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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای مهندس هاشمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان:
 ستا د ر م تر تهر ن ،ضم عرض تسلنتهر ن تر شس
پایان توو

وور گ تفتیو ترجه

به مناسب

فر رسندن ماه م ر  ،بنان ت وتند :حضور ریاسی

توسعه قتصاتگ و تعاوی تووند و وتغال تر ستان مؤثر س

م تیر ت تتسیترگ

و باید تیش

کنینت تیا

تو زتهت کار امه قابل قبووی ز خوت به یاتتار بیذ ریت .تر ت مه فزوت د :ما یک وظنفه قا و ی ت ریت و یک وظنفیه
که ی وظنفه ورعی هنچیاه ساقط می ووت و عقبه صاوح خیوبی بیر گ میا یجیات میی کنید.

ورعی و عتقات ما بر ی

س

مندو ر با حضور رئن

م تر ت تتسترگ تر جلسات وور گ تفتیو ،بتو نت تفاهت امه گ ر تنظنت کننت تا سیرمایه تیذ ر ن

حساه کنند توو  ،بخش خصوصی و قوه قضائنه یک صید هسیتند و یی مهیت تر مسینر حمایی
تأثنر تذ ر س

هیاگ بخیش جر ییی

و تر ساوی که مقا معظت رهبرگ سال تووند و وتغال ا تذ رگ موته د بتو نت ز تو ن یی سیه رکی تر

کنار هت ستفاته ماینت.
جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان:
 -رئن

م تر تا تهر ن نز ضم عرض خنر مقد به حضور رئن

تفتیوگ ستان پ

م تر ت تتسترگ تهر ن به تشکنل وون جلسه ویور گ
کسین کننید ویاره موت ید و

ز وکل تنرگ کابننه تو زتهت و رأگ باالیی که وزر تو سیتند تر مجلی

تر ت مه سخنان خوت فزوت د :مندو ر ی رأگ باال پشتو ه خوبی بر گ تخاذ تصیمنمات جیدگ تیر و قاطعا یه تیر باوید تیا
مشکشت پنش رو هرچه سریعتر برطرف ووت.
 -تبنر م تر وور گ تفتیوگ ستان ،ز بدهی هاگ توو

و کمبوت سرمایه تذ رگ به عنو ن بزرتتری مشیکشت قتصیاتگ کیه

کماکان وجوت ت رت ا برت د و وی خووبختا ه تر سه ماهه خس
ساختمان واهد رود مثب

سال جارگ واخص سرمایه تیذ رگ و همچنین تر بخیش

بوته یت.

 یشان تر ت مه سخنان خوت فزوت د :رتبه یر ن تر واخص هاگ قتصاتگ بنوجوت فرآیندهاگ پنچنده بوروکر سی و مجوزها ز مو ع مهمی س
تذوته تو شس

ومللی ز وضعن

خیوبی برخیورت ر نسی

و

که بر سر ر ه سرمایه تذ رگ خیارجی قیر رت رت .تر میاه

با حضور مایندتان مؤسسه فریزر که تر زمننه سنجش واخص هاگ بن

ومللیی و رتبیه بنیدگ تر جهیان

و مؤسسه ماوی کوپرز تر تیا تهیر ن برتیز ر ترتیید .توصینه بننا ییذ ر مؤسسیه فرییزر بیر گ جیذب سیرمایه

فعال س

ی بوت که :وووی

و قید بعیدگ ترغنین یر نیان مقینت

تر جلوتنرگ ز خروج سرمایه هاگ ت خلی به خارج ز یر ن س

خارج ز کشور به سرمایه تذ رگ تر یر ن و تر آخر بر گ جذب سرمایه تذ ر ن خارجی قد ووت.
 -رئن

م تر تا تهر ن تر پایان سخنان خوت ضم

واره بیه قید مثبی

با یک مرکیزگ ترخصیو

سپرته ها بنان ت وتند :با وجوت سوت  97ترصدگ با ک ها ،سرمایه تذ رگ تر مملک

کیاهش یر سیوت

صورت می تنرت مندو ریت یی

قید

با ک مرکزگ تد و ت وته باود.
جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -رئن

م تر ت تتسترگ ستان تهر ن ضم

ظهار خرسندگ ز حضور تر جلسه وور گ تفتیو بنان ت وتند :مجموعه هاتهاگ

قضائی تر رتباط با تعامل خوبی که فی مابن بخش هاگ مختلف تووتی و خصوصی ت وته سی
ترخدم

آمیاتتی الز ر ت ر ید کیه

ی مجموعه باوند .ترچه ت تتسترگ ر همه به عنو ن برخورتهاگ قضائی می وناسند ووی وظایف ما من صیر بیه

رسندتی هاگ قضائی م دوت می ووت بلکه تر حوزه تعامل و همکارگ ،پنشینرگ ،ر ئه طریق تر جا فعاون
نز فعال س

و چنا چه فعاالن قتصاتگ ز همان آغاز مر با بهره تنرگ ز مشاوره هیاگ حقیوقی ،فعاونی

بر بستر حقوقی ستو ر کنند ،کمتر تچار مشکل خو هند ود ضم
جتماعی وهرو د ن بوته و ی بهتری سرمایه گ س
ما نز تر جه

هاگ قتصاتگ

قتصیاتگ خیوت ر

ینکه ت تتسترگ همنشه حامی و پشتنبان حقیو فیرتگ و

که مجموعه قضائی کشور می تو د به بخش خصوصی تقیدیت کنید و

حقا حق ز هنچ کووشی مضایقه خو هنت کرت.

مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 -رئن

م تر کمنسنون تسهنل کسن و کار تا تهر ن ضم عرض خنر مقد به آقاگ تکتر سماعنلی سه ترخو س

خصوصی ز ریاس

م تر ت تتسترگ ر مطرح موت د :ترخو س

ول تر مورت پذیر

بخیش

پرو ه کارخا ه ها بیه عنیو ن وثنقیه

ترصورت بروز تفا تر م اکت قضائی می باود همچنا که پرو ه صناف به عنو ن ضما تنامه مورت پیذیر

قیر ر میی تنیرت.

مسأوه بعدگ حضور مدیرعامل کارخا ه تر ت تتاه می باود که ضرورت ت رت ی رویه صشح وده و حضور ماینده مدیرعامل
نز مورت قبول م اکت قضائی و قع ترتت و تر تها ترخو س

بهبوت وضعن

کسن و کار ر ت ریت زیر تر واخص هاگ کسن و کار تر هاتهاگ بن

رسندتی به وکایات تر ر بطه با مسائل تجارگ و

ومللی ز مره خوبی برخورت ر نستنت.

جناب آقای مهندس هاشمی:
 -رئن

م تر وور گ تفتیوگ ستان ترخصو

مکان طرح مسائلی کیه بخیش خصوصیی تر رتبیاط بیا قیوه قضیائنه ت رت

پنشنهات ت ت د تر کارتروهی مطاون مورت ب ث و برسی قر ر ترفته و پ
رسال تیرتت تیا تر جلسیه بعیدگ ویور ترحضیور ریاسی

ز ووویی

بنیدگ خیدم

آقیاگ تکتیر سیماعنلی

م تیر ت تتسیترگ مفصیل تیر ب یث و تصیمنت تنیرگ ویوت

ش واره ود همکارگ خوب مثلث تووی  ،بخیش خصوصیی و قیوه قضیائنه منجیر بیه حیل بسینارگ ز
زیر هما طوریکه قب ً
مشکشت خو هد ود.
جناب آقای عیدیان:
 قائت مقا م تر تبنر وور گ تفتیوگ ستان تر مورت تأمن بر مورت ناز و حدهاگ تووندگ مستقر تر وهرک هاگ صنعتی وخصوصاً وهرک صنعتی عباه آبات بنان ت وتند :موضوع تر جلسات قبل و همچنن تر چند جلسه تر ستا د رگ مطرح وده
ووی هنوز الین ل باقنما ده س
م تر ورک

آر ت رژگ جه

تر ثر بار زیات خسار تی ببار آورت ،تر ی ر بطه مدیرعامل

و بنت آن منروت که ی پس

ر ئه ر هکار تر جلسه حضور ت ر د و توضن اتی ر ر ئه خو هند ت ت.

جناب آقای مهندس اداک:
 مدیر عامل م تر ورکوووی

هاگ توو

آر ت رژگ ترخصو

تأمن بر وهرک هاگ صنعتی مو رتگ به ورح زیر بنیان موت ید :یکیی ز

تر ب ث پد فند غنرعامل ،توسیعه و وروت بخیش خصوصیی بیه موضیوع توونید نیروگ بیر و حید

نروتاههایی با مقناه کوچکتر می باود ووی مشکشت بسنارگ تر زیرساخ
وجوت ت رت .تر حال حاضر ی ورک

یک نروتاه  4میاو تی فعال تر زتیکی ی وهرک ت رت.

 یشان تر ت مه سخنان خوت فزوت د :توسعه زیرساخضرورگ س

پس

ها و ظارت و بررسیی مجیدت مجوزهیاگ صیاتره ،ز وز میات

وذ وغو مجوز هاگ سرمایه تذ ر ی که تاکنون جه

سرمایه تذ ر ن و قعی که عشقمند به حد

هاگ وهرک ها خصوصیاً ویهرک عبیاه آبیات

حد

نروتاه بر قید می کیرته ید ر ه ر بیر گ وروت

نروتاه بر می باوند همو ر می کند.

جناب آقای مهندس هاشمی:
 -رئن

م تر وور گ تفتیوگ ستان ترخصو

تأمن بر وهرک صنعتی عباه آبات بنان ت وتند :ب ث  92میاو ت مصوب

حتما باید عملناتی ووت ،بوسنله تو تستیاه  26میاو ت ز طریق  CHPو  CCHPو یا  3یا  4تا  92مییاو تی بیر گ کوتیاه

مدت ر توصنه موت د تا نروتاه بتو د خط تقال خوت ر صشح کند و نیز مقیرر وید جلسیه گ تر سیتا د رگ ترخصیو
رفع این مسئله در استانداری تشکیل گردد.

