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بند  2دستور جلسه با موضوع :سخنان جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی
جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی :
 جناب آقای دکتر بندپی با اشاره به ماده  75قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد شورای گفتگو با هدف رفع مشکالت محیطکسب و کار  ،اظهار داشتند:
 قریب به سه سال در کنار صاحبان فکر و اندیشه خالق نوآورانه در ارتقا بخشیدن به شاخص های کسب و کار و رونقتولید و با بهره مندی از ظرفیت بسیار ارزشمند فعالین بخش خصوصی که کار را برای بدنه اجرایی دولت در استان تسهیل
می کنند؛ در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان رئیس در کنار ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران
و دبیر شورای گفتگوی استان همکاری نزدیک داشته و در یک ارزیابی صادقانه و منصفانه خروجی عملکرد شورا به لحاظ
آمار و ارقام و اطالعات بسیار ارزشمند بوده است.
 این شورا با هدف گره گشایی از تولید و اشتغال ،حذف مقررات مزاحم ،رونق کسب و کار و تولید و ایجاد پل ارتباطی بینحاکمیت و دولت به عنوان حامی صاحبان صنایع در استان تهران ایجاد شده است.
 مدیری می تواند موفق باشد که عملکرد تحت مجموعه مدیریت خود را به خوبی انعکاس بدهد و بتواند مطالبات آنمجموعه را به درستی پیگیر شود؛ همانگونه که در قانون نیز پیش بینی شده اگر شورای گفتگو به یک جمعبندی رسید که
نیاز به مصوبه هیأت دولت دارد ،هیأت دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و نسبت به تصویب آن
اقدام نماید.
 جناب آقای دکتر بندپی در ادامه سخنان خود با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب؛ بیانداشتند:
 همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند؛ مهمترین رکن برخورداری از آموزه های الهی ،دینی و اخالق در رابطه با حقوقشهروندی است ،لذا تأکید بر پژوهش و نگاه هوشمندانه به رابطه بین علم و صنعت داشتند و در این بیانیه به اقتصاد بعنوان
نقطه کلیدی و اصلی اشاره و بیان نموده اند؛ اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است

و اقتصاد ضعیف ،نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه دشمنان خواهدبود؛ همچنانکه اساسی ترین و اصلی ترین عاملی
که مردم این کشور را در مقابل تحریم های ظالمانه واکسینه و بیمه کرد ،توجه به تولید بود و در کنار آن ،اقتصاد مقاومتی
و اصل  44قانون اساسی که مهمترین رکن آن توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی و رها شدن دولت از بنگاه داری و
حرکت بسوی شرکت های دانش بنیان و تقویت اقتصاد درون زاست .مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند که دولت باید
بعضی از تصدی گری ها را از جمله بنگاه داری را رها کند .در هر زمینه ای که دولت بنگاه داری کرد ،ضرر کرد و در واقع
مردم و بیت المال ضرر کرده و در مقابل در هر کجا که بخش خصوصی این نقش را عهده دار بوده  ،به درستی ورود پیدا
کرده و موفق عمل کرده است .زیرا ،انگیزه کار ،برنامه ،سیاستگذاری و آینده نگری وجود داشته است.
 جناب آقای دکتر بندپی با اشاره به خط مشی استانداری تهران در زمان تصدی خویش ،اظهار داشتند: از بدو تصدی با نگاه حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتفال جدید رابطه تنگاتنگی با شورای گفتگو ایجاد کردیم و با برگزاریجلسات منظم و با دستور کارهای بسیار واضح و روشن به همراه ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران به شناسایی نقاط کور
و پرچالش پرداختیم و سعی کردیم مشکالت را احصاء و راه حل مناسب برای حل آنها پیدا کنیم.
 در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نقشه راه را مشخص و ظرفیت ها و ارزش های نسبی هر شهرستان رادر استان احصاء کرد .اداره کل اقتصاد و دارایی در جذب سرمایه گذاری ورود پیدا کرد .مدیرعامل شهرکهای صنعتی از
روز تصدی گری سعی در فعال سازی و رفع مشکالت شهرکهای صنعتی داشته و همچنین سازمان صمت استان و سازمان
جهاد کشاورزی به همین گونه عمل کرده اند .اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همواره آمار اشتغال را رصد کرده بطوریکه
طبق گزارش از سال  1397تا کنون به طور مستمر کاهش نرخ بیکاری در استان تهران به وقوع پیوسته است.
 سازمان حفاظت محیط زیست طی این مدت با ما همراه بود و قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع  120کیلومتر کهمانند حلقه ای دور صنایع استان کشیده شده بود و به عنوان محدودیتی برای بازسازی و نوسازی صنایع تلقی می شد ،طی
این مدت با همکاری مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست مورد بازنگری قرار گرفت و افزایش ظرفیت تا  2برابر تولید
به تصویب رسید .از استاندار جدید تهران جناب آقای منصوری نیز می خواهم که اجرای این قانون را در دولت مورد
پیگیری قرار دهد.

 در بررسی های بعمل آمده در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن در استان ،مشخص گردید واحدهایی که در استان تهران با 50درصد ظرفیت تولیدشان فعالیت می کنند مهمترین مشکل آنها برای افزایش تولید ،نقدینگی است ،لذا با این ذهنیت که
نقدینگی باید به سمت تولید حرکت کند و سرمایه در گردش را باید به تولید اختصاص بدهیم تا حتی یک کارگر هم بیکار
نشود ،از این رو مجمع خبرگان بانکی استان تهران برای حکمیت بین مصوبات کارگروه تسهیل و بانک ها ایجاد شد.
 از  43هزار واحد تولیدی در بخش های مختلف  1198واحد راکد بودند که در سال  1399تعداد  322واحد فعال شدندودر سالجاری تا مهرماه تعداد  190واحد دیگر به چرخه تولید بازگشتند .در مورد واحدهایی که بانکها تملک کردند از
ظرفیت قوه قضائیه استفاده شد .همچنین در سال  1399تعهد اشتغال استان  96هزار شغل بود که حدود  119هزار اشتغال
ایجاد شد و در سال  1400نیز ریل گذاری مناسبی طراحی شد و در حال حاضر حدود  70هزار و  758شغل یعنی 74
درصد تعهد اشتغال در استان تهران محقق شده است.
-

طی سال گذشته  1/2میلیارد دالر جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تهران داشتیم که رتبه اول را در کشور کسب
کردیم .با توجه به مزیت نسبی استان در زمینه تولید پوشاک ،بعد از  15سال که از تصویب مجوز شهرک صنعتی پوشاک
توسط هیأت دولت می گذشت ،این شهرک نیز راه اندازی شد.

-

جناب آقای دکتر بندپی در خاتمه سخنان خویش بیان داشتند :در بررسی اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تقریباً افرادی که در مجموعه خط فقر قرار می گیرند رو به افزایش است و این موضوع یک دغدغه جدی در استان تهران
بشمار می رود ،اما نقطه امید بخش برای مواجهه با این مسئله ،تقویت اقتصاد ،تقویت حوزه فعالین بخش خصوصی و
تقویت تولید و اشتغال است(.گزارشی در این زمینه توسط قائم مقام دبیر شورای گفتگوی استان تهیه شده که الزم است در
اختیار استاندار جدید قرارداده شود).

