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خالصه نشست و نتایج:
نشس تخصصی نقد و برئسی پروژه "تدوسن سند ترسعه مسب و مائهای مرچک ترلیدی و خدمات فنی دئ وهر تهران" با هیکائی
مرمز مطالعات و برنامهئسزی وهر تهران به عنران مائفرما و ورم ساماندهی صناسع و مشاغل وهردائی تهران به عنران بهره بردائ
و با حضرئ آقاسان ئضا بصیری معاون مطالعات و برنامه ئسزی امرئ زسرساخ و طرح جامع امیرحسین پرئجرهری مجری طرح مییرد
اوالد ناظر طرح حج اهلل میرزاسی مهخصص اقهصاد نظری و ترسعه و برنامه ئسزی فرزان ویروان بیگی مهخصص وهرسازی ناصر
عبادتی مشاوئ مییسیرن سالم میی زسس و خدمات وهری ورئای اسالمی وهر تهران؛ سید علی مفاخرسان مدسرعامل ورم
ساماندهی صناسع و مشاغل؛ فقیهی معاون میهرم اقهصاد و برنامه ئسزی اتاق اصناف اسران ابراهیم جیشیدزاده مدسر مطالعات و برنامه
ئسزی زسرساخ های مدسرسهی و مالی و ئضا بیات مدسر خدمات وهری و میی زسس مرمز مطالعات به عنران دبیر پنل دئ تائسخ
 99/6/1بصرئت وسدیر منفران برگزائ ود .هدف از برگزائی اسن نشس نقد و برئسی مائبس ها و دسهاوئدهای پروژه "تدوسن سند
ترسعه مسب و مائهای مرچک ترلیدی و خدمات فنی دئ وهر تهران" تعرسف وده برد.

دئ ابهدای جلسه جناب آقای دمهر ئضا بیات مدسر مطالعات خدمات وهری و میی زسس مرمز مطالعات و دبیر پنل به معرفی
اجیالی طرح پرداخ  .اسشان اعالم داوهند خروجی های اسن پروژه وامل گزائش های مرحله ای نقشه های  GISاسنفرگرافی
مقاله پیشنرس السیه دانش وهر گزائش مدسرسهی و برگزائی نشس می باود .هیچنین فاسلهای مربرطه به منظرئ دسهرسی
و بهره بردائی عیرم دئ سامانه پژوهشیائ بائگزائی وده اس .

بررسی تدوین سند توسعه کسب و کار.....

جدول( )1برنامه زمانبندی نقد و بررسی پروژه "تدوین سند توسعه کسب و کارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران"

ردیف

سخنران

موضوع

زمان

1

ئضا بیات (دبیر پنل)

خیر مقدم و تبیین ضروئت و اهیی مطالعات و معرفی مدعرسن

11: - 11:15

2

امیرحسین پرئجرهری

ائایه سیر مراحل پروژه و مائبس ها

11:15 – 11:15

(مجری طرح)

اساتید و سخنرانان
3

سیدعلی مفاخرسان

تبیین اهداف ورم ساماندهی صناسع و مشاغل به عنران بهره بردائ
طرح و نقد و برئسی خروجی ها

11:15 – 11:25

4

ناصر عبادتی

نقد و برئسی مائبس ها و دسهاوئدها

11:25-11:35

5

فرزان ویروان بیگی

نقد و برئسی مائبس ها و دسهاوئدها

11:35-11:45

6

حج اهلل میرزاسی

نقد و برئسی مائبس ها و دسهاوئدها

11:45-11:55

7

ابراهیم جیشیدزاده

نقد و برئسی مائبس ها و دسهاوئدها

11:31 -11:51

8

مییرد اوالد

تبیین ئوند طرح و پاسخگرسی به سراالت

11:51-12

9

فقیهی

نقد و برئسی مائبس ها و دسهاوئدها از دسدگاه اتاق اصناف اسران

12-12:15

11

ئضا بصیری

جیع بندی سراالت سخنرانان

12:15-12:21

11

امیرحسین پرئجرهری

پاسخگرسی به سراالت

12:21 –12:31

12

ئضا بیات

نهیجه گیری و جیع بندی

12:31-12:35
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عنوان نشست  :نقد و برئسی پروژه "تدوسن سند ترسعه مسب و مائهای مرچک ترلیدی و خدمات فنی دئ وهر تهران"

سخنران ها و اعضای پنل (به ترتیب ارائه سخنرانی):


جناب آقای دمهر امیرحسین پرئجرهری؛ مجری پروژه



جناب آقای دمهر سید علی مفاخرسان؛ مدسرعامل میهرم ورم ساماندهی صناسع و مشاغل.



