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

 اتاق بازرگانی تهرانمحل نشست:  10:30ساعت خاتمه:  8ساعت شروع : 1401/ 05/ 26تاریخ جلسه : 88شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 تهران وگوی استان گفتبخش خصوصی در قالب شورای  ضرورت تغییر سبک و سیاق تعامل دولت و  -1

تعامل اتاق بازرگانی تهران با مسؤالن دولتی در استان جهت تقویت تجارت بین المللی و مبادالت منطقه ای به لحاظ ارتباط مؤثر با   -2

 طرف های خارجی که از طریق دولت ممکن نیست و نیاز حضور بخش خصوصی احساس می شود. 

 دستور جلسه:  عنوان

 سخنان جناب آقای مهندس محسن منصوری استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان   -1

 سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  -2

ماده   -3 شدن  اجرایی  پیگیری  روند  دادگاه  2۹طرح  )تشکیل  وکار  کسب  محیط  مستمر  بهبود  توسط    قانون   ) تجاری   های 

 جناب آقای دکتر حسن فروزان فرد رئیس محترم کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران  

آقای محمدرضا   -4 بازار مرغ توسط جناب  اثرات آن در  و  تولید جوجه  با کاهش  رابطه  انجمن جوجه یکروزه در   طرح مشکالت 

 صدیق پور دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور 

مدیره  -5 هیأت  محترم  عضو  و  دبیر  میربلوک  مهندس  آقای  جناب  توسط  خدمات  تولید  حوزه  های  چالش  و  مشکالت     طرح 

  :خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 الف( تسهیالت پرداختی بانک ها به تولیدکنندگان بر مبنای گردش مالی          

 قانون مالیات های مستقیم  -مکرر  138ب( عدم بهره مندی واحدهای غیر تولیدی از مزایای ماده          

 اجتماعی ج( مشکالت موجود حوزه خدمات با سازمان تأمین         

 د( نیاز به اختصاص زمین های متناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی در فضای شهری         

 ه( طرح مشکالت شرکت دیجی کاال         

 اظهار نظر اعضاء محترم شورای گفت و گوی استان  -6       

 خارج از دستور:عنوان  

پذیرایی از سرمایه گذاران عالقه مند خارج از کشور جهت ورود و  سرمایه گذاری  ارائه ساز و کار به جهت شناسایی، دعوت و   -1

   داخل کشور
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 مشروح  مذاکرات

بازرگانی  اتاق    یاست محترمر  محترم تهران،  استاندار  استان تهران با حضور  دولت و بخش خصوصی  وگویگفتجلسه شورای    هشتمینهشتادو

قانون بهبود   29ماده    یاجرا  شرفتیپ   . در این جلسه به بررسیگردیدتهران و جمعی از نمایندگان نهادهای دولتی و فعاالن بخش خصوصی برگزار  

جوجه و اثرات آن در بازار   د یدر رابطه با کاهش تول  روزهک یمشکالت انجمن جوجه   ،یتجار  یهادادگاه  لیبر تشک  ی وکار مبنکسب  طیمستمر مح

 پرداخته شد.خدمات   دیحوزه تول یهاچالش نیمرغ و همچن

 پیش از دستور: 

 مهندس محسن منصوری  ای جناب آق

جمهور  ضمن اشاره به برخی مصوبات و دستاوردهای سفر استانی رئیس  وگوی استان تهرانگفترئیس شورای  و  استاندار محترم  در ابتدای جلسه  

 ند و افزودند: وگوی استان سخن گفتگفتاز ضرورت تغییر سبک و سیاق تعامل دولت و بخش خصوصی در قالب شورای   استان تهران،به 

موریت أرسد ممیبه نظر  و    شودمیموضوعات ارجاعی به جلسات شورا، اغلب از مواردی است که در جلسات ستاد تسهیل استان تهران مطرح  

المللی بینبا مسئوالن دولتی در استان باید به سمت تقویت تجارت    بازرگانی تهران  ل باشد و جنس تعامل اتاق ئمسا  بخش خصوصی فارغ از این

 گذاری سوق پیدا کند. ای و سرمایهو مبادالت منطقه

 : بیان داشتندبا استاندار و شهردار کربال شان به جلسات اخیربا اشاره  در ادامه  ایشان

له  أ مساما اند. هایی از این مناطق به کشور آمدهتأ برای همکاری اظهار تمایل کرده و البته هی دیگر از استانبول و چند شهر اروپایی نیز مسئوالنی

 های خارجی از طریق دولت ممکن نیست و بخش خصوصی باید پای کار بیاید. ثر با طرفؤاین است که ارتباط م

 :  ندگیرد، افزوددرصد گردش مالی کشور در تهران انجام می 70ران و اینکه حدود های استان تهبا اشاره به ظرفیت همچنین

. البته اقداماتی طی  گرددوگو با شرکای خارجی از طریق این بخش باز    گفتبخش خصوصی استان از ظرفیت باالیی برخوردار است و باید باب  

 می باشد. تر در این عرصه فعاالنه حضور بخش خصوصی ازو انتظار  استدولتی  گرفته، اما این نهاد نیز صورتهمکاری با سازمان توسعه تجارت  

 : ، اظهارداشتندسفر استانی رئیس جمهور با اشاره بهایشان 

هکتار است، قبل از این    300ی تا  عتدر این سفر تصمیمات و مصوبات فوق العاده ای اتخاذ شده ، یکی از این مصوبات توسعه شهرک های صن

این تصمیم و مصوبه به معنای این نیست که می خواهیم به ظرفیت لیکن  تصمیم جهت اختصاص ظرفیت باید مصوبه دولت گرفته می شد.  