 استاندار سابق تهران ضمن عرض تبریک به جناب آقای مهندس منصوری در مسئولیت ایشان بعنوان استاندار تهران وریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ،بیان داشتند :با عنایت به ظرفیت بسیار علمی و کارشناسی که در
شورای گفتگوی استان در حوزه فعالین بخش خصوصی وجود دارد ،امید است شرایطی فراهم شود تا مسائلی که بعنوان

خروجی و نهایتاً پیشنهاد مطرح می شود پیگیری شده تا این ریل گذاری خوبی که به همت همه عزیزان چه بخش دولتی
و چه بخش خصوصی صورت گرفته به سر منزل مقصود برسد.

بند  3دستور جلسه با موضوع :سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفتگوی
استان درخصوص وضعیت اقتصادی کشور
جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به مهمترین ویژگی های آقای دکتر محسنیبندپی استاندار سابق تهران بیان داشتند:
-

مهمترین ویژگی جناب آقای دکتر بند پی اخالق مداری ،صبوری و جدیت در پیگیری امور مربوط به فضای کسب و کار
و آنچه که در شورای گفتگو تصمیم گرفته شد به سبب همت و پیگیری ایشان به نتیجه رسید و خوشبختانه هماهنگی بسیار
خوبی بین استانداری و همه دستگاههای دولتی و اتاق بوجود آمد .بطوریکه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان تهران که به طور مرتب و با دستور جلسات مشخص و به صورت ماهانه تشکیل می شد همه مسئولین
دستگاهها شرکت کرده و برون داد قابل توجهی داشته است.

 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران در حضور استاندار جدید ،توضیحاتی درخصوص جایگاه و کارکرد اتاق تهرانارائه و بیان داشتند:
 اتاق بازرگانی تهران دارای  25هزار عضو بوده و به معنای دیگر به تنهایی نصف اعضاء کل اتاق های بازرگانی ایران عضواتاق بازرگانی تهران می باشند.
 هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از  60نفر عضو تشکیل شده که  40نفر انتخابی هستند و توسط این  25هزار نفر عضوانتخاب می شوند و  20نفر نیز توسط دولت معرفی می شوند که  15نفر توسط وزارت صمت و  5نفر از سوی وزارت
کشاورزی انتخاب و معرفی می شوند.
 این نهاد  3وظیفه را دنبال میکند: -الف -مطالبه گری از دستگاههای دولتی و نهادهای مرتبط با حاکمیت

 ب -ارائه مشاوره به قوای سه گانه و اعالم نظر در کلیه طرح ها و لوایح و حتی با اصالحی که در آیین نامه مجلس صورتگرفت؛ نماینده اتاق می تواند در مجلس حضور پیدا کند و نظر خود را ارائه بدهد
 ج -توانمندسازی اعضای خود در قسمت های مختلف ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیانات خود اظهار داشتند: اتاق بازرگانی تهران عالوه بر وظائف عادی و روزمره ،در ارتباط با دفاع از اعضاء خود در کمیسیونهای مختلف مانندگمرک ،تأمین اجتماعی ،مالیات نمایندگانی دارد و  60مشاور تأمین اجتماعی در کمیسیونهای شرکت می کنند و همچنین
 65نماینده در حوزه مالیات پیگیر مسائل اعضای خود هستند.
 عالوه بر موارد ذکرشده ،اتاق تهران مدیریت بیمارستان بازرگانان را برعهده دارد .این بیمارستان از سال  1327توسط اتاقبازرگانی وقف و توسط خیرین ساخته شده است و در سال  1395توسط اتاق تهران بازسازی شده و یکی از بهترین
بیمارستان های استان هم از نظر تجهیزات و هم از نظر هتلینگ بوده و توسط پزشکان مجرب اداره می شود.
 از دو سال پیش مدرسه کسب و کار اتاق تهران با همکاری دانشکده امیر کبیر و با هدف تربیت مدیرانی در تراز بین المللیراه اندازی شد ،همچنین یک مرکز نوآ وری در اتاق شکل گرفته که حلقه بین استارت آپ ها و صنایع و بازرگانان خواهد
بود که بتواند بین روش های نوین با شکل سنتی تلفیقی بوجودآورد.
 در اتاق تهران مسائل اقتصادی کشور به طور مستمر تحلیل می شود و در سایت اتاق تهران که یکی از پر بازدیدترینسایت ها در کشور است و در دسترس عموم قرار دارد
 به صورت ماهانه یک مجله آینده پژوه که آخرین نوآوری ها در جهان و ایران در آن چاپ می شود که شامل  50درصدمقاالت داخلی و  50درصد ترجمه آخرین نوآوری هایی که در دنیا صورت می گیرد ،می باشد.
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی در کشور ،گفتند: یکی از نشانه های وضعیت نامساعد وضعیت اقتصادی منفی شدن نرخ رشد سرمایه گذاری نسبت به استهالک سرمایه استکه از حدود  2سال پیش به وقوع پیوسته و این زنگ خطری است که برای اقتصاد ایران زده شده و باید هرچه زودتر عالج
شود .همچنین افزایش مهاجرت نخبگان از کشور که روز به روز سرعت میگیرد خطر بزرگی است.

 متأسفانه خروج سرمایه علیرغم قیمت باالی نرخ ارز همچنان ادامه دارد؛ آمارهای بانک مرکزی حاکی از خروج  10میلیارددالر سرمایه به طور متوسط ساالنه در یک دهه اخیر می باشد ضمن آنکه رشد سرمایه داخلی نیز نسبت به استهالک حکایت
از رشد منفی می کند.
 دبیر محترم شورای گفتگو در ادامه سخنان خود با اشاره به آنکه دولت جدید؛ مسئولیت اداره کشور را در بدترین شرایطبرعهده گرفته است ،افزودند:
 بحران های بسیاری ازقبیل کمبود آب که در اکثر استانها مشکالتی را بوجودآورده و همچنین مشکل کمبود برق که در همهزمینه ها ما را با مشکالت جدی روبرو کرده است را باید مورد توجه قرارداد .البته این مشکالت را می توان از طریق
همکاری و هماهنگی دولت و بخش خصوصی کاهش داد .بنابراین توجه به این نکته ضروری است که توسعه کشور جز
از طریق توسعه بخش خصوصی و همکاری بخش دولتی محقق نمی شود.
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان در پایان سخنان خود ضمن عرض خیر مقدم خدمت جنابآقای مهندس منصوری و آرزوی توفیق و موفقیت برای ایشان در کسوت استاندار جدید ،ضمن اعالم آمادگی نسبت به
همکاری اتاق بازرگانی تهران با استانداری تهران برای بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی پایتخت ،اظهار داشتند:
 اتاق بازرگانی تهران کامالً در خدمت استانداری تهران بوده و این آمادگی را دارد که هرگاه نیاز به مشاوره و راهنمایی بوددر خدمت شما باشیم تا انشااله با کمک بخش خصوصی و دولت مشکالت کشور را مرتفع کنیم.

خارج از دستور جلسه :با موضوع وضعیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در استا ن تهران
جناب آقای دکتر محمد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران ،گزارشی از وضعیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری یه شرحزیر ارائه نمودند:
 در فصل بهار  1400در کل کشور تعداد  10هزار  714فقره ،جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44/8درصد رشد داشته است .این میزان جواز با سرمایه  2/712/308میلیارد ریال و با رشد  231/4درصد مواجه بوده،

براین اساس در صورت اجرایی شدن این مجوزها ،ایجاد اشتغال برای  288هزار نفر محتمل خواهد بود و این میزان تقاضا
نشان از رغبت سرمایهگذاران داخلی است.
 در فصل بهار  1400نیز تعداد  810فقره پروانه بهرهبرداری ،با سرمایهای 182/336میلیارد ریال و اشتغال  17هزار نفرصادر شده است .همچنین  762فقره پروانه بهرهبرداری توسعهای با سرمایهای در حدود  282/888میلیارد ریال و
اشتغال  23هزار نفر صادر شده که این آمار نشاندهنده فاصله بسیار فاحش انجام پروژه ها با جواز تاسیس بوده و حکایت
از کاستیهای زیرساختی و بروکراسی اداری برای جذب سرمایهگذاری دارد .همین فاصله در سرمایه گذاری های مصوب
خارجی و میزان جذب و تحقق آن نیز وجود دارد .لذا می طلبد که اگر مسیر را هموار کنیم؛ هم سرمایه گذاری ها زودتر
به ثمر خواهد نشست ،هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم رشد اقتصادی به نقطه مطلوب خواهدرسید .امید است که طرح
این موضوع در چنین شوراهایی ،مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و موانع از مسیر سرمایهگذاری برداشته شود.