جناب آقای مهندس مس فروش:
 -رئن

م تر سازمان صنع

و معدن ستان تهر ن ز تو مصوبه که تر جلسه خنر وور گ بر امیه رییزگ بیه تصیوین رسیند

ا برت د :مصوبه ول ،تصوین هد ف کلی بر امه وشت توسعه بر گ ستان تهر ن که وامل کات مثبتی ترمیورت تیأمن بیر
نز می باود و مصوبه تو  ،مجوز بهره تنرگ ز  2احنه ز  8احنه صنعتی که بنش ز  99سیال تر تظیار مصیوبه آن بیوتیت
و بر ساه ی مصوبه می تو نت م دوته هاگ فریز وده ر به ساما دهی و حدهاگ صنعتی ختصا
موجوت مجوز صاترکننت تا بتو ند ز متناز تی ما نید معافنی

بدهنت و بر گ و حدهاگ

هیاگ تمرکیی ،بیر صینعتی ،تیأمن و سیتفاته ز میو ت وونیه

صنایع پائن تستی پتروونمی و مو رت سهمنه بندگ و ...ستفاته مایند.
 یشان تر ت مه سخنان خوت فزوت د :صیدور جیو ز تأسینکه وبته تر بهتری حاو

رود ت وته س

که ر رود صنع

تر سیال جیارگ سیب

بیه میدت مشیابه سیال قبیل  8ترصید

تو رقمی بوت ،رود صدور جیو ز تأسین

حیدوت  2/2تیا 96

ترصد برآورت می ود.
 -رئن

م تر صنع

و معدن ستان تهر ن با واره به بخشنامه جدید وزیر م تر صنع  ،معدن و تجارت مبنی بر تخصینص

 96هز ر منلنارت تومان عتبار بر گ حوزه تووند تفتند :به منز ن  9466منلنارت تومان ز ی
ستان تهر ن تعلق ترفته س

که ز رئن

م تر و تبنر م تر جلسه ترخو س

عتبار به و حیدهاگ توونیدگ صینفی

می کنت کمک کنند تا با ک ها ز ی بر امیه

تمکن کنند زیر تر وون جلسه گ که با مایندتان با کها تر سازمان برتز ر کرتیت حاکی ز ستقام

با کها بوت.

جناب آقای عیدیان:
 قائت مقا م تر تبنر وور گ تفتیوگ ستان تر ت مه جلسه تز روی ز وضعنکه به پنوس
 -یشان ضم

صنع

ساجی و قاچا پوواک ر ئه موت د

صورتجلسه رسال می ترتت.
واره به آمارهایی که مسؤالن ذیربط ز منز ن تووند ت خلی و قاچا پوواک ر ئه کرته د بنان ت وتند :آ چه ما تر

تا بازرتا ی می تو نت به آن واره کننت ،ی

س

که :بر ساه آمار هزینه خا و ر وهرگ و روستایی تر سال  9322ز سوگ

مرکز آمار یر ن و با ک مرکزگ ر ئه وده و سهت  4/3ترصدگ پوواک و کفش تر هزینه خا و ر با حتساب تالر آز ت تر سیال
 ،22کل ناز پوواک و کفش کشور حدوت  96/22منلنارت تالر سی

کیه بیا حتسیاب سیهت توونید ت خلیی  06ترصیدگ بیه

تفته مسئوالن ،منز ن و رت ت قاچا پ

ز کسر سهت و رت ت رسیمی بر بیر  3/27منلنیارت تالر میی ویوت .تیر ظیر مرکیز

پژوهش هاگ ت اتیه پوواک مبنا قر رتنرت که سهت  46ترصدگ ر بر گ تأمن پوواک ز م ل تووند ت خل قائل س  ،منیز ن
ز کسر و رت ت رسمی باوغ بر  0/902منلنارت تالر برآورت می ووت که یی

و رت ت قاچا پ

سیازمان

رقیا بیا ظیر رئین

توسعه تجارت همخو ی ت رت.
جناب آقای مهندس بهرامن:
 رئنموفقن

م تر خا ه معدن ییر ن نیز تر ت میه تیز ر

آقیاگ عنیدیان فزوت ید :صینع

توونید پوویاک تر سیال  02تر وج

بوت و حتیی بر یدهاگ خیارجی تر ییر ن توونید میی وید و پارچیه بر یدهاگ معیروف نیز تر ییر ن ر ی

جا می ترف

ووی رفته رفته مورت بی مهرگ و بی توجهی قر رترف

آمنیزگ

و کنون ترکنه موفق تر س .

