
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 تهران استان  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یشورانشست  هشتاد و هفتمین  جلسه و مصوباتتفرم صور

 (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:   1

 

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

 اتاق بازرگانی تهرانمحل نشست:   10:30ساعت خاتمه: 8ساعت شروع : 1401/04/07تاریخ جلسه :  87شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 در امور اقتصادی دولت  چه کمتر  هر  بر دخالت  کید  أت -1

 کیلومتر   120اصالح ضوابط استقرار در شعاع   -2

 صدور تمدید پروانه و وصول مالیات بر مبنای تراکنش واحدهای صنفی  -3

 
 دستور جلسه:  عنوان

و سخنان   -1 دولت  گوی  و  گفت  شورای  دبیر  و  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محترم   ریاست 

 بخش خصوصی استان

بندهای   -2 پیرامون  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در  گزارش  شورای   4و    2ارائه  جلسه  دومین  و  هشتاد   مصوبات 

 گفت و گو توسط رئیس محترم جهاد کشاورزی استان

مصوبه شماره    حطر -3 اجرای  پیرامون عدم  ایران  تجدیدپذیر  های  انرژی  انجمن  مورخ   ه  51709/ت31108مشکالت 

 بانک مرکزی هیأت دولت توسط    12/03/1394

طرح مشکالت موجود پیرامون عدم اخذ نظرات کارشناسی در تغییر حقوق ورودی و تعرفه های گمرکی در کتاب  -4

در بورس کاال توسط و مشکالت موجود در عرضه صددرصدی محصوالت    1401قانون و مقررات صادرات و واردات سال  

 ایران رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی  

ایجا -5 منظور  به  راهکار ارائه گزارش  به وجود آمده و  نام کوچه ها جهت فعاالن اقتصادی  د مشکالتی که در تعویض 

 پیشنهادی آن توسط مدیرعامل شرکت مهندسی ایستا 

طرح مشکالت انجمن شرکت های حمل و نقل سریع در خصوص اصول حاکم بر صدور پروانه کاروران پستی غیر دولتی  -6

ی کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت های فعال در این حوزه  با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی

گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران( توسط رئیس هیأت مدیره انجمن )پیرو جلسه شصت و نهم شورای  

 شرکت های حمل و نقل سریع 

 اظهار نظر اعضاء محترم شورای گفت و گو  -7

 خارج از دستور:عنوان  

 شورای استان نمایندگان تشکل های اتاق تعاون استان تهران به عنوان اعضای بخش خصوصیمعرفی دو نفر از   - 1
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 مشروح  مذاکرات

شورای    هفتمینهشتادو ر گفتجلسه  با حضور  تهران  استان  محترموگوی  فعاالن    یاست  و  دولتی  نهادهای  نمایندگان  از  و جمعی  تهران   اتاق 

هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی استان توسط سازمان جهاد   4و  2مصوبات  . در این جلسه به بررسی  گردیدبخش خصوصی برگزار  

تجدیدپذیر های  انرژی  انجمن  مشکالت  و  مسائل  کوچه  ،کشاورزی،  نامه  تغییر  نساجی،  صنایع  انجمن    انجمن  مشکالت  و  های  ها   شرکت 

 حمل و نقل سریع پرداخته شد. 

 پیش از دستور: 
 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری 

کید بر اینکه هر چه دولت کمتر در امور أ سخنانی با ت  و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طی   اتاق بازرگانی تهران  رئیس

 : کرد و گفتشود، به وضعیت صنعت طیور اشاره اقتصادی مداخله کند، نتایج بهتری حاصل می

درحالی وزارت جهاد  ،  گیرد اما تمام فرایند ورود مواد اولیه در اختیار دولت استدرصد تولید توسط بخش خصوصی صورت می  96  حوزهدر این  

اصرار به استفاده از   ، از طرفی دیگردارد  وجودکند که ضریب تبدیل نامناسب  کشاورزی، مرغداران را مجبور به تأمین مرغ اجداد از نژاد آرین می

 داری کشور هزینه ارزی زیادی برای این صنعت در برخواهد داشت.ر صنعت مرغ نژاد آرین د

های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی  ها از اسفند سال گذشته در اختیار یکی از شرکت: ورود نهادهبیان کرد خود در بخش دیگری از سخنان

ارز ترجیحی هم دریافت کرده از بخش   این شرکت،  است  قرار گرفته که بابت آن  در سامانه بازارگاه نیز، کوتاژ صوری صادر و پول آن را هم 

کشور   وصولخصوصی   بنادر  موجود  دام  خوراک  توجهی  قابل  مقادیر  مقطع،  همان  در  که  حالی  در  است.  نداده  تحویل  نهاده  اما   کرده 

 مین ارز بود. أ در انتظار ت

: کشور در زمان جنگ که گفت  ، ها به اقتصاد کشور وارد شدی، بزرگترین خسارت های گذشته به بهانه خودکفایهمچنین با بیان اینکه در سال

مین نیازها  أمین کند و از این پس هم قادر به تأ سایر کشورها نیز به پشتیبانی از حکومت بعث عراق درآمده بودند، توانست مایحتاج خود را ت

 خواهد بود.

 ، گفت:مرغ جزو تولیدکنندگان بزرگ در منطقه استبا اشاره به اینکه ایران در صنعت مرغ و تخم در ادامه

مرغ امکان واردات حتی یک کیلوگرم نهاده مورد نیاز خود را ندارند و با الزام دولت، باید به  در حال حاضر، واحدهای بزرگ و کوچک مرغ و تخم

 این سامانه معضل دیگری پیش پای آنان قرار داده است.طریق ده از مین نهاأ سراغ سامانه بازارگاه بروند و ت

مرغ اعالم کرده کمتر از قیمت تمام شده آن برای واحدهای تولیدی است. نتیجه این رویه تخم  گرماز سوی دیگر قیمتی که دولت برای هر کیلو

اند، این احتمال را صنایع این بخش که صادرکننده نیز بوده  و  دمرغ در آینده بروز خواهد کرآن است که مشکالت متعددی در بازار مرغ و تخم

 مرغ ایجاد شود. های آتی نیاز به واردات مرغ و تخمدانند که طی ماهجدی می

چندی پیش از سوی فائو مبنی بر قواعد و قوانین مربوط به ماندگاری سموم در محصوالت کشاورزی   که   به بخشنامه صادر شده   مهندس خوانساری

الن وزارت جهاد کشاورزی تاکنون ؤ: این دستورالعمل در حالی در اختیار کشورهای بازار هدف صادراتی قرار گرفته که مسکردغذایی، اشاره  و  

