بسمه تعالی

صورتجلسه :چهل و یکمین جلسهه وهور گ تگویهوگ تووه

و تاریخ0316/01/27 :

بخش خصوصی سوان تهر ن

ساع

وروع جلسه 7 :صبح

مدت جلسه 2 :ساع
ریاس

جلسه :جنها

قاهاگ مهنهد

مقیمهی سهوادد ر متوهر

سوان تهر ن
غائبین تر جلسه :جنا

تبیر جلسه :جنا

قااگ مهند

مسعوت خو دسارگ رئهی

متوهر تها

بازرتادی ،صنایع ،معاتن و کشاورزگ تهر ن
قااگ مامی مین ،جنا

قااگ فاضلی

دستور جلسه:

 -1تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

 7دقیقه

 -2سخنان جناب آقای مهندس مقیمی استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی است

 7دقیقه

 -3سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان

 7دقیقه

 -4گزارشی از نتایج کارگروه های تشکیل شده درخصوص مشکالت شهرک صنعتی چرمشهر توسط دبیرخانه

 8دقیقه

 -5طرح نامه شماره  64/88/27 -64/8447شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر درخصوص مشکالت پسآب و
پسماند و حق النظاره چاههای آب شهرک توسط جناب آقای مهندس الهوتی و مدیران شرکت خدماتی شهرک صنعتی
مذکور
 -4اظهار نظر اعضاء محترم شورا

28دقیقه
 15دقیقه

 -7طرح دستورالعمل شماره  64/84/26 -6888/28748/188قوه قضائیه درخصوص پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی از
سوی جناب آقای دکتر اسماعیلی رئیس کل محترم دادگستری استان تهران
 -8اظهار نظر اعضاء محترم شورا

 15دقیقه
 18دقیقه

 -6گزارش سرکار خانم دکتر دهنادی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان تهران از فرآیند کارگروه
بررسی ماده  11قانون هوای پاک و تهیه آئین نامه پیشنهادی
 -01سایر موارد

 18دقیقه
 18دقیقه

مشروح مذاکرات جلسه:

چهل و یکمین دشس

وور گ تگویوگ توو

متور تهر ن و رئی

تا بازرتادی تهر ن با موضوع بررسی مشکالت وهرک صنعوی چرمشهر و مشکالت پ ق

حق ونظاره چاههاگ ق

وهرک و طرح دامه ورک

جلسه ،تز روی ز سوگ جنا
حسب ترخو س
ار ر ترف

و بخش خصوصی سوان تهر ن با حضور جنا

قااگ مهنهد

مقیمهی سهوادد ر

خدماتی وهرک صنعوی چرمشههر تشهکیل ترتید،بر سها

و پسمادد و
بنهد  4تسهوور

قاهاگ تکوهر عیهدیان اهائا مقها متوهر تبیهر وهور گ تگویهو بهه وهرح زیهر ار ئه

وماره  16-7467مورخ  0316/17/27ورک

خدماتی وهرک صنعوی چرمشهر تر تسوور کار وور گ تگویهو

و همچنین خالصه گ ز مذ کر ت کارتروهها و پیشنهاتهاگ مطروحه ترخصوص وضعی

وهرک صنعوی چرمشههر

بشرح زیر عال مییرتت:
وسع

 211هکوار که

ر ضی و تذ ر وده

تر تاریخ  0374/00/01به تصویب توو

تعد ت ار رت تهاگ منعقده

 227ار رت ت

تعد ت و حدهاگ به بهره برت رگ رسیده

 043و حد

تعد ت و حدهاگ توویدگ فعال صنایع چر

 47و حد که عمدتاً پائین تر ز ظرفی

تعد ت و حدهاگ توویدگ دیمه فعال صنایع چر  21و حد که پائین تر ز  %11ظرفی
 71و حد

تعد ت اطعات زمین هاگ و تذ ر وده خاوی (چهار تیو رگ)  71اطعه
*ق

وهرک تقریباً تأمین وده :دیاز  214ویور بر ثادیه -تأمین  241ویور بر ثادیه

*بر مورت دیاز :دیاز  11میاو ت ،تأمین وده  04میاو ت
تصگیه خاده ت رت
وبکه فاضال
مساح

ت رت

فضاگ سبز  31هکوار

رسیده س

 021هکوار

تعد ت و حدهایی که بطور کامل تعطیل وده دد

ترتیهد:

تووید ت ردد

سمی کار میکنند

*تعد ت ووغال مسوقیا تر وهرک  0111دگر و با تکمیل و حدهاگ توویدگ جدید تا  4111دگر میتو دد فز یش یابد
*و تر صنایع تووید چر فعال ترتت  6711دگر و تر صنایع فرقورته هاگ متصوالت چرمهی تر وههرک ر ه دهد زگ تهرتت
ظرفی

ووغال پذیرگ وهرک به  04711دگر خو هد رسید

** ت ر به سو بق پیشنهات یجات وهرک تر وز رت بازرتادی سابق مر جعه ووت ،فلسگه یجات وهرک بعنو ن اطب صلی تووید
چر و فرقورته هاگ زیر بخش قن با یجات رزش فزوته کامل عنو ن ترتیده و تر روز فووهاح دیهز خالصهه گ ز مر حهل
تووید عا ز ژالتین ،پشا ،فرقورگ پوس