سرکار خانم گلنار نصرالهی:
 -مشاور م تر وزیر صینع

تر میور سیاجی و پوویاک تز رویی ز وضیعن

توونید و منیز ن مصیرف پوویاک تر کشیور

به ورح زیر ر ئه ت ت د :ساال ه حدوت  296هز ر ت پوواک مورت ناز مصرف تر ت خل کشور س
 366وی  396هز ر ت

س

تر حاونکیه ظرفنی

که مابقی ز طر تییر تأمن می ووت .ترحال حاضر کل و حدهاگ تووندگ صنعتی پوواک 9266

و حد و  92وی  90هز ر و حد صنفی تووند پوواک تر کشور موجوت س  .ووی باید به یی مسیئله توجیه ت وی
تووند ت تر و حدهاگ تووندگ پوواک صنفی تهنه می ووت و ممک
ووی به تونل ممنوعن

توونید

س

کیه عمیده

که ی و حدهاگ صنفی و حدهاگ بزرتی هت باویند

ستقر ر و حدهاگ صنعتی تر وعاع  996کنلومترگ وهرها ،تیاکنون بیر گ تیرفت پرو یه صینعتی قید

کرته د زیر پوواک ز آن تسته کاالهایی س

به مر کز مد متصل باود .و حدهاگ صینعتی و صینفی پوویاک

که می بایس

تر مجموع باوغ بر  266هز ر فر وتغال مستقنت یجات کرته د.
 تر آمار ر ئه وده مرتبط با ب ث  90منلنارت تالر قاچا که بخشی ز آن ر پوواک و ساجی تشکنل می تهد ،خ و ونیاف رنز باید مد ظر قر رت ت و ی

ختشف  90منلنارتگ نز حتماالً کت ظهارگ هایی س

 طبق آمارهاگ موجوت 26تا  06ترصد باز ر پوواک تر ختنار تووندکنندتان ت خلی سحفظ کرته د؛ وبته با ستنات به مو رتگ که ممک
 -تر سال  27صنع

ساجی صنع

س

کیه بیا ویر یط تویو ر یی سیهت ر

تووند ت ت خل هت ز ونبل هاگ خارجی ستفاته کنند.

غاون بوت و سهت رز

متأسفا ه کنون ی سهت به  4ترصد رسنده س

که تر تمرکات ر ئه می ووت.

فزوته آن  92ترصد ز کل رز

که کاهش قنمی

فزوته صنعتی کشور بیوته کیه

تمیا ویده میی تو ید بیه روید یی صینع

و فیز یش

رز

فزوته کمک قابل توجهی کند.

 -ترحوزه تووند پوواک ز ان ضعف بنشترگ ت ریت و بنظر جلسه کاملترگ ر باید ختصا

ت ت تا توضن ات مفصیل تیرگ ر

ر ئه بدهنت.
 -ترحال حاضر منز ن سرمایه تذ رگ موجوت کل صنع

ساجی  26هز ر منلنارت ریال س .

 قد ماتی مشتمل بر  3بر امه با ستات مرکزگ مبارزه با قاچا کاال و رز تنظنت کرته یت :بخش اول افززایش تولیزد از طریزبازسازی و نوسازی و توجه به سرمایه گذاری های جدید در صنعت نساجی است ،تر بخو هنت کیل نیاز سیاجی ت خیل
کشور ر پووش بدهنت و یک منلنارت تالر صاتر ت عشوه بر صاتر ت فعلی که حدوت  266منلنون تالر س
الز س

نز ت وته باوینت،

تر طول پنج سال آینده  3منلنارت تالر سرمایه تذ رگ تر ی بخش صورت بینرت که رقیت میورت نیاز ،سیاال ه 066

منلنون تالر خو هد بوت و ی ترحاوی س
بخشی ز آن هت ماون آالت تس

که رقت سرمایه تذ رگ تر بخش پوواک حدوت  366تا  326منلنون تالر سی

کیه

تو س  .یکی تییر ز بر امه هیاگ سیاما دهی قاچیا  ،برخزورد بزا مبزادی ورودی و

سطح عرضه که تستور وعمل پوواک قسمتی ز آن س  .و راهکار دیگر فرهنگ سزازی دربزاره توانمنزدی هزای صزنعت
نساجی و پوشاک داخلی س

ز طریق هماهنیی با سازما ها و رتا هاگ مختلف.

 -تر تسیتور وعمل پووییاک بر یدهاگ بیین

ومللییی ملیز هسییتند بیر گ حضییور تر یییر ن ،قسیمتی ز و رت تشییان ر ز طریییق

سرمایه تذ رگ تر ت خل کشور یر ن جا تهند .ترحال حاضر  99بر د خارجی بر گ وروت به یر ن عیش آمیاتتی کیرته ید
و  92تو هی فعاون

بر ساه تستور وعمل صاتر وده س .

 تقریباً ز یک ماه تذوته و رت ت پوواک به ت خل کشور مشمول کد رهینرگ و وناسه کاال وده سیجم ها وتشکل ها به تووندگ هاگ ت خلی نز تذکر ت ته ود تا ز ونبل هاگ ساخ

ت خل ستفاته کنند.

که قاچا به هر منز ی که باود ما ع سرمایه تذ رگ تر صنع

و منن

 -باید تر ظر ت و

با مشکل مو جه می کند وذ باید عشوه بر جلوتنرگ ز قاچا پوواک و هد ی
ترجه

تشویق سرمایه تذ رگ تر ی صنع

ساجی س

و همچنین

ز طرییق

سیرمایه تیذ ر ن ر

آ ها به مباتگ رسمی ،وز رتخا ه نیز قید ماتی

جا تهد.

