بسمه تعالی
صورتجلسه :هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش تاریخ1400/10/01 :
خصوصی استان تهران

ساعت شروع جلسه 8 :صبح
مدت جلسه 2 :ساعت

ریاست جلسه :جناب آقای مهندس محسن منصوری استاندار محترم دبیر جلسه :جناب آقای مهندس مسعود خوانساری رئیس محترم اتاق
تهران

بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

دستور جلسه:

 -1تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

 5دقیقه

 -2سخنان جناب آقای مهندس محسن منصوری استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان

 7دقیقه

 -3سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان

 7دقیقه

 -4گزارش جناب آقای دکتر ایوب فصاحت رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درخصوص وضعیت
کشاورزی استان و مشکالت پیش رو

 20دقیقه

 -5طرح نامه شماره  1400/09/01 -1400/157786سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران و تعدادی از
دبیرخانه های شورای گفتگوی استانهای کشور درخصوص افزایش تعرفه نرخ گاز برای صنایع فلزی و بویژه

 20دقیقه

ریختهگریها توسط جناب آقای مهندس صادقی ریاست محترم سازمان صمت استان
 -6طرح نامه شماره  1400/09/13 -16/H.M/09/00203شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا درخصوص
پیگیری درخواست طرح مشکل ثبت منشأ ارز حاصل از صادرات خدمات مهندسی توسط جناب آقای مهندس

 20دقیقه

مهدی معصومی مدیرعامل شرکت مذکور
 -7طرح نامه شماره  1400/08/26 -1400/155898سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران درخصوص بسته
پیشنهادی در راستای رفع موانع تولید و تحقق رشد اقتصادی سال  1401پیرو بندهای اول و از مصوبات هشتادمین

 20دقیقه

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران
 -8اظهار نظر اعضاء محترم شورای گفتگوی استان

 20دقیقه

مذاکرات پیش از دستور جلسه:
بند 3دستور جلسه با موضوع :سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفتگوی
استان:
جناب آقای مهندس مسعود خوانساری :
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به نکات مثبت الیحه بودجه  ،1401اظهار داشتند: دو بحث خوب در بودجه دیده شده ،فرازهایی از این الیحه از لحاظ کمک به کنترل تورم قابل توجه بنظر می رسد که یکیاز این فرازها کاهش هزینه های دولت نسبت به سالهای گذشته و مورد بعدی ،پیشنهاد حذف ارز  4200تومانی را مطرح
کرده است .تقاضای بخش خصوصی هم از نمایندگان مجلس این است که با این پیشنهاد همراهی کنند تا بتوانیم در سال
آینده به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم .ارز ترجیحی عالوه بر فساد و رانتی که در جامعه ایجاد میکند ،اثرات مخرب
بسیاری در اقتصاد و تولید و صادرات دارد ،بنابراین امیدواریم که بحث حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال آینده
تصویب شود .لذا نیاز است که در این زمینه توسط دستگاهها رایزنیهایی با نمایندگان مجلس صورت گیرد.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به تدوین بودجه در دو سقف در سال گذشته،افزودند:
 برای الیحه بودجه  1400دو سقف  938هزار میلیارد تومان و  1278هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که فقط  46درصداز سقف  938هزار میلیارد تومانی اجرایی شده است .اما اکنون دولت برای تنظیم الیحه بودجه سال  1401سقف 1278هزار
میلیارد تومانی را مبنا قرار داده و بودجه عمومی دولتی را  1372هزار میلیارد تومان با  7/36درصد افزایش پیشبینی کرده
است که نسبت به رقم محققشده بودجه سال جاری افزایش قابل توجهی دارد .چنانچه این ارقام به تصویب برسد ،انتظار
شکلگیری کسری وجود خواهد داشت .البته عالوه بر بودجه تعیین شده توسط دولت ،معموال نمایندگان نیز ممکن است،
ارقامی را به آن اضافه کنند که این مساله از نظر آثار تورمی آن ،خطرناک خواهد بود .هم اکنون تورم باالی  40درصد را
شاهد هستیم؛ اگرچه که در ماههای گذشته رشد تورم درصد کمی کاهش پیدا کرده اما همچنان عدد تورم طبق آخرین آمار
 44درصد بوده که بسیار باال و نگرانکننده است و ایران از این حیث در بین  186کشور در جایگاه سوم از آخر قرار گرفته

است که آثار این تورم در معیشت مردم قابل مشاهده است و ادامه این وضعیت ،مشکل ساز خواهدبود .خوشبختانه در
الیحه بودجه سال آینده دولت به کنترل تورم توجه کرده و ضرورت دارد ،نمایندگان مجلس برای مقامت در برابر افزایش
سقف بودجه توجیه شوند .همچنین با توجه به فصل بودجه ریزی ،وزارتخانه ها نیز معموالً رایزنی هایی را برای افزایش
سقف بودجه نهاد متبوع خود آغاز می کنند که متأسفانه این افزایش سقف به همان میزان تورم و در نهایت گرانی ایجاد
میکند که به ضرر همه است .لذا امیدواریم بودجهای در نهایت مصوب شود که تراز باشد و در سال آینده با کسری کمتری
مواجه باشیم تا سرعت رشد تورم کنترل شود.
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبتهای خود روند تحوالت سیاسی و اقتصادی که در ماههای گذشته درکشورهای همسایه ایران رخ داده است را مورد بررسی قرار داده و بیان داشتند:
 در ماههای گذشته شاهد تضعیف شدید ارزش لیر در ترکیه بودهایم که به دلیل سیاستهای پولی نادرست این کشوررخ داده و باعث افزایش تورم در ترکیه شده است .اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که ترکیه از این شرایط
توانسته به خوبی استفاده کند و صادرات خود را افزایش دهد ،تاجایی که در ماه اکتبر  2021صادرات ترکیه  20درصد
افزایش پیدا کرده و در دو ماهه سپتامبر و اکتبر به صورت میانگین هر ماه  21میلیارد دالر درآمد صادراتی داشته است.
پیشبینی میشود تا پایان سال جاری میالدی ،رقم صادرات ترکیه به  220میلیارد دالر برسد که رقمی بیسابقه در صادرات
یک دهه اخیر این کشور است .اگر این تحوالت را با اتفاقی که در سال  1397در ایران رخ داد و نرخ ارز جهش کرد،
مقایسه کنیم ،متوجه میشویم که ما اصالً نتوانستیم از فرصت بهره ببریم؛ چون به جای اینکه دولت از صادرکنندگان حمایت
کند و موانع را از پیش پای آنها بردارد ،متاسفانه با تدابیر اشتباه و بی خردی ها فرصت را هدر داد ،تا جایی که حتی شاهد
کاهش صادرات بودیم و نه تنها بهره نبردیم بلکه با زیان نیز مواجه شدیم .امیداست این تجربه درسی باشد برای آینده
کشور که از موقعیتها به بهترین شکل استفاده و چالشها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان در خاتمه سخنان خود با تأکید بر تالش همه جانبه براینجات اقتصاد کشور ،گفتند:
 -در هر حال "اقتصاد کشور ،حال خوشی ندارد" و بهبود این شرایط همت و تالش همه جانبه ای را می طلبد.