و یجات چر و تردهای

متصوالت و فرقورته ههاگ قن مطهرح وهده و بهمهین

تویل  211هکوار زمین بر گ ین منظور تخصیص ت ته و بزرتورین تصگیه خاده تر ین وهرک یجات ود .ما مروز ز توویهد
ژالتین ،پشا و چر و متصوالت چرمی خبرگ دیس  .موأسگاده ساالمبور با رزش فزوته بسیار پائین صاتر و رزش فزوته
و ووغال ین متصول ر به کشورهاگ خارجی و تذ ر کرته یا و تر دهای
مگهو اوصات مقاوموی تر ینس

که مروز ین وهرک که مکادات زیرساخ

خوتمان و رتکننده چر و صنایع قن هسهویا .
قن تقریباً فر ها س

با مهدیری

تخصصهی

وهرک به یک میلیارت تالر تووید و صاتر ت بجاگ راا غیراابل توجه مروز دائل قیهد .تقاضهاگ مها ز سهوادد ر متوهر و
وز رتخاده ذیربط و مدیری

وهرکهاگ صنعوی بویژه مدیری

ورک

متور وهرک صنعوی چرمشهر ینس

که دسهب

بهه

ین موضوع توجه الز مبذول ت ردد.
*تر سال  0313وهرسوان ور مین  111میلیون تالر ز صاتر ت کشور ر بخوتش خوصاص ت ته س

که جاگ تأمل و توجه

بیشور به ین منطقه صنعوی ت رت
* وهرسوان ور مین تر بخش پوس

و روته ز پوادسیل و ظرفی

بسیار باالئی برخورت ر س

و اطب صلی کشور متسو

می ترتت
*تعد ت  111،111جلد پوس
تاوگ و  71ترصد پوس

تاوگ و  01میلیون جلد پوس
توسگندگ و  61ترصد پوس

توسگندگ و  3میلیون جلد پوس

بزگ بورتیهب  %11پوسه

بزگ کشور تر ین وهرک فرقورگ می ووت و بقیه تر وهرکهاگ

صنعوی تبریز و مشهد فرقورگ مییرتت
*ساالده  1/7میلیون هنگ روته ز ین وهرک به چین ،مصر ،سوریه ،ترکیه صاتر مییرتت
تأمین دیاز ت خلی %41 :ز چر تاوگ و  %41ز چر بزگ و کمور ز  %01ز چر توسگندگ ز دیاز کشهور ر تهأمین و بقیهه

بصورت کر س  ،چر سبک ،ساالمبور و وت بلو صاتر می ووت
مروز پ

ز تذو

بیش ز  21سال موأسگاده بخش عظا تووید ت با رزش فزوته خیلی کمور ز هد ف وهرک صهورت

می پذیرت
*بیشورین حجا تووید و تپوگ پسمادد باصطالح ویژه سوان تهر ن تر وهرک صنعوی چرمشهر ور مین یجات وده یعنی اریب
 211هز ر مور مکعب پسمادد حاصل ز تووید تر وهرک چرمشهر تر ساویان تذووه تا مروز تپو ترتیده س
* ین پسماددها باید تر زمان کوتاهی به خارج ز وهرک صنعوی به مناطق تفن تأیید وده هوونگ قبات یا دعیا قبات و یا پیشو
دوقال ت ته وودد
مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست می فرمایند:
فلسگه یجات وهرکهاگ صنعوی ،مدیری
قووتتیهاگ زیس

زیس

متیطی و حهدهاگ صهنعوی سه

دهه ینکهه خهوت وههرک بهه کهادودی ز

متیطی تبدیل ووت.

 یشان مییویند :تصگیه خاده ین وهرک جزو تصگیه خاده هاگ روز تر زمان فوواح بوته ووی بدویل دبوت مدیریوروت فاضال

مناسهب و

خا تر مدت کوتاهی ز مد ر خارج وده.

*فرمادد ر ور مین دیز معوقد س

که تپوگ ووباه پسمادد تر ین وهرک متیط زیس

ر با خطر ت جدگ مو جه کرته که دهه

تنها بر گ مرت وهر ور مین بلکه منطقه ر تهدید می کند و باید چاره جویی ووت
* مروز بدویل عد وجوت متیط زیس
کاهش یافوه س

مناسب ،و حدهاگ فعال و دیمه فعال ز  043و حد بهره بهرت رگ وهده بهه  73و حهد

و روز ده  011تن پسمادد صنعوی ز ین و حدها به متل تصگیه خاده وهرک ریخوه می ووت

*فرمادد ر متور می توید :تر جر گ اادون مدیری

پسمادد تر منجر به برخورت اهرگ ووت ،و حدهاگ توویدگ موجهوت تر

وهرک صنعوی چرمشهر تعطیل خو هندود
*تعریف پسماند ویژه :به پسماندهایی گفته می شود که یکی از خواص خطرناک مثل سمی بودن ،بیماری زائی ،قابلیت
انفجار ،خورندگی و مشابه آن را داشته باشد