جناب آقای مهندس هاشمی:
 -ستا د ر م تر تهر ن نز تر ی ر بطه بنان موت د :به ظر منرسد باید سناس

وروت بر دها تغننر یابد همچنا که تر کشورهاگ

تییر ز جمله تایلن د ز ریسندتی تا تووند هایی بر دهاگ مطرح تر کشور جا میی ویوت و بیه تمیا ت نیا صیاتر میی کننید.
نز همنشه تکر ر وده وذ وز رتخا ه بر گ یکبار باید تصمنت هایی بینرت.

ی موضوعات تر کمنسنون مجل
جناب آقای مهرداد زکی پور:
 -رئن

م تر هنئ

مدیره ت اتیه تووند و صاتر ت ساجی و پوواک ضم

واره به ضرورت کنترل مبیاتگ وروتگ پوویاک

قاچا به کشور بنان ت وتند :با د قاچا تر کشور کسترته وده و مناطق آز ت و تجارگ به عنو ن ووین مبید و وروت قاچیا بیه
کشور تلقی می وو د ترحاونکه ی مناطق با هدف تووند و صاتر ت پایه تذ رگ وده س

که متأسفا ه به مر کز صلی تمرکیز

قاچاقچنان تر کنار مرزها تبدیل وده .بر گ مثال تر ومال غیرب کشیو ر سیووه هیاگ بزرتیی مملیو ز پوویاک آمیاته فیرو
تأسن

کرته د و بر گ فرو

کاالهاگ آماته نس

ی پوواک ،باز ریابا ی تر تهر ن و وهرستا ها فعاون

وذ باید به رساو

می کنند .مناطق آز ت م لی بیر گ وروت

قبلی خوت بازترت د.

 یشان تر ت مه سخنان خوت فزوت د :یکی تییر ز عو مل تشدید کننده وروت قاچا به کشور کت ظهارگ تر تمرکات کشیورس

زیر کاالگ پوواک تر تمرکات کشور به صورت کنلویی ظهار می ووت و ی به معنی بها و یجات هرج و مرج س .

 -جناب آقاگ زکی پور با ویاره بیه وروت  2کیا تننر پوویاک تر هیر سیاع

بیه کشیور تفتنید :تر چنین ویر یطی یه تنهیا

سرمایه تذ رگ تربخش پوواک توسعه پند خو هید کیرت بلکیه سیر مایه هیاگ فعلیی نیز برچنیده میی ویوت زییر میا تیو ن
رقاب

با کسی که بنمه ،ماونیات ،ماونیات بیر رز

فیزوته و ...میی تهید و یا بر ید ر هرچنید تقلبیی ییدک میی کشید ر

یید ریت و همچنیین تفتنیید کییه مییا قییدرت توونیید  966ترصیید نییاز ر ت ریییت و و رت ت هییت باییید باویید تییا برحسیین
رقاب

رود تووند ت خلی هت فر هت ووت .یاتمان باود ما همان هائی هستنت که پارچه یو نفور پلن

یلن

ر تووند و صیاتر

می کرتیت (پارچه هاگ مقد ).
 یشان تر پایان سخنان خوت ضمن اشاره به دستور العمل پوشاک از آن به عنوان پرچم صنعت پوشاک ایران نام بردنزد وبه لزوم ثبت نمایندگی برندها و فعالیت قانونی آنها تأکید کردند.
جناب آقای حسن نیلفروش زاده:
 جناب آقاگ نلفروباید ی و قعن

ز ته به مایندتی ز طرف جم صنایع ساجی ییر ن تر ت میه ب یث قاچیا پوویاک بنیان ت ویتند:

ر بپذیریت که قاچا یک پدیده قتصاتگ -تظامی س  ،ز بعد تظامی به مرور فرسایشی خو هید وید وویی

آ چه که زمننه ساز قاچا می ووت بعد قتصاتگ س

زیر قنم

تما وده باالگ م صوالت ساجی زمننه ساز قاچیا

سی .

مو ت وونه یا تر ت خل کشور تووند می ووت که تر ی صورت بایید ز تووندکننیده ت خلیی حمایی
که می بایس

مشابه رقبا تعرفه آن تنظنت ووت.

 یشان تر ت مه سخنان خوت فزوت د :ناز ما به پنبه حد قل  926هز ر تکشور تووند می ووت و مابقی پنبه مورت ناز صنع
روگ و رت ت پنبه ،قنم
ماونات بر رز
پرت خ

کیرت و ییا و رت تیی سی

ساجی و پوواک باید ز خارج و رت ووت که با وضیع تعرفیه  96ترصیدگ

تما وده پوواک تر چرخه تووند فز یش پند می کند بعشوه  99/7ترصد قنم

فزوته ختصا

می ووت ،مثل :پرت خ

 -آقاگ نلفرو

س

ترحاونکه تنها حدوت  46هز ر ت پنبه تر ت خل

تمیا ویده هیت بیه

ت رت .خسارت ینیو ه تصمنت تنرگ ها بسنار تسترته تیر بیه یوعی تیییر ز جنین تووی
بنمه بنکارگ ،هزینه هاگ تظامی بر گ جلوتنرگ ز قاچا و....

