد و اثرات تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا آثار مثبت ح ا آن میوگو با مردم صورت گیرد، گفت: به نظر  گفت

ریزی نیز اشکاالتی وجود داشت. در حالی که در مورد چنین اقدامات بزرگی، مردم باید به  حوزه برنامهبرای مردم تشریح نشد؛ در وین حال در  

  نحو مطلوبی در جریان قرار گیرند و برای اجرای طرح آماده شوند. امسال سال سختی در حوزه اقتصاد خواهد بود و تورم همچنان باالست. اما

 ی شود و آینده خوبی برای کشور رقم بخورد.باید دست در دست هم دهیم تا این دوره ط

 :   1400گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در سا  و    گزارش عملکرد شورای گفت  (:1جلسه )دستور 
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 : محمودرضا طاهریجناب قاای دکتر 

 : دنمودن ارائه را به شرح زیر  گزارشی 1400در سال خصوص وملکرد این شورا در وگوی استان تهران گفتدبیر شورای محترم مقام  قائم
مصوبه در   17مصوبه اجرایی شده،  70از میان این مصوبات نیز  مصوبه بوده است. 88خروجی جلسات که  شد  جلسه برگزار 11در سال گ شته، 

 مصوبه فرا استانی و در سطح کشور بوده است.  46مصوبه فوق ال کر  88از و همچنین دست اقدام 

 شامل:  1400 در سال ی گفت و گووردهای شورابرخی از مهمترین دستا

انعقاد قرارداد سازمان پسماند ورامین با شهرک صنعتی چرمشهر و انتقال دفع پسماند و نهایتاً خروج نام واحدهای مستقر در شهرک م کور   -1

شورای گفت و گو مطرح شده و نهایتاً در  جلسه    3و ودم پرداخت یک درصد از فروش بابت آالیندگی که این مصوبه در    از فهرست صنایع آالینده

   . منعقد گردیداین قرارداد  1400سال 

جلسه    4شهرک های صنعتی و کارخانجات که این مصوبه در  ریزی ساوات قطعی برق برای  تشکیل جلسات متعدد در استانداری جهت برنامه  -2

،  جهت جلوگیری از ضرر بیشتر به بخش تولید   1401ساوات قطع برق برای تابستان  مورد بحث قرار گرفت، همچنین درخواست نمودند جدول  

مروز مستنداتی در این خصوص به اتاق ارائه نشده ظرا یک هفته آینده در اختیار اتاق بازرگانی تهران قرار گیرد، زیرا تا به ا  صنعت و کارخانجات

 است.

به جهت استعالم چک صیادی رفع مشکالت انجمن صنعت پخش ایران در رابطه با سامانه پیچک )چک صیاد(  دستاورد بعدی در خصوص    -3

یکی از طریق خودپردازها و پیامک هم انجام  و این استعالم والوه بر درگاههای الکترونیکی و مکان  گردیده بوده که در حال حاضر این مسأله مرتفع  

 می شود. 

تنی که به خاطر تحریم ها با مشکالتی از قبیل بازپرداخت به بانک    500مورد بعد در رابطه با شرکت شکوه دماوند در خصوص سردخانه    -4

ین شرکت کرد، اما خوشبختانه با دستور استاندار مواجه شده بود و در پی آن بانک شروع به اقداماتی از قبیل صدور اجرائیه و  مصادره وثایق  ا

 که در شورای تأمین هم مطرح شد، مسأله شرکت فوق ال کر رفع و در حال حاضر هم مشغول ادامه فعالیت می باشد. 

 سیدن کار شد. سال روی آن برای به نتیجه ر 2کیلومتری بوده که حدود  120دستاورد بعدی در رابطه با مصوبه هیأت مقررات زدایی شعاع  -5

 پیگیری الزم به جهت اصالح تعرفه گاز حوزه پایین دست صنایع فلزی و فوالدی با ابالغ کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسالمی  -6

ورخ م  6/ 1401/ 200هرگونه مالیات و صدور بخشنامه به شماره    از  اخ  مصوبه پیرامون معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات  -7

10/02/1401 

این  و برگزاری جلسات متعدد  پس از م اکرات    ،درخصوص الزام تأیید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصوالت پتروشیمیدر خاتمه؛    -8

 . وملیاتی نگردید بخشنامه

بدون مشوورت و  طرح موضووع عدم اتخا  هرگونه تصومیم گیری برای بخش خصووصوی و فعاالن این حوزه    (:2دسوتور جلسوه )

 :اانون بهبود محی  کسب و کار(  3و   2ح ور نمایندگان این بخش در دستگاههای دولتی استان تهران )اجرای مواد 

 :محمودرضا طاهریجناب قاای دکتر  

به بند دیگری از دستور جلسه این نشست   خود  در بخش دیگری از سخنان  و بخش خصوصی استان  قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت

  ها و قوانین باید با مشورت و حضور ها، بخشنامه نامهوکار، تدوین و تصویب آیین  قانون بهبود محیط کسب  3و    2طبق ماده  :  افزودند و    ند اشاره کرد

تصمیمات   در بسیاری از موارد  ایت نشده و های دولتی روکنیم که این قانون در دستگاهاما مشاهده می  ،بخش خصوصی صورت گیردپارلمان  

به  انتظار این است این قانون  ، اما این تصمیمات قابلیت اجرایی شدن ندارند،  گرددبدون مشورت و حضور نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ می

 نیز اخ  گردد. بخش خصوصیدپارتمان روایت و نظر  و استانداری در سطح ادارات دولتی استان تهراندستور استاندار محترم 

 : طرح نظرات پیشنهادی جهت بهبود ف ای کسب و کار شرکت های دانش بنیان (:3دستور جلسه )

 : سحر بنکدارپورسرکار خانم  

 در زمینه مشکالت شرکت های دانش بنیان، اظهار داشتند:  مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهرانمحترم رئیس 
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به جهت ایجاد هماهنگی میان فعاالن و  که    فرهنگ سازی و ترویج نوآوری و ارتباط میان فعاالن و کسب و کارها می باشد  این مرکزمأموریت  

آفرین« نامگ اری شده است، توسعه خدمت رسانی و تسهیل اشتغال  و  بنیاندانش  تولید، سال کسب و کارها بنا شده و با توجه به شعار سال که »

شرکت که در تهران مستقر و مجمووه های    100مشکالت حدوداً    گرفته که بر این اساسموانع شرکت های دانش بنیان را در دستور کار قرار  

 که در قالب گزارشی به شرح زیر ارائه می گردد:  شد و کوچکی هستند پایشاسمی 

از مشکالت این شرکت دانشهای  شرکتفعال در  ه کارکنان  بیموی   انتظار این است که معافیتافزودند و    ند ها ونوان کردبنیان را یکی  ها و  : 