 )0سازمان حگاظ

متیط زیس

که مشهمول پسهمادد ویهژه مهی وهوت و

اائل به وجوت کُرُ  6ظرفیوی تر ین پسمادد س

توویدکنندتان ،کُرُ  3ظرفیوی ر تأیید می کنند که ز ومول ویژه و خطرداک خارج میشوت
پسمادد مییوید :فهرس

 )2تبصره  2ز ماته  3اادون مدیری

پسماددهاگ ویهژه بایهد ز طهرف سهازمان متهیط زیسه

بها

تصویب وور یعاوی متیط زیس

تهیه و عال ترتت

 )3ماته  7اادون مذکور مدیری

جر ئی کلیه پسماددها باسهوننا صهنعوی و ویهژه ر بعههده وههرت رگ هها و تهیهارگ هها و

بخشد رگ ها تذ ووه س
 )4همچنین تر اادون یاتوده مدیری
عاتگ ین مدیری

جر ئی پسماددهاگ صنعوی و ویژه بعهده توویدکننده س

و ترصهورت تبهدیل قن بهه

به وهرت رگ ها و تهیارگ ها و بخشد رگ ها برمییرتت

 )1ماته  7اادون مذکور مییوید مدیری
تعرفه برحسب دوع پسمادد تریاف

جر ئی پسمادد می تو دد هزینه هاگ مدیری

و صرفاً صرف هزینه هاگ مدیری

پسمادد ر ز توویدکننده پسهمادد طبهق

پسمادد دماید

 )6ماته  ،02تعیین متل تفع و تفن پسمادد با وز رت کشور و سازمان حگاظ

متیط زیس

و وز رت جهات کشاورزگ س

و فر ها کرتن عوبار ت و تسهیالت و مکادات یجات مر کز تفن ز وظائف وز رت کشور س
*عو رض صاتر تی :علیرغا مون صریح ماته و حده اادون معافی

صاتر ت کاال و خدمات مبنی بر معافی

صهاتر ت کهاال و

خدمات ز هرتوده عو رض با تأکید باینکه هیچیک ز وز رتخاده ها ،سازمان ها و دهاتها و تسویاه هاگ جر ئی ،وهرت رگ ها
و وور گ سالمی وهر که طبق مقرر ت حق وضع و خذ عو رض ر ت ردد مجاز دیسوند که ز صاتر ت عو رض خذ دماینهد
و یا مجوز خذ قن ر صاترکنند ما ز سال  10حسب تد بیر ویژه تر سال  11صاترکنندتان وهرک صنعوی چرمشهر ر ملهز
به پرت خ

عو رض صاتر ت کرته دد و اریب  711میلیارت ریال عو رض تریاف

متل بر گ خدمات به ین تووید و صاتر ت وجهی پرت خ

دشده س

و به خز ده و ریز دموته و تهاکنون ز یهن

*مصوبات کارگروه های تشکیل شده با حضور همه اعضاء محترم درگیر با موضوعات فوق:
 -0با توجه به ابول هزینه دوقال ز سوگ ورک

وهرکهاگ صنعوی سوان تهر ن ترتیبی تخاذ ترتت تا تر سرع وا

موجوت تپووده تر سطح وهرک به مرکز تفن منطقه پیشو یا منطقه دعیا قبات که مورت تأیید سازمان حگاظه

پسهمادد

متهیط زیسه

ار رترفوه دوقال و تفن ترتت
 -2ز ین پ

پسمادد روز ده با هزینه توویدکنندتان قن و با مدیری

ورک

خدماتی وههرک صهنعوی چرمشههر و مهدیری

جر ئی وهرت رگ هرروزه به مرکز تفن و تفع یاتوده دوقال ت ته ووت
 -3ز قدجاکه تصگیه خاده فاضال
متیط زیس

ز سازمان حگاظ
تصگیه خاده ز حاو

وهرک با ظرفی

 26111مورمکعب تر روز که تر سال  0374موفق به تریاف

ووح سهبز

ترتیده و بدویل عد ر هبرگ صتیح و دد وون پیش تصگیه تر کارخادجات توویدکننده یهن

سوادد رت خارج ترتیده و با هزینه هاگ زیاتگ توباره بازسازگ و و رت مد ر وده و بهر گ جلهوتیرگ ز

خروج مجدت ز مد ر ین تصگیه خاده و همچنین جلوتیرگ ز پلمپ کارخادجات موجوت تر وهرک تمامی و حدهاگ صنعوی
تر وهرک مکلگند دسب

به دصب پیش تصگیه فاضال

 -4ز قدجا که دوایج قزمایش دوع کُرُ موجوت تر فاضال
اطعی قزمایشات تعیین و ز تریاف

وروتگ به تصگیه خاده اد دمایند
کارخادجات مورت خوالف س

سازمان مهلوی بر گ تعیین تکلیف

 %0عو رض قالیندتی خوتت رگ دماید

 -1ترتیبی تخاذ ووت که تر بوتجه سال  %011 ،0317عو رض صاتر تی تریافوی به وهرک مذکور تخصیص و بهر گ ر ئهه
خدمات زیس

متیطی و خدمات زیربنائی وهرک هزینه ووت تا مکان ر ه دد زگ و حدهاگ توویدگ و سرمایه تذ رگ بهر گ

تکمیل زدجیرۀ تووید و پروژه وهرک مذکور میسر ووت
جناب آقای الهوتی:
 -رئی

متور کنگدر سیون صاتر ت کشور ،با توضیتاتی ترخصوص وضعی

چر و مواعی

کشور بیان دموتدد :یهر ن

ز دظر برخورت رگ ز فرقورتههاگ ت سبک ،حدوت  %1/1ز سها جهادی ر به خوت خوصاص ت ته س  .هر کشورگ که

ز بیش ز یک ترصد مو ت وویه موجوت تر جهان برخورت ر باود ،بدین معناس

سه .

