بسمه تعالی

صورتجلسه :سی و سیومین جلسیه ویور گ تگوییوگ تووی
بخش خصوص

و تاریخ9016/30/30 :

سوان تهر ن

ساع

وروع جلسه 7 :صبح

مدت جلسه 2 :ساع
ریاس

جلسه :جناب آقیاگ مهنیده شاویا

سیوا د ر م ویر

سوان تهر ن

تبیر جلسه :جناب آقاگ مهنده مسعوت خو سارگ رئیی

م ویر تیا

بازرتا  ،صنایع ،معاتن و کشاورزگ تهر ن

غائبین تر جلسه :جناب آقاگ مهنده و حدگ -جناب آقاگ مهنده زرتر ن -سرکار خا م تکورمقیا (با طالع) -جنیاب آقیاگ ترکی -
جناب آقاگ بهر من (با طالع)
دستور جلسه:
 -1تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

 5دقیقه

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

 7دقیقه

 -3گزارش نتایج پیگیری 11فرمان و همچنین مشکالت جاری کسب و کار توسط جناب آقای عیدیان

 7دقیقه

 -4ارائه جمعبندی چالش ها و مشکالت و ارائه راهکار اجرائی درخصوص صادرات غیر نفتی

 21دقیقه

 -5نقطه نظرات اعضاء

 15دقیقه

 -6ارائه جمعبندی نقطه نظرات کارگروه درخصوص بند یک بیانیه اتاق بازرگانی از انتظارات پارلمان بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست
جمهوری

 11دقیقه

 -7ارئه نقطه نظرات اعضاء

 11دقیقه

 -8قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکالت مطروحه برای تولید توسط آقایان طالیی زاده ،حاجی پور و مهندس ظهیری

 11دقیقه

 -9ارائه جمعبندی چالش ها و مشکالت صنعت طال و جواهر

 15دقیقه

 -11نقطه نظرات اعضاء

 11دقیقه

 -11سایر موارد

 11دقیقه

مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای مهندس هاشمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان:
 سوا د ر م ور تهر ن ،ضان عرض تبریک تز رویر ن تر روز  21رتیبهش

جاهورگ و حااسیه آررینی ملی

ز برتز رگ وخابات ریاس

بیزر

یر ت ررموت د.

 یشان بیان ت ووند :کنون وظیگه سنیین بر توش تا تهر ن بعنو ن بخش خصوص قر ر ترروه که باید با کاک تا صیناو تا تعاون و ما به عنو ن بخش تووو تالش کنیم پاسخیوگ حرک

صاتقا ه مرت باویم تا تر پایان ین توو

و تر تووی

بعدگ تر سوان تهر ن چند کار خوب ز خوت بجا تذ ریم.
وور گ سالم و ااینده قوه قضائیه تر جلسات ویور گ تگوییوگ

 سوا د ر م ور تهر ن بر حضور اایندتان م ور مجلسوان تأکید ررموت د.

جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان:
 -رئی

م ور تا تهر ن یز ضان تبریک حااسه  21رتیبهش

ترخصوص شای

رأگ تیرگ تر خارج کشور و اوت یین

شابسوی تر جهان سخن تگوند.
 تبیر م ور وور گ تگویوگ سوان بیان ت ووند :ترسباقیس

و مهاورین مسئله گ که تر چهارسال تذووه با آن روبرو بوتیم ،اشایاشنی بخصیوص تر تییم قوصیاتگ تر تووی

تذووه بوت که رئی

جاهور م ور سع تر جو سازگ کابینه جدید ت ر د.