، به به ویژه آنها که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند در نظر گرفته شود  از معاونت ولمی و فناوری  هاتسهیالتی برای کارکنان این شرکت

ها بتوانند بیمه کارکنانشان را پرداخت کنند، زیرا تقریباً تمامی شرکت های دانش بنیان اظهار داشتند هزینه ای که   که این شرکت   این دلیل

بابت بیمه تأمین اجتماوی پرسنل خود پرداخت می کنند بسیار باالست، همچنین اخ  معافیت های مالیاتی و یا گمرکی با همکاری معاونت  

وبارتی درخواست شرکت های    به  های دانش بینان نوع یک، از درخواستهای دیگر شرکت های فوق ال کر است،  رای شرکتولمی و فناوری ب

انتظار  ، اگر هم امکان ارائه تسهیالت به تمامی پرسنل وجود ندارد، نمایند دانش بنیان این است که بتوانند از معاونت ولمی تسهیالتی را دریافت 

 و تسهیالتی برای کارکنان این شرکت ها به ویژه آنان که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند، در نظر گرفته شود.این است که معافیت ها 

دانش بنیان قصد دریافت گرید دانش بنیانی بر   بطوریکه وقتی شرکت های  بنیان است دانشهای  های موجود در ارزیابی طرحچالشمورد بعدی  

با توجه به مدارک موجود روی محصولی را دارند،   محصول خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت ولمی و فناوری معرفی می کنند و 

های    مشخص می شود  که آیا محصول معرفی شده دانش بنیان است یا خیر، اگر هست چه گریدی به آن تعلق می گیرد، مشکلی که شرکت

می باشد. راهکار پیشنهادی این مرکز برای حل این مسئله آن است که، معاونت محترم   رزیابی هاا  دانش بنیان با آن مواجه هستند دقیق نبودن

 .تشکلها اطالوات شرکت ها را داراست این زیرا که های تخصصی اتاق بازرگانی استفاده نماید.  ولمی و فناوری برای ارزیابی از ظرفیت تشکل

و پیچیده دولتی باوث می شود که محصول به مدت    بروکراسی طوالنی   ن به شمار می آید و های دانش بنیا  زمان وامل بسیار مهمی برای شرکت

که خود هزینه زیادی را در بر می گیرد. ایجاد یک کریدور سبز برای واردات مواد اولیه محصوالت دانش بنیان با    بماند  طوالنی در گمرک معطل

  به کمک اتاق بازرگانیمی شود  پیشنهاد  رسد. در جهت بهبود و رفع این مشکل    همانگی گمرک و معاونت ولمی و فناوری ضروری به نظر می

  با نظارت معاونت ولمی و فناوری اولویت بندی  ی شرکت های دانش بنیانکارگروهی تشکیل شود و در این کارگروه نوع مواد اولیه و کاالها  تهران

 شده تا از معطل شدن در صف طوالنی گمرک معاا گردند. 

 : اناعتیان  سجاد  ی جناب قاا

 در خصوص مشکالت واردات مواد اولیه شرکت های دانش بنیان، گفتند:    شرکت آتیه پردازان شریف  مدیر محترم بازرگانی 

والوه بر گمرک، نهادهای دیگری از قبیل وزارت صمت،   زیرا  گمرک در الیه میانی این فرایند قرار دارد  ؛ د واردات بنگریمیناگر بخواهیم به کل فرا

بانک تاثیرگ ارند  بانک مرکزی،  به شدت  واردات  وامل در مبحث  اینکه    ،های  واردضمن  موادی که  اولیه خود   اکثر  مواد   می شوند در حوزه 

. در واقع نبود هماهنگی میان وزارت صمت، نهادهای فوق ال کر موانع زیادی را ایجاد می کنند   های دانش بنیان قراردارد ولی متاسفانه  شرکت

برای   اولویتی  اولیه و طوالنی بودن فرایند ثبت سفارش بطوریکه هیچگونه مزایا و  تائید ثبت  بانک مرکزی و گمرکات در فرایند واردات مواد 

فرایند بارها انجام  زمان طول می کشد؛ درصورتیکه این    هفته  3تا    2ضاً پروسه تأیید حدود  وجود ندارد و بعهای دانش بنیان    شرکت  یسفارشها

تشخیص  قابل  بنیان هم  دانش  برداری و محصول  بهره  پروانه  روی  از  و  است  اولیه  مواد  برای  ثبت سفارش ها  این  است که  و مشخص   شده 

این شرکتها  بدون دلیل خاصی  مجدداً  ارسال گردیده ولی  ری به وزارت صمت  معاونت ولمی و فناو  سوی  نامه ای از  خصوص  که در اینمی باشد،  

   شده اند.با ودم تائید ثبت سفارش مواجه 

ی  ایشان در ادامه سخنان خود افزودند: بوروکراسی اومال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره برداری، مانع تراشی های بانک مرکزی و بانک ها

در    L.Cشرایط  از ارزش کاال به ونوان ضمانت و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی با توجه به نبود     %35ت و ضبط  وامل برای دریافت تسهیال

 کشور، از دیگر مشکالت شرکتهای دانش بنیان و موانعی در برابر توسعه فعالیت این شرکتها می باشد. 

 :جناب قاای امیر ابراهیم ابوترابیان

   شرکت پیشگامان بینش در تأیید مشکالت مطرح شده شرکتهای دانش بنیان، افزودند:وضو محترم هیأت مدیره 
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مشکالتی را برای این شرکتها فراهم نموده است. بنیان  های دانشاز قوانین مربوط به شرکت  خصوصاً سازمان تأمین اجتماوی   ها سازمان  ودم اطالع

با  اتاق بازرگانی و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال    براساس روش های نوین ضروری می باشد که در این مورد  از سوی دیگر ارزیابی این شرکتها

   ارائه روش های ارزیابی نوین می تواند به دولت کمک شایانی نماید.