ز ته تر پایان سخنان خوت به تز روی با  0آیتت حدوت  96روز پنش ز طرف کلنه تشیکل هیا تهنیه و بوسینله

جم بر گ مسئوون تووتی رسال وده س

واره موت د که تما کارخا جات بزرگ کشور مضاو کننده ی طومار هسیتند و

تما مستند ت ر با عد ت و رقا ز کشورهاگ رقنن خذ کرته و تر ی تز ر

و اظ کرته د( تیز ر

 0آییتت بیه پنوسی

صورتجلسه رسال می ووت).
جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاوی م تر رئن

واره به هاتینه ودن قاچیا پوویاک تر کشیور بنیان کرت ید :تعرییف

تا بازرتا ی تهر ن ضم

و حدگ ز قاچا تر کشور د ریت.
 تکتر بهاتر ی ضم تأکند بر تهنه یک آمار و حد توسط مسئوون ستات مبارزه با قاچا کاال ،بنان موت د :برخیی ز مسیائل رباید تر آمارها مشخص کرت بر گ مثال :ساال ه  2منلنون فر به خارج سفر می کنند و تر هرکد  966تالر پوویاک کیه ووین
کاالیی س

که هر مسافر خرید رگ می کند و با خوت می آورت ر م اسبه کننت ،رقمی معاتل یک منلنارت تالر می ووت ،ی ها

ر باید تر کد آمار م اسبه کرت؟
 -مشاور عاوی م تر رئن

تا تهر ن تر ت مه سخنان خوت فزوت د :یر ن سومن کشور ت ر ده تعرفه باال م سوب می ووت و

ضافه بر  2ترصد ماونات بر رز

فزوته و  2ترصد علی و ساب ماونات تر تمرک و تر حقو و عو رض و سایر هزینه ها

ر که بر تووند ت منل می ووت ر تر ظر بینریت ،کد کاال س
ترس

س

که تعرفه باال به نّ

حمای

ز صنع

س

که قاچا آن با  34ترصد هزینه ت منلی جا ود ی باوید؟

ووی تر های

 -تکتر بهاتر ی فزوت د :مشکشتی که کنون تووند بیا آن مو جیه سی

تووند ر زمن تنر می کند.
تنجیه تخاوی

تر بیاز ر ،عمیال تعرفیه غنرمنطقیی و

پاین

یه ت وت

ر رز که باعث فز یش و رت ت وده س  .باید فضاگ کسن و کیار ر عیوض کنینت و بیا تسیتور وعمل و

بخشنامه ی مهت مکان پذیر نس .
جناب آقای علی اکبر پوراحمدنژاد:
 تبنر م تر کمنسنون بر امه رییزگ ،همیاهنیی و ظیارت بیر مبیارزه بیا قاچیا کیاال و رز سیتان تهیر ن ز پدییده قاچیابه عنو ن سهت مهلک ا برت که کنون به یک مُسَکّ مقطعی تبدیل وده س  .یشان تر تعریف قاچا تفتند :طبق میاته ییک
قا ون مبارزه با قاچا  ،هر کاالیی خارج ز رعای

رو د تمرکی قا و ی و ضو بط تعریف وده صاتر و و رت ووت ،تش قاچا

به آن مترتن س .
 یشان نز معتقد د که یکی ز تالیل واعه قاچا تر کشور باال بوتن هزینه تووند سشان می تهدکه ناز کشور به پوواک معاتل  8/9منلنارت تالر س
تووند ت خل تأمن می ووت و تر بدبننا ه تری حاو

رز

و تر ت مه فزوت د :بررسی هاگ تقنیق

که قرین  2/0منلنیارت تالر آن ز طرییق و رت ت قیا و ی و

پوواک قاچا به کشور حدوت  3منلنارت تالرتخمن زته می ووت و

بخش عظمی ز پوواکی که تر ومال تهر ن با عنو ن بر دهاگ مختلف فروخته می وو د فاقد صاو

قا و ی هستند و بسینارگ

ز آ ها تووند خارجی نستند.
 یشان تر ت مه سخنان خوت به پرو ده هاگ قاچاقی که تر سیال  9322بیه مر جیع قضیائی رسیال ویده سیخارج وده ،واره موت د که سب

یعنیی ز ظی

به سال  9324با  309ترصد رود روبرو بوته س .

جناب آقای ابواقاسم شیرازی:
 -رئن

م تر ت اتیه صنف تووند و فرو

پوواک عش کرت د :تر مجموع حدوت  96هز ر و حد تووندگ -صینفی فعیال تر

قاون بنیاههاگ کوچک و متوسط وجوت ت رت که ی و حدها به تونل مو عی که برسر ر ه فعاونی

آ هیا وجیوت ت رت ،بیه حاوی

نمه جان هستند ،تر تذوته تووندکنندتان با ب ث قاچا زبن رفته د ووی مروز نز بخش خدمات به رکوت کشنده می ویوت
همچنا که فز یش بر دهاگ ترک و توسعه روز فزون فروویاههاگ ترک تر کشور بخش خدمات ما ر ذونل کرته س .
تر مو ع بنمه ،ماونات و ...که روگ قنم
مشکشت برطرف می ووت ضم

تما وده تأثنر ت رت ز بر بیر آ هیا برت ویته ویوت و بتو نید رقابی

کننید بخشیی ز

ینکه باید مکا اتی ما ند تبلنغات ر ییان فر هت ووت تا بر دهاگ ت خلی بتو ند به ر حتی خیوت