بند  4دستور جلسه با موضوع :گزارش عملکرد چهارساله اخیر و ششماهه نخست سالجاری شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان تهران
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگو در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی از عملکرد شورا بشرح زیر پرداختند: از اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در اسفند ماه سال  ،1392حدود  8سال سپریشده و طی این سال ها فعاالن اقتصادی بسیاری برای رفع مسایل و تنگناهای خود از طریق این شورا اقدام کردهاند؛ طرح
مشکالت در نهادی صورت گرفته که استاندار تهران ،رئیس آن و رئیس پارلمان بخش خصوصی دبیر آن بودهاند.
 نتایج حاصل این شورا طی این مدت 643 ،مصوبه شامل  271استانی و  372فراگیر ملی داشته است ،که تعداد  560مصوبهبا فراوانی  87درصد اجرایی و  55مصوبه با فراوانی  8/5درصد اجرا نشده و تعداد  28مصوبه و با فراوانی  4/5درصد که
در دست پیگیری است .شایان ذکراست ،پیگیری مصوبات و امور کارشناسی با تشکیل جلسات ذیل شورای گفتگو در
کارگروههای تخصصی و همچنین استانداری و سایر سازمانهای ذیربط موجبات به ثمر رساندن و اجرایی شدن آن ها
شده است.

 این شورا از پنجاه و دومین جلسه در تاریخ  1397/09/28تا کنون با ریاست جناب آقای دکتر محسنی بندپی برگزار شدهکه در طی این مدت تعداد  28جلسه برگزار و  240مصوبه ( 111مصوبه استانی و  129مصوبه فراگیر ملی) به تصویب
رسیده است.
 در ششماهه نخست سال جاری از تاریخ  1400/3/05لغایت  1400/06/31تعداد  6جلسه تشکیل شده؛ البته به دلیل پاندومیکرونا در ماههای فروردین و اردیبهشت جلسه ای برگزار نگردید ولی در سه ماهه دوم فصل تابستان با برگزاری
جلسات جبرانی  5جلسه برگزارشد که طی این مدت تعداد  53مصوبه شامل  27مصوبه استانی و  26مصوبه فراگیر ملی به
تصویب رسید که از این تعداد  36مصوبه با فراوانی  % 68اجرائی و  13مصوبه با فراونی  %24/5درحال پیگیری
و  5مصوبه با فراوانی  % 7/5اجرائی نشده است.
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان با بیان اینکه نتایج ثمربخش مصوبات شورای گفتوگوی استان تهران به عنواندستاوردهای این شورا در حوزههای مختلف قابل مشاهده است ،توضیح دادند:
 نکته قابل تأمل آنکه فراوانی دستور جلسات ،معطوف به مسایلی چون شناسایی قوانین مزاحم تولید و پیشنهاد اصالح یاحذف مقررات ،مشکالت مرتبط با بیمه فعاالن اقتصادی و مشاغل سخت و زیانآور ،بررسی مشکالت تشکلها ،بررسی
مسایل شهرکهای صنعتی ،کُندی پرداخت و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بسته حمایت از توسعه صادرات بوده
است .این مسایل در جلساتی مورد بررسی قرار میگیرد که روسای ادارات استانی وزارتخانهها ،نمایندگان قوه قضاییه و
نمایندگان نهادهای عمومی شامل شهرداری و شورای شهر تهران ،رئیس اتاق اصناف ،رئیس اتاق تعاون و تعدادی از فعاالن
اقتصادی در جلسات حضور دارند.
 جناب آقای دکتر عیدیان درخصوص هدف از تشکیل شوراهای گفتگو ،چنین عنوان نمودند: تشکیل شورای گفت و گوی استان تهران با پشتوانه بند الف ماده  12قانون دائمی برنامه توسعه ششم جمهوری اسالمیایران برگرفته از صدر ماده 11قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده است .بر این اساس،شورای گفت و گو به منظور
تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی ،تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها ،بررسی و رفع موانع کسب
و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی
مناسب به مراجع ذیربط تشکیل شده است.

-

به موجب تبصره 4بند الف ماده  12قانون دائمی برنامه توسعه ششم ،مصوبات شورای گفتگو باید حداکثر ظرف 30روز
در دستورکار هیأت دولت قرارگیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود .همچنین اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف نسبت به شناسائی قوانین و مقررات
و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی
و بررسی و پردازش مشکالت و خواسته های آنها به طور مستمر گزارش ها و خواسته هایی را تهیه کند و در شورای
گفتگو مطرح و مصوبات شورا را به کمیته ماده  12متشکل از 2نفر از هر قوّه به انتخاب رؤسای قوای سه گانه ارائه دهد.

جناب آقای مهندس یداله صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران درخصوص نسبت جوازهای تأسیس صادرشده به پروانه هایبهره برداری توضیحاتی را بشرح زیر ارائه فرمودند:
 در مورد سرمایه گذاری می پذیریم بین نیاز سرمایه گذاران و امکانات موجود فاصله زیادی است .باید به این نکتهتوجه داشت که معموالً  15درصد جوازهای تأسیس در کشور حتی در شرایط رونق اقتصادی تبدیل به طرح بهره برداری
می شود .ضمن آنکه از  2000جواز تأسیس صادرشده در استان  800- 700طرح موفق شده اند عملیات سرمایه گذاری را
شروع کنند .اگر تصور کنیم که به نسبت جوازهای داده شده می بایست پروانه صادر شود باید درنظر داشت که ظرفیت
صنعتی کشور گنجایش ندارد.
 درخصوص عدم توازن در تراز تجارت خارجی استان باید خاطر نشان کرد که؛ طبق بررسی های انجام گرفته  25درصدصادرات کشور متعلق به استان تهران است ولی گمرکات تهران صادرات استان را یک میلیارد دالر اعالم کرده است و این
درحالی است که از  21هزار کارت بازرگانی در کشور نزدیک به  17هزار و پانصد کارت متعلق به استان تهران است لذا با
این استعداد چگونه تراز استان می تواند منفی باشد .بنظر می رسد این موضوعات نیازمند پردازش در جلسه ای در شورای
گفتگو می باشد.