انتقال نداده است و بیم آن می الزامات آن را به بخش خصوصی  از مقاصد  مفاد و  ایران  رود که ماجرای برگشت بارهای محصوالت کشاورزی 

 ر دیگر تکرار شود.صادراتی، با

 و وصول مالیات بر مبنای تراکنش واحدهای صنفی پروانه  تمدید و صدور    کیلومتر   120اصالح ضوابط استقرار در شعاع  

 جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری 

قبلی توضیحاتی را ارائه و  معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به دهه صنعت در خصوص پیگیری های موضوعات  

 بیان داشتند:

)صدور و    هفته قبل جلسه ای با اتاق اصناف در خصوص تغییر وصول مالیات برگزار و تا حدودی نیاز واحدهای صنفی در بخش های مختلف 

 تمدید پروانه، وصول مالیات بر مبنای تراکنش( مرتفع گردیده است.  
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 :  نیز بیان کردندکیلومتر  120عاع در خصوص مصوبه اصالح ضوابط استقرار در ش

با این    امکان توسعه در داخل و خارج از شهرک های صنعتی را دارا هستند، همچنین  ،واحدهای تولیدی مشروط به رعایت قوانین زیست محیطی

خانه  واحدها  مشکالت  مصوبه تصفیه  خواهد    مانند  حدود  شدمرتفع  دیگر  مورد  استناد   4600.  به  که  صنعتی  های  شهرک  از  خارج   واحد 

هویدا شدند و  شناخته  بودند، خوشبختانه  نشده  شناخته  رسمیت  به  معدن  و  وقت صنعت  وزیر  العمل  صنعتی   ، دستور  های  معافیت شهرک 

دهای دانه بندی شن و ماسه و استثنا شدن آنها از شعاع شهرستان فیروزکوه نیز در این مصوبه ذکر و ابالغ شده است، همچنین اجازه فعالیت واح

 ، توسط ایشان مطرح گردید. لکه صنعتی که حمایت دولت را در پی دارد 38کیلومتر و از همه مهمتر ساماندهی  120

جایگاهی که استان تهران  بتوانیم به    ،مجموع مسئولیناستانداری به همراه  فرمودند امید است با همت    ضمن تبریک روز صنعت و معدن  در نهایت

 باید در حوزه های مختلف تولید قرار گیرد دسترسی پیدا کنیم. 

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای   4و    2ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته پیرامون بندهای     (:2جلسه )دستور  

 :گفت و گو توسط رئیس محترم جهاد کشاورزی استان

 سعید پازوکیجناب آقای مهندس  

به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون برخی بندهای مصوبات هشتاد و دومین  رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  

کشاورزی با  به چالش هایی که استان در بخش  ن)به پیوست( پرداختند و در ادامه  گوی دولت و بخش خصوصی استان تهراوجلسه شورای گفت 

 آن مواجه هست اشاره کردند: 

بخش کشاورزی به عنوان الگو  در  وجود سرمایه و تکنولوژی و بهره وری باالی تولید کنندگان  ،  با توجه به محدودیت اراضی و کمبود آب در استان

، شترمرغ، گلخانه و...که نقطه شروع  سنگین()اعم از سبک و در حوزه پرورش دام است یفرصتو می شود  محسوب و روش جدید در سطح کشور

 . خواهند شدآن تهران و سیر فعالیت ها در استان های دیگر توزیع 

 افزودند:  ، مانند بحث انتقال آب جنوب تهران به سردشت ورامین و کانال نوابضمن اشاره به چالش های قدیم استان در حوزه آب ایشان

  حترم جمهور در حال حل شدن است، از سوی دیگر ورود فاضالب انتهای شهر تهران به اراضی جلسات متعدد تحت نظر ریاست م  تشکیل  طی

از جمله   ،در نهایت به خطر افتادن بهداشت عمومی را در بردارد  کهو سرانه سال های گذشته خرابی خاک و کاهش بهره وری کشاورزی    کشاورزی

به   بیشتری  توجه  دولت  امیداریم  که  است  و  داش  آنموضوعاتی  آب  حوزه  در  توانند  می  که  گذارانی  سرمایه  با  گویی  و  گفت  و  باشد   ته 

جهاد  سازمان  ،  افزایش دهیموجود دارد    در دسترسکه  بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنند صورت گیرد تا بتوانیم بهره وری را از حداقل آبی  

 . نمایدکشاورزی نیز آمادگی خود را جهت حل مسائل موجود و رسیدن به نتایج مطلوب در این زمینه اعالم می 

 هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اینگونه ادامه دادند:  2در خصوص مصوبه 

  های مشترک بازرگانیتوان فنی و کارشناسی اتاق   ،ستفاده از ظرفیت دیپلماسی تقویت تولید و صادرات بخش کشاورزی استان و ا  با اشاره به لزوم

خصوص    است. وی در  انجام  در حال  های مشترک بازرگانیاین تعامل با اتاق   مرتبطمکاتبات  ،  هبود  نیز  که یکی از مصوبات جلسه هشتاد و دوم شورا

بازرگانی برای تحقق   اتاق با بخش خصوصی و  یتعامالت  ندتصریح کرد ان،گذاری خارجی در بخش کشاورزی استجذب و جلب سرمایه یراهکارها

 است.این هدف، در حال پیگیری 

 جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشتند: سخنان با اشاره بهمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران 

تولید نیز    آن موضوعاتی از قبیل تنظیم بازار، نظارت بر بازار    و اضافه بر  شدهحوزه تولید از محوریت    خروجموضوع زمین در بخش کشاورزی باعث  

ستقالل آن در حال پیگیری است، بدین صورت که بخشی  را در اولویت های سوم و چهارم قرار داده است، در خصوص زمین پیشنهاداتی جهت ا

.  کنند مسئولین در جهاد کشاورزی تمرکز خود را به مقوله تولید معطوف و   و اداره زمین نیز منفک گردد جدا از منابع طبیعی از جهاد کشاورزی 

چرا که    ،بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شودموضوع تأمین و دسترسی سریع تر به نهاده های مورد نیاز در بخش کشاورزی موضوع  

اما اکتفا شده به نامه ای که به اتاق بازرگانی ابالغ و مسیر درستی را وظیفه وزارت و جهاد کشاورزی اساساً توسعه، ارزان سازی و رقابت است،  

 خواهد شد. حل و بار جهاد کشاورزی سبک  بخشی از آن با مصوبه جدید دولت و با شکل گیری وزارت بازرگانی کهطی نکرده است، 
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 حوزه ها افزودند:  معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در خصوص تفاوت سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی با سایر

دانش فنی و ماشین آالت   کهبلزیرا زمین در صنعت محوریت نیست    سرمایه گذاری در این بخش با سایر حوزه ها از قبیل صنعت متفاوت است،

همچنین با توجه به مسأله آب و زمین  و    مسأله اصلی است. اما در حوزه کشاورزی جهت جلب سرمایه گذار باید با مشارکت سرمایه گذار خارجی 

 در کشور بتوانیم بخشی از نهاده های مورد نیازمان را تأمین کنیم. 