کهه تر قن بخهش ت ر گ مزیه

سها یر ن تر فرقورتههاگ ت سنیین حدوت دیا ترصد یعنی زیر سوادد رت س .
پیش ز دقال

بدویل ینکه و رت ت پوس

س  ،تر و یل دقال

قز ت بوته؛ عمده سرمایهتذ رگها معطوف به فرقورتهههاگ ت سهنیین بهوته

تر بخش فرقورتههاگ ت سبک دیز سرمایهتذ رگهایی قغاز وده بوت که بعد ز دقال

به فعاوی

دمی رسند.
 -ما تر چر سنیین که چر تاوگ س

ز مزی

برخورت ریا و تووید بسیار خوبی ت ریا و یاتمان باود روزگ یر ن تأمین

کننده پوتین رتش سرخ ووروگ سابق بوته س .
 -بعد ز دقال

و رت ت پوس

به تویل ذبح ممنوع عال ود و و حدهاگ توویدگ با متدوتی

مو جه وددد تردویجه فقط

تووید معطوف می ووت بر گ مصرف ت خل.
 تر سال  0371به تالیلی چهون یجهات قوهوتتی متهیط زیسه  ،صهنایعی کهه ترتههر ن وجوتت وهوند و عمهدتاً صهنایعفرقورتههاگ ت سبک بوتدد به وهرک صنعوی چرمشهر دوقال پید کرتدد .ز سال  0373که رز و رت تی معاتل رز بهاز ر
قز ت ود ،سرمایهتذ رگ جدیدگ تر صنع
-

عضو متور هیئ

چر تگا دیگواته س .

دمایندتان تا تهر ن با واره بهه رزش فهزوته صهاتر ت سهاالمبور و وتبلهو کهه بهر سها

بین ومللی  BCین متصوالت ت ر گ رزش فزوته  31ترصدگ س
دمی تیردد .تر توو

کهد

بیان ت ووند :ین کاالها جز کاالههاگ خها اهر ر

تها ،به پیشنهات دجمن توویدکنندتان چر و با تصمیا سوات تد بیر ویژه ،عو رضی بهر گ صهاتر ت

ین متصول وضع ود .ین تر حاوی س

که تر باز ر ت خلی ،میز ن تقاضا بر گ ین متصهوالت ز بهیش ز  01ترصهد

دیز فر تر دمیروت یعنی  %11ماز ت ت ریا زیر  %1/1سها جهادی مها هسه  .ترعهین حهال اهر ر بهوت ،یهن عهو رض تر
صندوای ذخیره ترتت و صرف کمک به توسعه ین صنع
تر سال  12مجدت ً عو رض وغو ود و پ

ز جمله خرید تجهیز ت و ماوین قالت و مهو ت وویهه وهوت.

ز روگ کار قمدن توو

یازتها ین عو رض بنابر ماته  37اادون رفهع مو دهع

تووید وضع ترتید.
-

یشان تر ت مه فزوتدد :صاتر ت تر ین بخش ز  211میلیون تالر به  41میلیون تالر کاهش یافوه و بسیارگ ز و حدهاگ
توویدگ تر قسواده تعطیلی هسوند .مسأوه صلی که و حدهاگ توویدگ وهرک با قن مو جهه هسهوند ،قوهوتتیههاگ زیسه
متیطی داوی ز دباو
عنو ن عو رض پرت خ
ترخو س

ما ین س

پسماددهاس  .ضمن قدکه چنادچه ین پسا
ووت .یشان با واره به دباو
که سازمان متیط زیس

ز دوع ویژه باود باید یهک ترصهد ز فهروش بهه

 211هز ر مورمکعب پسمادد تر ین وهرک صنعوی بیان ت وهوند:

ین فرص

ر تر خویار وهرک ار ر تهد که پسهمادد بهه قزمایشهیاهی

مورت عومات تو طرف رسال ووت و چنادچه ین پسمادد ویژه تشخیص ت ته ود ،عو رض تریاف
خدماتی وهرک هاگ صنعوی بر سا

 -ورک

صنایع و تذ ر وده س

ینس

و و اعی

صل خصوصی سازگ توسط ورک
و تریاف

که غیر ز فروش ق

به  21میلیارت ریال دمی رسد و تر هزینه هاگ بسیارگ بر ین ورک
که دهایواً ثر خوت ر روگ ایم
 -حنا

قااگ الهوتی ترجو

ووت.