خارج از دستور جلسه :
گزارش قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران پیرامون وضعیت مصرف برق در استان و ارائه
راهکاری برای جلوگیری از قطعی برق صنایع
جناب آقای دکتر محمد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران ،طی گزارشی از وضعیت مصرف برق در استان به ارائه راهکارهایی درجهت جلوگیری از قطعی برق صنایع به شرح زیر پرداختند (گزارش کامل بپیوست):
 در شش ماهه نخست سالجاری ،رشد فروش برق از نظر مقدار مصرف  kwhدر بخش تجاری  % 13/5در بخش کشاورزی % 11/9و در بخش عمومی  % 9/2و در بخش خانگی  % 7/1و در بخش صنعت  % 5/2افزایش یافته و در مقابل ،تولید برق
از سوی نیروگاههای حرارتی در پیک مصرف با رکورد بی سابقه  67000مگاوات را تجربه کرده است.
 بدلیل عدم سرمایه گذاری الزم و خروج بخش عظیمی از نیروگاههای برق آبی در اثر کاهش بارندگی از مدار ،خسارتحاصل از قطعی برق را بطور بی سابقه که فقط در بخش فوالد  6میلیارد دالر بوده ،به تولیدکنندگان و در نهایت به مصرف
کنندگان تحمیل شد.
 طبق پیشبینیها در سال آینده میزان مصرف برق نسبت به سال  1399حدود  12درصد افزایش مییابد ،چنانچه نیروگاههایآبی در سال آینده توان تولید برق نداشته باشند ،با قطعی شدید برق مواجه خواهیم شد .همچنان که در ماههای نخست
امسال بدلیل عدم سرمایه گ ذاری الزم و خروج بخش عظیمی از نیروگاههای برق آبی در اثر کاهش بارندگی از مدار با
قطعی برق روبرو بودیم که خسارات بسیاری به بخش تولید وارد کرد ،از این رو الزم است از هم اکنون تدابیری برای
کاهش آثار کمبود برق اندیشیده شود زیرا در صورت تداوم این وضعیت بحث حمایت و افزایش تولید و رسیدن به
رشد  8درصدی اتفاق نخواهد افتاد .در صورت لزوم جلسه ای در استانداری و یا شورای گفتگوی استان در اینخصوص
تشکیل گردد.

 پیشنهاد می شود که با تصمیم مدیریتی استان و استاندار محترم حداقل شهرکهای صنعتی استان توسط مراکز خدماتی شهرکهاجهت خرید و نصب نیروگاههای  CHPبا ظرفیت  50مگاوات برای هر شهرک اقدام نمایند.
 اگر برای  10شهرک عمده استان این نیروگاهها با مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی خریداری و نصب گردد؛ می تواناز قطعی برق صنعت در استان تهران جلوگیری کرد.
 بهای تمام شده برق از این ژنراتورها بدون سوخت قریب  11762ریال برای هر کیلووات و با بهای سوخت به قیمت بند"ط" تبصره یک بودجه 1400؛  % 10بهای خوراک پتروشیمی ها هر کیلووات  1800ریال  16500ریال خواهد شد که این
مبلغ را کارخانجات مستقر در شهرکهای صنعتی بجای وزارت نیرو بابت اقساط خود به بانکها بابت نیروگاههای یاد شده
پرداخت خواهند کرد ،ضمن اینکه خسارات قطعی برق را هم نخواهند داشت .و استفاده دیگری که خواهند کرد برای تأمین
گرمایش و سرمایش کارخانجات نیز از این نیروگاهها می توانند استفاده نمایند که بدین ترتیب مصرف سرمایش و گرمایش
از شبکه سراسری را صرفه جوئی خواهند کرد.
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان در بخش دیگری از سخنان خود ،گزارشی از بازگشت ارز به کشور بشرح زیرارائه دادند:
 به نقل از رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ از ابتدای سال جاری تا  1400/09/15معادل  36/2میلیارد دالرارز عرضه شده و میزان برگشتی ارز صادرات غیرنفتی تا تاریخ  1400/09/15به میزان  22/4میلیارد دالر بوده که  20میلیارد
دالر آن در سامانه نیما برای واردات عرضه شده است .در روز  1400/09/14مبلغ  237میلیون دالر با نرخ  234000ریال
در سامانه نیما معامله شده که رکورد خوبی در معامالت ارزی سامانه نیما محسوب می شود.
 مبلغ  1/3میلیارد دالر از سوی صادرکنندگان غیرنفتی در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس از ابتدای سال تا 1400/09/15معامله شده که در مقایسه با دوره مشابه  3برابر شده است.
 در این  9ماهه  11میلیارد دالر ارز برای کاالی اساسی و  1/5میلیارد دالر برای واردات واکسن از سوی بانک مرکزی تأمینگردیده است که  8میلیارد دالر آن برحسب مصوبه بودجه سال  1400و بقیه از ذخائر بانک مرکزی برداشت شده است که
باعث رشد پایه پولی خواهد شد .رشد پایه پولی در سال  1399برابر  30/1درصد و سهم دارائی های خارجی بانک مرکزی

در رشد پایه پولی  34/8درصد بوده است .رشد پایه پولی در  8ماهه سال جاری  17/8درصد اعالم گردیده است .برای
جلوگیری از رشد تورم الزم است که خلق پول توسط بانکها مهار و کنترل شود.