 پور،  حسین وطنجناب قاای دکتر  

   : ند آپی، ونوان کرداستارتبنیان و  دانشهای  بنیه ضعیف اقتصادی شرکتبا اشاره به    بنیان حوزه سالمت،   های دانشانجمن شرکت  محترم  رئیس

با توجه به بنیه   از آن وبور کنند، اما  ومشکالت خود را حل  می و قدرتمندتر ممکن است بتوانند  مجمووه های قدیدر چالش های اقتصادی،  

ضمن اینکه این شرکت ها در بدو      .گیرندضعیف اقتصادی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها انتظار می رود مورد توجه و حمایت قرار

در زمان دریافت  در این صورت فاقد قرارداد اجاره هستند؛ اما سازمان تامین اجتماوی  که  شوند  مستقر میو دانشگاه ها  در مراکز رشد    فعالیت اغلب

که قرارداد آنها با مراکز رشد مورد پ یرش سازمان تامین اجتماوی    می شودکند. از این رو درخواست  حق بیمه از آنها کد رهگیری اجاره مطالبه می

ت شرکت مستقر  ها ممکن است در محل فعالینیروهای این شرکت  البته شایان ذکر است که  و به آنها کد کارگاهی اختصاص دهند،  قرار گیرد

، بعضاً از کمک اشخاص در نواحی جغرافیایی متفاوتی استفاده  به دلیل دارا بودن پیچیدگی خاص   بنیان  شرکت های دانش  تولیداتزیرا  نباشند،  

ت های  برای شرک  یاین خود وامل چالش بر انگیزد و  می کنند که در زمان مراجعه بازرس بیمه ممکن است فرد در مرکز رشد حضور نداشته باش

 د. نکه بازرسان وزارت کار، اظهار مدیروامل در مورد تعداد کارکنان را بپ یر می شودپیشنهاد ، ل ا می باشد  دانش بنیان

 سرکار خانم سحر بنکدارپور: 

که به تازگی تدوین و  دانش بنیان   آیین نامه های قانون جهش تولیدبا اشاره به    نمرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهرامحترم  رئیس  

 ابالغ شده است، گفتند: 

  14ماده و    20شامل  که  ،  کمک شایانی به شرکتهای دانش بنیان می نماید این قانون در ایران حدود چند هفته است که به دولت ابالغ شده و  

ور که می تواند سبب راه گشایی برای شرکت های دانش  زیرا همانط  نگارش این آیین نامه ها بسیار حائز اهمیت است،نحوه    ، ل اآیین نامه است

  .شودمی تواند مخل کسب و کار   به درستی نگارش نشودبنیان باشد، اگر 

ماده  ضمناً   به  توجه  بهبود مستمر  3و    2با  کار    فضای  قانون  و  تأکید  کسب  ها،  نامه  آیین  تدوین  از بخش خصوصی در  نظرخواهی  بر   مبنی 

می شود؛ در تدوین این دستورالعمل ها نظر مشورتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دریافت شود. شایان ذکر است که مرکز نوآوری و تحول  

در دست تهیه دارد که پس از تکمیل به نهادهای ذیربط ارائه  دیجیتال اتاق تهران با بهره گیری از نظر نخبگان، پیش نویس این آیین نامه ها را  

   خواهدکرد.

 : علیرضا میربلوکمهندس  جناب قاای  

که تمام توجهات به بخش تولید معطوا شده و از این  انتقاد ازبا  و مدیر وامل موسسه اندیشه میران  خانه صنعت، معدن و تجارت  محترم  دبیر  

 اظهار داشتند:بخش خدمات غافل شده ایم، 

تمام  ، اما متأسفانه  نیز باید مورد توجه قرار گیردبخش خدمات    مبنی بر اهمیت توجه به بخش تولید،مقام معظم رهبری  با ونایت به فرمایشات  

انه این ولی متاسفشود،  استان تهران از بخش خدمات حاصل میدر  درصد از درآمد    80توجهات به بخش تولید معطوا شده است، به رغم آنکه  

مثال؛   برای  است.  محروم  گردد  می  ارائه  تولید  بخش  به  که  تسهیالتی  از  باشد،  می  آن  مشمول  هم  بنیان  دانش  های  شرکت  که   بخش 

مکرر و امتناع بانک ها از ارائه تسهیالت به بخش خدمات. ل ا پیشنهاد می شود، بخش دانش    138واحدهای غیر تولیدی از ماده  ودم بهره مندی 

  درنظر گرفته شود و تسهیالتی به کلیت این بخش ارائه شود.بخش خدمات  ز ذیلبنیان نی

 : منشنجفی  جناب قاای مهندس محمدرضا 

بنیان اغلب  های دانشبا بیان اینکه مشکالت مطرح شده در مورد شرکت رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و نماینده اتاق تهران

 بیان داشتند: ، نیز شایع استو واحدهای صنعتی وکارها ومومیت دارد و در سایر کسب
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 بالفاصله از ، به این صورت که به محض رسیدن کاالپیشنهاد ما به گمرک این بود که برای تسریع در واردات مواد اولیه، مسیر آبی در نظر گیرد

جای  کضمن آنکه در هیچ  آن تعدادی نمونه برداشت و رسیدگی های الزم انجام شود، زیرا که در آینده هم می توان حق و حقوق آن را اخ  کرد،  

ضمانت  درصد    35، همچنین در خصوص  سفارش وجود ندارد و الزم است که این بروکراسی از مسیر واردات ح ا شودای به نام ثبتدنیا پدیده

برای دریافت این مبلغ از مجمووه ها و اشخاص قدیمی تر چک دریافت می شود    .باید اقدامی در جهت ح ا آن صورت پ یرد  ،واردات مواد اولیه

اما پرداخت آن برای شرکت های تازه کار با سرمایه و فروش اندک به صورت نقدی انجام می گیرد، که خود ظلمی مضاوف است و در کل اخ   

کهت  ضمان داشت  معنا  دولت  زمانی  و  نیمایی  ارز  بود    ی اختالا  کهباال  کرده؛  اختالا    اکنون  پیدا  بیهوده  دریافت کاهش  فرایندی     و   ضمانت 

 مانع زا است. 

 : جناب قاای مهندس محمود سیجانی

برای شرکت های دانش بنیان نسبت  نیز طی سخنانی از تسهیل فرآیند ثبت سفارش صنعت، معدن و تجارت استان تهرانسازمان  رئیس محترم

 و بیان داشتند: به سال های قبل اشاره کردند 

  ها  درصد از ثبت سفارش  65  با توجه به اینکه  ضعیت ثبت سفارش از اوایل سال جاری نسبت به آنچه در گ شته شاهد بودیم بهتر شده است.و

شرط اصلی واردات مواد اولیه داشتن پروانه تولید است و در  طی کند، اما در حوزه تولید    را  در تهران انجام می شود ممکن است پروسه ای زمانبر

 شرکت های دانش بنیان  سال جاری  در    روز انجام می شود.   3تا    2وین حال چنانچه ثبت سفارش نیازمند تأیید مرجع دیگری نباشد، طی  

اطالوات محرمانه  برای شرکت های دانش بنیان وجود دارد؛ مبنی بر خروج در ارتباط با صدور مجوز دغدغه ای که  ویت کاری ما قراردارند.در اول

ل ا شایسته است  برخی از اطالوات و فرموالسیون محرمانه مختص خود آنهاست    زیرا  ، می باشد.آنها و مدارک بی رویه ای که از آنها اخ  می شود

عاونت ولمی و فناوری شاخص هایی را تعیین کند و از جزئی تر به کلی تر گام بردارد که اوتماد دوستان در شرکت های دانش بنیان تعیین  م  که

 . و تکلیف شود

 ، ی استساز تهران طوالنی بوده و نیازمند ساده  فرآیند صدور پروانه دررئیس محترم سازمان صمت استان تهران در ادامه سخنان خود افزودند:  

بنیان،  دانشهای  حتی در صورت تغییر محل شرکت ،  بطوریکهاین فرایند را کوتاه تر کنیم،    استاندار محترم  همراهیاما تالشمان این است که  با  

 این تغییر باید در پروانه آنها لحاظ شود.