وهرک هاگ صنعوی به خوت صهاحبان

وارژ ترقمد تییرگ دد ردد و ین عدت سهاویاده

تتمیل ووت داچار س

ق

و وارژ ر فز یش تههد

تما وده می تذ رت.
متور تا و تبیر وهور گ تگویهو بها وهاره بهه مصهوبات کهارتروه ترخو سهوها و

رئی

پیشنهات ت ر بشرح زیر جمعبندگ دموتدد:
 -0تقاضا ت ریا ضایعات و پسماددگ که ز ول وروع به فعاوی

وهرک چرمشهر تر متوطه جمع وده که حدوت  211هز ر

مور مکعب می باود (با توجه به ینکه وهرک ابالً تر خویار خوت ورک
خدماتی چرمشهر و تذ ر وده) ورک

وهرک ها بوته و فقط  3سال س

که به ورک

وهرک ها ابول کند به سایوی که تر پیشو معرفی وده دوقال پید کنهد و ز قن بهه

بعد خوت صاحبان صنایع هزینه قدر تقبل می کنند.
 -2تر مورت پسمادد ویژه و یک ترصدگ که خوالف دظر وجوت ت رت ،سازمان حگاظ

متیط زیس

طی مدتی فرصوی ر به

وهرک بدهد تا قزمایشیاه مورت عومات توطرف بصورت مشخص تعیین کند که چه میز ن کُهرو  6ظرفیوهی و چهه میهز ن
کُرو  3ظرفیوی وجوت ت رت و دویجه قزمایش مورت ابول طرفین باود و تر جزو پسمادد ویژه ار ر ترف
یک ترصد فروش پرت خ

ز قن به بعد ین

ترتت

 -3ترخصوص عو رضی که ز صاترکننده تر ین وهرک ترفوه می ووت باید بر گ کمک به صاتر کننده مصرف ووت وذ یها
باید رتیف بوتجه گ تید و یا تر جایی بخش حمایوی تردظر ترف
ین وسع

دخو هیا بوت و تردویجه ایم

چون با وارژ و فروش ق

ااتر به ت ره ین منطقه با

خدمات فز یش پید می کند و تأثیر منگی روگ تووید ت رت.

جناب آقای ماشاءاله زاده:
 -رئی

متور هیئ

مدیره ورک

ول تیده دشده که ین پسا
دخس

و پسمادد تر کجا و تر چه مکان مناسبی باید تفن ووت .ضمن ینکه تصگیه خاده تر ساوهاگ

که حجا وروتگ فاضال

وروتگ فاضال

خدماتی وهرک صنعوی چرمشهر ترخصوص پسا

و پسمادد تگونهد :موأسهگاده ز روز

بسیار کمور بوت خو

کار می کرت و وی ترحال حاضر با  01وهی  03ههز ر مورمکعهب

روز ده جو بیوگ ین حجا باالگ فاضال

جر گ طرح مدول  2و توسعه فاضال

دیس

و تر بخو هیا تصگیه مناسبی ت وهوه باوهیا ،دیهاز بهه

ضرورگ بنظر می رسد .ترعین حال دوظار ت ریا سازمان حگاظ

متهیط زیسه

مساعدت کند و تر حاویه وهرک صنعوی چرمشهر مکادی مناسب جادمایی کند تا بازها هزینه ضافی سربار یهن صهنع

دشوت .ین دکوه ر باید تردظر ت و

که موأسگاده ز حاویه کشور ما ترکیه و پاکسوان چر بسیار مرغو

با ایمه

دهازوور

و رت کشور می ووت.
جناب آقای مهندس خوانساری:
 تبیر وور گ تگویوگ سوان تهر ن ترجمعبندگ مو رت مطروحه بیان ت ووند :دوقال پسماددهاگ دباووه وده ،هزینه کرت عو رضتریافوی که باید بخشی ز قن تر ت خل وهرک چرمشهر مصرف ووت و حل مسئله پسمادد ویژه و پرت خ
قن ز مهمورین دوظار ت و مشکالت صاحبان صنایع وهرک صنعوی چرمشهر س

یک ترصد جریمهه

که باید رسیدتی و برطرف ترتت.

جناب آقای مهندس قنبری:
-

مدیرعامل متور ورک

وهرک هاگ صنعوی سوان تهر ن با واره به ضرورت تعبیه سیسوا پیش تصگیه تر و حدهاگ صنعوی

بیان ت ووند :باید ( )inputوروتگ فاضال

به ین تصگیه خاده طبق سوادد رت باود تا دوظار یک خروجی سوادد رت دیز ت ووه

باویا که موأسگاده و حدهاگ صنعوی دسب

به تعبیه ین سیسوا هوما دمی ورزدد و تصگیه خاده گ که ووح سهبز ترفوهه بهه

وضع دامناسبی تبدیل وده که ورک
س
-

و خو هش ما ینس

هاگ اادودی تر حال صالح قن و بازترت دهدن توبهاره بهه مهد ر

ما علیرغا متدوتی

که و حدهاگ صنعوی که فعال هسوند حوما ین پیش تصگیه ر حد ث کنند.