ر تر مر کز تجارگ معرفی و عرضه مایند.
 -یشان تر پایان سخنان خوت تفتند :باید هرچیه سیریع تیر زمننیه سیازگ الز بیر گ سیتقر ر و حیدهاگ صینفی -توونیدگ تر

وهرک هاگ صنعتی یجات ووت تا بتو ند هزینه هایشان ر سروک کنند.
جناب آقای علی فاضلی:
 -رئن

م تر تا صناف با تأکند بر ی

کته که مبارزه با پدییده قاچیا

بنان ت وتند :قاچا تر ترون قتصات ما هاتینه وده س

ز طرییق بینیر و ببنید تنجیه بخیش خو هید بیوت

و تا زما ی که بخش تووند تقوی

شوت یقنناً مشکلی حل خو هد ود

و زما ی تووند توجنه پند خو هد کرت که ر سوت تسهنشت به ر تور زتیک ووت .هزینه هیاگ سیربار بیر ظیا توونید تر
کشور فو

وعاته باال س

وذ باید تما مو ع حوزه کسن و کار رفع ووت ،تقوی

تو ن رقیابتی میی تو ید حیوزه قاچیا ر

کت ثر کند .ت تن تسهنشت و رفع قو ن ز ئد مو رتگ هستند که باید تر کارتروه ب ث و بررسی ووت.
جناب آقای محمد الهوتی:
 -رئن

م تر کنفدر سنون صاتر ت یر ن ضم تأیند فرمایشات جناب آقاگ فاضلی نز غنر و قعی بیوتن یر رز ر تر کنیار

ر تسهنشت به عنو ن یکی ز مو ع توسعه تووند ا برت د و بنان ت وتند :تا زمیا ی کیه بیه بها یه هیاگ مختلیف یر رز ر
سرکوب کننت قطعاً پدیده قاچا فز ینده تر خو هدود و تا ی و قعن

ر پذیریت و م نط کسن و کارمان ر وفاف کنینت بیا

ی مشکشت مو جه هستنت.
جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -رئن

م تر ت تتسترگ ستان تهر ن با واره به قا ون مبارزه با قاچا کاال و رز ،تر فصل تو یعنی فصل پنشینرگ فرموت ید:

تر ی فصل  ،حدوت  96تکلنف بر گ سازما هاگ تووتی مختلف تر مر مبارزه با قاچا پنش بننی وده سی  .ز ظیر میا یی
تکاونف یا جر شده یا ثر عملناتی مورت ظیر ر د ویته سی  .بنیابر ی الز سی

تر جیر گ بخیش تکیاونف مربیوط بیه

سازمان هاگ تووتی تر ر ستاگ پنشینرگ ز قاچا کاال که ص قا ون تر سال 29تصوین و تر سال  24صیشح ویده و چنید
سال ز تصوین آن تذوته س

مطاوبه ترگ جا ووت و همچنن باید ترتنبی تخاذ ووت که ز عرضه کشفنات پوواک قاچا

تر باز رهاگ ت خلی جلوتنرگ ووت.
جناب آقای مهندس هاشمی:
 -ستا د ر م تر تهر ن پنرو سخنان رئن

م تر ت تتسترگ تهر ن فرموت د :ترجه

تهر ن ،تعد تگ ز تستیاهها وظنفه ذ تی آ ها جلوتنرگ ز قاچا س
 -رئن

جلیوتنرگ ز سیاختار غنرمجیاز تر سیتان

و مطاوبه جدگ ی تکاونف ر ضرورگ عش موت د.

م تر وور گ تفتیوگ ستان مقرر موت د که جناب آقاگ عندیان ضم تکمنل تیز ر

قر ئی

ویده ترمیورت قاچیا

پوواک به همر ه امه گ با روکش مدیریتی بر گ معاون ول م تر رئن
 -س تا د ر م تر ستان ضم تأکند بر وزو کاهش تعرفه مو ت وونه صنع

جمهورگ رسال مایند.
پوواک ظنر پنبه ،بر پنینرگ جیدگ ثبی

خارجی تر کشور تستور فرموت د و همچنن خو ستار جلوتنرگ ز تبلنغات بر دهاگ ثبی

بر یدهاگ

شیده و غنرو قیع تر سیای

هیاگ

رسمی کشور ز طریق تهنه و رسال امه به تستیاههاگ ذیربط ود د.
جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئن

م تر تا بازرتا ی تهر ن به قائت مقا م تر تبنر وور گ تفتیوگ ستان مأموری

بر گ بررسی مشکشت ساجی و پوواک تر بخش تعرفه ها ،ماونات بر رز

ت ت د که جلسه ویژه یا کمنته گ ر

فزوته و مو عی که برسر ر ه ی صنع

قر ر ت رت

تشکنل بدهند.
 -تبنر م تر وور گ تفتیوگ ستان با تأکند بر ی

کته که تیا زمیا ی کیه ییک سیرگ مسیائل زیربنیائی ظنیر تثبنی

یر رز

حل شوت ،مسأوه قاچا همچنان الین ل باقی خو هد ما د ،حتی تر کل کشور هت به نروگ تظامی تبدیل ویوت .وبتیه و قعیاً
مشخص سن
 -رئن

که چر توو

تر و قعی سازگ ر رز تعلل می کند.