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استاندار سابق تهران در خصوص میزان بهره برداری از جوازهای تأسیس صادره ،اظهار داشتند: در سال  1399در صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی استان  68درصد و در حوزه کشاورزی  35درصد رشد داشتیم کهاز روی شناسایی  3مؤلفه می توان میزان بهره برداری از این مجوزها را راستی آزمایی ایجاد کرد:
 الف -برق مصرفی صنایع در سال  1399نسبت به سال  1398بمیزان  10درصد رشد را نشان می دهد که حاکی از ایجادکارگاههای جدید است
 ب -در سال  1399نسبت به سال  1398در استان تهران  7/5درصد رشد بیمه اجباری داشتیم ج -همچنین  6/5درصد رشد در کارگاههای تولیدی داشتیم که این خروجی خودش را در میزان افزایش اشتغال نشان دادهاست

بند  5دستور جلسه با موضوع :فرمایشات جناب آقای مهندس محسن منصوری استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی استان
جناب آقای مهندس محسن منصوری:
 استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان ضمن آرزوی خیر و برکت و راه گشایی در حوزه بازرگانی ،صنعت،معدن و تولید به میمنت این ماه پر سعادت ،سخنانی بشرح زیر ،ایراد فرمودند:
 برخود الزم می دانم به صورت ویژه از تالش های آقای دکتر محسنی بندپی قدردانی کنم؛ هر آنچه از ایشان شنیدیم عالوهبر جدّیت در کار و برگزاری منظم جلسات و پیگیری و تالش ،اخالق نیکو و حسنه ایشان است و این سرمایه ای ماندگار
برای مدیران بوده که به یادگار می ماند .همچنین از همۀ رؤسای محترم نهادها و دستگاهها و ادارات کل و مجموعه های
اجرایی که در حد توان پیگیر مسائل بوده و هستند و در این جلسه شرف حضور دارند تشکر می کنم.
 مدیریت در نظام جمهوری اسالمی مانند دو میدانی امدادی است و هر کسی در نظام مسئولیتی داشته و برای بسیاری ازتصمیمات و اقدامات زحمت کشیده شده و به اینجا رسیده و خیلی از ریل گذاری ها و قانون گذاری ها محصول یک
فرآیند خردمندانه ،تعقل ،مشورت و گفتگو بوده البته ممکن است نیاز به اصالحاتی داشته باشد منتها ریل اصلی کشور؛ ریل

صحیحی است و ما نیز آن را سنگ بنا و مبنا قرار می دهیم .به عبارت دیگر ،رویکرد دولت سیزدهم در استان حرکت بر
مبنای برنامه ریزی است و به تعبیری درصدد اختراع مجدد چرخ نیستیم.
 همانطوریکه استحضار دارید به دالیل تحریم های ظالمانه و شرایط موجود کرونایی که تولید و اشتغال را هدف قرارداده،شرایط خاصی بر کشور حاکم است ولی بن بستی در کشور وجود ندارد و امید داریم که بتوانیم بر این مشکالت فائق
شویم.
 استاندار محترم تهران با اشاره به حضور چند ساله خویش در مجموعه اقتصادی ،اظهار داشتند: چند سالی در مجموعه بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی افتخار حضورداشتم ،که این مجموعه ها دارای دو بال یکی در حوزهخدمات اجتماعی و بال بزرگتری در حوزه اقتصادی بود که در بسیاری از شرکت ها بنده نیز متولی بودم .در حوزه اقتصادی
بنیاد مستضعفان مشتمل بر  170مجموعه و شرکت نسبتاً بزرگ قرار داشت از جمله بانک ،بیمه ،مجموعه های صنعتی،
معدنی و حوزه های تولیدی صنایع غذایی ،گردشگری و انرژی .لذا بنده نیز از نزدیک با مقوله تولید و اشتغال آشنا هستم
و درگیر مسائل و مصائب حوزه تولید و اشتغال بوده ام .گاهی یک سیاستگذاری نادرست چندین هزار نفر را در حوزه
تولید دچار مشکل کرده و بالعکس یک تصمیم گیری هزاران نفر را از زمین بلند میکند .امیداست که با ظرفیت اتاق و
شورای گفتگو بتوانیم در سطح تهران یک تحول جدید ایجاد کنیم.
 رئی س محترم شورای گفتگوی استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر رفع مشکالتاقتصادی کشور که در چند سال اخیر در شعارهای سال معظم له به خوبی مشهود است ،بیان داشتند:
 مقام معظم رهبری ،مسئله اصلی کشور را مقوله فرهنگ میدانند ولی باید پذیرفت تا مشکالت اقتصادی رفع نشودنمی توان انتظار داشت که مشکالت فرهنگی مرتفع شود .به عبارتی اقتصاد و تولید یعنی اشتغال.
 بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی با کمک بخش خصوصی قابل حل است و دولت نیز در این عرصه هر چه ازحوزه های اجرایی عقب تر بنشیند موفق تر است و صرفاً باید نظارت ،تسهیل گری و تنظیم گری و سیاستگذاری را بر
عهده بگیرد.

 استاندار محترم تهران در ادامه ،با اشاره به جایگاه قانونی شورای گفتگو و درخواست هدفمندی و عملیاتی شدن حداکثریمصوبات شورای گفتگو در استان ،بیان داشتند:
 مجموعه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محل تقریب افکار دولتی و بخش خصوصی است .ذیل این نهاد بایدبه صورت مداوم عوامل مزاحم تولید را شناسایی کرده و با درنظر گرفتن مالحظات حاکمیتی از جمله در محیط زیست،
نسبت به حل آنها اقدام کنیم .و در این راستا مجموعه استانداری تهران تمام قد در کنار بخش خصوصی قرار دارد .اعتقاد
ما بر این است که دولت باید دست از بنگاه داری بردارد و مدیریت را به مردم و به ویژه در حوزه تولید و صنعت به
صاحبان صنایع بسپارد.
 رئیس محترم شورای گفتگوی استان درخصوص ضرورت بهره گیری از ظرفیت های خالی تولید در استان تهران ،گفتند: استان تهران بزرگترین ظرفیت اقتصادی کشور را دارد ولی متاسفانه این ظرفیت ها نادیده گرفته می شود .حدود  25درصدکل تولید ک شور 25 ،در صد صنعت کل ک شور و  70در صد اقت صاد ک شور در ا ستان تهران ا ست .ولی در همین ا ستان
مجموعه ها و کارخانه های تولیدی بزرگی وجود دارند که با  30درصدددد ظرفیت کار می کنند که با یک گردش مالی و
تأمین نقدینگی و یک کمک جزئی بسیاری از این مجموعه ها می توانند سرپا شده و با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کنند.
 جذابیت سرمایه گذاری در استان تهران زیاد است و مراجعان بسیاری خواهان سرمایه گذاری داخل استان هستند زیرا اینا ستان با دارا بودن  14میلیون جمعیت و با اتباع خارجی حدود  15میلیون جمعیت بزرگترین بازار م صرف ک شور ا ست.
ضمن آنکه فرصت حمل و نقل کم نظیری از نظر تولید به مصرف وجود دارد.
 استاندار محترم تهران در پایان سخنان خود با اشاره به حضور کارشناسان ارشد در شوای گفتگوی استان تهران ،گفتند :هرزمان از شبانه روز که نیاز به جل سات و یا د ستوری با شد ،اینجانب به همراه مجموعه ا ستانداری و د ستگاههای اجرایی
آمادگی کامل داریم تا به مشکالت فضای کسب و کار ورود پیدا کنیم و اساساً مأموریت دیگری برای ما متصور نیست.