زیادی  بخش    دد گربا این مصوبه اختیاراتی داده می شود به جهت توسعه های آتی که باعث می  ، لذا  هکتار اضافه کنیم  300شهرک های صنعتی  

 .گردداز محدودیت هایی که در حوزه صنعت با آن مواجه هستیم مرتفع 

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری 

طی سخنانی ضمن قدردانی از اقدامات استانداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استان    محترم  رئیس

 : نددر زمان وقوع سیل به این نکته اشاره کرد

های خارجی از روسیه، بالروس و پاکستان با هماهنگی سازمان توسعه تأ المللی با حضور هیهمایش تجاری بین  10های گذشته بیش از  در ماه

  طی دو برقراری ارتباط و تعامل با استانداری نیز قابل انجام است و  لذا،  تجارت و وزارت امور خارجه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده است.  

گیری تعامالت بیشتر و استفاده از ظرفیت شکل جهتتوان راهکاری اجرایی می با استاندار محترم تهران مشترک نشستیهفته آینده با برگزاری 

 .نموداستانداری برای کمک به مردم و فعاالن بخش خصوصی احصا و اجرا 
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( )تشکیل دادگاههای تجاریقانون بهبود مستمر محیط کسب وکار    2۹طرح روند پیگیری اجرایی شدن ماده    (:3جلسه )دستور  

 توسط رئیس محترم کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران 

 جناب آقای دکتر حسن فروزان فرد

  به بررسی و طرح پیگیری   تهران  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  رئیس محترم کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد و عضو هیأت نمایندگان اتاق 

 : و بیان داشتند درباره روند اجرای این ماده قانونی ارائهص پیگیری در خصوتوضیحاتی 

سال   محیط    1391از  بهبود  قانون  سال    کسبکه  حوالی  تا  رسید  تصویب  به  پیگیری  29ماده    1397وکار  و  نشد  پراکنده  اجرایی   های 

اتاق تهران محترم  ای از سوی رئیس  ت نمایندگان اتاق تهران، نامهأ مهمی درپی نداشت. در نهایت اوایل دوره نهم هی  خصوصی نیز نتیجه بخش  

. پس از آن، کمیسیون حمایت قضایی  گردیدیه به منظور پیگیری اجرای این قانون ارسال  ئقوه قضامحترم    وقتآقای رئیسی، رئیس  جناب  برای  

 تهران نیز به پیگیری این موضوع پرداخت. بازرگانی اتاق 

به جهت سهولت بیشتر شروع فعالیت های کسب و کار    مقام معظم رهبری در سخنانی نسبت به ایجاد پنجره واحد فیزیکیبا بیان اینکه    ایشان

 : افزودنداند، کید کردهأ های تجاری تو ایجاد دادگاه

مجتمع های تجاری   دادگاه ایجادجهت  کیداتأ ت ، همچنین در پی در حال فعالیت است تهرانپنجره واحد در ساختمان اتاق بازرگانی هم اکنون 

  .تاکنون گزارشی از عملکرد این مجتمع ارائه نشده است  که  اندازی شد و در خیابان کوه نور راه  1399تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در سال  

در راستای ضرورت  همچنین  انجام گیرد.  ها، تدوین آیین دادرسی نیز باید  کند و در کنار ایجاد این دادگاهاندازی این دادگاه کفایت نمیالبته راه 

برای ارتقا به هزینه خود اتاق    MBAهای  اقدام به طراحی دورهاتاق تهران  آموزش قضات فعال در این مجتمع برای آگاهی از روند های تجاری  

 .های آموزشی نیز هنوز به نتیجه نرسیده استاجرای این دوره که متأسفانهدانش تجاری قضات کرده 

 علیرضا مقدس جناب آقای  

 اتی ارائه و افزودند: دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در اینباره توضیح محترم رئیس

  همچنین دادگاه های مرتبط  شود. پرونده به آنها ارجاع می  70الی    60های تجاری در قالب سه شعبه در حال فعالیت هستند و ماهانه حدود  دادگاه

  نیازمند همکاری مجلس نیز  تدوین آیین دادرسی    ( به ساختمان کوه نور منتقل شده است.86با شرکت های دانش بنیان نیز)دستور جلسه شورای  

اتاق جمهوری اسالمی ابرازکه  تهران است،    بازرگانی  ، دادگستری و  استان  آمادگی  ضمن  با    دادگستری  آیین دادرسی  به تدوین الیحه  نسبت 

برای سراسر کشور انجام گیرد و تهران به تنهایی کفایت نمی کند  اظهار داشتند:مشارکت این نهادها    زیرا این  تدوین این آیین نامه ها باید 

های تولیدی، بازرگانان و شرکت ها در  دادگاه های ویژه و خاص هستند و باید آیین دادرسی ویژه ای نیز برای آنها تدوین گردد که وضعیت واحد

 آن قید گردد. 