م تر تا تهر ن با تقات ز بزرگ بوتن توو

بنان ت وتند :فشارهایی که توو

به ا ماونات بر رز

فزوته ،بنمه تأمن

جتماعی و تعرفه باال بر تووندکننده و رت منکند ،ی فشارها تر بوت قدینیی روز بروز تووندکنندتان ر ضیعنف تیر میی کنید.
تر همه جاگ ت نا ،ماونات بر رز

فزوته تر پاگ صندو و ز مصرف کننده هایی خذ می ووت ه ز تووندکننده.

 -تبنر م تر وور گ تفتیوگ ستان تر پایان سخنان خوت به سه عامل فز ینده قاچا پوواک ویاره ت ویتند :قنمی

تمیا ویده

باالگ پوواک تووند ت خل ،کت توجهی به پدیده مد و بر د سازگ .وبته اتفته ما د بیا سیوت سیپرته هیاگ  97ییا  98ترصیدگ
هنچ تووندگ ر ه می فتد .مندو ریت با تشکنل کارتروه و جلسات هرچه زوتتر بتو نت مو ع و مشکشت ر حل و فصل کننت.

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی استان:

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

جناب آقای مهندس نجفی منش

مقرر گردید تفاهم نامه سه جانبه ای برمبنای تعامل دولت ،قوه قضزائیه و بخزش
خصوصی جهت دلگرمی سرمایه گذاران در حمایت از بخزش هزای اجرایزی و
1

استفاده بهینه از توان این سه رکن در کنار هم تنظیم گردد.

هماهنگ کننده

رئیس محترم کمیسیون تسهیل

*

*

کسب و کار اتاق تهران
معاونت محترم کسب و کار اتاق
تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
جناب آقای مهندس نجفی منش

مقرر گردید کارگروهی جهت طرح و برسی مسائل بخش خصوصی در رابطه بزا
قوه قضائیه تشکیل گردد و پس از جمعبندی و اولویت جهت مطالعه برای آقزای
2

دکتر اسماعیلی ارسال و در جلسه آتی شزورای گفتگزوی اسزتان جهزت اتخزاذ

رئیس محترم کمیسیون تسهیل

*

*

کسب و کار اتاق تهران
معاونت محترم کسب و کار اتاق

تصمیم در دستور جلسه قرار گیرد.

تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

3

مقرر گردید جلسه ای درخصوص موضوع تأمین برق شهرک صنعتی عباس آبزاد

جناب آقای دکتر امامی امین

و ارائه راهکارهای پیشنهادی رفع این مسئله توسط مدیرعامل محترم شرکت آراد

معاون محترم استانداری

انرژی و با حضور مدیرعامل توزیع برق استان تهران ،نهادهزای ذیزربط و اتزاق

*

بازرگانی تهران جهت پیگیری و حصول نتیجه در استانداری تشکیل گردد.

وزارت نیرو و برق منطقه ای
مدیرعامل محترم شهرک صنعتی
عباس آباد
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
استانداری

مقرر شد تخصیص اعتبارات مصوب برای بخش تولید در کمیته بانکی استان تأکیزد
گردد.

4

*

نماینده بانک مرکزی
سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان
دبیرخانه شورای گفتگو

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

طب فرمایشات رئیس محترم دادگستری تهران :در قانون مبارزه با قاچاق کزاال و
ارز در فصل دوم یعنی فصل پیشگیری ،حدود  11تکلیف برای سازمانهای دولتی

5

مختلف در امر مبارزه با قاچاق پیش بینی شده است که مطالبه جدی این تکالیف

*

استانداری

را ضروری اعالم نمودند.
مقرر گردید گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه شورا درخصوص بحز

6

قاچزاق

پوشاک به همراه نامه روکش مدیریتی برای جناب آقای دکتر جهانگیری معزاون

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

اول محترم رئیس جمهور ،ارسال گردد.
مقرر گردید جهت جلوگیری از برندهای تقلبی درخصوص ثبت برنزدهای خزارجی

7

پیگیری شود و طی ارسال نامه ای به دستگاه های ذیربط از تبلیغات برنزدهای ییزر

*

واقع در سایت های رسمی کشور جلوگیری بعمل آید.

تجارت
استانداری

مقرر گردید کمیته ای توسط دبیرخانه شورای گفتگزو بزرای بررسزی مشزکالت

انجمن های ذیربط

صنعت نساجی و پوشاک از قبیل :کاهش تعرفه واردات مواد اولیه صنایع تولیزدی،

اتاق اصناف

ارزش افزوده و موانع کسب و کار تشکیل گردد تا موضوعات مذکور در این جلسه

8

*

سازمان صنعت ،معدن و

حل و فصل شود و در جلسات آتی شورای گفتگو ،نتایج بررسی ها جهت اتخزاذ
تصمیم گزارش گردد.

اتحادیه پوشاک

*

سازمان صنعت ،معدن و
تجارت
معاونت محترم کسب و کار
اتاق تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