یشان تر ت مه با واره به ماته  7مدیری
تووید کننده یعنی و حدهاگ صنعوی س

پسمادد مصو
با مدیری

سال  0373بیان ت ووند :حمل و پرت زش و تفع پسمادد بهه عههده

ما ،وذ کلیه هزینه ها باید ز و حدهاگ صنعوی طبق ین اادون خذ وهوت

و ما دمیوو دیا مصوبه گ خالف اادون وضع کنیا .ترخصوص متل تفع پسمادد ز طریق وز رت کشور پیییرگ کرتیا ووهی
هنوز ضو بط زیس

متیطی متل هاگ تفع پسمادد بر گ مدیری

و ر هبرگ ین مکان ها بالغ دشده س  .ضمن ینکه یهن

مکادها باید ز وتاظ ساز و کار دوقال بر گ صنعویر توجیه اوصاتگ ت ووه باود .ز  010و حد صهنعوی مسهوقر تر چرمشههر،
 011و حد فعال هسوند.
جناب آقای دکتر کیومرث کالنتری:

 -مدیرکل متور ت ره کل حگاظ

متیط زیس

سوان تهر ن ضهمن ترخو سه

سوادد ر متور تهر ن ز وهرک صنعوی چرمشهر و مشاهده وضعی
یجات وهرک هاگ صنعوی تجمیع صنع

و بهبوتگ وضعی

بازتیهد جنها

قاهاگ مهنهد

مقیمهی

ین وهرک صنعوی بیهان دموتدهد :یکهی ز ههد ف

متیط زیس

و جلوتیرگ ز قووتتی بوته تر حاویکه کنون

وهرک صنعوی چرمشهر به کادون قووتتی تبدیل وده س  .با توجه بهه ینکهه عهو رض تریهافوی قالینهدتی تر خویهار
به وهرک دیس  .وهرک صنعوی چرمشهر تر تذووه تصگیهخاده

وهرت رگ ار ر می تیرت ووی ین عو رض اابل بازتش
ت ووه و ین تصگیه خاده ت ر گ ر ددمان دیز بوته س

ما و حدهاگ صنعوی ترطول ین مدت ،سیسوا پیشتصهگیه یجهات

دکرته دد و پسا ها با بار قالیندتی بیش ز ظرفی

تصگیه خاده و رتوده وذ تصگیهخاده موجوت دیز اهاتر بهه تصهگیه قن
ساوه یا ازوین می بردد ووی تر مهورت یهن وههرک

دیس  .کلیه و حدهاگ صنعوی سوان تهر ن پسمادد خوت ر به سای

بدویل تناژ باال دمی تو دند جاگ تییرگ دوقال بدهند و تنها ر ه حل پیشنهاتگ ینس
ووت و خوت وهرک تتویل بییرت و مدیری

که یکی ز ین سهای

هها تکمیهل

قدر دیز به عهده بییرت.

جناب آقای مهندس مقیمی:
 -رئی

متور وور گ تگویوگ سوان تهر ن خطا

به مهدیرکل متوهر ت ره کهل حگاظه

بیان ت ووند :تر طر ف کاخی تر ومال وهر تهر ن فاضال
وهر تهر ن چه تگاوتی با چرمشهر می کند ز حدوت بیس

متهیط زیسه

سهوان تههر ن

جمع ووت ،اابل پذیرش خو هد بهوت یهن کهاخ تر وهمال
سال تذووه تاکنون ،توجهی به وضعی

پسمادد یهن وههرک

صنعوی دشده و تر ز تذووه ترمورت قن سخوییرگ صورت ترفوه بوت ،کنون  211هز ر تن پسمادد تر ین منطقه دباوهوه
دمی ود.
جناب آقای کتال محسنی:
 -معاون فنی متور ت ره کل حگاظ

متیط زیس

سوان تهر ن با واره به توویهد روز دهه  02ههز ر مورمکعهب پسهمادد تر

وهرک صنعوی چرمشهر فزوتدد :پیش تصگیه و حدهاگ صنعوی یا ترس
تصگیه دد ردد وذ وروتگ پسا

به تصگیه خاده خارج ز سوادد رت س

حاویه وهرک تپو وده ،وبوه ین پسا
حگاظ

متیط زیس

بر سا

وذ ین پسا

دوایجی که ز سوگ ورک

ز دوع ویژه می باود که حاوگ روگ ،منینز ،سر

تر و اع  71ترصد ین پسا

دجا دمی ووت ویا تاهاً و حدهاگ صنعوی پیش

ها سروار ز پروتئین و مو ت قوی س

تر طهی سهاوها بعنهو ن تورریهز تر

خدمات وهرک ر ئهه کهرته ،زدظهر سهازمان
و سلنیو س

که بیش ز حد سوادد رت سه .

که می تو ن ز قن دهرژگ (بیوتهاز) سوتصهال کهرت.

متل هاگ ویژه بال معارضی که مناسب بر گ پسماددهی صنعوی و ویژه تر هوونگ قبات و پیشو تردظر ترفوه وده که باید
ت رکارتروه پسمادد با مدیری

سوادد ر متور و معاود

عمر دهی سهوادد رگ قمهاته سهازگ وهوت و پسهماددها ز طریهق

صاحبان صنایع وهرک بر گ تفن ترجیتاً به پیشو که دزتیکور س

منوقل ووت و ز وتاظ هزینه عقیده مها بر ینسه

بخشی ز عو رض تریافوی قالیندتی باید صرف مسائل متیط زیس

ووت.