بند  6دستور جلسه با موضوع :ارائه گزارش درخصوص وضعیت تولید ناخالص استان پیرو جلسه برگزار شده توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان توسط سرکار خانم خزاعی معاون محترم بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران

سرکار خانم مریم خزاعی:
 معاون محترم بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استناد به داده های مرکز آمار گزارشی از وضعیت شاخص هایاقتصادی تهران بشرح زیر ارائه نمودند( پیوست):
 این گزارش نگاهی واقع گرایانه به شاخص هایی چون بازار کار ،تولید ناخالص داخلی استان ،فعالیت های اقتصادی استانو رشد اقتصادی استان دارد و تحقق هدفگذاری رشد  7/6درصدی در سال  1401برای استان تهران را در هاله ای از تردید
قرار می دهد.
 استان تهران با مساحت حدود  13/5هزار کیلومتر مربع و جمعیت نزدیک به  14میلیون نفر رتبه  29را از حیث مساحتو رتبه نخست را از حیث جمعیت در میان استان های کشور داراست .مهمترین موضوعی که درمورد استان تهران صدق
می کند نرخ باالی شهر نشینی است که بعد از استان قم رتبه دوم را با  94/3درصد داراست.
-

به استثنای نرخ بیکاری ،سایر مؤلفه های بازار کار استان تهران شامل نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در مقایسه با
میانگین کل کشور ،مطلوب نیست .در سال  1399نرخ بیکاری در استان تهران کمتر از نرخ بیکاری در کل کشور است ولی
باید توجه داشت که کاهش نرخ بیکاری درصورتی مطلوب است که در کنار آن نرخ مشارکت اقتصادی باال باشد .متاسفانه
نرخ مشارکت اقتصادی  39/8درصدی در استان تهران ،کمتر از میانگین کل کشور است .متغیر مهم دیگر بازار کار نسبت
اشتغال است که نشان می دهد که چقدر از جمعیت در بازار کار فعال و شاغل هستند .این نسبت در استان تهران رقم کم
 36/9درصد است در حالی که در کشورهای دیگر باالی  50درصد است .موضوع مهمی که شاید استان تهران بتواند در
این مسیر پیش قدم باشد و این نسبت را بهبود دهد بررسی این مسئله است که چرا ما نمی توانیم از نیروی انسانی در بازار
کار به صورت مطلوب استفاده کنیم.

 از لحاظ ترکیب شاغالن در استان تهران در مقایسه با کل کشور ،بخش خدمات با  63درصد محوریت اصلی را از لحاظجذب نیروی کار داراست .نقش صنعت در بازار کار استان و کشور تقریباً مشابه است .در کل کشور  18درصد اشتغال در
بخش کشاورزی و  35درصد اشتغال در بخش صنعت قرار دارد در حالی که این ارقام برای استان تهران به ترتیب 1/5درصد
و  35/2درصد است.

 در سال  1399از جمعیت فعال اقتصادی استان کاسته و در مقابل به جمعیت غیرفعال اضافه شد .خروج بخشی از جمعیتاز بازار کار و پیوستن آنها به جمعیت غیرفعال بیش از همه در قالب افزایش تعداد خانهدارها و سایر بروز کرده است.
 در سال  99جمعیت  15ساله و باالتر در استان تهران  11میلیون نفر بوده که از این تعداد  4/4میلیون نفر جمعیت فعالاقتصادی و  6/6میلیون نفر غیر فعال هستند و درهمین سال بدلیل شیوع کرونا و تشدید تحریم ها از تعداد شاغالن 103
هزار نفر کم شده و در مجموع از جمعیت فعال اقتصادی  239هزار نفر کاسته شده و به جمعیت غیرفعال پیوستهاند .جمعیت
غیرفعال افرادی هستند که به نوعی از یافتن شغل مناسب در بازار کار دلسرد شدهاند و یا درآمدهای دیگری را شناسایی
کرده اند .کاهش جمعیت فعال استان در سال  1399موجب شده تا نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران حدود 2/7
واحددرصد در مقایسه با سال  1398کاهش یابد .بنظر می رسد با توجه به پتانسیل های استان یکی از اهدافی که استانداری
و سازمانهای ذیربط می توانند در استان تهران پیگیری نمایند؛ پایش دقیق وضعیت بازار کار استان در جهت بهبود بخشیدن
به وضعیت متغیرهای این بازار به ویژه نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال؛ میتواند باشد.
 تولید ناخالص داخلی اسمی استان تهران طی دهه  1390با رشد قابل مالحظه ای همراه بوده و تقریباً  8برابر شده ،اماتغییرات قابل توجهی به لحاظ بهبود سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق نیفتاده است .به گونه ای که در سال
 1399سهم استان تهران در کل تولید ناخالص داخلی کشور  %22/4تقریباً معادل سهم آن در سال  1396است .باالترین
سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به سال  1394با رقم حدود  %24است ،در سال  ،1399تولید اسمی استان
 51درصد افزایش داشته که بیش از همه ناشی از افزایش تورم و نه رشد مقدار تولید در این استان بوده است.
 نقش فعالیت های اقتصادی استان در کل کشور قابل توجه است .نقش پررنگ استان تهران در ایجاد ارزش افزوده کشوردر بخش خدمات به ویژه در حوزه فعالیت اطالعات و ارتباطات و فعالیت های مالی و بیمه آشکار است به نحوی که
حدود  79درصد از کل ارزش افزوده فعالیت خدمات اطالعات و ارتباطات کشور و حدود  65درصد از کل ارزش افزوده
فعالیت خدمات مالی و بیمه کشور توسط استان تهران تولید میشود .کمترین سهم استان مربوط به استخراج معدن با سهم
 0/7درصد و بخش کشاورزی با سهم  4/4درصدی از کل ارزش افزوده بخش های مرتبط در کشور است .طی سال ،1399
نقش فعالیت های مربوط به تأمین برق و گاز استان تهران برجسته تر شده و سهم آن از کل ارزش افزوده کشور حدود 9/4

واحد درصد در مقایسه با ابتدای دهه  1390افزایش یافته است .باتوجه به این آمار درمی یابیم که کالً تمرکز فعالیت های
استان تهران بیشتر در سمت خدمات قرار دارد.
 از لحاظ ترکیب فعالیت های اقتصادی استان تهران درسال  ،1399گروه صنعت  26درصد ،بخش کشاورزی  0/5درصد،استخراج معدن  2درصد و گروه خدمات با  72درصد از کل ارزش افزوده با اختالف قابل توجهی از سایر فعالیت ها
بیشترین ارزش افزوده را در استان تهران ایجاد کرده است .از مهم ترین دالیل؛ می توان به تمرکز ارائه خدمات بخش
عمومی در این استان به لحاظ پایتخت بودن و همچنین تعداد باالی ساختمانهای مناطق شهری استان و به تبع آن سهم نسبتاً
باالی خدمات مربوط به امالک و مستغالت و سهم باالی خدمات خرده فروشی و عمده فروشی (با توجه به حضور اصناف
گوناگون) و سهم فعالیت های مالی و بیمه که این سه فعالیت در مجموع  46درصد از کل ارزش افزوده استان و حدود 64
درصد از کل ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل میدهند در این استان اشاره کرد.
 سهم دو فعالیت صنعت ساخت و ساختمان در ارزش افزوده استان تهران به ترتیب  15/7درصد و  4/7درصد بوده که ازارقام میانگین کل کشور به ترتیب  18/6درصد و  5درصد کمتر است.
 طبق آخرین دادههای مرکز آمار ایران در سال  1397ترکیب ارزش افزوده گروه صنعت ساخت نشان داده که  4فعالیت؛تولید فرآورده های نفتی ،صنایع غذایی ،محصوالت الستیکی و پالستیکی و دارویی کالً  52درصد از کل ارزش افزوده
صنعت ساخت استان تهران را تشکیل می دهند .با توجه به ترکیب فعالیتهای صنعتی و تنوع کم ،مشابه کل کشور در
استان تهران هم تمرکز در برخی صنایع زیاد است و سهم برخی صنایع مانند منسوجات با سهم  0/9درصد ،پوشاک با سهم
 1/4درصد و کاغذ با سهم  1/5درصد در استان کم است و فقط  4فعالیت اصلی محصوالت نفتی ،صنایع غذایی ،محصوالت
الستیکی و پالستیکی و دارویی سهم باالیی را تشکیل می دهند.
 روند تولید ناخالص داخلی واقعی استان تهران در مقایسه با کل کشور طی هشت سال نخست دهه  1390تا سال 1397مشابه و از روند عمومی افزایشی برخوردار است ولی با تشدید تحریم در سال  1397و همراه شدن آن با همه گیری
بیماری کرونا در دو سال اخیر ،روند تولید در کشور مختل شد که شدت اثرات منفی اتفاقات مزبور بر استان تهران طی دو
سال  1397و  1398کمتر از کل کشور بود و در سال  1399روند تولید استان معکوس و نزولی شد در حالیکه در کل کشور