از همه مهمتر ظرفیت اتاق های مشترک و  ارجی کشور، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، رایزنی  از طرفی دیگر باید بتوانیم از ظرفیت های بخش خ 

کنیم  کشور این  استفاده  که  نامه،  یک  از  فراتر  و   نگاری  مباحث  برگزار  مشترک  های  اتاق  با  ای  دوره  جلساتی  و  ها  نشست  باید  و   است 

مین مالی و سرمایه گذار خارجی  أآشنا به قواعد ت  نماینده ایپیگیری موضوع    جهتنیز  ظرفیت هایمان را پرزنت کنیم، سازمان جهاد کشاورزی  

معرفی نماید، چرا که در غیر اینصورت ما همچنان شاهد بی ثباتی در بخش   را داراست با اتاق های مشترک  که در نهایت توانایی برقراری ارتباط

 .کشاورزی خواهیم بود

   در پایان سخنان خود بیان داشتند: معاون محترم استاندار تهران

رئیس محترم جهاد کشاورزی   است که  مسئولین  شایسته  تعیین جایگاه  با  را  و کار جدیدی  بازرگانی ساز  اتاق  و مشورت  با همفکری   استان 

مینه نقش آفرینی کند در  سازمان های ذیربط و حتی استانداری تهران و سازمان توسعه تجارت و همچنین هر مجموعه ای که می تواند در این ز

 جلسه آتی شورا ارائه دهد. 

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

 :گفته به سخنان معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشار رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان

به مشغله   توجه  نشود  وزارتبا  موقع رسیدگی  به  از مسائل  به خیلی  رود  انتظار می  باجهاد کشاورزی  منظم  ارتباط  لذا  ها  ،   ی مشترکاتاق 

 جمع آوری کرد.این اتاق ها اطالعات مورد نیاز را از طریق باشد همچنین می توان موانع کمک کننده بسیاری از مسائل و  می تواند در شناخت 

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در تائید سخنان معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اظهار داشتند: 

نکته ای وجود دارد که برخی از تصمیمات در سطح استانی و    ، خواهد داد  سازمان جهاد کشاورزی نکات را منعکس و پیگیری های الزم را انجام

برخی در سطح ملی می باشند، در خصوص تصمیمات استانی تا جایی که امکان داشته باشد مشکالت تولید کننده و صادر کننده را حل خواهیم 

 ایم.  کرد، همانطور که بسیاری از پرونده های حل نشده سالهای قبل را مرتفع کرده

 نجفی منش محمدرضا  ناب آقای مهندس  ج

 :  اظهار داشتند رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و نماینده اتاق تهران

 تهران اگر بتوان طرح هایی را جهت در اختیار قرار دادن سرمایه گذاران استان با توجه به استعداد آب های زیرزمینی جهت کشاورزی در جنوب 

 خواهد بود.ارائه کرد نتیجه بخش 

 داود طبرسا جناب آقای  

های مختلف از جمله کشاورزی گذاری مشخص در حوزهسرمایههای  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، با اشاره به اهمیت تدوین طرح

گذاری معرفی شده و آن ایجاد شهرک پرورش ماهیان زینتی است. آیا اولویت استان تهران در سرمایه، تنها یک فرصت  این حوزهدر    فرمودند: 

 پذیر است. گذاری توجیه های سرمایهگرو تهیه طرح  در گذاری در استان تهرانعرصه کشاورزی چنین طرحی است؟ توسعه سرمایه

 رضا طاهری جناب آقای دکتر محمود

در خصوص ابالغ نامه سازمان محترم جهاد کشاورزی تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و    وگوی استان تهرانگفتمقام دبیر شورای    قائم

ی خود  مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، آمادگ  دبیرخانه شورای گفت و گوی استان طی مکاتبه ای ضمن معرفی  :گفتکشاورزی استان  

 را جهت تشکیل نشست های مشترک و استفاده از استارتآپ ها اعالم نموده است.

ه   51709/ت31108مشکالت انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران پیرامون عدم اجرای مصوبه شماره    حطر  (:3دستور جلسه )

 هیأت دولت توسط بانک مرکزی   12/03/1394مورخ  
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 محمد امین زنگنهجناب آقای  

ند:  ها ارائه کردنیروگاهگزارشی از مشکالت عدم بازپرداخت اقساط تسهیالت صندوق توسعه ملی توسط های تجدیدپذیرانجمن انرژی  دبیر محترم

  )گزارش کامل به پیوست(

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی   75و    61طبق مواد  

. همچنین مقرر شده است که اعتبارات نمایدتولیدکنندگان غیردولتی برق منابع تجدیدپذیر اقدام    ازنسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی  

های  ها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکترد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون، حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهمو

  های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی جوییدولتی با ایجاد تعهد از محل تسهیالت داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه 

مگاوات ظرفیت   602معادل    1400ت نیرو این قرارداد را منعقد اما دولت بودجه آن را لحاظ نکرده است. چنانکه برای مثال در سال  وزار،  دگرد

میلیارد تومان به این ظرفیت   500نظر گرفته اما تنها یک هزار و    هزار میلیارد تومان برای آن بودجه در  6تجمیعی تعریف شده که وزارت نیرو  

این بودجه اختصاص نیافته و    1400تا    1396های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه یعنی از سال  ه شده است. ضمن آنکه در سالاختصاص داد

 که تا به امروز تخصیص نیافته است. میلیارد تومان ردیف بودجه برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته  2500مجلس  1400در سال 

جمهوری نیز دو بار برای اجرایی شدن این  یاست محترم  صورت گرفته و حتی ر  مکاتبه  150ن بیش از  تاکنو  ند: اشاره کرد  ایشان به این نکته

کند که وزارت نفت باید این بودجه را بپردازد در حال حاضر سازمان برنامه ادعا میو    ای حاصل نشده استاما نتیجه   اند   کرده   نگاری مصوبات نامه