مشروح مذاکرات جلسه:
بند  4دستور جلسه با موضوع :گزارش جناب آقای دکتر ایوب فصاحت رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
درخصوص وضعیت کشاورزی استان و مشکالت پیش رو
جناب آقای دکتر ایوب فصاحت:
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ،سیمای کشاورزی استان را مورد تحلیل قرارداده و ضمن جلب توجهمسئولین به بحران آب و مسأله فرونشست زمین و هشدار زیان پایتخت از افزایش سطح زیر کشت ،با ارائه گزارشی بشرح
زیر؛ خواستار هدایت سیاست ها به سمت بهبود بهره وری و الگوی کشت مناسب و اصالح الگوی مصرف آب در کشاورزی
و تمرکز بر خدمات و صادرات محصوالت کشاورزی استان شدند(.گزارش پیوست):
 بیانات امام راحل (ره) " :امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور است و هدایت و اجرای آن به وجه صحیح ،اساساقتصاد کشور است".
 منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)" :کشاورزی یکی از اساسی ترین محور های توسعه در کشور ماست؛ یکچیز حاشیه ای نیست .تولید اگر چنانچه راه بیفتد ،هم میتواند مشکالت معیشتی را حل کند ،هم میتواند استغناء کشور
از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند ،هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند ،هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی
را تا حدود زیادی برطرف کند .لذا موضوع تولید به نظر من مسئله ای است محوری"
 استان تهران با 13هزار و هشتصد و چهل و دو کیلومتر مربع وسعت (0/8درصد از مساحت کشور) ،دارای  16شهرستان، 34بخش 46 ،شهر 71 ،دهستان و  1047روستا بوده که  752روستای آن دارای سکنه می باشند.
 بر اساس استاندارد به ازاء هر نفر می بایست  500مترمربع زمین کشاورزی متر مربع برای تامین ضریب امنیت غذایی وجودداشته باشد که بر اساس آمار فوق این عدد در ایران به میزان  1675متر مربع و در استان تهران  141متر مربع بوده در عین

حال با توجه به میزان کم این فاکتور ،استان تهران با دارا بودن حدود 190هزار هکتار اراضی دایر سطحی معادل  1.2درصد
از اراضی کشور ،با تالش افراد شاغل در حدود  54000واحد بهره برداری با داشتن کشاورزان پیشرو ،استفاده از تکنولوژیهای
روز و انتقال دانش نوین به مزارع از طریق آموزشهای ترویجی و فعالیت قریب به  14604واحد تولیدی و خدماتی فعال
در بخش های دامداری ،مرغداری ،پرورش ماهی ،گلخانه و صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان  ،توانسته است با تولیدی در
حدود  5/6میلیون تن محصوالت کشاورزی  5درصد تولید محصوالت کشاوزری کشور را به خود اختصاص دهد.
 علی رغم وسعت اندک استان تهران و جمعیت بسیار باالی ساکن در آن  44درصد از نیاز سبد پروتئینی در داخل استانتهیه می شود  ،از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت و نیاز تامین و یا افزایش ضریب امنیت غذایی در داخل محدوده
جغرافیایی استان  ،می توان با افزایش جذب سرمایه گذار برای احداث مزارع بزرگ (مگافارم)  ،فعال سازی واحد های غیر
فعال و نیمه فعال  ،بستر های علمی نوین در تولید محصوالت و نیز ایجاد زنجیره های تولید از طریق رفع موانع ،پشتیبانی
و پرداخت تسهیالت در تمامی محصوالت اساسی پروتئینی سبد خانوار به خودکفایی رسیده و در عین حال سبب افزایش
چشمگیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی و همچنین استان را محقق کرد.
 از سوی دیگر احداث مزارع بزرگ (مگافارم) و یا تکمیل ظرفیت واحد های تولیدی در سطح استان و احداث صنایع تبدیلیو تکمیلی کشاورزی جهت جذب ماده خام کشاورزی الزامی بنظر می رسد .از اینرو ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی
برای ورود به این بخش ،موجب ایجاد ارزش افزوده محصوالت و نیز رشد اقتصادی بسیار باالیی در استان خواهد شد و
حتی می توان در افق پیش رو به صادرات داخلی و خارجی نیز نظری داشته باشیم.
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به پتانسیل های استان تهران در حوزه کشاورزی ،گفتند: وجود بیش از  30درصد سطح گلخانههای کشور در استان تهران با تولید  812هزار تن محصوالت گلخانهای و تولید بیشاز یک میلیون و  450هزار شاخه گل بریده که قابلیت صادرات در طول ایام سال را دارند .همچنین تولید بیش از یک میلیون
و  245هزار تن شیر خام و ظرفیت جذب سه میلیون و  958هزار تن ماده خام جهت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده،
دسترسی به باراندازها و وجود پایانههای هوایی ،در دسترس بودن گمرکات برای تسهیل در امورات اداری به لحاظ
قرارداشتن در مرکز پایتخت اقتصادی و سیاسی کشور ،وجود واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی با تولید فرآورده های لبنی

و خوراکی با کیفیت صادراتی در استان و در دسترس بودن پایانههای صادراتی گل وگیاه و سبزی وصیفی در استان از جمله
این ظرفیت ها می باشد..
 جناب آقای دکتر فصاحت در رابطه با گسترش و حمایت از ظرفیت های استان تهران درخواست هایی را از مسئولین بشرحزیر مطرح کردند:
 .1استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی باتوجه به ارتباطات اتاق های مشترک بازرگانی ایران ،علی الخصوص کشورهای
منطقه و سایر نقاط جهان
 .2جذب سرمایه گذار (داخلی ،خارجی) باتوجه به مزیت های؛ انرژی ارزان ،نیروی کار ارزان ،شرایط ژئوپلوتیکی ایران
بلحاظ وجود جاده ابریشم و بنادر شمال و جنوب بعنوان هاب منطقه
 .3استفاده از ظرفیت تجارت آنالین بعنوان راهکار گسترش بازار در افزایش گردش مالی
 .4استفاده از الگوهای موفق  )Organization for Economic Co-operation and Development( OECDدر جهت:
برند سازی در راستای تقویت صادرات ،تولید محتوی سرمایه گذاری از طریق جمع آوری اطالعات بمنظور جلب
سرمایه گذار ،تسهیل و حفظ سرمایه گذاری و تعامل با سفارتخانه ها بمنظور پشتیبانی از سرمایه گذاری
 ایشان در ادامه سخنان خود؛ درخصوص برنامه ها و سیاست های بخش کشاورزی استان و نقاط قوت و اقدامات انجامشده توضیحاتی را نیز بیان کردند:
 برنامه ها و سیاست های بخش کشاورزی استان: .1احداث گلخانه ها و افزایش تولید محصوالت گلخانه ای در راستای افزایش بهره وری منابع پایه
 . 2ایجاد و تکمیل زنجیره های تولید محصوالت کشاورزی (گوشت مرغ ،تخم مرغ ،گوشت قرمز ،شیر خام) از مزرعه تا
سفره جهت خود اتکایی در تولید
 .3تامین سرمایه و جذب سرمایه گذار جهت تکمیل حلقه های بازار محصوالت کشاورزی با افق صادرات
 .4تامین مواد اولیه در راستای افزایش جذب ماده خام بمنظور ایجاد ارزش افزوده در محصول نهایی تولیدی
 .5افزایش راندمان تولید با بهره گیری از دانش روز و انتقال تجارت بخش تحقیقات به تولید کنندگان بخش کشاورزی
 مهمترین نقاط قوت:انگیزه و سرمایه الزم در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و البته تولید ،بازده باالی تولید محصوالت کشاورزی ،دسترسی
آسان به مسئولین ،نوع نگاه به موضوع توسعه ،بازار  17میلیون نفری ،تاثیر گذاری فراگیر و وجود مراکز علمی فراوان