 یشان رزوت د :وبوه تر چهار سال تذووه قد مات خوببوت که تر مالک

یجات ود .مباحث

و سرمایه تذ رگ ز مسائل
 -رئی

س

که مرت به یار ه ( ه) تگوند وو مشکالت قوصاتگ بقوت خیوت

س

و مهاورین ویژت  ،ثبات سیاس  ،قوصاتگ و جوایاع

جا ترر

ز قبیل رخ رز ،رسات ،ووغال ،ظا با ک  ،بهبوت رووها ،حذ

که باید تر مورت آ ها قد مات سریع و ساس

مجوزشاگ غیرضیرورگ

جا ووت.

م ور تا تهر ن بیان ت ووند :ماه تذووه بیا یه گ تر  1ماته توسط تا تهر ن تهیه ترتیید و مشیکالت و ر شکارشیا و

وظار ت که بخش قوصات کشور ت رت مطرح ود و تالش ما بر ین س
تشکیل تشیم و پیشنهات ت مشخص ر ر ئه ت ته تا به کاک توو

که قبل ز تشکیل توو

جدید مجیدت کارتروشهیای

و بخش خصوص تر  4سال پیش رو واشد ویکورای تر

قوصات باویم.
جناب آقای عیدیان:
 قائم مقا م ور تبیر وور گ تگویو با واره به مشکالت صنف طال و جو شر و حصیا مشیکالت یین بخیش تر جلسیاتبرتز ر وده تز رو ر که بپیوس

رسال م ترتت قر ئ

اوت د.

 یشان تر ت مه بیان ت ووند :ز آ جا که طال بعنو ن وع سرمایه و شاا ند رز و مسکوکات م باود باید مشاول پرت خیماویات بر رزش رزوته ووت و ماویات تنها باید بر جرت ساخ
قا و یذ ر یس

به ین معنا که با ک مرکزگ ز معاری

عاال ووت ضیان ینکیه ییک بیا و تو شیو مطلیوب

حقیو تارکی و ماوییات بیر رزش ریزوته برخیورت ر باوید و
کند.

توویدکننده خیر ترحاویکه با ک مرکزگ میوو د واش طالگ بخش تووید ر یز تأمین و مدیری
جناب آقای کشتی آرای:
 -رئی

م ور ت اتیه طال و جو شر تهر ن با تشریح تز رو

ساال ه طال تر کشور حدوت  993تن بوته و با ترتش وز

ز تووید ساال ه طال تر کشور بیان ت ووند :تر سال  91و  13تووید
حدوت  053تن که بعد ز جر گ قا ون ماوییات بیر رزش ریزوته

ین رقم تر سال  14به  05تا  43تن کاشش پید کرته و تر سال  15حدوت  63تا  65تن رسیده سی
س

که با جر گ ین قا ون شم مصر

کیه یین شیا دشنده آن

طال تر کشور و شم تووید به یک سو کاشش پید کیرته سی

جر گ ین قا ون ،کارتاهشاگ بسیارگ تر ین صنع

شاچنیین بیه موجی

تعطیل وده و کارتر ن ین کارتاهشا بیکار وده ید ضیان ینکیه حیدوت

4شز ر و حد توویدگ و توزیع تر ین بخش رعال بوته د که بسیارگ ز آ ها تر  5سال خییر تعطییل ویده و ز بوید گ سیال
 9016یز شر روز  2تا  4و حد تعطیل و ز سوگ تییر باعث ترتیده ساال ه  0میلیارت تالر قاچا طال تر کشور تگا بیارود که
موأسگا ه بعضا طالشاگ تقلب و راقد عیار الز س
 -یشان تر ت مه بیان ت ووند :صنع

که بدویل قاچا کنورو صورت ا تیرت.