 سخنان خود به نامناسب بودن محل رسیدگی دادگاه های تجاری اشاره کرده و افزودند: در ادامه 

مجتمع   را برخی از پرونده های این زی  ، می باشدشأن تجار، واحد های تولیدی و حتی دادگاه نو در  ساختمان این دادگاه در مکان خوبی واقع نشده  

با توجه به این موضوع و همچنین کمبود محل پارک خودرو ضرورت انتقال این شعبه به مکانی    ،مرتبط با شرکت ها و کشورهای خارجی است

   دستور کار قرار دهند.  انتقال دادگاه های تجاری راالزم جهت  اقدامات از مسئولین تقاضا دارم لذا  ،دیگر به شدت احساس می شود

ها هستند،  ها بهره گرفته شود و آنها اغلب از اساتید دانشگاهسعی شده است، از قضات آگاه به حوزه تجارت در این دادگاهدر خصوص آموزش نیز 

قضات می این  گلوگاهآموزش  با  را  آنها  و دغدغهتواند  تجارت  حوزه  کندهای  آشنا  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  نیز  های  زمینه  این  در  بنابراین   ،

   . دبهبود نتیجه و آموزش تخصصی تر قضات توسط اتاق بازرگانی اعالم می نمای جهتبرگزاری جلسات  برایدادگستری آمادگی خود را 
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انتها گردید   در  ماده    مقرر  شدن  اجرایی  میزان  کسب  29بررسی  محیط  مستمر  بهبود  قرار    قانون  دستورکار  در  آن بر  که  گیرد  وکار   طبق 

این طبق  دولت  و  قضائیه  مکلف   قوه  دادگاهشده  ماده  تشکیل  و  تجاری  دادرسی  آیین  تنظیم  برای  را  الزم  قانونی  اقدامات  به اند  تجاری   های 

 ورند. آعمل 

 جناب آقای مهندس محسن منصوری

و   تهران  محترم  گفت استاندار  شورای  استانرئیس  تقویت    وگوی  به  اشاره  دادرسیدادگاهبا  آیین  تدوین  و  تجاری  داشتند:  های      بیان 

در این  ، چنانچه ساختمانی مناسب دادگاه باشد، قابل اختصاص به این امر است.  ها معرفی شدههای مازادی که از سوی دستگاهاز میان ساختمان

به معاونین خودرابطه   ادامه    ندماموریت داد  ایشان  را مورد بررسی قرار دهند. در  این موضوع  با تشکیل   نیزآیین دادرسی    اظهار داشتند:که 

 . گیردجانبه با حضور نمایندگان دادگستری، مجلس و اتاق تهران در دست تدوین قرار  ای سه کمیته 

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری 

 ی تجاری و تدوین  همچنین تشکیل دادگاه ها،  ساختمان  محلو دبیر شورای گفت و گوی استان نیز با تأیید مشکل    اتاق تهران  محترم  رئیس

 فرمودند:  آیین دادرسی

  که در این رابطه   ،مهمترین بحث آموزش قضات است، زیرا آنها باید با قوانین تجارت و مباحث تجاری آشنایی کامل داشته و بر آن مسلط باشند

موضوع آموزش   لذا  های آموزشی قضات مطالعه و بررسی صورت گرفته است،  ماه روی سرفصل  6الی    5وکار اتاق تهران حدود  مدرسه کسبدر  

، زیرا های آموزشی حضور یابند بسیار موثر خواهد بودهای تجاری در این دوره تن از قضات محترم دادگاه 60یا  50اگر  ،باید در اولویت قرار گیرد

 ی از مسائل که برای قضات به وجود می آید ناشی از آشنا نبودن آنها به قوانین مرتبط با تجارت و مباحث تجاری است. بسیار

( جلسه  توسط   (:4دستور  مرغ  بازار  در  آن  اثرات  و  جوجه  تولید  کاهش  با  رابطه  در  یکروزه  جوجه  انجمن  مشکالت   طرح 

 دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور 

 جناب آقای محمدرضا صدیق پور 

و با اشاره به اجرای طرح   )گزارش پیوست(ند ، به تشریح وضعیت این صنعت پرداختروزه کشورانجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک  محترم  دبیر

  کرده  را مطرح  مادر  ها و تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، زیان سه هزار میلیارد تومانی واحدهای پرورش مرغ گوشتیاصالح توزیع عادالنه یارانه

 ریزی ندارند. تولیدکنندگان این بخش، دیگر تمایلی به جوجه:  و بیان داشتند

 افزودند:   میلیارد قطعه جوجه یکروزه گوشتی درکشور   1.5تولیدکننده در این انجمن و تولید ساالنه حدود    600اشاره به عضویت نزدیک با    ایشان

تومان به ازای هر کیلوگرم به   1900ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ذرت از  طرح دولت برای اصالح نظام توزیع یارانه   اجرائی شدنپس از  

هزار   42تومان افزایش یافت که در نتیجه آن، قیمت مرغ زنده به حدود    300هزار و  16تومان به    3400تومان و کنجاله سویا از    300  هزار و  11

 هزار تومان محاسبه شد.  12تومان و قیمت جوجه یکروزه در آنالیز قیمت مرغ، 

 اشاره و فرمودند: دولت  رخ مصوبن بر اساسقیمت مرغ زنده در بازار سپس به   جناب آقای محمدرضا صدیق پور

هزار تومان تعیین در حالی که به دنبال کاهش قدرت خرید مردم، این بخش با    60قیمت مصوب دولت برای عرضه گوشت مرغ در بازار حدود  

، مازاد تولید داخل دوم سال گذشتهرویه گوشت مرغ طی نیمهبه واسطه واردات بیه است، از سوی دیگر  شددرصد کاهش تقاضا مواجه    40تا    30

 های اخیر، حتی به نرخ مصوب نیز نرسد. قیمت عرضه مرغ زنده در بازار طی ماه تا مزید بر علت شد 
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روزه، طی سه ماه گذشته اقدام به توزیع کهای ی جوجه   سازیبرای جلوگیری از معدوم    مادر  این اتفاقات واحدهای پرورش مرغ گوشتیدر پی  