جناب آقای دمهر ناصر عبادتی؛ مشاوئ میهرم مییسیرن سالم میی زسس و خدمات وهری ورئای اسالمی وهر تهران.



جناب آقای دمهر فرزان ویروان بیگی؛ مهخصص و صاحب نظر میهرم وهرسازی.



جناب آقای دمهر حج اهلل میرزاسی؛ مهخصص میهرم اقهصاد نظری و ترسعه و برنامه ئسزی.



جناب آقای ابراهیم جیشیدزاده؛ مدسر میهرم مطالعات و برنامه ئسزی زسرساخ های مدسرسهی و مالی.



جناب آقای دمهر مییرد اوالد؛ ناظر میهرم پروژه.



جناب آقای فقیهی؛ ئیی



جناب آقای دمهر ئضا بصیری؛ معاون میهرم مرمز مطالعات و برنامه ئسزی.



جناب آقای دمهر ئضا بیات؛ مدسر میهرم خدمات وهری و میی زسس مرمز مطالعات و دبیر پنل.

اتاق اصناف اسران.

مدعرسن حاضر دئ جلسه:


سرمائ خانم فاطیه سلطانی معاون پژوهش و آمرزش و برنامهئسزی ورم ساماندهی صناسع.



سرمائ خانم فیروزه جاللی نیاسنده اتاق اصناف.



جناب آقای علی احیدی



جناب آقای هرویائ

زمان برگزاری :اول شهریورماه  ،98ساعت  11صبح الی 13:21
مکان برگزاری :وبینار

خالصه نقد و بررسی و اهم بیانات سخنرانان
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بررسی تدوین سند توسعه کسب و کار.....

سخنران اول :جناب آقای دکتر سید علی مفاخریان؛
 -1نکهه مهم اسن اس مه مصربه جدسد به سرنرو مصربات پیشین دچائ نشرد و اسن امر نیازمند پیگیری های مسهیر می باود.
 -2تنظیم پیش نرس السیه نیازمند مائ بیشهر و دق عیل اس تا تکرائ مصربات مربرطه قبل نباود .دئغیر اسنصرئت ائایه آن به
ورئا ئاه حلی ئا دئ زمینه مرضرع ائایه نخراهد داد.
 -3مهن طرح و میهرای مطالعات ائتباط مهناسبی با السیه تهیه وده ندائد.

سخنران دوم :جناب آقای دکتر ناصر عبادتی؛
 -1ئوی عنران جای بیث وجرد دائد .هیچنین دئ مهن طرح گاهی به دلیل ائایه جزییات زساد پروژه از جن

سند خائج وده دئ

حالی مه دئ برخی قسی های دسگر مرضرعاتی مطرح وده مه ابهر مانده اس .
 -2مطالب بیشهر به مرضرع مسب و مائ مرتب برده تا ترسعه آن.
 -3برخی از مشاغل مطرح وده وامل مشاغل صنعهی هسهند و ائتباطی با مشاغل وهری ندائند .و اسن تفکیک بین واحدها دسده
نشده اس .
 -4چرا مسب و مائها میدود وده اند؟ و چرا مشاغلی مانند دئمان و آمرزش مه دئ گروه غیر ترلیدی و غیر فنی هسهند دئنظر
گرفهه نشده اس ؟ بههر برد اسن مشاغل سکپائچه دسده ورد تا بهران سهم هرمدام ئا دئ وهر مشخص مرد.
 -5برخی از مرائد مطرح وده خائج از حیطه وهردائی تهران اس  .لذا بههر برد با دسد وهردائی به مرضرع نگاه می ود.
 -6دئ ائتباط با مرضرع پروژه تعداد زسادی السیه و مجرز از قبل وجرد دائد مه اجرا نشده اس