صعودی بود .تولید ناخالص داخلی واقعی استان تهران در سال  1399حدود  176هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً معادل
رقم مشابه در سال  1396است یعنی طی این  4سال اتفاقی در استان تهران نیافتاده است .البته این وضعیت در کل کشور
وخیم تر است یعنی تولید ناخالص کل کشور در سال  1399رقمی برابر یا  708هزار میلیارد تومان بوده که با رقم مشابه
در سال  1396که باالترین رقم و معادل  787هزار میلیارد تومان بوده ،فاصله زیادی دارد.
 باالترین درصد رشد تولیدناخالص داخلی در استان تهران رقم  10/5درصد و مربوط به سال  1395بوده که در همان سالدر کل کشور  14درصد افزایش داشته است .در سال  1398استان تهران  3/2درصد رشد مثبت داشته که در مقابل تولید
ناخالص داخلی کشور  6درصد رشد منفی داشته است .در سال  1399بنظر می رسد با رشد منفی  -0/03درصد در استان
تهران شیوع بیماری کرونا بیشتر در استان اثر گذار بوده و کشور با  1درصد رشد مثبت بنوعی توانسته از رکود خارج شود
در حالی که استان رشد منفی نزدیک به صفر درصد داشته است.
 بررسی روند رشد واقعی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی استان تهران ،طی دهه  1390نشان میدهد که فعالیتهای مربوطبه تأمین آب و برق با متوسط رشد ساالنه  15/4درصدی ،باالترین متوسط نرخ رشد ارزش افزوده را درمیان فعالیت های
اقتصادی استان داشته و ارزش افزوده فعالیت های مربوط به تأمین جا و غذا (هتل و رستوران) نیز به طور متوسط ساالنه
 9/9درصد کاهش پیدا کرده این گروه در سال  1399نیز بیشترین کاهش رشد ارزش افزوده (منفی  62درصد) را داشته که
علت اصلی آن پیامدهای ناشی از همه گیری کرونا و اثرات منفی آن بر این گروه از فعالیت ها بوده است .میانگین رشد
ارزش افزوده صنعت استان تهران متاسفانه در این دهه  -2/4درصد بوده است .بخش کشاورزی با توجه به اینکه سهم کمی
در ارزش افزوده استان دارد ولی میانگین رشد ساالنه آن طی دهه  1390حدود  7/2درصد بوده است.
 طی دهه  ، 1390در اغلب سال ها رشد اقتصادی استان تهران همراستا با رشد اقتصادی کشور بوده ،به این معنا که استانتهران اغلب به عنوان عاملی تعیین کننده در راستای تقویت یا تضعیف ارزش افزوده کل کشور عمل کرده است .درسال
 1399سهم استان تهران در رشد  1درصدی تولید ناخالص داخلی کشور ،حدود منفی  0/01واحد درصد بوده است.
مشارکت منفی استان تهران در رشد اقتصادی کشور طی این سال بیش از هر چیز ،به دلیل رشد منفی فعالیت های خدماتی

مربوط به تأمین جا و غذا و همچنین کاهش ارزش افزوده خدمات مربوط به فعالیت های هنری و تفریحی به دلیل شیوع
کرونا بوده که این استان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
 در سال  ، 1399عوامل منفی و مثبت بر رشد استان تهران تأثیر گذار بوده است .عوامل مسلط با اثر مثبت در رشد؛ رشدارزش افزوده فعالیت خدمات اداره امور عمومی و شهری ،تأمین برق و گاز و اطالعات و ارتباطات و عوامل مسلط با اثر
منفی در رشد ،کاهش ارزش افزوده فعالیت خدمات مربوط به سالمت ،تأمین جا و غذا و هنر و سرگرمی بوده است.
 معاونت محترم بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در ادامه گزارش خود درخصوص گزارش ارسالی از سازمانمدیریت و برنامه ریزی استان تهران که در آن رشدهایی برای سال  1401استان تهران شده است را بررسی و گزارشی بشرح
زیر ارائه نمودند:
 همانطوریکه گفته شد میانگین رشد اقتصادی ساالنه طی دهه  90برای کل استان  2/5درصد بوده است .چنانچه بازه زمانیبدون بروز اتفاقاتی مانند تشدید تحریم یا همهگیری کرونا یعنی  1390الی  1396را در نظر بگیریم ،متوسط رشد ساالنه
اقتصادی استان تهران حدود  3/9درصد بوده است .طی دهه  1390میانگین رشد ساالنه در بخش کشاورزی و معدن و
خدمات استان مثبت بوده ولی این رقم برای بخش صنعت منفی و حدود  2.7درصد بوده است .باتوجه به این نکته که در
بازه  1390الی  1396که اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده بازهم در بخش صنعت همچنان با رشد منفی روبرو
بوده ایم ؛ یعنی به نظر می رسد بخش صنعت استان یک سری مشکالت ساختاری دارد که توجه دقیقتری را میطلبد.
 رشد هدف  7.6درصدی برای سال  1401که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای استان تهران درنظر گرفتهشده؛ در چارچوب رشد هدف  8درصد برای کل اقتصاد در این سال تعیین شده است نرخ رشد هدف برای بخش کشاورزی
معادل  9/7درصد ،برای بخش معدن  12/3درصد و برای بخش صنعت  10درصد؛ پیش بینی شده است .همانطوریکه
اشاره شد؛ میانگین رشد اقتصادی ساالنه این استان طی دهه  90درحدود  2/5درصد و میانگین رشد ساالنه بازه زمانی 90
تا  96حدود  3/9درصد بوده و هدف  7.6درصدی برای سال  1401را در هاله ای از تردید قرار می دهد.
 اگر میانگین رشد را بر مبنای سال  1390تا  1396بگیریم ،به غیر از بخش صنعت بقیه رشدها شاید ارقام غیرمنطقی نباشد،اگرچه که مشخص نیست که ارقام براساس چه مدلی استخراج شدهاند.