کهه

جناب آقای مهندس الهوتی:
 -عضو متور هیئ

دمایندتان تا تهر ن با واره به ینکه همه و حدهاگ صنعوی تر ین وهرک ،پایان کار خوت ر با تایید

یجات پیشتصگیه تر سال 0373تریاف

کرته دد ،بیان کرتدد :پ

که پیشتصگیههاگ تعبیهوده مورت تایید دیس
مورت تأیید سازمان متیط زیس

ز چند سال ،سازمان حگاظ

متیط زیس

عهال کهرت

و حدوت  71ترصد و حدهاگ صنعوی توباره پیشتصگیهههاگ جدیهدگ کهه

بوت ،یجات کرتدد و تر ها بها تالیهل و مهد رک مسهوند و حهدهایی هسهوند کهه تر بهه

روزرسادی سیسوا پیش تصگیه خوت تعلل می کنند ،ما ها بعنو ن بخش خصوصی تر کنار وما هسویا و وما دیز با ت وهون
ادرت جر ئی ین و حدها ر تعطیل کنید .زیر ار ر دیس
 یشان تر ت مه سخنان خوت فزوتدد :باید تردظر ت وبوته و حدوت سه سال س
جدید دیس
 -رئی

که مدیری

و دوظار ت ریا ورک

تییر و حدهاگ صنعوی جریمه تعلل قنها ر بپرت زدد.
ین وهرک مدت بیس

سال تت

مهدیری

وهرک به و حدهاگ توویدگ مسوقر تر قن و تذ ر وده س

وهرک

وههرک هها

وهذ یهن پسهماددها

وهرک ها قن چیزگ ر که طی ین ساوها تپو کرته پاکسازگ کند.

متور کنگدر سیون صاتر ت یر ن با واره به ترخو س

هاگ مطهرح وهده مبنهی بهر صهدور جهو ز بهر گ یجهات

و حدهاگ جدید تر ین وهرک صنعوی تگوند :تر ین وهرک چه بسیار و حهدهایی کهه بیکهار هسهوند کهه صهاحبان قدهها
حاضردد ین و حدها ر حوی با ایموی کمور به فروش برسادند .وایسوه س

به جاگ یجات و حد جدید ز همین و حهدها

سوگاته ووت زیر ینها سرمایههاگ ملی هسوند.
جناب آقای مهندس صالحی:
 تبیر متور فدر سیون صاتر ت درژگ و صنایع و بسوه یر ن با واره به مسأوه پسمادد که غلب وهرک هاگ صنعوی با ینمشکل روبرو هسوند بیان ت ووند :بهور س

ین مسأوه به دتو تییرگ حل ووت و به جاگ دوقال قن به متل تییرگ ،با

بهره تیرگ ز کوره هایی ( فقی ،عموتگ) که وجوت ت رت تر تووید بر
طرح ترحال جر س

و می تو ن قن ر تر سایر وهرک ها ویو ار ر ت ت.

سوگاته وودد همچنادکه تر برخی ز مناطق ین

جناب آقای مهندس مقیمی:
 -رئی

ال مشهخص سه
متور وور گ تگویوگ سوان تهر ن بیان ت ووند :ترمورت وههرک ههاگ صهنعوی تکلیهف کهام ً
وهرک ها س

و تر برون سپارگ صورت پذیرت بر سا

مدیری

با ورک

تریاف

می کند .ین وهرک حدوت  21سال با ین پسمادد مو جه بوت و طی ین مدت بر گ مدیری

اد می صورت میترفوه و سازمان متیط زیس

و

خدماتی که مجموعه دجا مهیتههد وهارژ
یهن پسهماددها بایهد

باید با قن برخورت میکرته ،تر هر صورت کنون باید تر وور گ صنع

مطرح و تصمیا تیرگ کنیا و تر ین زمینه باید اادون و ضو بط جر ووت .ظرف مدت یک ماه متل تفن جدید با کمهک
سوادد رگ مشخص ووت تا قن اسم
دیز با ورک

ز پسماددها که ز ابل یجات وده به قن مکان دوقال یابد و بر گ هزینه ههاگ حمهل

وهرک ها جلسه بیذ ریا و ر هکارگ پید کنیا .سازمان حگاظ

و حدها فااد سیسوا پیش تصگیه س

متیط زیس

و تر و حدگ ز سیسوا پیش تصگیه برخهورت ر دیسه

دیز مشخص کند کهد میک ز
بهه قن خطهار ت ته وهوت و

حد کنر ظرف مدت وش ماه قینده و حدگ بدون پیش تصگیه دباود.
-

سوادد ر متور تهر ن ترمورت یجات و حدهاگ جدید تر وهرک هاگ صهنعوی فزوتدهد :ترمهورت مو فقه
دمی تو دد مادع صنعویر ن بر گ یجات و حد صنعوی ووت و تر هنوز ظرفی

صهووی تووه

وجوت ت رت باید مجهوز صهاتر وهوت .تو ر ه

وجوت ت رت ،یا باید و حدهاگ تعطیل فعلی ر و تذ ر کرت و تر ظرف تو یا سه ماه موقاضی بر گ قن وجوت دد و  ،مجوز
جدید صاتر ووت میر قدکه وز رت صنع  ،معدن و تجارت عال کند که ظرفی