هزار تومان به فروش رساندند که   2نیز به قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به نرخ را   هابخشی از آن و  روستاها کردندتولیدی در های رایگان جوجه 

 شد. هزار میلیارد تومانی متوجه تولیدکنندگان این بخش  3هزار تومانی به ازای هر قطعه تولیدی، ضرر  10با ضرر و زیان 

به یده است،  میلیون قطعه طی تیرماه امسال رس  90میلیون قطعه، به کمتر از    120روزه از ماهانه حدود  که تولید جوجه یاینکتوضیح    ایشان با

 : اشاره و افزودندرفت از این وضعیت، راهکار انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای برون 

  جهت بهبود وضعیت موجود و عبور از می تواند پیشنهاد خوبی  کنندگان  تخصیص کاالبرگ یا کارت پروتئین برای افزایش قدرت خرید مصرف

و اجازه تعدیل    در شرایط مازاد تولید  دار و جلوگیری از واردات گوشت مرغمرغ نطفه وجه یکروزه و تخمهمچنین آزادسازی صادرات ج  ،بحران باشد

 . ندکرد مطرحتولیدکنندگان این بخش   پیشنهادات دیگر به عنوان را تولید جوجه یکروزه متناسب با کاهش مصرف گوشت مرغ

 خوانساری   مسعود  جناب آقای مهندس

  دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سخنان    ارتباط بادولت و بخش خصوصی استان در  و دبیر شورای گفت و گوی    تهران  اتاق بازرگانی   محترم  رئیس

 : جوجه یکروزه کشور بیان داشتند

بروز مشکالت برای تولید و  های دستوری، زمینه  کند و با اعمال سیاستسفانه، دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله میأ مت

گری مرغ تنها به تنظیمهای قبلی در سایر صنایع نشان داده است اگر دولت در صنعت مرغ و تخمتجربه  ،مصرف در این بخش را فراهم کرده است

کنندگان نیز  خواهد کرد و مصرفبپردازد و از مداخالت ریز و درشت در آن دست بکشد، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان این حوزه بهبود پیدا  

به دلیل اینکه ضریب تبدیل آن نسبت به سایر کید بر نژاد آرین  أت  ادامه دادند:  همچنین  .می کنندمین  أ بدون نگرانی مایحتاج موردنیاز خود را ت

 و پافشاری به جهت تولید این نژاد کاری بیهوده است. می باشدپایین تر است به ضرر اقتصاد ملی   نژادها

 ناب آقای مهندس سعید پازوکیج

باعث    و  داشتهبر صنعت مرغ کشور    به سزاییثیر  أ ت  هاسازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با بیان اینکه اصالح نظام توزیع یارانه  رئیس محترم

 شده است بیان داشتند:  کنندگان این محصولمصرفکاهش میزان 

پیش از این اتفاق به دلیل اینکه به گوشت سفید در کشور یارانه خوبی تعلق می گرفت شاهد مصرف و تقاضای باالی آن به خصوص اقشار ضعیف  

که افزایش قیمت پس از هدفمندی یارانه ها باعث شد تعداد بسیار زیادی از مردم توانایی خرید مرغ با این قیمت را نداشته    لیکنجامعه بودیم،  

این است که کشش قیمتی بیش از این ، بزرگترین دغدغه ای که برای مرغداران نیز وجود دارد  دحذف شو  خانوار  مصرف  از سبدمرغ    عث شد با

و حسب   ، بنابراین جهت برون رفت از بحران موجود ناشی از تغییرات اخیر نیست و ادامه این روند باعث کاهش هر چه بیشتر تقاضا خواهد شد

 به نظر   ضروری   امری  این صنعتاحیای کاالبرگ برای    ؛جهت افزایش مصرف مرغ  در  و  انجمن ها و تولیدکنندگان فعال در این زمینهشنهاد  یپ 

 : افزودند ، نان رئیس محترم اتاق بازرگانی تهرانخد سییدر تأ سپس  . می رسد

و مباحث مرتبط با واردات، میزان جوجه ریزی، دانش و غیره را در اختیار تولیدکنندگان    کردهمدیریت این حوزه را نیز باید از حالت دولتی خارج  

  جهت راهکار اساسی  به عنوان  وری در واحدهای تولیدی گوشت مرغ و جوجه یکروزه  توسعه بازارهای صادراتی و افزایش بهرههمچنین  قرار دهیم،  

 . گردداد می پیشنهرفت از شرایط فعلی پیش آمده در این صنعت  برون

 اظهار داشتند: به واردات گوشت مرغ به کشوررئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره 

و حفظ امنیت غذایی مردم، اجازه واردات گوشت مرغ از سوی دولت داده شد و طی آن، میزان مورد  شد مین نیاز کشورأ سال گذشته به منظور ت

در حال حاضر نیز، مقداری از حجم واردات سال گذشته در انبارها باقی مانده    ، گردیدو در بازار مصرف توزیع    نیاز این محصول از ترکیه وارد کشور

 تدبیری اندیشیده شود.تر برای مانده واردات در انبارها، شود و باید هرچه سریعاحساس می که نگرانی برای انقضای تاریخ مصرف آن کامالً
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 ی جناب آقای دکتر حشمت اهلل عسگر

 خرید مرغ موقتی است فرمودند: معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به اینکه این کاهش تقاضا به جهت 

مده ناشی از آزادسازی و اجرای طرح است، البته آوجود    بهگپ  نمی توان گفت که به صورت دائمی با این حجم از کاهش مواجه خواهیم بود،  