 اهم اقدامات انجام گرفته: .1فعالسازی واحدهای غیر فعال و راکد در زیر بخش طیور بمنظور افزایش تولید( 2مزرعه بزرگ تولید مرغ و تخم مرغ)
 .2افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش طرح آبیاری نوین
 .3افزایش خرید تضمینی گندم و کشت قراردادی
 .4پایانه حمل و نقل ریلی
 .5هوشمندسازی نظارت و پایش محصوالت کشاورزی از تولید تا عرضه
 .6حفظ منابع پایه آب و خاک با برنامه ریزی جایگزینی پساب های با کیفیت و رعایت الگوی کشت
 .7برنامه ریزی جهت ایجاد بازارهای صادراتی جدید با هماهنگی وزارت امور خارجه
 .8برنامه ریزی برای بومی سازی نیازهای بخش کشاورزی از طریق شرکتهای دانش بنیان
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پایان گزارش با اشاره به چالش های موجود در حوزه کشاورزیاستان ،راهکارها و پیشنهاداتی را نیز برای توسعه کشاورزی استان مطرح کردند:
 وضعیت بازار محصوالت کشاورزی به ویژه کاالهای اساسی در تهران (درسطح کالن توزیع) ،تغییر کاربری اراضی کشاورزیو آسیب جدی منابع پایه تولید شامل آب و خاک ،از جمله چالش های حوزه کشاورزی بوده که می توان از طریق تولید و
توزیع هوشمند و بروز ،پایش اراضی(کاداستر ،تداخل ،کمیسیونها و  ،)...رفع موانع اداری و تولید دانش بنیان درصدد رفع
آن برآمد و در این زمینه پیشنهاد می شود با همکاری بسیار نزدیک در حوزه صادرات ،همکاری در انتقال آخرین تجربیات
روز دنیا در کشاورزی و بازار محصوالت و همکاری در حوزه تنظیم بازار استان اقدامات مؤثری صورت پذیرد.

جناب آقای مهندس محمدرضا نجفی منش:
 رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکل کمبود آب درکشور ،اظهار داشتند:
 با توجه به اینکه در استان تهران امکانات علمی فراوانی وجود دارد ،پیشنهاد می شود ،موضوع اصالح الگوی مصرف آبدر حوزه کشاورزی را از طریق همکاری با دانشگاه ها مورد پیگیری قرار داده و سپس به سایر استان ها نیز تسری دهیم.

جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مسأله باقیمانده سموم برروی محصوالت کشاورزی ،اظهار داشتند: یکی از مشکالت اساسی که اکنون بخش کشاورزی با آن روبرو است ،مسأله باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزیمی باشد که درحدود  2سال این موضوع در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته و گزارش مفصلی نیز از سوی
اتاق تهران برای وزارتخانه های ذیربط ارسال شد .با توجه به اینکه باقیمانده سموم به طور مستقیم بر سالمتی مردم اثر گذار
است ،وزارت جهاد کشاورزی باید اولویت خود را درجهت رفع این مسأله قرار دهد .البته سالهاست که کشور با این مسأله
روبرو است بطوریکه روی صادرات محصوالت کشاورزی نیز اثر گذاشته و موجب عودت این محصوالت از بازارهای
صادراتی شده ،درحالیکه رسیدگی به این موضوع میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت دست به دست می شود.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران در ادامه سخنان خود ،با بیان این موضوع که کشور از لحاظ دسترسی به آب بامحدودیت مواجه است ،افزودند:
 بخش عمده ای از منابع آب در حوزه کشاورزی مصرف می شود و فقط  8تا  10درصد صرف شرب و صنعت می شود.یکی از دالیل مصرف باالی آب در این بخش ،خُرد بودن اراضی کشاورزی است؛ چرا که معموالً این اراضی به صورت
غرقابی آبیاری می شود ،لذا یکی از راه های صرفه جویی در مصرف آب تجمیع زمین های زراعی است .اخیراً وزارت
جهاد کشاورزی درصدد صدور سند برای تک تک این زمین ها است ،که الزم است نماینده وزارت جهاد کشاورزی این
این موضوع را به وزارتخانه متبوع خود منتقل کند و شرط صدور سند را ،تجمیع این اراضی قرار دهد تا بدین وسیله صرفه
جویی در مصرف آب نیز محقق شود.
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران درخصوص کشت منطقه ای ،اظهار داشتند: اگر به بحث کشت منطقه ای توجه نکنیم آینده کشور در ارتباط با کمبود آب در معرض خطر قرار می گیرد .از این روتولید برخی از محصوالت کشاورزی نظیر هندوانه با میزان آب بری باال(هر یک کیلو هندوانه حدود  5لیتر آب نیاز دارد
که قیمت صادرات آن کمتر از یک دالر می باشد) ضرورتی ندارد .در مقابل کشت فرا منطقه ای می تواند بخشی از نیاز
کشور به محصوالت کشاورزی را تأمین کند.

 دبیر محترم شورای گفتگوی استان با انتقاد از نحوه اجرای خرید تضمینی گندم و پیشنهاد واگذاری این موضوع بهکارخانه های آرد ،بیان داشتند:
 دولت گندم را از کشاورزان با نرخ تضمینی  7500تومان خریداری می کند و با احتساب هزینه حمل و نقل به سیلوهابه قیمت  8500تومان می رسد .سپس این گندم  8500تومانی را که معموال با خاک و ماسه مخلوط است به نرخ حدود
 665تومان در اختیار کارخانجات آرد برای مصارف نانوایی ها عرضه می کند .درصورتیکه به راحتی از سوی کارخانه داران
بدون پرداخت هزینه حمل مضاعف قابل انجام است و این امر عالوه بر جلوگیری از اسراف برای سالمت مردم نیز مؤثر
است .لذا  ،ضروری است طی جلسه ای در شورای گفتگوی استان به بحث آرد و گندم بپردازیم و ببینیم که در یک محصول
چقدر خسارت می دهیم.