 سازمان برنامه مجوز ندهد، آن را اجرایی نخواهد کرد.  کند که تامیو وزارت نفت نیز اعالم 

میلیون دالر است    11.2جویی شده از تولید دو نیروگاه خورشیدی که دارای وام صندوق توسعه هستند، حدود  : ارز صرفه در ادامه اظهار داشتند

حالی است که اگر پرداخت مطالبات در موعد قراردادی  این در  ،  میلیون دالر برآورد شده  11و مجموع اقساط سررسید شده این دو نیروگاه نیز  

قانون بودجه   15اجرایی شدن بند ی تبصره  در خاتمه دبیر محترم انجمن،شد. گرفت، تمامی اقساط صندوق توسعه ملی پرداخت میصورت می

پرداخت تعهدات وز، پیش1400قانون بودجه    14جدول تبصره    8و ردیف    1400 برای  قانون بودجه  بینی منابع کافی  نیرو در   و   1402ارت 

 . ندجاری را خواستار شدغیر های گیرنده تسهیالت از لیست خارج شدن شرکت

 جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری 

های  گذاری سرمایهبا بیان اینکه عدم اجرای این قانون در شرایط کمبود برق و نیاز به  معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران  

مدیرکل    با هماهنگی   های تجدیدپذیرانجمن انرژی   ه نمایند  کاملی از گردش کار توسط  گزارشنمودند،  ، درخواست  جای تاسف دارد  بسی   جدید

اگر نیاز باشد جلسه دیگری جهت   برسد،امضای استاندار محترم    و بهتنظیم  ،  تهران  گذاری و اشتغال استانداریسرمایهدفتر هماهنگی امور    محترم

له به سرعت أ این مس  الزم استد، زیرا  یدعوت به عمل آنیز  و از مسئولین محترم وزارت نفت و سازمان برنامه    گردد  برگزار  موضوعرسیدگی به این  

جتماعی تحلیل رفته قابل جبران  گذاری در حوزه برق نخواهد داشت و این سرمایه اکسی رغبت به سرمایهدیگر ، در غیر این صورت گردد مرتفع

 نخواهد بود. 

 حسین محمدنژاد   جناب آقای 

 نیز فرمودند: ت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران أ هیمحترم عضو 

هاله  أ مس کوچک  انرژی   مقیاس  تولیدکنندگان  متفاوتبا  تجدیدپذیر  بزرگتر    های  گفت  توان  می  بود  و  مقرر  که  چرا  برق    90است.  درصد 

  5از    بعد  و  جهش ارزیپس از  ها به نرخ تضمینی خریداری شود. اما  برداری این نیروگاهسال نخست بهره  5تولیدکنندگان مقیاس کوچک در  

هایی که به هیچ وجه توجیه ماه از سال با نرخ  5در  ها  دهم کاهش یافته است. ضمن آنکه برق این نیروگاهسال، نرخ این خرید تضمینی به یک

ماه دیگر سال مجبور به تعطیلی و خاموشی هستند. جالب است که برای برق آنها مشتری هم    7شوند و آنها در  اقتصادی ندارند خریداری می

گذاران  سرمایهذاران در باغ سبز نشان داد اما اکنون با این  گ سرمایهوجود دارد ولی اجازه فروش برق و تعامل مستقیم با صنایع را ندارند. دولت به این  

 کند. خرد چنین برخورد می

مشکل دیگری که مقیاس کوچک ها با آن مواجه هستند، قادر نبودن نیروگاه ها به کسب درآمدی که بتوانند با آن بازپرداخت اقساط خود را 

اس کوچک قبل از جهش ارزی تمام اقساط خود را به موقع پرداخت می کردند، اما  انجام دهند، این در حالیست که شرکت های وابسته به مقی
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د انجام  اهیأت دولت از این پس بازپرداخت اقساط با نرخ بازار ثنا و یا آز 1394پس از جهش ارزی بانک مرکزی اعالم کرد علی رغم مصوبه سال 

در دسته سرمایه گذاران کالن واقع نمی شوند و معموالً کار خود را به عنوان   ها با توجه به اینکهکست که مقیاس کوچا می شود، این در صورتی

سال متمادی بدون هیچ هزینه جانبی فعالیت کنند باز هم قادر نخواهند بود به طور قطع تمامی   28مثال با فروش یک ملک شروع کرده اند اگر 

 اقساط خود را بازپرداخت کنند. 

 خوانساری:جناب آقای مهندس مسعود 

استان  گوی  و  گفت  شورای  دبیر  و  تهران  بازرگانی  اتاق  ماده    رئیس  خصوص  شماره    2در  ت    138918مصوبه  مورخ   ه  59028/ 

ماهه از میزان تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر بر حسب   3در مورد اینکه ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش  )پیوست(05/11/1400

  کیلووات، ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه جویی شده و مبلغ بدهی)ریال( به تفکیک هریک از سرمایه گذاران را تهیه و به سازمان ارائه دهد،

 .نمود حاضر در جلسه محترم معاون وزیر و رئیس سازمان ساتبا مشاورجانب  درخواست ارائه توضیحاتی از

 ی ئشهریار جالجناب آقای  

ابهامات پابرجا و شکل گرفته میان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را از  اظهار داشتند:  محترم معاون وزیر و رئیس سازمان ساتبا    مشاور

این مصوبه با موضوع ایجاد شرایط الزم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به  است.  ت دولت  أ هی  1394دالیل اصلی عدم اجرای مصوبه سال  

خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی  ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش  

 سیده بود. ت دولت به تصویب رأ شود، از سوی هیمنعقد می

خواهند کنندگان تسهیالت امکان بازپرداخت اقساط خود را نهای اخیر، دریافتبا جهش رخ داده در نرخ ارز طی سالند:  کید کردأ سپس ت  ایشان

 گردد.های تجدیدپذیر، تسهیالت ریالی پرداخت گذاران در حوزه انرژی از این رو، ساتبا این پیشنهاد را مطرح کرده است که به سرمایه داشت،

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

مجدد به ماده دو    زمان ساتبامحترم معاون وزیر و رئیس سا  مشاوردر ادامه سخنان   رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان

 : مصوبه فوق الذکر اشاره کرد

تجدیدپذیرها وابسته و جزئی    مدعی استزمانی که این مشکالت تا این حد به حیطه کاری سرمایه گذاران ضربه وارد می کند و وزارت نیرو هم  

با آن درگیر هستند،    96یک بار به صورت واضح و مشخص مسأله موجود که سرمایه گذاران از سال    حتیاز خانوده وزارت نیرو محسوب می شوند،  

لذا باید وزیر نیرو برای حل مشکالت تولیدکنندگان و رفع مسأله برق در هیأت دولت چانه زنی کند. در  در مجلس عنوان نشده که مرتفع گردد!  