 :سرکارخانم بنکدارپور

بنیان بر اساس موافقت شهرداری و معاونت ولمی و  دانشهای  شرکت  به اینکه،اشاره    با   اتاق تهرانو تحول دیجیتال  مرکز نوآوری  محترم  رئیس  

 ؛ بیان داشتند: های مسکونی را دارا هستندنوآوری ریاست جمهوری امکان فعالیت در موقعیت

ا در این خصوص بین وزارت صمت و ، زیرشوندها به رغم برخورداری از پروانه تولید برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه میاین شرکت

 معاونت ولمی و فناوری اختالفاتی وجود دارد.

های ولمی و فناوری بتوانند کارت بازرگانی  های مستقر در پارکگرفت، مقرر شد که شرکتصورت    البته طبق م اکراتی که با مقامات مسئول

  ؛ خواهدشدحل  نیز  ها  یان به درستی تدوین شود، مساله استقرار این شرکت بننامه قانون جهش تولید دانشدریافت کنند. از طرفی چنانچه آیین

 ها در مناطق مسکونی مجاز شمرده شده است. چرا که در این قانون، استقرار این شرکت

 : بهزاد بهزادی  جناب قاای 

درصد شرکت های دانش    90حدود    هبا اشاره به این موضوع ک  تهران  گ اری و اشتغال استانداریسرمایهدفتر هماهنگی امور    مدیرکل محترم

 ، اظهار داشتند: بنیان در نواحی مسکونی و یا نواحی غیر از فناوری، صنعتی مستقر شده اند 

شرکت شرایها    این  قراردارنددر  نامناسبی  کاربری  وضعیت  و  به  ط  دارند    ویژه ،  فعالیت  تولید  حوزه  در  که  این    3حدود  فقط  آنهایی   درصد 

بنابراین می توان گفت بخش ومده ای از این شرکت ها در مناطق مسکونی مستقر .  ای صنعتی مشغول به تولید هستنده   در شهرکشرکت ها  

 نند مورد بررسی قرار گیرد.ها دریافت می ک  هستند، ل ا باید نحوه محاسبه خدمات زیرساختی که این شرکت

 افزودند: های دانش بنیان،  از قوانین مربوط به شرکتسازمانها در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع ودم اطالع ایشان 
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به ونوان   که؛بطوری  می باشند. قوانین بی اطالع  بسیاری از  از  نیز  سویه و شرکت های دانش بنیان    2ودم اطالع از قوانین امریست به صورت کامالً  

دارا بودن چک برگشتی اطالوی از اقداماتی که می توانند    صورتحتی در    .اطالع هستندبی    18تبصره  بسیاری از این شرکت ها از وجود  مثال  

 خدمات پشتیبان  باید گفت؛    و   این شرکت ها برای رفع بسیاری از مشکالتشان می توانند به ستاد تسهیل مراجعه نمایندالبته  انجام دهند، ندارند.  

 شرکت های دانش بنیان در حوزه معاونت ولمی و فناوری ضعیف ومل شده است. 

نکته بعد در خصوص مباحث کاربری است، زیرا که هم افزایی مناسبی بین پارک ها صورت نگرفته و خوشه فناوری مناسبی در تهران وجود ندارد  

ستاد اقتصاد دانش بنیان در استانداری استان تشکیل شود، زیرا مجوزهایش  کارگروه  این است که که این خود نووی بی نظمی است پیشنهاد ما 

 را نیز معاونت ولمی فراهم می کند.  را وزارت ولوم می دهد و تسهیالت و حمایت ها 

های ذیربط ارتباط مستقیمی برقرار نمی توانند با مدیرکل و رئیس دستگاه    شرکت های دانش بنیان این است که  مشکالتیکی از    از سوی دیگر؛

در شورای اداری مطرح شود و مدیران کل محترم زمانی را به طور مثال یک ساوت در    کنند، ل ا اگر موضووات مربوط به شرکت های م کور

 .شودمی  این شرکت ها برطرا  یلاز مسا بسیاریاختصاص دهند،  برسی مشکالت این شرکت ها هفته به 

رسیدگی به مشکالت و کمک به بهبود فضای  تشکیل ستاد اقتصاد دانش بنیان در استانداری برای  یادآور می شوم که، به صورت مکرردر خاتمه 

 بود.   گامی مؤثر و راهگشا خواهد ها وکار این شرکتکسب

 :مهرشاد جواهردشتی

ها مبنی بر استفاده از ظرفیت اشاره به درخواست با    بنیان معاونت ولمی و فناوری ریاست جمهوریدانشاقتصاد  دفتر هماهنگی  محترم  معاون  

   :اظهار داشتند ی اتاق هاتشکل

ی جمهور معاونت ولمی و فناوری ریاست  تا مورد بررسی واقع شوند.   را به این معاونت معرفی کندخود  های تخصصی  تواند تشکلاتاق بازرگانی می

اصالحی خود  پیشنهادات   درخواست می شود  اتاقل ا از  ،  بنیان تعیین شده استدانشهای قانون جهش تولید  نامهبه ونوان دبیرخانه تدوین آیین

البته کاستی هایی هم وجود دارد که مورد قبول است و هرگونه پیشنهادی در این خصوص در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت،    ، نمایدارائه  را  

فاش شده است، اوالم شود  اطالواتی    می باشد، درخواست می شود که اگردر خصوص ارائه مدارکشان  شرکت های دانش بنیان  دیگر نگرانی  نکته  

  .حفظ محرمانگی اطالوات دریافتی استتوجه دارد  به آنیکی از مهمترین مواردی که معاونت ولمی و فناوری  زیرا مورد بررسی قرار گیرد که

  :بیان داشتند  ،نظر مبنی بر ضعیف بودن خدمات پشتیبانی معاونت ولمی و فناوری ریاست جمهوری  رد اظهارایشان در ادامه سخنان خود با  

، ل ا اگر در شرکت های دانش بنیان، رابط دانش بنیانی  باید رابط تخصصی داشته باشندپشتیبانی  ت خدمات  بنیان برای دریاف دانشهای  شرکت

به تبع از این اطالع رسانی ها هم نمی توانند استفاده کنند، که خود مشکالتی را اوم از ضعف در  به ونوان یک پست سازمانی تعریف نشود،  

   وملکرد در بردارد.