سرکار خانم مریم خزاعی:
 معاون محترم بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ،ضمن تشکر از ارائه گزارش توسط رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی در نقد از گزارش ،گفتند:
 انتظار میرفت در این گزارش از وضعیت تولید در نیمه نخست سال جاری نیز آمارهایی ارائه می شد .زیرا طی آمار ی کهروز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد ،ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی در نیمه نخست امسال در کل کشور با
رشد منفی  2درصد روبرو بوده است .که براساس مصرف برق در بخش کشاورزی با  12درصد رشد گویای کاهش
بهره وری در این بخش و عدم استفاده صحیح از نهاده های بخش کشاورزی می باشد .شایان ذکر است ،در هنگام صحبت
از افزایش تولید در بخش کشاورزی باید به دو جنبه توجه داشت ،یکی افزایش تولید ناشی از بهبود مکانیزاسیون و راندمان
در هکتار و دیگر استفاده بیشتر و بهینه از نهاده ها و منابع یا افزایش سطح زیر کشت .لذا ضروری است در گزارشات استان
به این موضوع توجه شود.
-

معاون محترم بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود ،افزودند:

 امید است ضمن با برقراری ارتباط بین معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران و ساز مان جهاد کشاورزی ،بتواناز اطالعات و داده های خوبی که در اختیار سازمان جهاد کشاورزی می باشد اتاق بازرگانی تهران بهره برداری نماید.

جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در دنیا اقتصادی و سود آور نبودهو عموماً با حمایت ها و معافیت های دولتی سرپاست ،اظهار داشتند:
 به جز یک الی دو شهرستان استان تهران که کشاورزی معیشتی است در سایر نقاط استان بدلیل مسأله زمین و کمبود آبتوجیه پذیری زیادی ندارد.
 در طول یک دهه اخیر هرسال سهم کشاورزی در استان تهران کاهش پیدا کرده؛ که اگر همین روند ادامه پیدا کند در چندسال آینده تولیدات بخش کشاورزی در میان شاخص های اقتصادی استان گم می شود .در بخش کشاورزی استان ،با تأکید
برروی صنایع تبدیلی و تکمیلی (بواسطه بازار بزرگ مصرف) و خدمات و صادرات می توان سهم بخش کشاورزی در
استان را حفظ کرد؛ همچنانکه در دوران اوج شیوع بیماری کرونا صادرات گل به اروپا داشتیم..
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با تأکید بر سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران درخصوصخرید تضمینی گندم ،افزودند:
 خوشبختانه در مورد برنامه سال آینده دولت در حوزه خرید تضمینی گندم ،فروش فراتر از قیمت تضمینی برای کشاورزپیش بینی شده که از این طریق بار مالی دولت نیز کاهش پیدا می کند ولی چنانچه خریداری برای گندم کشاورز نبود،
دولت خود اقدام به خرید می کند؛ خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی در اولویت سوم قرار دارد.

جناب آقای دکتر حسن فروزان فرد:
 عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری رفع موضوع باقیمانده سموم و فلزات سنگیندر محصوالت کشاورزی ،اظهار داشتند:
 چندین سال است که موضوع باقیمانده سموم و فلزات سنگین بر روی محصوالت کشاورزی از سوی اتاق بازرگانی تهرانپیگیری شده است ،این موضوع در شرایط حادی قراردارد مخصوصاً در تولیدات استان تهران بخاطر استفاده از فاضالب.
شایسته است که در گزارشات به وضعیت این موضوع نیز اشاره شود ضمن اینکه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران
آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

جناب آقای دکتر ایوب فصاحت:
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص موضوعات مطرح شده توسط اعضاء محترم شورا ،بیانداشتند:
 گزارش ارائه شده ،گزارشی مقدماتی جهت آشنایی با سیمای کشاورزی استان تهران بود ،گزارشی جامع تر با شاخص هایمورد نظر خصوصاً در شاخص های استان تهران ارائه خواهد شد.
 بحث باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی در حال بررسی است و در گزارش تکمیلی درمورد اقدامات انجام شده وکارهایی که در حال انجام هست ،ارائه می شود.
 در مورد کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی باید گفت؛ قطعاً ناشی از کاهش تولیدات دامی به دلیل خشکسالی و کمبودآب دچار نوسان شد که امیدواریم با کمک استاندار محترم به باالترین نقطه بهره وری در حوزه کشاورزی دست پیدا کنیم.
 در مورد پروژه مگافارم ها؛ نقاط اجرایی شناسایی شده با تخصیص آب این طرح اجرایی خواهد شد و ظرف کمتر یکسالو نیم آینده تولید گوشت مرغ از مرز  50درصد نیاز استان عبور خواهد کرد.

جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران با عنوان موضوع بحران آب و مسأله فرونشست زمین ،اظهار داشتند: به دلیل وضعیت آب و فرونشست زمین در استان تهران به دنبال افزایش تولید کشاورزی نباید بود؛ چرا که افزایش سطحزیر کشت در این شرایط خطرناک بوده و شایسته است که نهادهای متولی تمرکز خود را به افزایش بهره وری
معطوف دارند.

جناب آقای مهندس محسن منصوری:
 استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان ،ضمن عرض تسلیت بمناسبت ایام فاطمیه ،از سفر استانی هیأتدولت به پایتخت خبر دادند و اظهار داشتند:
 تجربه دولت های نهم و دهم نشان دهنده نوعی فرصت تاریخی است ،چرا که بسیاری از مصوبات که تمهید و تدوینآن ها ممکن است سالها زمان ببرد با حذف بوروکراسی در این سفرها ممکن می شود.

-

کشور را باید اقتصادی اداره کرد ،لذا باید مصوباتی گرفت که جریان نقدینگی منجر به تولید ثروت و سرمایه و اشتغال
شود .از این رو از اعضاء حاضر در شورا خصوصاً بخش خصوصی که مسلط به موانع و مسائل هستند و دستگاههای دولتی
از جمله ،سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان صنعت و معدن ،شهرکهای صنعتی و اقتصاد و دارایی (در حوزه اقتصادی بند
"ز" تبصره  8ماده واحده قانون بودجه 1400جهت دهی منابع از وجوه عوارض دریافتی) ،درخواست می شود تولید محتوی
کنند تا در جلسات پیش رو مسائلی مطرح شود که گره تولید و گره اقتصادی را باز کند و بتوانیم مصوبه ای کارگشا برای
استان بگیریم .همچنانکه برخی مصوبات نظیر ،لغو محدودیت شعاع  120کیلومتری موجب شکوفایی استان می شود .در
حال حاضر با وجود این محدودیت  47لکه صنعتی در استان شکل گرفته و به افرادی که در این لکه ها مشغول فعالیت
هستند و دستگاه هایی که مجوز صادر کرده اند بصورت متخلف نگاه می شودو در عین حال این فعاالن عوارض و مالیات
نیز نمی پردازند .در حالیکه الزم است این مسأله قانونمند شود.