گان برق در مقیاس کوچک و همچنین تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر مستندات خود را  این رابطه انجمن های ذیربط از جمله تولیدکنند

 جمهور مکاتبات مربوطه انجام پذیرد.  محترم به اتاق ارائه تا از سوی اتاق تهران برای حل مسائل مطروحه با رئیس

 سلیمانی  حشمت اهلل  جناب آقای 

 :اظهار داشتنداستان تهران در ادامه  سازمان مدیریت و برنامه ریزیمعاون محترم بودجه 

در خصوص مبحث    ؛ 1401( قانون بودجه سال  14« جدول تبصره )8و ردیف »  1400( قانون بودجه سال  15مطابق حکم بند »ی« تبصره )

این منبع قطعی    1400که به عقیده بنده در سال  ،  به تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره شده  هدفمندی یارانه ها

تصویب شده است، در ادامه افزودند: اگر در خصوص مسائل تجدیدپذیرها  اقدامی از ناحیه سازمان برنامه و بودجه تا به    1401نبوده و در سال  

اتبه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مک   لذا بایدامروز ارائه نشده به دلیل مورد تأیید نبودن گزارشات توسط وزارت نفت می باشد،  

 . صورت پذیردتهران به جهت ارائه نتایج در جلسات آتی 

 یزدی   مهیار  جناب آقای 

پذیر اظهار داشتند: مرجعی که باید به حل  دکارشناس ارزی بانک مرکزی استان در خصوص مسائل مطرح شده از جانب انجمن های انرژی تجدی 

این مشکل بپردازد بانک مرکزی نمی باشد و پیگیری های مکرر از بانک مرکزی فقط موجب به تأخیر افتادن و مرتفع نشدن مسائل خواهد شد  

 . استوع هیأت وزیران زیرا که بانک مرکزی نمی تواند خودسرانه نرخ باز پرداخت اقساط را تسعیر کند و مرجع اصلی طرح این موض
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 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

ضمن تأیید سخنان جناب آقای یزدی فرمودند حل این مشکل باید توسط دولت    رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان

 انجام شود، زیرا که ارتباط کامالً مستقیمی با دولت دارد. 

طرح مشکالت موجود پیرامون عدم اخذ نظرات کارشناسی در تغییر حقوق ورودی و تعرفه های گمرکی در    (:4دستور جلسه )

و مشکالت موجود در عرضه صددرصدی محصوالت در بورس کاال توسط رئیس    1401واردات سال  کتاب قانون و مقررات صادرات و  

 هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی تهران

 جناب آقای مهندس دستمالچیان

های  انجمن صنایع نساجی ایران پیرامون عدم مشورت با بخش خصوصی و این انجمن در رابطه با تغییر حقوق ورودی و تعرفه  محترم  رئیس

به دنبال مصوبه وزارت صمت در خصوص عرضه    1401گمرکی سال   برای واحدهای نساجی  بروز برخی مشکالت  درصدی    100و همچنین 

 . نمودنددر بورس کاال، توضیحاتی ارائه  محصوالت و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت

و خطوط تولید دارد و این   ماشین آالتمجتبی دستمالچیان با این توضیح که صنعت نساجی ایران نیاز جدی به نوسازی و بازسازی جناب آقای 

ماشین های مربوط به حقوق گمرکی برای واردات سازی در این صنعت، وجود ندارد، نسبت به کاهش معافیتدر حالی است که در کشور، ماشین

 . نددست دوم این بخش، انتقاد کرد آالت

را موجب سردرگمی و بروز مشکالت تازه برای واحدهای  های گمرکی کاالهای وارداتی صنایع نساجی  تغییرات در برخی تعرفه  ایشان  همچنین

  38درصد کاهش یافته و تعرفه واردات پارچه نیز از    5درصد به    15ای از  : در حالی تعرفه گمرگی نخ پنبه افزودندعنوان و  را  تولیدی این بخش  

 ها معترض هستند. اهش تعرفهدرصد تقلیل یافته که تولیدکنندگان این محصوالت در داخل کشور، نسبت به ک 10درصد به 

مبنی بر عرضه محصوالت اولیه   صنعت، معدن، تجارتانجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت    محترم  رئیس

ت جدی برای : عرضه برخی از مواد اولیه واحدهای تولیدی نساجی در بورس کاال، از جمله پنبه، مشکالندصنعت نساجی در بورس کاال، گفت

خواستار رسیدگی به رفع  لذا  .  خواهد شدواحدهای کوچک و صنفی ایجاد خواهد کرد و دسترسی آنان به این مواد از طریق بورس سخت و دشوار  

 . ندگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شدومشکالت واحدهای نساجی کشور از طریق شورای گفت

 محمود سیجانی جناب آقای  

با اشاره به اینکه مشکالت صنعت نساجی در سایر صنایع نیز قابل مشاهده است،    در ادامه  استان تهران  صنعت، معدن و تجارتمدیرکل سازمان  

 :اظهار داشتند

انست  تولغو شد. این تصمیم در شرایطی می  ماشین آالتبنیان، معافیت حقوق ورودی  طبق قانون بودجه سال جاری و قانون جهش تولید دانش

وزیر حتی آقای و  مین نیاز داخل بودأ و در عین حال قادر به تدر داخل از دانش فنی کافی و الزم برخوردار   ماشین آالتمطلوب باشد که صنعت 

 . ندشدپذیری صنایع محسوب میها به مثابه مشوقی برای ارتقا رقابتاین معافیتزیرا که . ندنیز به لغو این معافیت اعتراض کردمحترم 

 به جهت ورود مواد اولیه صنعت نساجی به بورس یک تصمیم ملی  افزودند:  و  ند درباره تغییرات نرخ تعرفه مواد اولیه نساجی نیز وعده پیگیری داد

اما    افزایش شفافیت دارد،  وجود  اشکاالتی هم  البته  باشد،  است، می  تولیدی  واحد  نفع  به  که خود  و دالل گری  واسطه گری  از   و جلوگیری 

 مجموعه ای می تواند خرید و فروش در بورس انجام دهد که مجوز تولیدی داشته باشد. 