درصد این موضوع جبران    80تا    70از شهریور ماه به بعد    لیکن به عقیده بنده،  می باشدبخشی از آن هم با کاهش قدرت خرید مردم در ارتباط  

 .بود، همانطور که در خصوص سایر کاالها نیز چنین اتقاقی به صورت موقت رخ داده دشخواهد 

د  حائز اهمیت این است که مرغ در کشور کاالی خاص و ویژه ای محسوب می شود بطوریکه در سبد عامه مردم به ویژه قشر کم درآم  مسأله

و تولید آن در کنار سایر گونه ها حتی می تواند    است  اجتناب ناپذیر  ه گونه ایبرسد تولید نژاد آرین    به نظر می  ، بنابراینمی باشد موجود    جامعه

اگر با کارکرد اقتصادی به آن نگاه نکنیم و به عنوان پدافند غیر عاملی به آن بنگریم توجیهی برای این موضوع وجود دارد،    بطوریکه  ،مؤثر باشد 

 است.به گونه ای پرداخت هزینه از جیب مردم  زیرا خریداری این نژاد توسط مرغداران، صورت گیردحمایت از این نژاد باید توسط دولت  لیکن

 محسن منصوریجناب آقای مهندس  

را با اشاره و تأیید اینکه میزان مداخله دولت در بعضی روندها و فرایندهای اقتصادی    استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان

 باید به حداقل ممکن برسانیم افزودند: 

دولت انجام نگرفت نه کف قیمت و نه سقف، زیرا تقریباً خدمات و محصوالت قیمت گذاری از جانب  ،  در خیلی از کاالها  حین جریان هدفمندی ارز

 گیردموارد که دولت با سفره و معیشت مردم مواجه است تصمیم می در برخی  لیکن  قیمت در بازار خودش را تنظیم خواهد کرد،    مطمئن بودیم 

 وجود نداشته باشد. ه در جامعکشش اقتصادی و اجتماعی  قیمت قیمت سقف مشخص کند، چرا که ممکن است باالتر از آن

 یر عاملی این نژاد برای کشور اشاره و بیان داشتند:  غ پدافند    نقشعسگری به    دکتر  جناب آقاینظرات  همانند  در خصوص بحث نژاد آرین نیز  

به  با وجود مشکالت باید    و  هر چند از لحاظ کارآمدی این سویه قابل رقابت با سایر گونه ها نمی باشد، اما نمی توانیم دست خود را خالی کنیم

فرمودند تا جایی که اطالع دارند  نیز  مبحث آزادسازی و صادرات جوجه یکروزه    در مورد،  سویه ادامه دهیمتالش خود جهت تولید و نگهداری این  

م شده توسط انجمن جانبا اشاره به پیگیری های اجناب آقای محمدرضا صدیق پور در ادامه  زادسازی و صادرات وجود ندارد،  آمنعی به جهت  

استاندار محترم تهران طی   دمقرر گردی  نهایت، در  در حال حاضر فقط صادرات نژاد آرین بالمانع است که این سویه نیز مشتری ندارد  :افزودند

 موضوع بپردازند.این مذاکره ای با وزیر محترم سازمان جهاد کشاورزی به بررسی 

 جناب آقای مهندس محسن منصوری

از سوی دولت دهم اشاره    1389ها طی سال  به تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه  استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان

 :  داشتند اراظهو 

به یکباره صورت گیرد تا در پی آن، بخش بزرگی از مشکالت باید  بندی دست یافت که آزادسازی در این بخش  در آن زمان، دولت به این جمع

انجام شود، آزادسازی    بایدتر  هرچه سریع با این حال  ،  نظر دیگری داشتند  جمهوری اسالمی  نمایندگان مجلس  ، لیکن مرتفع گردداقتصادی کشور  

یکی از دالیل اصلی کاهش قیمت  ،  در خصوص وضعیت تولید و مصرف مرغ نیز  هم به نفع کشور است و هم مردم از آن منتفع خواهند شد.زیرا  

ماه آتی    شود طی یک یا دو بینی میپیش  بوده کهسازی مرغ در منازل  ذخیره و    یحیحذف ارز ترج  میبه تصم  نسبت  واکنش مردممرغ در بازار  

 . گردد این روند اصالح 

  10تا    5، به عنوان مثال حدود  یافتکه اگر قیمت مرغ در بازار افزایش  طوریدولت باید در نقطه تنظیم گری قرار گیرد ب  :همچنین افزودند  ایشان

قرار گیریم کفایت می  گری    تنظیمهمان نقطه    بنده، اگر در  عقیدهبه  کنیم، لذا    حمایتصادرات    از  داشتیممصرف    و کاهشدرصد افزایش تولید  

 . کند
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طرح مشکالت و چالش های حوزه تولید خدمات توسط جناب آقای مهندس میربلوک دبیر و عضو محترم   (:5دستور جلسه )

 هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

 جناب آقای مهندس میربلوک 

ان تهران از محل خدمات حاصل  درصد درآمد است  80با اشاره به اینکه    دبیر و عضو محترم هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

   فرمودند: )گزارش پیوست( شود،می

های صنعتی و تجاری اعطا  به رغم سهم بزرگ این بخش در تولید درآمد، شاهد آن هستیم که فعاالن این بخش، اغلب از امتیازاتی که به بخش

   بهره هستند. ، بیگرددمی

ادامه  ایشان   خوددر  اشاره  سخنان  تبعیض  با  برخی  بخشبه  میان  غیرتولیدی  ها  و  تولیدی  بانکافزودندهای  پرداختی  تسهیالت  شامل  :  ها 