بنابراین ما باید ساز و کار حمایتی  چه از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند اما توان نوآورانه باالیی دارند.    بنیان کوچک اگردانشهای  شرکت

از این رو با  شرکت های دانش بنیان بشتابند،  یاریتدوین کنیم که شرکت های بزرگ و پیشرو به ونوان تکمیل کننده زنجیره تأمین و تولید به 

طرح های مشترک بزرگی تعریف کرد و اتاق بازرگانی می تواند در زمینه به ن  امی تول این شرکت ها با شرکت های قدیمی و قدرتمندتر  اتصا

 همرسانی این شرکتها نقش آفرینی کند، که در این صورت مسئله کوچک بودن شرکت های دانش بنیان نیز حل خواهد شد. 

 : اعظم رضاییسرکار خانم 

 ند: توضیح داد چنین بنیاندانشهای در مورد مشکالت صدور کارت بازرگانی برای شرکت تهران توسعه وضویت اتاق محترم معاون

ها به  کنند و صاحبان این شرکتشوند یا یک میز را در این مراکز اجاره میمیهای فناوری مستقر  ها معموالً در یک اتاق در پارکاین شرکت 

نبودن واحد خود برای دریافت کارت بازرگانی دچار مشکل بودند؛ چرا که سامانه جامع تجارت از آنها کد رهگیری مطالبه دلیل اداری و تجاری  

سامانه جامع تجارت   نامه کتاب مقررات صادرات و واردات، موقعیت اداری ذکر شده و نه کاربری اداری.کند. این در حالی است که در آیین می

برد. او توضیح میبرگ نیز حدود شش ماه زمان  پ یرد و دریافت سند تکنیز در فرایند صدور یا تمدید کارت بازرگانی نمی  دار راحتی سند منگوله

داد که بر اساس آنچه توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تعیین شده، یکی از شرایط دریافت کارت بازرگانی این است که شرکت در 

یا تجاری مستقر باشد. همچنین به موجب یکی از شرایط تعیین شده برای دریافت کارت بازرگانی، مبنی بر در اختیار   واحدهایی با کاربری اداری
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داشتن سند تک برگ، حتی بسیاری از بازاریان قدیمی که واحدهای کسبشان معموال فاقد سند است، برای دریافت کارت بازرگانی با چالش  

 مواجه شدند

قانون جهش   در  محل استقرارمسئله    تهران، رئیس محترم مرکز نوآوری و تحول دیجیتال  معاون توسعه وضویت اتاق   صحبت های  با اشاره به

 به درستی تدوین شود این مشکل مرتفع خواهد شد.  مرتبط با آن اگر آیین نامه و تولید شرکت های دانش بنیان درج شده است 

   :ندافزود در ادامه بیانات خود  هران محترم تاستاندار

بنیان دانشهای  بنیان در موقعیت مسکونی را پ یرفته، باید مساله صدور کارت بازرگانی برای شرکتدانشهای  زمانی که شهرداری استقرار شرکت

 مستقر در این مناطق حل شود.

یری نوشته و به دولت ارسال شده و در نوبت است که با جناب  : آیین نامه اصالحی در خصوص مشکالت کد رهگبیان داشتندهمچنین در ادامه  

در خصوص  م اکره خواهم کرد. همچنین  این امر  تسریع    جهت  و جناب آقای بهادرانی دبیر دولت  معاون اول محترم رئیس جمهور  آقای مخبر

 بیان داشتند: سامانه   با تائید موضوع و تاکید بر اصالحبحث کاربری ملکی شرکت های دانش بنیان 

که پس از پیگیری های الزم نتیجه را به اطالع   قرارندارد و دستور وزیر محترم را می طلبد.سازمان توسعه تجارت  اصالح سامانه تحت اختیارات  

 ریاست اتاق خواهم رساند. 

 : محسن ابادیجناب قاای  

اینکه بانکهای وامل در قبال شرکت ها اوم از شرکت های دانش بنیان، مجری دستورات ا  با بیان  هشورای هماهنگی بانکنماینده محترم دبیر    

 بانک مرکزی هستند، بیان داشتند:

بانک های وامل به این خاطر که کارمزد محور هستند به نووی تنها وامل این تخصیص به حساب می آیند و دخل و تصرفی در تخصیص ارز  

 نامه بانک ملی به جهت خدمت رسانی    ؛در بحث ضمانت  تفاوت نرخ ارز با بازار آزاد است.شد ماوال  قبالً ونواندرصد ضمانتی هم که    35  .ندارند

دو شعبه »ملی پالس باهنر« و »فخر  به شرکت های دانش بنیان خدمات ویژه ای در نظر گرفته شده که ضمانت نامه ها را تقلیل داده در نهایت 

 تخصیص داده شده است بنیان دانشهای تهران برای انجام صفر تا صد امور بانکی شرکت رازی« در

 : جناب قاای اسماعیل زاده

 پیش تر توسط تشکل های دانش بنیان مطرح شد، گفتند: مورد معافیت هایی که در  سرپرست محترم اداره کل وصول حق بیمه

ونوان معافیت حق بیمه ذکر نشده است، حق بیمه حق الناس است و با آن مالیاتی که دولت در  در قوانین تامین اجتماوی هیچگونه ماده ای با  

گفت هر جا که این معافیت    توان  قالب بیت المال دریافت می کند تفاوت دارد و بسته به درخواست خود شخص این حق گرفته می شود و می

سیاست های ابالغیه   4معموالً نمی پ یرد. ضمن اینکه مبحث معافیت ها با بند    انجام شود باید جای دیگری آن حق بیمه تعیین شود که دولت

د باید  نمقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماوی مغایرت دارد. بنابراین اگر معاونت ریاست جمهوری اسالمی بخواهد ساز و کاری را در نظر گیر

 .شوداز آنجا بررسی 

برای سازمان کافی بوده و صرفاً ارائه اجاره   هرگونه مدرکی که سبب شناخت کافی از کارفرما شود ارائه ،تخصیص کدکارگاهی به کارفرما  در مورد

 نامه معتبر مد نظر نمی باشد. 