ان مازاد و خروج کارگرانی که  ردر خصوص مشاغل سخت و زیان آور فرمودند این قانون به جهت صنایع نساجی ایجاد شد برای حمایت از کارگ

تی که در طول سال روی این موضوع اعمال شد هدف اصلی خود را گم کرده و از  باعث افزایش هزینه های تولید می شدند، اما با توجه به تغییرا

دولت کم کم به سمت بخش خصوصی حرکت کرد، در نهایت باتوجه به شناختی که شخصاً از حوزه نساجی دارا هستم، آمادگی خود را به جهت  

 عالم می نمایم. برگزاری جلسه ای با مسئولین ذیربط به خصوص در زمینه تعرفه نخ و الیاف ا

 جناب آقای سعید کردگار 

 در خصوص مباحث حقوق گمرکی و سود بازرگانی افزودند: ن دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایرا محترم معاون
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  ه، نیزکاالیی که قبالً وارد شد  در موردگمرکی    6قانون بودجه سال جاری معافیت ها به شکل کلی بال اثر شده است، تبصره یک قانون    3در بند  

 با توجه به تصمیمات واحد باالدستی رعایت نشده که توسط ذینفعان قابل پیگیری است. 

 الت کشاورزی اظهار داشتند:  آ جهت ورود ماشین 119ن با اشاره به معافیت های بند ق ماده معاون دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایرا

بسیار پایین بوده به صورتی که در گمرک قراضه به حساب می آیند، البته موارد مستثنایی نیز وجود دارد، به دلیل    ماشین آالت سال ساخت این  

 .اینکه این موضوع توسط وزارت بازرگانی و وزارت صنعت مشکالتی را ایجاد کرده بود تصمیم بر این شد در سال جدید معافیت ها پذیرفته نشود

 خذهای حقوق گمرکی این چنین بیان کردند: در ادامه در خصوص تعدیل مأ 

تومان    4200ابالغ و پس از تبدیل نرخ محاسبه گمرکی از    صنعت، معدن، تجارتردیفی که توسط اداره مقررات وزارت    440با توجه به جدول  

به غیر از   5به    10،  10به    15را از  تومان دالر و یورو، جهت کاهش مقدار حقوق و عوارض نهایی و هزینه سربار کاالی وارداتی، مأخذها     26به  

کاالهای اساسی مانند نهاده های دامی و دارو ها تعدیل کردند، که باعث حذف سود بازرگانی و یک درصد شدن حقوق گمرکی آنها شد. ، طبق 

درصد    3درصد است،    10آنها  فوریت به زودی بررسی خواهد شد، کلیه ماشین آالتی که مآخذ    بآخرین نامه ای که دولت به مجلس ارائه و برحس

 افزوده می شود کمک کند.  ماشین آالتاز حقوق گمرکی آنها کم خواهد شد، که می تواند به هزینه سرباری که بابت ورود 

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

  نمود، درخواست استان تهران صنعت، معدن و تجارتسازمان  محترم رئیس  از با اشاره به مکاتبه انجمن صنایع نساجی ایران، ریاست اتاق تهران

 . قرار دهند اتاق تهرانصنایع نساجی در اختیار  ماشین آالت  معافیتاطالعاتی در خصوص 

: دخالت هرچه کمتر دولت در تولید به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، زیرا این دخالت ها اختالالتی را در  گفتبورس   مسأله با اشاره بههمچنین 

، نه تنها در بحث تولید به عنوان مثال در مورد تولید تخم مرغ نیز هرچه این دخالت ها کمتر باشد پروسه تولید موفق  می کندفرایند تولید ایجاد 

خرید و فروش در بورس نیز اجازه دهید پروسه صنایع طبق سابق روال خود را طی کنند چرا که اگر عرضه و  تر پیش خواهد رفت، در خصوص  

 تقاضا متعادل باشد مباحث دالل، واسطه و .. بی معنی خواهد بود. 

 جناب آقای حامد ویسکرمی 

 و زیان آور بیان داشتند:مشاغل سخت مبحث مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص  

است دولت  تکلیف  و  وظیفه  کشاورزی  و  از صنعت، خدمات  اعم  تولیدی  واحدهای  امور  در  مشاغل    ،تسهیل گری  نامه  آیین  تدوین  از   هدف 

ای تولیدی نیست، بلکه محافظت از منابع انسانی می باشد و از آنجا که مقابل عوامل سخت و  سخت و زیان آور تعدیل نیروی انسانی در واحده 

در  در درجه اول و بر طبق آیین نامه فوق الذکر باید به سمت حذف آالینده ها حرکت کنیم،    لذا   د، نآالینده ها قرار دار  ، زیان آور در محیط کار

 موعود بپردازیم.بازنشستگی پیش از  موضوع به صورت تداوم باید 

 با این حال در صورت وجود هر مسأله ای در این خصوص از سوی واحدهای صنعتی آمادگی خود را به جهت رفع آن اعالم می کنیم. 

ارائه گزارش به منظور ایجاد مشکالتی که در تعویض نام کوچه ها جهت فعاالن اقتصادی به وجود آمده و   (:5دستور جلسه )

 راهکار پیشنهادی آن توسط مدیرعامل شرکت مهندسی ایستا

 مهدی معصومیسید  جناب آقای  

یر نام کوچه ها به خصوص مراکز  مصوبه جدید شورای شهر جهت تغی  در موردصورتجلسه    8مدیرعامل محترم شرکت ایستا در خصوص بند  

 تجاری و اداری فرمودند: 

 آدرس و کد پستی از نظر دولت به شدت در فعالیت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی اهمیت پیدا کرده است و زمانی که آدرس تغییر می کند  

رد که خود درگیری شرکت ها و مراکز مختلف را کد پستی نیز باطل خواهد شد و تغییر کد پستی پروسه ای طوالنی و هزینه بر را به همراه دا

متأسفانه مورد   که  .نام قبلی داخل پرانتز ذکر شودشد،  صورت گرفت و درخواست  با شهرداری    اتیمکاتب  که در این زمینه،  خواهد داشتدر پی  

 . قبول واقع نشد

 جناب آقای سعید کردگار 

 در خصوص تغییرات آدرس اظهار داشتند:ن دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایرامحترم معاون 
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 باید در سامانه   دو واردکنندگان آدرس ابتدایی خود را در سامانه گمرک وارد می کنند، در صورت تغییر، آدرس جدی  زمانی که صاحبان کاال

 .به روزرسانی شود

که  مواردیدر ، و خودداریحتی االمکان از تغییر نام کوچه ها  : شهرداری محترم استانمقرر گردیدارائه شده در جلسه  با توجه به توضیحاتلذا 

   حداقل کنار نام جدید داخل پرانتز نام قدیم کوچه نیز ذکر شود.عدم تغییر اجتناب ناپذیر است، 