 استاندار محترم تهران با ذکر این موضوع که در حوزه کشاورزی در استان از نظر اراضی ،منابع آب ،ذخائر استراتژی وضعیتکامالً روش است و پیچیدگی ندارد ،افزودند:
 در کشاورزی سقف پرواز مشخص است و ما نمی توانیم خلق زمین و آب کنیم؛ و اساساً به لحاظ اقتصادی بسیاری از آنمقرون به صرفه نیست .در تهران قیمت قیمت زمین میلیونی است ،بنابراین ممکن است کشاورزی در این استان فاقد توجیه
باشد ،البته بدان معنا نیست که سهم بخش کشاورزی را رها کنیم تا کاهش پیدا کند و یا از دست برود ،به هرحال بسیاری
از مردم معیشت شان به کشاورزی وابسته است.
 رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به لزوم هدایت سرمایه گذاری ها به سوی صنایع تبدیلی و تکمیلی،بیان داشتند:
 متأسفانه از بعضی حوزه ها غفلت شده؛ چراکه دماوند مرکز تولید سیب ایران است و با وجود چندین واحد صنعتییک واحد صنایع تبدیلی وجود ندارد ،لذا در چنین شرایطی باید سرمایه گذاری ها به سوی صنایع تبدیلی و صادرات سوق
پیدا کند و مبتنی بر ظرفیت های منطقه ،سرمایه گذاران جدید را باید به این سمت هدایت کرد.
 -استاندار محترم تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به مسأله تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان ،اظهار داشتند:

 دلیل این میزان تغییر کاربری این است که به نیاز مردم پاسخ داده نشده ،ضمن آنکه صد در صد اراضی که با تغییر کاربری آن برخورد و تخریب شده به کاربری قبلی خود باز نمی گردد .به هر حال مردم ترجیح می دهند که از شلوغی و
ازدحام تهران فرار کنند و به خارج شهر پناه ببرند .بنابراین باید زمین های غیر کشاورزی را با فراهم کردن زیر ساخت
های آن برای این دسته از مردم فراهم کنیم و بفروشیم که در اینصورت ضمن درآمد زایی برای دولت به ساخت و سازها
نیز نظم می دهیم.
 رئیس محترم شورای گفتگوی استان در ادامه فرمایشات خود با تأکید بر مزیت های استان تهران در دسترسی به بازارهایصادراتی و ضرورت تمرکز بر این حوزه و ارزآوری به کشور ،بیان داشتند:
 اگر سراغ افزایش تولید کشاورزی که مبتنی بر آب و زمین است ،برویم و در این زمینه سرمایه گذاری کنیم ضرر خواهیمکرد ،البته نمی توان تولید حوزه کشاورزی را تعطیل کرد  ،بلکه باید روی تولید متراکم تمرکز کنیم.
 درمورد مسأله افزایش گوشت مرغ؛ حداقل توان تضمین تنظیم بازار در استان ضروری است و بنظر می رسد حدود 30درصد تولید گوشت مرغ در استان توان تنظیم بازار مناسبی خواهد بود .البته باید تولید اقتصادی باشد
 استاندار محترم استان تهران و رئیس شورای گفتگوی استان در پایان سخنان خود با تأیید فرمایشات رئیس محترم اتاقبازرگانی تهران در خصوص نیاز به تشکیل جلسه تخصصی موضوع آرد و گندم و رفع و رجوع مشکالت خرید و توزیع
گندم تضمینی تأکید نمودند .همچنین بر توسعه فاضالب و آب چرخانی آب در استان و تکمیل پروژه های فاضالب و
تصفیه خانه ها بعنوان اولویت بسیار مهم در استان یادآور شدند.

جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران درخصوص تهیه نامه ای برای طرح برخی از خواسته های بخش خصوصی جهت طرحدر جلسات سفر استانی هیأت دولت به استان تهران ،مقرر نمودند :
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران نامه ای در مورد موضوعاتی چون تأمین برق شهرکهای صنعتی از طریق ،CHPرفع آالیندگی و توسعه فاضالب شهرکهای صنعتی ،رفع محدودیت شعاع  120کیلومتری و خرید گندم تضمینی از
سوی کارخانجات آرد تهیه و جهت تکمیل پیشنهادات جلسه ای با حضور رؤسای کمیسیون های اتاق بازرگانی تهران
برگزار گردد.

بند  5دستور جلسه با موضوع :افزایش تعرفه نرخ گاز صنایع فلزی و بویژه ریختهگریها ،توسط سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران و تعدادی از دبیرخانه های شورای گفتگوی استانهای کشور
جناب آقای مهندس یداله صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به محاسبه نرخ شناور گاز واحدهای صنعتی و تولیدیبه موجب قانون بودجه  ،1400اظهار داشتند:
 حمایت از تولید و رشد تولید برای کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی در استان حائز اهمیت است که با محوریت استاندارمحترم تالش می کنیم تا موانع از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود .بعضاً تصمیماتی در مجلس که مرجع قانونگذاری است
گرفته می شود که متأسفانه کارشناسی شده نیست .یکی از نمونه ها بحث بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال 1400
است که نرخ گاز مصرفی صنایع در سال  1400را با فرمولی محاسبه کرده اند که این فرمول ثابت نیست و شناور است.
این فرمول به شدت تعرفه گاز واحدهای صنایع فلزی را هرماه نسبت به ماه قبل افزایش داده است و این مسأله موجب
نگرانی واحدهایی که ماده اولیه شان برای تولید؛ گاز محسوب می شود ،بوجود آمده است .این تعرفه برای صنایع فلزی 30
درصد از نرخ خوراک و برای صنایع سیمان و سایر صنایع  10درصد محاسبه می شود.
 نرخ خوراک در فروردین سالجاری  21هزار و  83ریال بوده که با افزایش ماه به ماه در شهریور ماه به  37هزار و  380ریالرسیده است .همچنین تعرفه برق صنایع فوالد نیز در فروردین ماه  6هزار و  325ریال بوده که در شهریور ماه به  11هزار
و  214ریال محاسبه شده که موجب شکل گیری اعتراضاتی نسبت به این نحوه محاسبه تعرفه گاز توسط صنایع فلزی بویژه
ریخته گری ها شده است .این موضوع بارها در ستاد تسهیل و جلسات شورای گفتگوی استان مورد بحث قرارگرفت که
نهایتاً منتج شد به اینکه ،بدهی سال  1399این صنایع که باید در سال  1400محاسبه شود به همان نرخ  1399تعریف گردد
ولی برای سال  1400روند فزاینده را داریم .البته این مشکل همه استان ها را دربر گرفته و مختص استان تهران نیست ،لذا
باید این مطلب به نحوی منقل شود که در قانون بودجه سال  1401موضوع شناور بودن این محاسبه اصالح شود.