مراجعه بازرس    سرپرست محترم اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماوی از شرکت های دانش بنیان درخواست کردند که در زمان

براینکه شخص در آن مجمووه مشغول به کار است  دلیلی کارمندی حضور فیزیکی نداشت مجمووه اسناد مالی و مدارکی را دالاگر به هر  ؛بیمه

ارائه کنند، زی  ارائه مدارک مالی و مستندات هم مورد قبول آنها را که بازرسان فقط به حضور اشخاص  را به بازرسان بیمه    اکتفا نمی کنند و 

 .  می باشد

 : محسن مقدسجناب قاای  

از پرونده های حقوقی شرکت های دانش بنیان در برنامه ریزی و فناوری اطالوات دادگستری کل استان تهران    معاون محترم ارائه آماری  با 

 دادگستری، اظهار داشتند:
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در دادگستری رونده حقوقی  پ دارای  شرکت    710تقریباً تعداد  ه است،  معاونت ولمی و فناوری اوالم شدکه توسط  ش بنیان  شرکت دان  3600از  

باشند  رو،  می  این  تهران    از  استان  کل  دادگستری  جدید،  قانون  تصویب  در  بنیان  دانش  های  شرکت  از  حمایت  بر بلحاظ  مبنی   تصمیمی 

اتخاذ نمود. تخصیص سه شعبهتخصیص شعب ویژه ای برای رسیدگی به مشکالت حقوقی    که به دواوی  142و    141،  140  این شرکت ها 

که در هفته های آینده افتتاح خواهند شد و هدا از این اقدام، رسیدگی به دواوی این حوزه توسط قضات  ،  شرکت های دانش بنیان می پردازد

 تخصصی است.

   مشروح مذاکرات استاندار محترم و رئیس شورای گفت و گوی استان در رابطه با دستور جلسه:
 :منصوریمهندس  جناب قاای  

 ، بیان داشتند: توسط دولت  بخش خدمات نادیده گرفتن در تأیید استاندار محترم استان

تولید، صنعت و کشاورزی توجه حوزه  در    به دلیل ملموس بودن جنس خدمات اما    تشکیل می دهد، درصد اقتصاد استان را خدمات    70با اینکه  

تر است، زیرا که بیشتر حالت رگوالتوری، تصویر گری، تقنینی و  دشواردمات  کار در حوزه خ دولت به این بخش بیشتر است. باید توجه داشت که 

 نرم افزاری دارند.

ظرفیتی که برای کاالهای  در کنار    ستاد تسهیل و تمامی ستادهای مشابه، فرمودند:استان با اشاره به تشکیل  گفت و گوی  رئیس محترم شورای  

  استاندار محترم مختلف در نظر گرفته می شود، بخش خدمات نیز لحاظ شود به این صورت که قید خدمات حتماً باید در کنار قید کاال ذکر شود.  

حضور  کید کردند که  ، تأ سازی استانوگوی استان تهران مبنی بر حضور بخش خصوصی در مراجع تصمیمگفتمقام دبیر شورای  درخواست قائم  به

تواند  میتهران  بازرگانی  کند. از این رو اتاق  خصوصی در جلسات استانداری ضروری است و این حضور به پختگی تصمیمات کمک مینماینده بخش

 . نمایدها و ارکان اقتصادی استانداری معرفی نمایندگانی را برای حضور در کارگروه

 اخت کافی نسبت به حوزه خدمات، بیان داشتند:استاندار محترم استان درخصوص ودم شن

ان ما به اصل موضوع واقف هستیم و دغدغه آن را هم داریم، اما زمانی که وارد حوزه خدمات می شویم در واقع به زمینی ورود می کنیم که خودم

باید  انجام شود و منظور از خدمات دقیقاً چیست،    هم شناخت کافی از آن نداریم، اینکه باید بدانیم دقیقاً چه تدبیر و اقداماتی باید برای کمک

از این رو الزم است شفاا سازی در این مورد صورت پ یرد، ل ا امیدواریم با یاری   یاری رسانی کنیم.  تر  دقیقاشرافمان بیشتر شود تا بتوانیم  

 دبیر محترم خانه صنعت و معدن استان این مهم انجام شود.

 :  فرمودند ، گیردآنچه به بخش تولید کاال صورت میبا یالت به بخش خدمات مشابه با تاکید بر ارائه تسه ایشان

ها در  رسیدگی به مشکالت این شرکت  جهت  "بنیاندانشکارگروه ااتصاد  "الزم است ستادی تحت ونوان    ارائه شده،  بر اساس پیشنهادات

 اوم از رئیس محترم گمرک، نماینده    هابنیاندانشامور    متولی   استان تهران تشکیل شود و نخستین جلسه این کارگروه هم با حضور مسئوالن ملی 

  خواهدشد. ضمناًتشکیل  ته آینده  هف  2یا    1تا    ذیربطنمایندگان  یا  و    با حضور وزیر محترم صمتبانک مرکزی، وزارت صمت و در صورت نیاز  

با مالحظه این  دنل ارائه کنئبنیان به همراه راهکار رفع این مسادانشهای مشکالت شرکت مهمترین نیز بسته دقیقی از مرکز نوآوری اتاق تهران

ریاست محترم اتاق تهران به تشخیص ه ضمن اینکه الزم است در این کارگرو  در اختیار استانداری قراردهد.قبل از جلسه  نکته که پیچیده نباشد 

 بنیان نیز معرفی گردند.  نفر از نمایندگان شرکت های دانش 5تا  3

از همین امروز   از رئیس محترم سازمان صمت استان درخواست می شودبخشی از مسائل در دستگاه ها برمی گردد به حوزه ثبت سفارش که  

 درخصوص تخصیص   .مسیر آن در حال طی شدن است  شد  ونوان  د پیگیری که پیش تردر خصوص مسئله کد رهگیری و ک  .پیگیر آن باشند

نمودند؛    ، کدکارگاهی اشاره  بیمه  اداره کل وصول حق  مقرر در سازمان  همانطور که سرپرست محترم  ل ا  مرتفع خواهدشد.  و  بررسی   درحال 

 موارد به ایشان ارجاع تا مورد بررسی قرار گیرد.   می شود،

 رئیس محترم شورای گفت و گوی استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به ساده بودن راه حل برخی از مسائل بیان داشتند: 

به معنای مالک    قراردادهایرا خیلی از این  صورت مبنا لحاظ کنند، زمسئولین ذیربط به  قرارداد پارک ها و یا مراکز رشد را    ؛به ونوان مثال اینکه

نیست و اگر یک شرکت دانش بنیان با پارک و یا مراکز رشد جهت استقرار قرار دادی داشت، قرارداد   باشند،کد رهگیری    باید دارای  و مستأجر که

 . اجاره به منزله سند استقرار تلقی شود تا مشکلشان حل شود
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 : ندشاره به اینکه مجوز ایجاد شهرک صنعتی مالرد نیز صادر شده است، توضیح دادهمچنین با ااستاندار محترم استان 

سوله در منطقه خاوران موجود    50بنیان اختصاص پیدا کند. همچنین  دانشهای  قرار است به شرکت   شهرک صنعتی مالرددرصد    80الی    70

 .برداری کنندتوانند از این ظرفیت برای استقرار بهرهبنیان میدانشهای است که شرکت

 ایشان در انتهای بیانات خود اظهار داشتند:

حمل و نقل، آلودگی هوا، ترافیک  به روز رسانی و در حوزه    اطالوات خود را در تمامی ابعاد مگی  باید هباتوجه به افزایش سروت تغییرات در دنیا، 