تولیدکنندگان خدمات از این تسهیالت محروم   ، لیکندرصد کاهش یافته است  20درصد به    25شود و مالیات صنعتگران از  تولیدکنندگان کاال می

مین اجتماعی، واحدهای خدمات ملزم به پرداخت حق بیمه روی قراردادها و فاکتورهای أقانون ت  41و ماده    38هستند. در عین حال به موجب ماده  

کید بر اینکه فعاالن بخش خدمات نیازمند اختصاص فضای شهری مناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی  أ با تهمچنین    .می باشند خود  

 . ندمکرر انتقاد کرد 138یای ماده مندی واحدهای غیرتولیدی از مزاهستند، از عدم بهره

 احمد رشیدی سید  جناب آقای  

مین اجتماعی در اعمال ضرایب أ در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد سازمان ت  تأمین اجتماعی  سازمان رئیس محترم اداره نظارت  

 : بیان داشتندقانون تامین اجتماعی   38و  41مواد 

 ی نیاورده است.أر، اما مطرح شدهجمهوری اسالمی  این سازمان مجری قانون است و حذف این دو ماده بارها در مجلس 

 مسعود خوانساری جناب آقای مهندس  

  ،اندسال پیش تدوین شده  50که حدود    این قوانین  ایراد  با اشاره به  در ادامه دبیر شورای گفت و گوی استان  تهران و  اتاق بازرگانی  محترم  رئیس

 افزودند: 

نه ماشیناین قوانین زمانی کارایی داشت که   ابزار و  اکنون    لذا.  موجو نبودآالت در شکل امروزی آن  نه کامپیوتر و  با توجه به بروز رسانی   و 

مین اجتماعی  أ سازمان ت توسط  درصد هزینه دستمزد از قراردادهای مشاوره و پیمانکاری    16دریافت    ، ماشین آالت مورد استفاده و پیشرفت مشاغل 

 ضروری است.اقدامی اجتماعی  مینأ قانون ت  41رسد در شرایط کنونی حذف ماده به نظر می است و  نادرست  عملیبه موجب این مواد قانونی،  

 جناب آقای مهندس محسن منصوری

نیز با بیان اینکه مبنای محاسبه طبق این دو ماده قانونی دارای ایراد است، خواستار استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان  

این جلسه شورا مقرر کردند ادامه    حاضریندر ادامه    .دند مین اجتماعی و پیگیری آن شتأ قانون    41و    38طرح حذف مواد    جهتنویسی  تهیه پیش

 د.نی قرار گیرهای حوزه خدمات در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسچالش

  محمدی  جناب آقای سعید

محترمبنیان    فعاالن   و   خود  مدیریت  تحت   مجموعه  مسائل  مهمترین  بیان  به  خدمات   بخش  فعاالن  از   یکی  عنوان  به  کاال دیجی  شرکت  گذار 

 پرداختند و بیان داشتند: دیجیتال اقتصاد

 می باشد. یکی از مهمترین مسائل بخش خدمات    و   نخستین چالشبعنوان  یسیک  آتصاد دیجیتال از کد  اق  با   مرتبط  های حوزه   برخورداری  عدم 

گیرد. اما مسئوالن محلی این الزام را برای می  کاال اکنون در یک سوله صنعتی انجامبخشی از امور اجرایی شرکتی نظیر دیجی  از سوی دیگر
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تجاری وسیعی در    محوطهد. در حالی که چنین  ناند که باید فعالیت خود را به محل دیگری با کاربری تجاری انتقال دهشرکت در نظر گرفته 

 می باشد. نفضای شهری موجود 

 جناب آقای مهندس محسن منصوری

 تسهیل   ستاد  در  مصوبه یک  صدور طریق از را  لهأ مس این  که  دادند وعده  بر این اساساستاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان  

 . دنکن برطرف است« بالمانع خدمات بخش برای صنعتی فضای از »استفاده که مضمون  این با

 سعید محمدی جناب آقای  

 در ادامه به بیان سایر مسائل موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته و افزودند:   کاالدیجی شرکت گذار محترمبنیان

اتصال  ها در تنظیم بازار کاالهای اساسی و عدم  های مربوطه، عدم استفاده از ظرفیت فروشگاههای مجازی به کسب پروانه از اتحادیهالزام فروشگاه

رغم آنکه فهرستی از کاالهای ممنوعه به  این حوزه با آن مواجه است، همچنینکه  است    های دولتی از دیگر مشکالتی ها به سامانهاین فروشگاه

از  عه  کاالهای ممنو  لیستدرصد از    70تا    60حدود    در  ر زیادی احجم بسی  کنیم کهشود، مشاهده میتهیه شده و اجازه واردات به آنها داده نمی

در عظیمی  و پروسه ارزبری    بدون آنکه حقوق و عوارض گمرکی برای آنها پرداخته شود  ،دنشوهای خارجی به وفور وارد کشور میطریق پلتفرم 

 دیگر نیز عدم برگزاری انتخابات اتحادیه   از مسائل  .دگردکاالها ارائه نمی  ی این  نظارت و خدمات پس از فروش رو  درحالیکه،  استحال وقوع  

، که از شهریور ماه سال گذشته تاریخ آن به اتمام رسیده می باشد وکارهای مجازی به دلیل اختالفات اتاق اصناف ایران و وزارت صمت    کسب

 کرد.امید است با بیان این مسائل بشود راهکاری جهت رسیدگی و مرتفع سازی آن ها ارائه لذا است، 

 جناب آقای مهندس محسن منصوری

 ه استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان با اشاره به اهمیتی که تجارت الکترونیک در کشور داراست، مخصوصاً پیشتازی مجموع 

با محوریت معاونت    های خدماتی شرکتای در استانداری برای رسیدگی به مشکالت این  جلسه  مقرر کردند هر چه زودتردیجی کاال در این حوزه  

انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید سر موعد خود برگزار   ،و فرمودند علیرغم وجود هر مشکلی  گرددبرگزار    هماهنگی امور اقتصادی 

و،  گردد انبار دیجی کاال  از بخش  بازدید  ای جهت  مقرر گردید جلسه  با حضور مسئولین  اهمچنین  استانداری طی قع در شهر قدس   محترم 

 هفته های آتی تنظیم گردد. 