جناب آقای سعید توکلی:
 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان تهران درخصوص نحوه محاسبه هزینه گاز واحدهای صنعتی بشرح زیر بیان کردند: در بند ط قانون بودجه  1400سه دسته بندی صورت گرفته :فوالدی و فلزات  30درصد ،سیمان ،نیرو گاهها و سایر صنایعبا  10درصد محاسبه می شوند.
 درجلسه کمیسیون جهش و رونق تولید که در تاریخ  1400/10/08برگزارشد؛ تعداد  144گروه صنایع فوالدی و با نگاهعمدتاً صادراتی (در استان تهران  37مورد کد  15فوالدی و  208مورد کد  8فلزی) در استان تهران را که گاز بهای آنها با
تعرفه باال محاسبه می شد براساس صورتجلسه و تفسیر قانونگذار به کد  10یعنی  10درصد تبدیل کردیم که طی اواخر
هفته آینده در سیستم تعرفه اداره گاز اصالح و اگر بدهی داشته باشند با گاز بهایشان تهاتر می شود.
 اتفاق خوبی که در سال  1399افتاد؛ از سوی استانداری ،سازمان صمت و اتاقهای بازرگانی استعالمی از معاونت حقوقیریاست جمهوری گرفته شد و تعرفه گاز بهای ریخته گران اصالح گردید .در بودجه سال  1401نرخ خوراک ثابت درنظر
گرفته شده است.

جناب آقای مهندس عبدالحمید قدیمی:
 دبیر محترم انجمن صنفی صنعت ریخته گری ایران با اشاره به مصوبه سال  1397هیأت وزیران و مصوبه بند "ط" قانونبودجه سال  ،1400گفتند:
 هدف قانونگذار و سیاستگذار از این دو مصوبه تغییر انرژی و اثر گذاری در درآمدهای دولت برای صنایع پر مصرف مثلپاالیشگاهها ،تولیدات فلزات اساسی (با  30میلیون تن آهن اسفنجی حدود  9/5میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند)
بوده ولی متأسفانه اشکال در تفسیر این دو مصوبه است که در جلسات مختلف شورای گفتگو این موضوع مطرح شد.
 این مشکل گریبان واحدهای کوچک ذوب فلزات و ریخته گری ها را گرفته ،چرا که محصوالت پتروشیمی هر روز دربورس عرضه می شوند و اگر امروز میزان تعرفه خوراکش باال برود ،قیمت را افزایش می دهند .ولی واحد کوچکی که
تعدادشان در کشور حدود  87هزار تا می باشد و قراردادی براساس قیمت ثابت با خودرو ساز بسته و  6ماه دیگر پولش را
می گیرد؛ این قیمت شناور در هزینه های این واحد اضافه شده (در صنایع انرژی بر  6تا  6/5درصد سهم انرژی درنظر

گرفته می شود) و قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند حال آنکه قیمت در قرارداد ثابت است .فلذا عمالً یک واحد کوچک
فلج می شود.
 از سوی دیگر در بودجه  1400در تبصره  15بند "ز" بحث برق مطرح شده و قانونگذار اشاره به تولیدکنندگان فوالد ،فلزاتاساسی کرده که در واقع به معنای استخراج می دهد مثل صنایعی که تولید آلومینیوم ،فوالد و مس که بزرگترین مصرف
کنندگان برق هستند ،می کنند نه صنایع ذوب فلزات و ریخته گری .لذا باید شیوه نوع قانونگذاری و تفسیری که در ادارات
می شود ،مشخص شود.

جناب آقای دکتر حسن فروزان فرد:
 عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در اینخصوص ،گفتند: آثار منفی این مصوبه محدود به صنایع فلزی نیست بلکه در مورد صنایع غذایی نیز به همین صورت عمل شده درصورتیکهصنایع غذایی صرفاً از گاز جهت ایجاد بخار آب استفاده می کنند.

جناب آقای دکتر محمد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران نیز با اشاره به گزارشاتی که در پوشه ها در دسترس اعضا قرارگرفته درمورد میزان تعرفه گاز و برق مطالبی را بشرح زیر بیان نمودند:
 بحث کاهش تعرفه گاز صنایع فلزی وبویژه ریخته گران در جلسات شورای گفتگوی استان تهران مطرح شد و پس ازپیگیری به مجلس رفت و در کمیسیون حمایت از تولید مطرح و مصوبه گرفته شد .اما اتفاقاتی که در حال وقوع است؛
اجرای این قانون در ماه شهریور موجب اختالف  1021درصدی در مصرف گاز صنایع فلزی شده و این در قیمت تمام
شده آنها اثر گذاربوده ضمن اینکه هر ماهه نیز تغییر پیدا می کند و شناور است ولی قراردادهای این صنایع ثابت و در
نهایت با ضرر روبرو می شوند .این موضوع در مورد صادرات نیز پیش می آید.
 از سوی دیگر قرار است در الیحه بودجه سال  1401قیمت تعرفه گاز این صنایع بر مبنای قیمت گاز صادراتی درنظرگرفته شود .قیمت گاز صادراتی  5هزار تومان به جای  3هزار تومان اآلن است که این رقم را به  1500درصد می رساند که
عمالً این مسأله قدرت رقابت را از صنایع داخلی سلب خواهد کرد که نه با اروپا ،نه با آمریکا و نه در منطقه می توان

رقابت کرد (قیمت گاز در هاب آمریکا ،هر یک میلیون  BTOیعنی 28/3متر مکعب به قیمت  4دالر؛ قیمت یک متر مکعب
گاز حدود  7/4سنت ،در اروپا  13/5سنت محاسبه می شود ولی در کشور ما به قیمت گاز صادراتی که معادل قیمت نفت
یعنی  22سنت محسوب می شود).

جناب آقای مهندس محسن منصوری:
 استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی استان مقرر کردند ،اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به استانداری ،درخواستثابت شدن قیمت گاز برای صنایع فلزی بویژه ریخته گری و نیز ارائه فهرستی شفاف از صنایع فلزی را مطرح کند تا از
سوی استانداری در کمیسیون برنامه و بودجه و  ...مورد پیگیری قرار گیرد.