 با توجه به سهم حدود منفی  0/01واحد درصدی استان تهران در رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ،1399این سؤال پیش می آید که موتورهای محرک و عوامل مسلط تحقق رشد سال  ،1401کدام فعالیت ها و با چه سهم
از مشارکت خواهند بود؟ آیا چشم انداز رشد میان مدت استان برای حداقل یک دوره  5ساله تدوین و مشخص شده است؟
آیا قرار است سال به سال براساس الیحه بودجه رشد را تعیین کنیم؟ با توجه به افت قابل توجه سرمایه گذاری در کشور،
خطوط راهنمای سیاست گذاری در راستای عالمت دهی صحیح به سرمایه گذاران در گزینش طرح مورد نظر در استان چه
مواردی هستند ،نقش سازمانها و دستگاهها برای تسهیل محیط کسب و کار با تأکید بر تحقق اهداف مزبور چه خواهدبود؟
نحوه پایش فعالیت دستگاهها و تعیین تأثیر هریک در بهبود رشد چگونه است؟ آیا زیرساخت های عمومی استان و کیفیت
آنها تکافوی تأمین رشد موردنیاز را دارند؟ آیا فقط نرخ رشد را مشخص کرده اید و یا برنامه مشخصی برای اشتغال هم
دارید؟ نیروی کار جوانان و زنان استان درچه وضعیتی قرار دارند؟ نحوه مشارکتدهی نهادهای فراگیر بخش خصوصی
از جمله اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در هریک از برنامههای مشخص شده برای تحقق رشد چگونه
خواهد بود؟
 سرکار خانم خزاعی در پایان گزارش ،بیان داشتند: شایسته است که دستگاههای مسئول که به نوعی به متغیرهای اقتصادی کشور دسترسی دارند ،فصل به فصل گزارشاتی ازقبیل شناسایی فعالیتهایی که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به سرمایه گذاری دارند و یا در بخش اصناف کدام فعالیت های
صنفی بیشتر شکل می گیرند را ،پایش و در شورای گفتگو مطرح نمایند تا براساس این گزارشات سازمانهای ذیربط بتوانند
وضعیت اقتصاد استان را به صورت دقیق رصد و برای بهبود شرایط تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.

بند  7دستور جلسه با موضوع :اظهار نظر اعضاء محترم شورای گفتگوی استان
جناب آقای دکتر مسعود شفیعی:
 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درخصوص چگونگی تعیین هدف دستیابی به رشد  7/6درصدیدر استان تهران ،اظهار داشتند:

 در میزان هدفگذاری سال  1401برای استان تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقشی در تعیین این عدد نداشته .این عدددر سازمان برنامه و بودجه براساس روندهای گذشته که فرمول رسیدن ما به این عدد روش نشده برای کشور و استان
تعیین و ابالغ شده است .البته به نظر می رسد که در سالهای اخیر که با رشدهای منفی مواجه بودیم؛ می توان انتظار داشت
که در سال  1401در برخی از بخش ها رشد مثبت داشته باشیم .باید توجه داشت که دو مؤلفه کالن در تحقق هدفگذاری
در اختیار ما نیست یکی تورم و دیگری سیاست های کلی که دولت اتخاذ می کند که تأثیر جدی در تحقق برنامه ها
می گذارد .البته در بعضی از بخش های این هدفگذاری نظرات اصالح خودمان را اعالم کردیم.

جناب آقای مهندس محسن منصوری:
 ا ستاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی ا ستان با تأکید بر این نکته که این هدفگذاری باید منطبق بر واقعیت با شدتا جملگی نیروهای مؤثر؛ خود را ملزم به محقق ساختن آن بدانند ،بیان داشتند:
 هدفگذاری که سازمان برنامه و بودجه کشور در افق یکساله ،رشد اقتصادی  7/6درصدی را برای استان تهران در چهاربخش کشاورزی ،معدن ،صنعت و خدمات پیش بینی کرده ،آرمانی است و از واقعیات موجود استان فاصله دارد .از این رو
الزم است در این زمینه ،هدفگذاری عملیاتی صورت بگیرد و همه طرف ها نسبت به تحقق آن متعهد شوند .این هدفگذاری
از این جهت حائز اهمیت است که درباره تحقق این هدف در پایان سال باید پاسخگو باشیم .لذا سازمان مدیریت به همراه
سازمان صمت ،جهاد کشاورزی با مسئولیت معاون اقتصادی استانداری یک جمعبندی نموده تا نظر واقعی و کارشناسی
خود را منعکس تا حقیقت و حق مطلب را نمایان نماییم و با هماهنگی بخش خصوصی واقع گرایی نموده و سعی خود را
در تحقق آن بکار بندیم .اگر نیاز به تصویب در شورای برنامه ریزی دارد یک صورتجلسه با اخذ نظر از بخش خصوصی
تنظیم نمایید و همچنین سازمان برنامه واقعی سازی کند تا به یک عدد نسبی برسیم و در شورای برنامه ریزی تصویب و با
امضاء اینجانب به دولت اعالم شود.

جناب آقای مهندس شهرام عدالتی:
 معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درخصوص رشد  8درصدی به عنوانتکلیف قانون برنامه ششم ،اظهار داشتند:

 رشد  8درصدی تکلیف قانون برنامه ششم است که به احتمال زیاد برنامه ششم یکسال دیگر تمدید خواهدشد .در جلسهسران محترم سه قوه بحث تغییر ساختار بودجه مطرح شده ،بدین معنا که از بخشی نگری به برنامه محوری تبدیل شود.
طبیعتاً جملگی کمک خواهیم کرد تا این تغییر ساختار بودجه اتفاق بیافتد و پروژه محوری و دستگاه محوری تبدیل به اثر
بخشی دستگاهها و رصد برنامه ها شود .درطول سنوات گذشته پایین ترین بهره وری را در حوزه صنعت داشتیم .ممنوعیت
استقرار واحدهای صنعتی در شعاع  120کیلومتری روی نوع فعالیت ها و افزایش خط تولید مانع بزرگی است که درصورتیکه
بطور کامل رفع اتفاق بیافتد صنعت در استان تهران به شدت قابلیت ارتقاء وضعیت پیدا خواهند کرد .برای تحقق رشد
دغدغه تأمین انرژی صنعت باید حل شود.
 هدفگذاری بخش کشاورزی را از  9/7را به  7/2و بخش معدن را از  12/3به  8/7و بخش صنعت را از  10به  8و بخشخدمات را از  7/1به  7/5در جدول هدفگذاری برای سال  1401استان تغییر دادیم و این اعداد را در جلسه ستاد بودجه
 1401مطرح و تأیید ضمنی آن را نیز دریافت کردیم.

جناب آقای دکتر حمید قاسمی امیر:
 معاون محترم امور اقتصادی و بین الملل اتاق تعاون استان تهران با اشاره به سهم بخش تعاون در اصل  ،44گفتند: رهنمود های مقام معظم رهبری در اصل  44درخصوص ارتقاء سهم  25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور نادیده گرفتهشده است؛ به همین منظور هیأت رئیسه اتاق تعاون خواستار تشکیل جلسه ای درخصوص شناسایی موانع پیشرفت و
توسعه این بخش با حضور استاندار محترم و ارائه راهکار و کمک به بخش تعاون می باشد .درخواست دیگر اتاق تعاون
پیرامون احصاء و رفع مشکالت بازار سرمایه و بورس و طرح موضوع در دستور جلسات شورای گفتگوی استان می باشد
که این درخواست اولین وعده ریاست محترم جمهور در شروع کار ایشان بوده است.

جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ضمن تشکر از زحمات دکتر محسنی بندپی و همت و پیگیریمجدانه ایشان در رفع مسائل و مشکالت فراروی بخش خصوصی که در جلسات شورای گفتگوی استان مطرح شده و
همچنین بخش قابل توجهی که برطرف شده  ،بیان داشتند:

 در این  40سال مشکالت استان حمل شده تا حل شده .همه دغدغه هایی که اآلن در جلسه مطرح شد حکایت از ایندارد که آن رشدی که در سایر استانها می توانیم داشته باشیم به سبب وفور امکانات ،زمین ،آب ،شهرک های خالی و
ظرفیت ها؛ رشد ما صرفاً از محل بهره وری باید باشد .درواقع طبق نظریات رشد ،حرکت ما روی انگشتان پا است یعنی 8
درصد رشد در این استان در عرض یکسال باید از محل بهره وری ایجاد شود .حل انبوه مشکالت این استان مستلزم دقت
نظر باال و حاکمیت و دولت است .این عدد در شورای برنامه ریزی مطرح شده و قرار شد کار کارشناسی انجام شود تا
بینیم چقدر می توانیم رشد ایجاد کنیم .و اساساً شدنی هست و همچنین الزامات رشد ما چیست؟
 نکته بعدی این است که؛ این رشد ممکن است در برخی دوره ها مانند فنری که مهار شده و به یکباره آزاد می شود عملکند و بیشتر در بخش های تورمی معنی داشته باشد زیرا رشد مفهوم بلند مدت دارد .پیشنهاد مشخص این است که :ما در
شورای برنامه ریزی آنچه که می توانیم براساس ظرفیت های استان تهران و سیاست هایی را که دنبال می شود به عنوان
بخش قابل تحقق در استان مطرح کنیم.