و هیانها به وهردائی اجازه می

دهد تا مدسرس و ترسعه مسب و مائها ئا انجام دهد .بنابراسن ائایه اسن السیه به وهردائی میکی نخراهد مرد.
سخنران سوم :جناب آقای دکتر فرزان شیروان بیگی؛
 -1نهیجه مطالعات انجام وده چه اثری ئا دئمرئد واخصه  doing businessمیگذائد؟
 -2چه هیاهنگی هاسی با وزائت اقهصاد و دائاسی انجام وده اس ؟ زسرا به نظر می ئسد دئ مهن طرح صرفا وزائت صی دسده وده
اس  .اسن پنجره واحد اخیرا ترس وزائت اقهصاد و دائاسی به اجرا دئآمده و دئ اسهانها به مروئ زمان دئ حال ترسعه خراهد برد.
لذا باسد میزان هیپروانی اسن پنجره با پنجره اسجاد وده ترس وزائت اقهصاد برئسی ورد.
سخنران چهارم :جناب آقای دکتر حجت اهلل میرزایی
 -1مرضرع اقهصاد وهری مبیثی اس مه تامنرن میهر دئ وهردائی به آن ترجه و پرداخهه وده اس .
 -2از آنجا مه هیچ تصرسری از مسب و مائهای غیر ئسیی وجرد ندائد وناساسی اسن مسب و مائهای مرچک غیر ئسیی گام بعدی
اس مه باسد دئ ادامه اسن پروژه دئ دسهرئ مائ وهردائی قرائ گیرد.
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-3
-4
-5
-6

الزم اس ساخهائ صنفی تشکل های مرچک دسده ورد و منائ آن مسب و مائهاسی مه دئ حال انیالل سا تغییر و سا وکل گیری
هسهند برئسی ورند.
مناسبات بین مسب و مائهای ئسیی و غیری ئسیی و وسژگی های آنها احصا ورد.
پهنه های مشخص جه مسب و مائهای دانش بنیان تعرسف ورد زسرا بسیائی از آنها دئ قالب پهنه بندی تجائی و سا ادائی
قرائ نیی گیرند.
سک سرال وجرد دائد مه آسا سازومائی دئ زمینه حیاس از مسب ومائهای مرچک دئ وهردائی تهران دسده وده اس ؟

سخنران پنجم :جناب آقای ابراهیم جمشیدزاده
-1مسب و مائها و حیاس وهردائی از آنها چه منافعی ئا برای وهردائی تهران دئبردائد؟
 -2اسنکه وهردائی تهران دئ حیاس از مسب و مائها مجا قرائدائد؟ و اصرال چه نقشی دائد؟ سا می تراند دئ آسنده داوهه باود؟ سا
حهی چرا باسد نقش داوهه و از مسب و مائها حیاس مند؟ نقش آفرسنی وهردائی دئ بهبرد و ترسعه مسب و مائها چیس ؟
آسا اصرال مجرز و سا لزوم وئود به اسن مرضرع ئا دائد؟ سراالتی اس مه می باسس دئ اسن طرح برئسی می ود .به نظر می
ئسد فق دئ سک جا به وهردائی دئ اسن زسینه اخهیائ داده وده اس آن هم مبیث ساماندهی مشاغل اس .
 -3وهردائی تهران دئ مدسرس اقهصادی وهر هیچ نقشی ندائد دئ حالی مه به نظر عیرم تاثیر فعالی های آن دئ ئونق اقهصادی
زساد اس .
سخنران ششم :جناب آقای دکتر محمود اوالد
-1

-2
-3
-4

قصد بر اسن برده تا سن د ترسعه تهیه ورد نه سند ساماندهی .و عرامل پیشران دئ ترسعه مسب و مائها وناساسی و مشخص
ورند (مانند ترئم و  ).....و پیرو آن  4سنائسر مرجرد تهیه و تدوسن ود و بر اساس آن ئاهبردهاسی داده وده تا دئ برابر آن عرامل
پیشران و با وجرد آنها بهران امر ترسعه ئا پیش برد.
اگر بر اثر ترسعه تکنرلرژی آالسندگی سک فعالی از بین برود و با طرح ترجیهی ثاب ورد مه آالسندگی وجرد ندائد چرا هیچنان
آن فعالی نباسد دئ داخل وهر باقی بیاند؟
اتیادسه ها نباسد مجرز فعالی بدهند زسرا بیث منافع برجرد می آسد و مانع ترسعه می ورد.
تالش وده تا دئ اسن مطالعه مراد از ترسعه و اسنکه چگرنه باسد اتفاق افهد برئسی گردد.

سخنران هفتم :جناب آقای فقیهی
 -5دئخصرص انجام اسن پروژه هیچگرنه هیاهنگی و تعاملی با اتاق اصناف انجام نشده اس .
 -6اتاق اصناف دئحرزه مسب و مائهای مجازی و فرووگاه های زنجیره ای و  ....میک های زسادی ئا میهراند به وهردائی ائایه مند.
 -7مکانیابی دقیق زمانی میقق می ورد مه با ذسنفعان دئ ائتباط باویم و از طرسق دسهرئی امکانپذسر و پاسدائ نیس .