جناب آقای مهندس یداله صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران در ادامه جلسه آماری از وضعیت صدور پروانه بهره برداری در 9ماهه سالجاری در استان تهران ،بشرح زیر ارائه نمودند:
 در  9ماهه سال  1400تعداد  404مورد پروانه بهره برداری صادر و حدود  10هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تحقق پیداکرده و  8هزار و چهل و چهار نفر اشتغال که نسبت به  9ماهه سال  1399که  294مورد پروانه بوده  37درصد رشد تعدادی
و  206درصد رشد سرمایه گزاری و  7درصد رشد اشتغال را داشته ایم.
 در  9ماهه سال  1400به نسبت مدت مشابه سال  1399بمیزان  7درصد رشد در صدور جواز تأسیس داشتیم 35 .درصدرشد سرمایه گذاری در جواز تأسیس و  26درصد رشد اشتغال پیش بینی شده در جواز تأسیس داشتیم که می تواند جزو
اخبار خوب اقتصادی استان باشد.
 عالوه بر مبلغ  10هزار میلیارد تومان؛ در  35طرح صنعتی ،ماشین آالت را نوسازی و بازسازی کردیم و  831میلیارد تومانسرمایه گذاری برای بازسازی و نوسازی صورت گرفته و حدود  1105نفر در پی بازسازی و نوسازی منجر به اشتغال پایدار
در استان شده است.
 با توجه به طوالنی شدن موضوعات مطروحه در جلسه بند  6و  7دستور جلسه ،به جلسه آتی شورای گفتگو موکولگردید.

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

مصوبات خارج از دستور جلسه :پیشگیری از خسارات قطعی برق
استانداری
وزارت نیرو

با توجه به وضعیت نیروگاههای موجود و عدم سرمایه گذاری الزم و
1

پیش بینی عدم تعادل در عرضه و تقاضای برق ،مقرر شد جلسه ای
در استانداری با حضور همه نهادهای ذیربط برای پیشگیری از

شرکت توزیع و شرکت برق
*

منطقه ای استان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

خسارات قطعی برق برگزار و برای استان تهران اتخاذ تصمیم شود.

استان
شرکت شهرکهای صنعتی

بند  4دستور جلسه با موضوع :بررسی وضعیت کشاورزی استان تهران و مشکالت پیش رو
در راستای تقویت تولید و صادرات محصوالت کشاورزی استان مقرر
استانداری

گردید با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان:

اداره کل امور اقتصادی و دارائی

الف -از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی اتاق های مشترک بازرگانی ایران
استفاده گردد
2

ب -جذب سرمایه گذار خارجی بویژه درخصوص صنایع تبدیلی از
سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری وزارت اقتصادی و دارائی پیگیری
گردد.
ج -استفاده از ظرفیت تجارت آنالین برای گسترش بازار از طریق
استارت آپ های اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گیرد

مرکز خدمات سرمایه گذاری
*

سازمان جهاد کشاورزی استان
اتاق بازرگانی تهران
اتاق های مشترک ایران

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

با توجه به تصمیم اخیر وزارت محترم جهاد کشاورزی مبنی بر صدور
سند برای کلیه زمین های کشاورزی ،مقرر گردید برای جلوگیری از
3

هدر رفت آب ،اولویت صدور سند مالکیت الزام به تجمیع زمین های

*

*

سازمان جهاد کشاورزی استان

خرد کشاورزی گردد و این موضوع از سوی جناب آقای دکتر
فصاحت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
با توجه به آمار بانک مرکزی ایران مبنی بر رشد منفی  2درصد در
4

بخش کشاورزی ،مقرر شد آمار تولید  9ماهه سالجاری استان و کشور

*

از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان بمنظور بررسی نرخ بهره وری

سازمان جهاد کشاورزی استان

بویژه مقایسه استان تهران و کشور در جلسه آینده ارائه گردد.
مقرر شد بمنظور بهره برداری بیشتر از اطالعات و داده های بخش
5

سازمان جهاد کشاورزی استان

کشاورزی ارتباط مستمر بین سازمان جهاد کشاورزی و معاونت

*

بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران صورت پذیرد.

معاونت بررسی های اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران

مقرر گردید رفع موضوع باقیمانده سموم و فلزات سنگین در
محصوالت کشاورزی که بین وزارتین جهاد کشاورزی و بهداشت و

6

درمان دست به دست می شود و تا امروز خسارات زیادی را بر

استانداری

صادرات کاال و تغذیه مردم وارد کرده در دستور کار قرار گیرد .ضمناً

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

الزم است گزارشی از سوی سازمان جهاد کشاورزی در این راستا ارائه
گردد؛ بویژه در استان که بخشی از تولیدات با استفاده از فاضالب
استان آبیاری می گردد تا با همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق راهکار
اجرائی ارائه گردد.

*

*

تهران
سازمان جهاد کشاورزی استان

ردیف

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

هماهنگ کننده

استانی

بند  3دستور جلسه :سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان
مصوبات پیش از دستور جلسه :خرید گندم تضمینی توسط کارخانجات آرد
استانداری
اداره کل غله
7

مقرر شد موضوع آرد و گندم در یکی از جلسات شورای گفتگوی
استان مطرح و خسارات وارده در این بخش ارزیابی شود

*

سازمان جهاد کشاورزی استان

*

کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
انجمن ذیربط
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

بند  2دستور جلسه :سخنان استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان
مصوبات پیش از دستور جلسه :سفراستانی هیأت دولت و اخذ مصوبه ای کارگشا برای استان

8

با توجه به سفر استانی قریب الوقوع ریاست محترم جمهور ،مقرر شد

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

نقطه نظرات اتاق بازرگانی تهران درخصوص استان که منجر به تولید

تهران

*

ثروت و سرمایه و اشتغال شود را برای استاندار محترم ارسال تا در
این سفر بتوان مصوبات الزم دریافت گردد.

* نامه تهیه و ارسال شد به شماره
 /1400/12010الف ت

بند  5دستور جلسه با موضوع :افزایش تعرفه نرخ گاز برای صنایع فلزی بویژه ریخته گری ها
با توجه به افزایش چشمگیر نرخ تعرفه گاز و شناور بودن نرخ تعرفه

9

محاسباتی؛ ضمن افزایش قیمت محصوالت گاز بر و افزایش هر

استانداری

ماهه آن ،تولید کننده ناچار از افزایش قیمت کاال بصورت مستمر

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

است که آزاردهنده برای بازار و هم تخریب صادرات و هم تغییر در
ارکان قراردادهای فروش می شود .مقرر گردید این موضوع از طریق
مجلس پیگیری و در بودجه سال  1401اصالح شود.

*

*

استان تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

ماهیت مصوبات

ردیف

شرح مصوبات

ملی

استانی

هماهنگ کننده

حسب دستور استاندار محترم و ریاست شورای گفتگوی استان ،مقرر
شد طی نامه ای از سوی اتاق بازرگانی تهران به استانداری درخواست
10

ثابت شدن قیمت گاز برای صنایع فلزی بویژه ریخته گری ها بهمراه

استانداری
*

فهرستی از صنایع فلزی ارسال دارند تا از سوی استانداری در کمیسیون

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

برنامه و بودجه مجلس و  ...پیگیری گردد.

11

به دلیل طوالنی شدن موضوعات؛ مقرر شد بندهای  6و  7دستور
جلسه به جلسه آتی شورای گفتگوی استان موکول گردد.

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