 مسعود خوانساری جناب آقای مهندس  

در اقتصاد    کسب و کارهای اینترنتیدر ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت    اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و گوی استانمحترم  رئیس  

کشور و ظرفیت تهران، همچنین نظر مثبت استاندار محترم نسبت به ضرورت توجه به مسائل آنها در سطح دولت و بخش خصوصی و اشاره ایشان  

مات  ل فعاالن بخش خدئطرح و بررسی مسا  : نمودندبه کسب و کار های اینترنتی در پیشرو بودن استان تهران و تسری آن به سایر استان ها مقرر  

 در جلسه بعدی شورا ادامه پیدا کند. 

 خارج از دستور: 

خواستار   تهران  استان  دارایی  و  اقتصادی  محترم امور   کل  در انتهای جلسه از مدیر  استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان

جذب سرمایه    جهتگیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور  گذاری خارجی استان با اتاق بازرگانی تهران و بهرهارتباط و تعامل دبیرخانه سرمایه

 تعبیه گردد.  آنها دعوت و پذیرایی از  ،و فرمودند باید ساز و کاری به جهت شناسایی ندهای استانی شد برای تکمیل پروژه
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ف 
ردی

 مصــوبات اســـتانی 

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد
ت  

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

1 

 پیش از دستور: 

 
ضرورت تغییر سبک و سیاق تعامل 

قالب   در  خصوصی  بخش  و  دولت 

 تهران  وگوی استانگفتشورای  

1 

برقرا گردید جهت  تعامالت  رمقرر   ی 

 و هم افزایی بیشتر جهت جذب مؤثر  

خارجی گذاران  نشست    ، سرمایه 

بین خدمات  مشترکی   مرکز 

اتاق بازرگانی تهران و    سرمایه گذاری 

 . استانداری تنظیم گردد

مرکز خدمات  

اتاق  سرمایه گذاری 

 بازرگانی تهران

15/06/1401 

2 

 (: 3دستور جلسه)

پ روند  شدن    ییاجرا  ی ریگیطرح 

 طیقانون بهبود مستمر مح   2۹ماده  

)تشک وکار   یدادگاهها  لیکسب 

آقا   یتجار دکتر   ی( توسط جناب 

رئ فرد  فروزان  محترم   سیحسن 

و مبارزه با فساد   ییقضا  ونیسیکم

 اتاق تهران  ندگانینما  أتیو عضو ه

2 

های   ساختمان  میان  از  گردید  مقرر 

های   دستگاه  سوی  از  که  مازادی 

ردند، ساختمانی دولتی معرفی می گ

  مناسب جهت انتقال ساختمان دادگاه 

نظر    تجاری  در  تر  مناسب  مکانی  به 

 گرفته شود. 

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری 

سازمان مدیریت و  

 برنامه ریزی

20/06/1401 

3 

با   گردید   پیشنهادبه    توجه مقرر 

تهران،   بازرگانی  اتاق  محترم  رئیس 

در    60تا    50آموزش   قضات  از  نفر 

مدرسه کسب و کار اتاق تهران جهت  

آنها   و    با آشنایی  تجاری  مباحث 

 برنامه ریزی گردد. قوانین تجارت 

 مرکز آموزش 

 اتاق بازرگانی تهران
01/07/1401 
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ف 
ردی

 

 مصــوبات اســـتانی

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد 
ت  

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

3 

 (: 4دستور جلسه)

جوجه   انجمن  مشکالت  طرح 

تولید   کاهش  با  رابطه  در  یکروزه 

مرغ  بازار  در  آن  اثرات  و  جوجه 

محمدرضا   آقای  جناب  توسط 

انجمن  محترم  دبیر  پور  صدیق 

یکروزه   جوجه  تولیدکنندگان 

 کشور

4 

تهران   محترم  استاندار  گردید   مقرر 

سازمان  محترم  وزیر  با  ای  مذاکره 

جهاد کشاورزی جهت بررسی موضوع  

یکروزه   جوجه  آزادسازی  و  صادرات 

 داشته باشند.

  هماهنگی معاونت 

امور اقتصادی 

 استانداری 

20/06/1401 

4 

 (: 5دستور جلسه)

حوزه    ی طرح مشکالت و چالش ها 

آقا  دیتول جناب  توسط   ی خدمات 

م  عضو   ریدب  ربلوک یمهندس  و 

ه صنعت،   رهیمد  أتیمحترم  خانه 

 معدن و تجارت استان تهران 

5 

  مجوز   درخصوص صدور  مقرر گردید 

استفاده از فضای صنعتی برای بخش  "

است بالمانع  فوق    موضوع  ،"خدمات 

در ستاد تسهیل استان مطرح و    الذکر

 مصوبه الزم اخذ گردد. 