سخنران هشتم :جناب آقای دکتر رضا بصیری
 -1آسا پروژه به لزوم نقش آفرسنی وهردائی تهران و مدسرس وهری به ترسعه مسب و مائها وئود پیدا مرده اس ؟ چگرنه؟
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 -2نسب مطالعه با طرح جامع تفصیلی و برنامه  5ساله سرم چیس ؟
 -3ساخهائ مج مائمرد مالی دئ وهردائی تهران و وابسهگی مه به نظام ساخ و ساز دائد مرجب عدم ترجه به ترسعه مسب
و مائها وده اس .
 -4تاب آوئی مسب و مائها دئ وراس تیرسم و مروسد 19-به چه نیری اس ؟
 -5ائتباطی مه پروژه باسد با تیامی ذسنفعان برقرائ میکرده چگرنه اس ؟
 -6نقدهاسی به پیش نرس

السیه وجرد دائد مه باسد ئفع ورد و با تعامل با ورم ساماندهی وسراسش صرئت گیرد.

سخنران نهم :جناب آقای دکتر امیرحسین پورجوهری
-1
-2
-3

-4

-5

-6

-7

السیه تیام خروجی پروژه نیس بلکه سکی از ابزائهای تیقق پروژه اس .
دئ تهیه السیه با بهره بردائ دئ تعامل برده اسم و هیچنین ائتباط با اتاق اصناف خانه اصناف و وزائت صی انجام وده و
بسیائی از داده ها از اسن مرامز اخذ وده اس .
هدف تهیه سند ترسعه مسب و مائها با ئوسکرد دئآمد جه افزاسش دئآمد وهردائی تهران نبرده اس  .بلکه مقرئ برد
مطالعه با مرضرع اقهصاد وهری صرئت گرفهه و به ئابطه بین مجیرعه مدسرس وهری تهران و مجیرعه مسب و مائهای
مرچک و مهرس تعرسف ورد.
دئ نظام صنفی هیچ نقشی برای وهردائی ها وجرد ندائد .دئحال حاضر وهردائی دئ دوحیطه اثر گذائ اس  .سکی صدوئ
پروانه و مربرط به نرع مائبری زمین اس و پ از صدوئ پروانه وهردائی هیچگرنه اعیال نظری ندائد مگر بر اساس بند
21ماده  55قانرن وهردائی دئ حرزه پیشگیری و میانع از فعالی های مزاحم وئود پیدا مند.
اولین گام اسن اس تا وهردائی برای خرد نقش باز مندو و باسد برای اسنکه نقش پیدا منیم و بهرانیم با واحدهای مسب و
مائ ائتباط برقرائمنیم اسن پنجره مسب و مائ ئاهی اس تا اطالعات آنها گرفهه ورد .و وهردائی به دلیل برخرئدائی از
باالترسن سطح زسرساخ ها بههرسن مرجعی اس مه می تراند اسن مائ ئا انجام دهد و هیه ئا با هم لینک مند.
خروجی ما پنجره واحد نیس اما ناگزسر هسهیم برای اسفای نقش دئ حرزه مسب و مائ قدم برداوهه و خرد ئا به مسب و
مائها معرفی منیم و به آنها خدمات دهیم .البهه اسن وظیفه ئسیی نیس اما اسن مائ می تراند دئآمدهای پاسدائ برای
وهردائی ترلید مند.
نگاه صرفا ساماندهی نیس بلکه تالش برای ترسعه و اسجاد مشاغل جدسد اس .
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جمعبندی و نتیجه گیری
با ترجه به مطالب ائایه وده دئ نشس

جیع بندی مباحث به ورح زسر بیان می ورد:

 -8تنظیم پیش نرس السیه با دق نظر صرئت گرفهه و پ از آن تالش ورد مصربه السیه به اجرا برسد.
 -9وناساسی مسب و مائهای مرچک غیر ئسیی به عنران گام بعدی اسن پروژه دئ دسهرئ مائ قرائگیرد.
 -11مناسب اس نقش و میزان مداخله وهردائی تهران دئخصرص اسن مرضرع و هیچنین منافع احهیالی آن برای وهردائی
تهران مشخص ورد.
 -11تعامالت اتاق اصناف اسران با وهردائی تهران دئ اسن حرزه بیش از پیش صرئت پذسرد.
 -12پیشنهاد می ورد نشس مکیلی جه برئسی بیشهر و ائایه نقطه نظرات هیاهنگ و برگزائ ورد.
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بررسی تدوین سند توسعه کسب و کار.....
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بررسی تدوین سند توسعه کسب و کار.....
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