همچنین ایجاد شعب حقوقی تخصصی در رفع    گام برداریم. ، در رفع مسائل کالن استان  و ... با تولید نرم افزار و ارائه راه حل در حوزه خدمات

   بسیار کمک کننده باشد.ل حقوقی شرکت های دانش بنیان می تواند یمسا

 جناب قاای مهندس خوانساری:

جلسه  در   استانرئیس  انتهای  گوی  و  شورای گفت  دبیر  و  تهران  بازرگانی  اتاق  بندی    محترم  جمع  به  توجه  محترم  با   در خصوص  استاندار 

 ، اظهارداشتند:مقام معظم رهبری اتراه اندازی ستاد دانش بنیان و فرمایش

همچنین   .حتماً موفق خواهیم شد دهیم که خوشبختانه با پیگیری های استاندار محترم    بتوانیم در استان تهران اقدامی اساسی انجامامید است  

منصوری مهندس  روز آینده مراتب خدمت جناب آقای    3تا    2که انشااهلل طی    گرفته استی انجام  اتهران اقدامات ویژهاتاق    وریتوسط مرکز نوآ

 شد.   ارائه خواهد 

 (: 4دستور جلسه )

مصوبات   4و   2ارائه گزارش درخصوص اادامات صورت گرفته توس  رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون بندهای  

  :هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران

   این بند از دستور جلسه به جلسه قتی شورای گفت و گوی استان موکو  گردید.

 خارج از دستور:  

 کسری برق در استان تهران و ارائه جدو  اطعی برق: 
 :منصوریمهندس  جناب قاای  

 : ندیت بخش خصوصی را از میان بردارد« افزودلبا بیان اینکه »تالش دولت این است که موانع موجود در برابر فعا محترم استان تهراناستاندار  

ما  ا  زیرا محدودیت های ویژه ای وجود دارد  داشت ، اجرایی و مالیتوان از دولت انتظار معجزه در امور اجرایی یا تحول در امور تقنینیقاودتاً نمی 

نجام است  گ اری در استان تهران در حال ااکنون اقدامات مهمی در بعد سرمایه دولت نهایت تالش خود را برای پیشبرد امور به کار گرفته است.

 کننده باشد. تواند در این مسیر کمکمینیز  بازرگانی تهران کنم و اتاقکه شخصاً آن را پیگیری می

خانه ها، توسعه شبکه فاضالب و تصفیه : یکی از این پروژهادامه دادندو    ندهای در دست اجرا در تهران اشاره کردسپس به بخشی از پروژهایشان  

های  گ ار اختصاص داد. یکی دیگر از زمینه توان تسهیالتی را هم والوه بر ج ب سرمایهاتی است. در مورد این پروژه، میاست که برای استان ما حی

 توان برای آن متصور بود.میونقل و به ویژه توسعه مترو غرب تهران است که بازدهی باالیی را نیز های حمل گ اری، پروژهنیازمند سرمایه

 :  افزودند و  ندتوسعه شبکه تولید برق با اولویت تجدیدپ یرها را به ونوان پروژه بعدی مورد اشاره قرار داد شورای استان،رئیس محترم 

نیروگاه این  استان  ایجاد  نیاز  باشدها هم  توجیه   می  اقتصادی  لحاظ  به  نیز  و هم  اساس، دولت  این  بر  است.  قالب  میپ یر  در  را  منابعی  تواند 

 ها اختصاص دهد. گ اری مستقیم به این پروژهسرمایهانس و تسهیالت، فاین

 :  فرمودند به وضعیت تولید و مصرا برق در پایتخت اشاره و  خود  بخش دیگری از سخنانایشان در 

یص داده  هزار مگاوات برق به استان تهران تخص 9هزار مگاوات است، در حالی که مرکز دیسپچینگ ملی  12میزان مصرا برق در استان تهران 

سال گ شته    10که طی    ، زیراجویی جدی صورت گیردهزار مگاواتی دارد. این بدان معناست که باید صرفه  3استان تهران کسری برق    و ومالً

 است. افزایش و در مقابل مصرا نیز رو به  متأسفانه این اقدام صورت نگرفتهشد که  میهای جدیدی احداث باید نیروگاه

 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 صورتجلسه و مصوبات  هشتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                     03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   11

 

تعداد 
سه

دستور جل
 مصوووبات اسوووتانی 

 عنوووان دستووور جلسه

ت 
صوبا

تعداد م
 

 تصمیم/ تووووصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

1 
گفت شورای  وملکرد  گوی  و    گزارش 

دولت و بخش خصوصی استان تهران در 

  1400سال 

   مصوبه ندارد -

2 

طرح موضوع ودم اتخاذ هرگونه تصمیم 

بخش خصوصی و فعاالن این گیری برای  

حوزه بدون مشورت و حضور نمایندگان  

این بخش در دستگاههای دولتی استان 

مواد   )اجرای  بهبود   3و    2تهران  قانون 

   محیط کسب و کار(

1 

در  تهران  اتاق  نمایندگان  گردید  مقرر 

برای   گیری  تصمیم  جلسات  و  کارگروها 

فعاالن حوزه اقتصادی در استانداری و سایر  

 ادارات دولتی دووت گردند. 

 ،استانداری

 و  کلیه سازمان ها و 

 اتاق بازرگانی تهران

25/03/1401 

3 

بهبود  جهت  پیشنهادی  نظرات  طرح 

دانش   های  شرکت  کار  و  کسب  فضای 

 بنیان

2 

های   شرکت  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 

دانش   اقتصاد  بنیان»ستاد  با  دانش  بنیان« 

هماهنگی   معاونت  اقتصادی  محوریت  امور 

برگزاری   نسبت  و  تشکیل  تهران  استانداری 

بط و  یرذجلسات منظم و حضور دستگاههای  

تهران   اتاق  نماینده  در جهت رفع همچنین 

های   شرکت  سوی  از  شده  اوالم  مشکالت 

   ل کر، اقدام نمایند.فوق ا

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری 

 دستگاه های ذیربط

 انجمن های ذیربط 

مرکز نوآوری و 

تحول دیجیتال اتاق  

 بازرگانی تهران

01/04/1401 

3 

مقرر گردید مصوبه واگ اری زمین در شهرک 

کارگاههای   همچنین  و  مالرد  صنعتی  های 

موجود در جاده خاوران به شرکت های دانش  

و تسهیالت مورد   بنیان اطالع رسانی گردد 

از طرا نظر برای استقرار شرکت های م کور  

 . دستگاههای ذیربط صورت پ یرد

 استانداری 

شرکت شهرک های  

 صنعتی

 انی تهراناتاق بازرگ

01/04/1401 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 صورتجلسه و مصوبات  هشتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                     03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   12

 

سه 
تعداد دستور جل

 