طال رز آور و ووغال ز م باود و پ

به خوت خوصاص ت ته س  .موأسگا ه میل به مصر

ز گ

و سل ه باالترین ترتش ماو تر جهان ر

طال تر یر ن روبه کاشش تذ ویوه و جو یان یر ی بیه بیدویجات روگ

آورته د که ین مسئله ه تنها باعث خروج رز ز کشور م ووت بلکه ووغال ر تر کشورشاگ تییر رز یش م تشد .علیرغم
جلسات موعدتگ که تر مرکز پژوششهاگ مجل

بر گ ررع چاوش ماویات بر رزش رزوته تر صنع

کاروناسان ین مرکز و اایندتان م ور مجل

ز سوداللشاگ منطق و قوصاتگ تر مورت ینکه طیال ز و ظیه سیوخر ج ز

معییدن تییا تبییدیل بییه مصیینوعات شییی تغییییرگ ایی کنیید و مقیید ر آن ثابیی
بر رزش رزوته تعلق م تیرت جرت ساخ
ماویات بر رزش رزوته بر گ صنع
 یشان بیان ت ووند که :زماشاجو ر بوته و ین ترحاو

س

و آ چییه کییه بییه آن ماویییات

م باود قا ع شده د و آ چه که تر صالحیه ین قا ون مبن بیر کیاشش یرخ

طال مطرح س

یر ن جزو یک

سیی

طال برتز ر وده موأسیگا ه

 %0م باود که مورت قبول یس .

ز کشورشاگ صاترکننده مصنوعات طال به کشورشای مثیل ترکییه و کشیورشاگ

که کنون ما به عنو ن مصر

کننده جزو کشورشاگ پر مصر

بشاار م آییم.

جناب آقای عیدیان:
 قائم مقا م ور تبیر وور گ تگویوگ سوان تر خصوص بند  4تسوور جلسه بیان ت ووند :طبق مصوبه جلسه س تو وور گتگویو مقررترتید کارتروشای

تشکیل ووت و موضوع صاتر ت غیر گو

مورت ب ث و بررس

قر رتیرت تا چاوششا و

مشکالت حصا ووت .تر ت مه یشان تز رو
ذگربط و عضا وور گ تگویو و تریار

ز جاعبندگ کارتروه صاتر ت غیر گو با حضور تشکلشا و جانشاگ

ظر ت تا شاگ بازرتا

حل مشکالت و شاچنین تز رو مبن بر بند ( )93سیاس

سوانشا تر جلسه منطقه یک به شار ه پیشنهات ت جه

شاگ بالغ مقا معظم رشبرگ و ر ئه ر شکارشاگ جر ی شدن

شر بند به تگکیک وظایف قو گ سه تا ه و تا شاگ بازرتا  ،تعاون و صنا
بر گ شریک ز قو ر ئه ررموت د( .به پیوس

یر ن بر ساه بر امه زمان بندگ و رسال

رسال م ترتت).

جناب آقای الهوتی:
 -رئی

م ور کنگدر سیون صاتر ت ترمورت ماویات بر رزش رزوته طال بیان اوت د :ما یز تر ین بخش  5سال تر تا پیییر

ین مشکل بوته که میدو ریم بعد ز ین جلسه به شر و مقوض
ووغال یز م ترتت و تر خروج

بر رزآورگ موج

ین مشکل برطر

ین جلسه وور گ تگویو مثب

ووت زیر موضوع صاتر ت طیال عیالوه
باود یک تس

آورت مهم س .

 تر ر بطه با مشکالت و مو ع صاتر ت باید به ت بال یجات بسورشا باویم و به موضوعات تر سطح باالتر یاه کنیم .مشیکالتحال و قل ت خل وشزینهشاگ تز
پیشنهات ت

س

مورت

بر آن و و قع ویدن یرخ رز و یکسیان سیازگ ویر یط میا بیا رقبیا ز تیییر

که ما کنون با مشکل مو جه شسویم.