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 رئیس محترم کمیسیون تخصصی بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درخصوص الزاماتدستیابی به رشد باال در پایتخت ،گفتند:
 یکی از الزامات دستیابی به رشد باال در پایتخت تأمین نیروی کار و ساماندهی اتباع افغانستانی برای فعالیت در واحدهایتولیدی است؛ علیرغم آنچه که تصور می شود بیکاری وجود دارد ،اگر به شهرک های صنعتی مراجعه کنید کمبود نیروی
کار احساس می شود بطوریکه کارفرمایان با وعده دستمزد باالتر نیروهای واحدهای تولیدی دیگر را جذب میکنند .حذف
قیمتگذاری دستوری و کمک به نقدینگی واحدهای تولیدی از دیگر الزامات دستیابی به رشد مورد نظر می باشد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به این نکته که با تعیین اهداف آرمانی ،دستگاهها از تحققآن مأیوس شده و دست از تالش برمیدارند ،اظهار داشتند:

 چطور می توان متوسط رشد منفی را یکباره به  8درصد برسانیم .برای مثال برای حل مشکل برق باید  6میلیارد دالر درسالسرمایه گذاری کنیم .از این رو همانطوریکه استاندار محترم به خوبی جمعبندی کردند؛ الزم است یک هدف واقعی درباره
رشد اقتصادی استان تعیین کرده و از آقای دکتر عسگری درخواست می شود جلساتی در این زمینه برگزار نمایند ما هم
بعنوان بخش خصوصی در خدمت شما هستیم تا بر اساس پتانسیلی که در استان وجود دارد به یک هدفگذاری واقعی
برسیم و طی نامه ای به مراجع ذیربط ارائه دهیم و همه مصمم باشیم که به آن دست پیدا کنیم .امیدوارم این واقع گرایی از
استان تهران آغاز و به سایر استان ها تسری پیدا کند.
 در پایان جلسه از حضور مستمر جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی در جلسات شورای گفتگوی استان تهرانو کمک های ایشان در حل مشکالت بخش خصوصی تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.

مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  6دستور جلسه با موضوع :ارائه گزارش درخصوص وضعیت تولید ناخالص استان پیرو جلسه برگزار شده توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان توسط سرکار خانم خزاعی معاون محترم بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران
معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری تهران

1

از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی و متغیر بازار کار نسبت به اشتغال در

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

استان تهران از میانگین کشور و همچنین در مقایسه با سایر کشورها کمتر

استان

است ،لذا مقرر گردید این دو متغیر جهت بررسی و شناسائی علل و

*

چرائی عدم استفاده مطلوب از نیروی انسانی در بازار کار؛ در دستور کار

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق
بازرگانی تهران
سایر سازمانهای ذیربط

قرار گیرد.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران
معاونت هماهنگی امور اقتصادی

با توجه به کاهش ارزش افزوده استان در فعالیت ساخت و ساختمان که
2

خود می تواند موتور محرک  160تولید مرتبط باشد ،الزم است در
کارگروهی با مسئولیت استانداری؛ این موضوع بررسی و علل و عوامل
آن جهت بهبود و ارتقاء شاخص مذکور مشخص گردد.

استانداری تهران

*

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان
سایر سازمانهای ذیربط

ردیف

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

هماهنگ کننده

استانی

معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری تهران

مقرر گردید روند معکوس و نزولی تولید ناخالص داخلی واقعی استان

3

که در سال  1399در محدوده سال  1396قرار گرفته؛ مورد بررسی و

*

برای ارتقاء آن هدفگذاری شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران
سازمان صمت استان تهران
سایر سازمانهای ذیربط
معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری تهران

با توجه به پتانسیل های استان؛ مقرر گردید پایش دقیق وضعیت بازار

4

کار استان در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت متغیرهای این بازار و

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

*

بویژه نرخ مشارکت و نسبت اشتغال مورد بررسی قرار گیرد

استان تهران
اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
استان تهران
سایر سازمانهای ذیربط
معاونت هماهنگی امور اقتصادی

5

از آنجا که پیش بینی رشد اقتصادی  10درصد برای بخش صنعت در

استانداری تهران

هاله ای از ابهام است و باید با توجه به واقعیت های استان تجدید نظر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گردد ،لذا مقرر شد در کارگروهها؛ موتورهای محرک و عوامل مسلط
برای تحقق رشد اقتصادی در سال  1401جستجو شود.

*

استان تهران
سازمان صمت استان تهران
سایر سازمانهای ذیربط

ماهیت مصوبات

ردیف

شرح مصوبات

ملی

استانی

استانداری تهران

مقررشد ،تکرار رشد اقتصادی صوری در الیحه بودجه هرساله با توجه

6

به افت قابل توجه سرمایه گذاری در کشور را به سازمان مدیریت و

هماهنگ کننده

*

*

برنامه ریزی و بودجه تذکر داده شود

اداره کل امور اقتصادی و دارایی
استان تهران
اتاق بازرگانی تهران

از آنجا که هدفگذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای رشد

7

اقتصادی استان تهران ( )% 7/6آرمانی است و از واقعیات موجود استان

استانداری تهران

فاصله دارد ،لذا مقرر گردید در این زمینه هدفگذاری عملیاتی صورت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پذیرفته و همه طرف ها نسبت به تحقق آن متعهد شوند تا در پایان سال

استان تهران

پاسخگو باشیم .لذا به همین منظور مقرر شد ،سازمان مدیریت و برنامه

*

سازمان جهاد کشاورزی استان

ریزی استان بهمراه سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی با مسئولیت

تهران

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری جمعبندی الزم را برای تحقق

اتاق های سه گانه

رشد واقعی استان تهیه و بانظر خواهی و هماهنگی بخش خصوصی ،واقع
گرایی نموده و درصورت نیاز در شورای برنامه ریزی استان مصوب گردد.

با توجه به کمبود نیروی کار در استان در جهت تأمین نیروی کار برای
8

فعالیت در واحدهای تولیدی ،مقرر گردید استانداری تهران ساماندهی
اتباع افغانستانی را در دستور کار قرار دهد

*

استانداری تهران

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

برای تحقق رشد اقتصادی استان؛ باید:
اوالً :اهداف سرمایه گذاری در استان و خطوط راهنمای سیاستگذاری
در این راستا مشخص گردد

استانداری تهران

ثانیاً :نحوه پایش فعالیت دستگاهها و تعیین تأثیر هریک در بهبود رشد

9

ترسیم گردد
ثالثاً :زیر ساخت های عمومی استان و کیفیت آنها برای تکافوی تأمین
رشد مورد نظر مورد توجه قرار گیرد
رابعاً :نحوه مشارکت دهی نهادهای بخش خصوصی و جایگاه آنها در
هریک از برنامه ها معلوم گردد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

*

استان تهران
کلیه سازمانهای ذیربط
اتاقهای سه گانه