طرح مشکالت انجمن شرکت های حمل و نقل سریع در خصوص اصول حاکم بر صدور پروانه کاروران پستی  (:6دستور جلسه )

دولتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت های فعال در این حوزه غیر  

)پیرو جلسه شصت و نهم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران( توسط رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های 

 حمل و نقل سریع 

 دانش   آرشجناب آقای  

 دستور جلسه ادامه دادند:  7در خصوص مشکالت مطروحه در بند نقل سریع نیز وهای حملت مدیره انجمن شرکت أ هیمحترم رئیس  نایب 

موجب کندی در فعالیت کاروران پستی از بخش خصوصی عنوان  را ایجاد برخی موانع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور 

براساس مصوبه است، پرداختند،  های فعال در این حوزه  مصوبه این سازمان و آنچه که تضییع حقوق شرکت  و طی سخنانی، به تشریح  ندکرد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، روش انتخاب کارور خدمات پستی، از طریق مزایده اعالم شده و حداکثر دو کارور به عنوان برنده مزایده  

امکان رقابت در این صنعت را مخدوش کرده و طی مکاتبات متعدد از سوی    که این مصوبه، عمالً   ندردد شد. در این رابطه تصریح کنانتخاب خواه

گوی دولت و بخش خصوصی استان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور تاکنون نسبت به رفع  وکید شورای گفتأ اتاق تهران و ت 

 ابهامات ایجاد شده، اقدامی نکرده است.

زدایی نیز آن را مغایر قانون  ت مقرراتأ ری اینکه این مصوبه، از سوی شورای رقابت موجب اخالل در اصل رقابت تشخیص داده شد و هیبا یادآو

این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، طی مصوبه ای،   ند: کرد  بیانشود،  میدانست، اما کماکان از سوی این سازمان اجرا  

 و به این ترتیب، فعاالن این بخش دچار مشکالت عدیده در ادامه   هرآمد ساالنه کاروران بر اساس نوع پروانه آنان را ابالغ کرددرصد تسهیم د

 کسب وکار خود شده اند. 

ما این  : پیشنهاد ندو افزود ندوکار عنوان کردسپس مطالبه این انجمن را اجرایی شدن نظرات کارشناسی وزارت اقتصاد در خصوص تسهیل کسب 

 است که تا رسیدن به حصول نتیجه نهایی، نسبت به تمدید مجوز فعالیت کاروران حداقل به مدت یک سال اقدام شود.

باید این موضوع  پس از طرح این موضوع،   اقتصادی استانداری تهران فرمودند  با سازمان تنظیم    ای  طی مکاتبهمعاون محترم هماهنگی امور 

قبل از اینکه های بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل سریع  رفع مشکل شرکتجهت    مقررات و ارتباطات رادیویی و با همکاری وزارت اقتصاد،

  ، در دستورکار قرار گیرد.اعضای محترم مقررات زدایی اقدامی نمایند

 خارج از دستور: 

 ی جناب آقای دکتر محمودرضا طاهر

شورای    قائم دبیر  تهرانگفتمقام  استان  تهران،   وگوی  استان  تعاون  اتاق  محترم  رئیس  بلوکی  خان  محمد  آقای  جناب  به  مقدم  خیر   ضمن 

سرکار خانم خاطره استاد رضایی مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره اتحادیه صنایع دستی استان تهران و جناب آقای مهندس ابراهیم تهرانی  

)هشتاد و    01/04/1401را به عنوان اعضای جدید بخش خصوصی شورای استان از مورخ    اعتبار کارکنان تعاون  شرکت تعاونی  محترم  مدیرعامل

 هفتمین جلسه شورا( با تأیید اعضای دولت و بخش خصوصی شورای استان معرفی کرد. 
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ف 
ردی

 مصــوبات اســـتانی 

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد
ت  

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

1 

 (:2دستور جلسه)

ارائه گزارش در خصوص اقدامات  

بندهای پیرامون  گرفته   صورت 

مصوبات هشتاد و دومین    4و    2

توسط   گو  و  شورای گفت  جلسه 

کشاورزی   جهاد  محترم  رئیس 

 استان 

 

1 

مقرر گردید فهرست طرح های سرمایه گذاری 

استان   سطح  در  کشاورزی  حوزه  پذیر  توجیه 

جم از  ذیربط  سازمانهای  به  و  احصاء  ه لتهران 

سازمان اقتصاد و دارایی، مدیریت و برنامه ریزی 

 و اتاق تهران ارسال گردد. 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان 

 

15/05/1401 

2 

مقرر گردید جهاد کشاورزی استان نشست هایی  

کارشناس وزارت    انبا  اقتصادی  معاونت  حوزه 

جهت  بازرگانی  مشترک  های  اتاق  و  خارجه 

استفاده از ظرفیت بخش های خارجی کشور به 

استان  کشاورزی  حوزه  خدمات  معرفی  منظور 

برگزار و نتیجه آن را به شورای گفت و گو ارائه 

 نماید. 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان 

 

01/07/1401 

3 

بند) پیرو  جدید  راهکارهای  تعیین 2ارائه  با   )

جایگاه و مسئولیت کلیه سازمان های مرتبط با  

نقش داشته    موردموضوع که می تواند در این  

صادرات  و  تولید  سطح  ارتقاء  جهت  باشند 

 محصوالت کشاورزی استان

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان 

 

20/07/1401 

4 

توسط  شده  صادر  های  بخشنامه   مفاد 

سازمان های ناظر بین المللی و کشورهای هدف 

مبنی بر رعایت قواعد و قوانین مرتبط  ،صادرات 

در  سموم  مجاز  باقیمانده  و  ماندگاری  به 

محصوالت کشاورزی و غذایی در حداقل زمان 

ممکن به کشاورزان و صادرکنندگان ابالغ گردد،  

م برگشت  مشکالت  باعث  از تا    حصوالت 

 کشورهای هدف نشود. 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان 

 

- 

5 

طی    مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان

برگزاری نشست های مشترکی با مرکز نوآوری 

و تحول دیجیتال اتاق تهران، موضوع استفاده از  

 استارتآپ ها را در دستور کار قراردهد. 