معاونت هماهنگی  

صادی تامور اق

 استانداری 

خانه صنعت، معدن  

و تجارت استان 

 تهران 

01/07/1401 

6 

گردید   ای  مقرر  محوریت  جلسه  با 

اقتصادی امور  هماهنگی   معاونت 

تهران به    استانداری  رسیدگی  جهت 

مسائل موجود در تجارت دیجیتال و  

مخصوصاً مجموعه دیجی کاال که در  

 این زمینه پیشتاز است برگزار گردد  

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری 

 

 

01/07/1401 
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ف 
ردی

 

 مصــوبات اســـتانی

 عنــوان دستــور جلسه

تعداد
 

  
ت

صوبا
م

 

 تصمیم/ تــــصمیمات
 مرجع

 هماهنگ کننده   
 مهلت انجام 

 

 

7 

بخش   فعاالن  مسائل  بررسی  و  طرح 

طور   به  شورا  بعدی  جلسه  در  خدمات 

 مفصل تر مورد بررسی قرار گیرد.

دبیرخانه شورای  

گفت و گوی  

 استان 

30/06/1401 

8 

الزم جهت ریزی  بخش    برنامه  از  بازدید 

با   قدس  شهر  در  واقع  کاال  دیجی  انبار 

طی   استانداری  محترم  مسئولین  حضور 

 هفته های آتی تنظیم گردد. 

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استاندری

 دیجی کاال 

خانه صنعت،  

معدن و تجارت 

 استان 

 استانداری 

15/06/1401 

5 

 خارج از دستور: 

شناسایی، ارائه ساز و کار به جهت  

سرمایه  از  پذیرایی  و  دعوت 

گذاران عالقه مند خارج از کشور  

و  سرمایه گذاری   به جهت ورود 

 داخل کشور 

۹ 

انتهای جلسه استاندار   وفق  ،در  فرمایش 

  امور   محترم مقرر گردید، مدیر کل محترم

 تهران   استان  دارایی  و   اقتصادی

کار   و  ساز  ارائه  برای  الزم  های  پیگیری 

از جهت   پذیرایی  و  دعوت  شناسایی، 

برای   کشور  از  خارج  گذاران  سرمایه 

سرمایه گذاری داخل کشور انجام دهند.  

برقراری تعامل    همچنین  و  بین  ارتباط 

گذاری خارجی استان با  سرمایه  دبیرخانه

تهران   بازرگانی  استفاده  اتاق  از  برای 

کشور  از  خارج  ایرانیان   جهت  ظرفیت 

پروژه استانیتکمیل  دستور    های  در  نیز 

کل  کار   دارایی اداره  و  اقتصادی  امور 

   استان  قرار گرفت.

 اموراداره کل 

  دارایی و اقتصادی

 تهران  استان

15/07/1401 
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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 

 (:3جلسه)دستور  

طرح روند پیگیری اجرایی شدن  

مستمر   2۹ماده   بهبود  قانون 

)تشکیل   وکار  کسب  محیط 

دادگاههای تجاری ( توسط جناب  

فرد  فروزان  حسن  دکتر  آقای 

رئیس محترم کمیسیون قضایی و 

هیأت   عضو  و  فساد  با  مبارزه 

 نمایندگان اتاق تهران 

1 

جهت  الزم  های  پیگیری  گردید  مقرر 

قانون بهبود مستمر    29اجرایی شدن ماده  

کسب و کار در دستور کار قرار گیرد، بر  

طبق این ماده قوه قضائیه و دولت مکلف 

برای  را  الزم  قانونی  اقدامات  اند  شده 

تجاری" دادرسی  آیین  در    "تنظیم 

  راستای دادگاه های تجاری تشکیل شده 

 ورند. آبعمل 

 دادگستری تهران 

 دادستانی تهران
01/08/1401 

2 

دادرسی  آیین  تدوین  مقرر گردید جهت 

با   ای  حضور   4یا    3کمیته  با  ضلع 

نمایندگان و مسئولین محترم دادگستری، 

و   اسالمی  جمهوری  مجلس  نمایندگان 

 اتاق بازرگانی تهران تشکیل گردد. 

 01/08/1401 دادگستری تهران 

2 

 (: 4جلسه)دستور 

جوجه   انجمن  مشکالت  طرح 

تولید   با کاهش  رابطه  در  یکروزه 

مرغ  بازار  در  آن  اثرات  و  جوجه 

محمدرضا  آقای  جناب  توسط 

انجمن  محترم  دبیر  پور  صدیق 

یکروزه   جوجه  تولیدکنندگان 

 کشور

3 

صادرات  خصوص  در  گردید   مقرر 

جوجه های یکروزه مازاد بر مصرف داخل  

های هماهنگی   پیگیری  نیاز  و  به    مورد 

صورت   الزم  مجوزهای  صدور  منظور 

 پذیرد. 

سازمان جهاد  

 کشاورزی 

سازمان صمت 

 استان تهران 

01/07/1401 

3 

 (: 5دستور جلسه)

حوزه    ی طرح مشکالت و چالش ها

 یخدمات توسط جناب آقا  دیتول

م  عضو   ریدب  ربلوک یمهندس  و 

خانه صنعت،   رهیمد  أتیمحترم ه

 معدن و تجارت استان تهران 

4 

در  که  ایراداتی  به  توجه  با  گردید  مقرر 

اجتماعی    41و    38مواد   تأمین  قانون 

نو پیش  است  جهت  یموجود   اصالحسی 

 این مواد تهیه گردد.  

اتاق بازرگانی  

 تهران 

خانه صنعت،  

معدن و تجارت 

 استان تهران 

اداره کل کار،  

تعاون و رفاه  

 استان اجتماعی

01/08/1401 

 