 مصوووبات اسوووتانی

 عنوووان دستووور جلسه

ت 
صوبا

تعداد م
 

 تصمیم/ تووووصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

3 

بهبود  جهت  پیشنهادی  نظرات  طرح 

دانش   های  شرکت  کار  و  کسب  فضای 

 بنیان

4 

کلیه دستگاهها موظف به همکاری با شرکت  

مواهای   رفع  جهت  در  بنیان  و ردانش  د 

مشکالت اوالم شده از طرا آنها می باشند  

و چنانچه نیاز به مصوبه شورا می باشد مراتب  

از طریق کارگروه تسهیل شرکت های دانش  

بنیان اوالم تا تصمیمات الزم در جهت رفع 

 مشکالت صورت پ یرد

ونت هماهنگی  امع

امور اقتصادی و کلیه  

 دستگاههای دولتی و 

 انجمن های ذیربط 

15/04/1401 

5 

در مورد تخصیص کد گارگاهی    گردیدمقرر  

برای شرکت های دانش بنیان که در پارکها  

و مناطق مسکونی مشغول به فعالیت هستند   

وصول  اداره کل  محترم  طریق سرپرست  از 

حق بیمه سازمان تأمین اجتماوی تا حصول 

 نتیجه پیگیری شود 

سرپرست محترم  

اداره کل وصول حق 

بیمه سازمان تأمین  

 اجتماوی

01/04/1401 

6 

مقررشد مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق  

مهمترین  از  دقیقی  بسته  تهران  بازرگانی 

مشکالت شرکت های دانش بنیان به همراه 

راهکار رفع این مشکالت با مالحظه این نکته  

تشکیل  از  قبل  نباشد،  پیچیدگی  دارای  که 

اختیار   در  بنیان  دانش  اقتصاد  کارگروه 

 قراردهند.استانداری 

مرکز نوآوری و 

تحول دیجیتال اتاق  

 بازرگانی تهران

25/03/1401 

7 

احصاء  به  نسبت  تاکنون  اینکه  به  توجه  با 

شکل   به  خدماتی  های  شرکت  وظایف 

تفضیلی اقدام کاملی صورت نپ یرفته، خانه 

نسبت به این   ،معدن استان تهران  و  صنعت

اقدام  وابسته  های  سازمان  همکاری  با  مهم 

 نماید 

خانه صنعت، معدن  

و تجارت استان 

 تهران 

 

25/04/1401 
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سه 
تعداد دستور جل

 

 مصوووبات اسوووتانی

 عنوووان دستووور جلسه

ت 
صوبا

تعداد م
 

 تصمیم/ تووووصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

3 

نظرات   بهبود طرح  جهت  پیشنهادی 

دانش   های  شرکت  کار  و  کسب  فضای 

 بنیان

8 

باتوجه به م اکره رئیس و دبیر شورای استان  

استقرار  محل  کاربری  پ یرفتن  درخصوص 

شرکت های دانش بنیان در مکان مسکونی 

الزم  پیگیری  و  بررسی  شهرداری،  سوی  از 

صورت   مرتبط  های  سامانه  اصالح  جهت 

 پ یرد. 

صنعت،  سازمان 

 معدن و تجارت

 استان تهران 

 

9 

از آنجا که بسیاری از مشکالت شرکت های  

سفارش  ثبت  حوزه  به  مربوط  بنیان   دانش 

می باشد، مقرر گردید رئیس محترم سازمان  

تا   تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

حصول نتیجه و رفع مشکالت پیگیری های 

 الزم را انجام دهند. 

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت 

 استان تهران 

01/05/1401 

10 

مقرر شد، شرکت های دانش بنیان مسائل و  

مشکالتی که نیاز به توجه مستقیم استاندار  

محترم و معاونین و مسئولین ذیربط را داشته  

باشند، جمع آوری و به استانداری منعکس  

 نمایند. 

 استانداری 

مرکز نوآوری و 

تحول دیجیتال اتاق  

 بازرگانی تهران

20/04/1401 

4 

ارائه گزارش درخصوص اقدامات صورت  

گرفته توسط رئیس محترم سازمان جهاد  

  4و  2کشاورزی استان پیرامون بندهای  

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای 

 گفتگوی استان تهران 

11 
این بند از دستور جلسه به جلسه آتی شورای 

 . موکول گردید استان گفت و گوی 

دبیرخانه شورای  

گفت و گوی استان  

 تهران 

جلسه آینده 

 شورا 

5 

 :خارج از دستور جلسه

کسری برق در استان تهران و ارائه 

 جدول قطعی برق

 

12 

تابستان   در  برق  قطعی  به   1401برنامه 

شهرکهای صنعتی اوالم  شرکتها و همچنین  

گردد تا با همکاری واحدهای تولیدی بتوان 

قطعی برق را در زمان اوج مصرا مدیریت  

 نمود

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری تهران 

شرکت برق منطقه 

 ای تهران 

25/03/1401 
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ت
سه 
عداد دستور جل

 مصوووبات ملی و فراگیر  

تعداد  عنوووان دستووور جلسه
ت 
صوبا

م
 

 تصمیم/ تووووصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

3 

بهبود  جهت  پیشنهادی  نظرات  طرح 

دانش   های  شرکت  کار  و  کسب  فضای 

 بنیان

1 

با توجه به اهمیت موضوع ترخیص مواد اولیه  

بنیان گمرک   تولید محصوالت دانش  جهت 

جهت ایجاد کریدور سبز    ،جمهوری اسالمی

برای آن دسته از مواد اولیه ای که به تائید  

جمهوری  ریاست  فناوری  و  ولمی  معاونت 

به   برسد، را  نتیجه  و  صورت  الزم  بررسی 

 دبیرخانه شورا اوالم نمایند. 

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
25/04/1401 

2 

معاونت ولمی و فناوری  پیشنهاد می گردد،  

ارزیابی آن دسته از شرکت های  تسریع  برای  

دانش بنیان که نیاز به تخصص خاص دارد از  

اتاق جهت   های  پتانسیل موجود در تشکل 

 ارزیابی شرکتهای دانش بنیان استفاده نماید. 

معاونت ولمی و  

فناوری ریاست  

 جمهوری 

05/04/1401 

3 

مقرر گردید با توجه به تنظیم آیین نامه های  

توسط  بنیان  دانش  تولید  جهش  قانون 

جمهوری،  ریاست  فناوری  و  ولمی  معاونت 

مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی  

جلسات   در  فعال  حضور  بسته تهران ضمن 

نظرات   پیشنهادات  نهایی  های  و  شرکت 

 دانش بنیان را تهیه و ارائه نماید. 

ت ولمی و  معاون

فناوری ریاست  

جمهوری و مرکز 

نوآوری و تحول 

دیجیتال اتاق  

 بازرگانی تهران

01/04/1401 

 

 