 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان 

 

01/05/1401 
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ف 
ردی

 

 مصــوبات اســـتانی

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد 
ت  

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

2 

 (:5دستور جلسه)

ایجاد  منظور  به  گزارش  ارائه 

مشکالتی که در تعویض نام کوچه 

به   اقتصادی  فعاالن  جهت  ها 

پیشنهادی   راهکار  و  آمده  وجود 

توسط شرکت    آن  مدیرعامل 

 مهندسی ایستا 

5 

تهران   شهرداری  گردید  با   تعاملمقرر  الزم 

سازمانهای دولتی )ثبت، روزنامه رسمی، سازمان 

به شکلی که  داشته  امور مالیاتی، گمرک و ...(  

چنانچه خیابان و یا کوچه ای تغییر نام پیدا کند 

اصالح موجود  های  سامانه  کلیه  اعمال   در  و 

پیشنهاد می گردد به عنوان راهکار کوتاه   گردد.

خل پرانتز  مدت نام قدیم کوچه و یا خیابان دا

 در تابلوی نصب شده درج گردد. 

 شورای شهر 

 شهرداری تهران 
20/04/1401 

3 

 :خارج از دستور جلسه

نمایندگان   از  نفر  دو   معرفی 

استان   تعاون  اتاق  های  تشکل 

بخش   اعضای  عنوان  به  تهران 

 شورای استان خصوصی

 

6 

رضاییمعرفی   استاد  خاطره  خانم    سرکار 

مدیره   هیأت  دستی  مدیرعامل  صنایع  اتحادیه 

انتصاب مجدد  و    عضو جدید  به عنوان  استان تهران

آقای تهرانی  جناب  شرکت    مدیرعامل  ابراهیم 

بخش  از تشکل های  تعاونی اعتبار کارکنان تعاون  

اتاق تعاون استان تهران به جهت حضور    خصوصی

  01/04/1401شورای استان از مورخ    در جلسات

شورا  در   جلسه  هفتمین  و  به  هشتاد  تأیید که 

استان   شورای  خصوصی  بخش  و  دولت  اعضای 

 رسید. 

شورای گفت و  

 گوی استان تهران 
- 
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ف 
ردی

 

 مصــوبات ملی و فراگیر 

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد
 

  
ت

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

1 

 (:3دستور جلسه)

های   انرژی  انجمن  مشکالت  طرح 

تجدیدپذیر ایران پیرامون عدم اجرای 

شماره    ه  51709/ت31108مصوبه 

دولت   12/03/1394مورخ   هیأت 

 توسط بانک مرکزی

 

1 

حسب نظر معاون هماهنگی امور اقتصادی  

استانداری تهران مبنی بر عدم اجرای قانون  

خرید  بلندمدت  قرارداد  عقد  مورد  در 

از تولیدکنندگان غیر دولتی  تضمینی برق 

به   نیاز  و  برق  کمبود  شرایط  در   برق 

سرمایه گذاری های جدید مقرر شد گزارش  

محترم مدیرکل  توسط  دفتر   جامع 

امور   اشتغال  سرمایه هماهنگی  و  گذاری 

تهران باستانداری  و  تنظیم  امضای   ا، 

به سازمان برنامه و بودجه  استاندار محترم  

 . گردد ارسالو وزارت نفت 

  دفتر هماهنگی

امور سرمایه گذاری 

و اشتغال 

 استانداری تهران

 

25/04/1401 

2 

خصوص   در  گردید  انجمن  مقرر  مشکالت 

مکاتبه ای با سازمان  انرژی های تجدید پذیر 

بودجه و  در   کشور  برنامه  نتایج  ارائه  جهت 

 جلسات بعدی صورت گیرد.

سازمان مدیریت و  

استان  برنامه ریزی

 تهران 

20/04/1401 

3 

های   انجمن  گردید  ذیربط مقرر 

انجمن تولیدکنندگان  ، و  تولیدکنندگان برق

مقیاس )   حرارت و برودت ایرانترکیبی نیرو،  

 تولیدکنندگانانجمن  و همچنین    (کوچک

انرژی های تجدیدپذیر مستندات خود را به  

استان شورای  از   نمایند  ارائه  دبیرخانه  تا 

سوی اتاق تهران برای حل مسائل مطروحه  

جمهور مکاتبات  رئیس  محترم    معاون اولبا  

 مربوطه انجام پذیرد. 

 10/04/1401 اتاق بازرگانی تهران
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ف 
ردی

 

 مصــوبات ملی و فراگیر 

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد  

ت
صوبا

م
 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

2 

 (:4دستور جلسه)

طرح مشکالت موجود پیرامون عدم اخذ  

حقوق   تغییر  در  کارشناسی  نظرات 

کتاب   در  گمرکی  های  تعرفه  و  ورودی 

صادرات و واردات سال  قانون و مقررات  

عرضه   1401 در  موجود  مشکالت  و 

کاال   بورس  در  محصوالت  صددرصدی 

توسط رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع  

 نساجی تهران 

 

4 

سازمان توجه به شناختی که    مقرر گردید با

تجارت و  معدن  تهران  صنعت،  از    استان 

برگزاری   جهت  داراست،  نساجی  حوزه 

جلسه ای با مسئولین ذیربط به خصوص در  

به   الزم  اقدامات  الیاف  و  نخ  تعرفه  زمینه 

آ دبیرخانه شورا    وردعمل  به  آن  و گزارش 

 ارسال گردد. 

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت 

 استان تهران 

25/04/1401 

5 

انجمن   از   حمایت  جهت  به  گردید  مقرر 

خصوص   در  اطالعاتی     معافیت نساجی 

صنعت، معدن   سازمانماشین آالت توسط  

 استان به انجمن نساجی ارائه شود.   و تجارت

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت 

 استان تهران 

25/04/1401 

3 

 (:6دستور جلسه)

طرح مشکککالت انجمن شککرکت های  

حمل و نقل سکریع در خصکوص اصکول 

حاکم بر صکدور پروانه کاروران پسکتی 

غیر دولتی با سکازمان تنظیم مقررات  

و ارتبکاطکات رادیویی کشکککور جهکت 

حکقکوق  تضککککیکیکع  از   جکلکوگکیکری 

این حوزه  در  فعکال   شکککرککت هکای 

 )پیرو جلسککه شککصککت و نهم شککورای  

گفت و گوی دولت و بخش خصکوصکی 

ان تهران( توسککط رئیس هیأت  اسککت

مکدیره انجمن شکککرککت هکای حمکل و  

 نقل سریع

6 

گردید،   مکاتبهمقرر  معاون  با    ای  طی 

وزارت  اقتصادی  گذاری  سیاست  محترم 

درخصوص تمدید    امور اقتصادی و دارایی

مدت   به  ها  شرکت  این  فعالیت  مجوز 

یکسال تا رفع محدودیت و اتخاذ تصمیم 

 د. شایسته اقدام گرد

 

 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی 
15/04/1401 

 