جناب آقای فاضلی:
 -رئی

م ور صنا

ترخصوص ب ث طال و جو شر بیان ت ووند :موأسگا ه حدوت چهارشز ر و حد تووییدگ و صینگ تعطییل

وده د و به مشاغل ما ند خریدو رروش موبایل و کارشاگ تالو و و سطهترگ روگ آورته د .تصور م کنم مجل

کاورین

توجه ر به بر امه شاگ ر ئه وده توسط بخش خصوص ت رت زیر شایا طور کیه مسو ضیر شسیوید حیدوت  02جلسیه کایویه
مقرر ت زت ی تشکیل وده وو تاکنون خروج مثب
کوچک سازگ توو

د ووه س  .ول مشکالت تر بد ه توو

بایید حیل ویوت شاچنا کیه

وکل یرروه تا بعد مشکالت ما حل ترتت.

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 مشاور عاو م ور تا تهر ن ترخصوص پیشنهات ت ر ئه وده بییان ت ویوند :بوید پیشینهات ت بایید تگکییک ویده و بعیدکاروناس ووت .رویکرتشاگ تسوورگ تر مورت صاتر ت ود

یس

میر آ که بصورت ر رز رگ تیدهویو د .هایویا ینکیه

ین پیشنهات ت چیو ه باید جر ووت باید به وور گ عاو صاتر ت ررسواته و تر آ جا بررس ویوت و تیر قیا و
مجل

برته و تر مقرر ت

س

توو

سی

بیه

تصایم بییرت.

جناب آقای صالحی:
 عضو م ور شیئص ب

اایندتان تا تهر ن ترخصوص مشکالت صدور ضاا

امهشاگ با ک بر گ خدمات رن و مهندسی

اوت د و شاچنین پیشنهات ت ت د که باید تدبیرگ دیشید که خدمات رن و مهندس شار ه با صاتر ت کاال باود.

جناب آقای طالیی زاده:
 قا ون ماویات بر رزش رزوته به عنو ن یک ماویات مورق تر ظا قوصاتگ تر ت یا پذیرروه وده س  .ین قا ون بیا خوییار تاو

ز ماته  95قا ون ساس تر رتیبهش

ماه سال  9097تر کایسیون قوصاتگ مجل

سال به مرحله جر تذ ووه ود .وو موأسگا ه مهل
کنندهشا و تریار

کنندهشاگ ماویات شی آتاش

به تصوی

رسید و بیر گ میدت 5

زمان تاهید ت آموزوی بکلی مغگیول ما ید و بهایین خیاطر پرت خی
سب

به ین قا ون د ووند .مسائل و مشکالت زیاتگ بر ین قیا ون مورتی

بوت و تا

یز تر آن سال پژوشش ر با جان مدیر ن صنایع جا ت ت و مشکالت ین قا ون ر مطرح کرت که کنون یز بعید

ز تذو

 6سال شنوز به قوت خوت باقیس  .کنون مدت جر گ آزمایش قا ون ماویات بر رزش رزوته بیه پاییان رسییده و

رعاالن بخش خصوص تر تکاپو شسوند تا تر ررص
 -یشان تر ت مه رزوت د :وز رت ت ر ی معوقد س

پیش آمده یر ت ت آن ر برطر

کنند.

که با ین ویوه م تو د پروسه رعاوی شاگ قوصاتگ ر کنویرل کنید .و ز

منظر تییر ین ویوه ز و اظ جر ی و عال غیرقابل جر س

و پیشنهات ماویات بر رروش ر مطرح م کنند یعن تریاری

ماویات ز آخرین حلقه .قا ون رعل بیشورین رشار ر بر روگ بخش تووید و رت مینااید .پیشنهات ما ینس
شس

تا یک کار کاروناس جدگ و بیطررا ه با بررس رووهاگ مخولف تر ت یا جا تشد و یک روش معقوو ر به مرکز

پژوششهاگ مجل
قیا

که آلن کیه ررصی

ر ئه بدشد .ز جاله وکاالت که آلن بر ین قا ون س

وامل :رشار مضاعف بیه توویدکننیدتان ،تگیاوت

رسا و قاچا تا  ،%23کد ررووان و ...م باود.

جناب آقای دارابیان:
 -مدیر م ور خدمات ماویات

تا تهر ن بیان ت ووند :تر تا تهر ن کارتروش

ت تیم و ترحال بررس و کاروناس
مر بررس

ز ساتید و زبده تیرین ریر ت ماوییات تشیکیل

صالح قا ون ماویات بر رزش رزوته م باویم وو موأسگا ه تر مرکز پژوشششاگ مجل

ین الی ه به وخص سپرته وده که تر حال وقال به سازمان مور ماویات م باود تر ویجه ین مهم به سرع

با عجله پیش م روت که باید ز تعجیل جلوتیرگ کرت زیر تا پایان سال  16ررص
 مقرر ترتید تا ز طریق سوا د ر م ور و رؤساگ م ور تا شاگ بازرتا  ،صنام ور مرکز پژوشششاگ مجل

تااه حاصل ترتت و ز تعجیل تر تصوی

باقیس

و

و یازگ به عجله یس .

و تعاون با جنیاب آقیاگ جالوی رئیی

قا ون ماویات بر رزش رزوته جلیوتیرگ تیرتت،

زیر قا ون موجوت تا پایان سال جارگ تادید ترتیده و خلل بر جر گ قا ون ماویات بر رزش رزوته و رت ایکند.

مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی استان:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

مقرر گردید نامهای با امضاء رئیس محترم شورا برای جناب آقای دکتر عارف رئیس
محترم مجمع نمایندگان تهران جهت معرفی  4نفر از نمایندگان محترم مردم تهران و

9

*

همچنین برای جناب آقای اسماعیلی رئیس محترم دادگستری استتان تهتران جهتت

سوا د ر م ور
تبیرخا ه وور گ تگویو

حضور در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهتران تهیته و
ارسال شود.
دبیرمحترم شورای گفتگوی استان پیشنهاد کردند که نرخ مالیات بتر ارزش افتزوده
طال به صفر برسد ولی فعاالن این صنعت موظف شوند اظهارنامههتای ختود را بته
سازمان امور مالیاتی ارائه دهند ،این پیشنهاد از سوی رئیس اتحادیه طتال و جتواهر

2

مورد استقبال قرار گرفت و طبق نظر رئیس محترم شتورای گفتگتوی استتان مقترر

*

گردید نظر کارشناسی اتتاق و شتورای گفتگتوی استتان بته کمیستیون تخصصتی

سوا د رگ
تا بازرتا

تهر ن

تا صنا

اقتصادی و دارایی مجلس ارسال گردد و همچنتین نماینتدگان مطلعتی از اصتناف
ضمن تقاضای جلسه اختصاصی ،نماینتدگان محتترم را بتا ارائته آمتار و ارقتام و
جلوگیری از قاچاق توجیه نمایند.
مقرر گردید گزارش مقایسهای از تعتداد اشتتلال در ستال  91در صتنعت طتال در
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مقایسه با سال  96و همچنین مقایسه میزان درآمد دولت توسط جناب آقای فاضتلی
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و جناب آقای خلیل زاده تهیه و به شورای صادرات ارسال گردد.
مقرر گردید کارگروهی با حضور رئیس محترم کنفدراسیون صادرات ،معاون محترم
بررسیهای اقتصادی اتاق تهران و اتاق اصناف و تعاون تشکیل و مشخصاً یک نظتر
مشترک تدوین گردد و درخواستها به تفکیک مجلس ،دولت و ...دسته بندی گردد
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که قانون یا مصوبه شود .ضمن اینکه طبق توافق قبلی با مجلس مقرر شتده بتود 11
نفر از اتاق و  11نفر از نمایندگان مجلس معرفی شوند و در اتاق تهتران در جلسته
مشترکی اولویتهارا مشخص نمایند که در طی دو هفته آینده ایتن جلسته تشتکیل
خواهد گردید .الزم است آنچه مربوط به مجلس میشود در اختیار این جلسه مشترک
قرارگیرد.
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