تکمیهل وهده و ووویه

بها و تهذ رگ

و حدهاگ موجوت س .
جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

متور تا تهر ن ضمن جمعبندگ مذ کر ت جلسه بیان ت ووند :تر رتباط با دوقال تپوگ پسمادد موجوت تر وهرک

چرمشهر تر کمیوه بردامه ریزگ بررسی و توسط سوادد رگ مسئووی
مجوز جدید با وووی
دموتدد قااگ مهند

ها مشخص خو هد ترتید .ترصورت وجوت ظرفی

و تذ رگ و حدهاگ تعطیل صاتر می ترتت .ضمن سوقبال ز پیشنهات تووید بر
صاوتی تر ین مورت طر حان و سرمایه تذ ر ن ر به مسئوالن وهرک معرفی دمایند.

ز پسماددها مقرر

جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -رئی

متور ت تتسورگ سوان تههر ن بر سها

سیاس

بنهد  7تسهوور جلسهه ،تسهوور وعمل اهوه اضهائیه ترخصهوص پیییهرگ

هاگ اوصات مقاوموی ر مورت بتث و بررسی ار ر ت تدد:

جر گ سیاس

هاگ اوصات مقاوموی بر گ تووید و ووغال بعنو ن دسخه عالج بخش اوصات یر ن المد ت مهی وهوت و تهر

می خو هیا ز ین وضعی

اوصاتگ بیمار خارج وویا باید تکیه ما بر منابع ت خلی و توویهد و وهوغال ت خلهی باوهد .تر

ر بطه با جر گ ین سیاسوهاگ بالغی و اادون مربوطه بخش هاگ مخولگی مسهئووی

پیهد کرتدهد ،مها اائهل بهه تعامهل و

هماهنیی و همکارگ با بخش هاگ مخولف هسویا با حگظ جاییاه هر بخش ،بددبال مو زگ کارگ ها دیسهویا و معوقهدیا
که متور صلی تر ین حوزه سوات و ار رتاه اوصات مقاوموی مسوقر تر سوادد رگ متور س

و دماینهدتان مها تر سهوات

اوصات مقاوموی حضور ت ردد و بتث هایی که به حوزه اوه اضائیه برمی ترتت ر تعقیب می کنیا.
 ما یکسرگ تکاویف ذ تی ت ریا که به حوزه عمل خوتمان برمی ترتت که می تو دد تر فرقیند اوصات مقاوموی و بتث توویدو ووغال ت خلی قثار مسوقیمی ر ت ووه باود .برهمین مبنا تسوور وعمل ریاس

متور اوه اضهائیه تر جهر گ سیاسهوهاگ

کلی تر اوه اضائیه که تر پایان وهریور ماه مسال تصویب رسید و بالغ ود تکاویف بخش هاگ مخولف تسویاه اضهائی
ر مشخص کرتدد وبوه ها تر تدوین و تصویب و ها تر جر به وتاظ جاییاه صنعوی و ووغاوی که ین سوان ت رت دقش
مهمی بعهده مجموعه اضائی سوان تهر ن می باود.
 ین تسوور وعمل تر  22ماته تدوین وده که به موجب ماته  07ین تسوور وعمل و به منظور جر گ مصوبات سوات مرکزگو ترجه

تتقق سیاس

هاگ کلی اوصات مقاوموی تر بعات حقوای و اضائی تر سوان ها" ،سوات سهوادی سیاسه

اوصات مقاوموی" دامیده می ووت با ترکیب عضا که تر تز رش پیوس

ههاگ

رسال می ترتت تشکیل می ترتت.

 تر تبصره ماته  07ین بالغیه قمده س  :که ز سایر مسهئوالن دهاتههاگ توووهی و عمهومی غیرتوووهی ،دیهروگ دوظهامی،بادکها ،رؤساگ تا هاگ بازرتادی و تعاون سوان و فعاالن بخش خصوصی سوان و سایر دهاتها و وخاص با تشهخیص
رئی

سوات سوادی که رئی

کل ت تتسورگ سوان س  ،بر گ حضور تر جلسات تعوت به عمل میقید.

 بنابر ماته  01ین تسوور وعمل بخشی ز اد مات ،تر فرقیند موضوعات حقوای داظر بر حوزه اوصات مقهاوموی و توویهد وووغال ت خلی س  ،پیش بینی وده که تر ین فرقیند اضائی بوو دیا ز مشاوره هیئ

هاگ کاروناسی و ت ورگ موشکل ز

تا هاگ بازرتادی ،صنایع ،معاتن و کشاورزگ و تعاون تر جه
رویکرت مگید و مؤثرگ باود بجاگ ینکه موضوع ر به سم

رفع خوالف سرمایهتذ ر ن بهره بییریا که می تو دد یک

صدور حکا اضائی و متکومی

قثار و تبعات خاص خوتش ر ت رت وذ ز مشاوره ین و حدها با متوری

یکی ز طهرفین ببهریا کهه

تها ههاگ ذیهربط تر پرودهده ههاگ موضهوع

اوصات مقاوموی سوگاته می کنیا.
 -حمای

هاگ حقوای و اضائی ز فعاوی

هاگ اوصاتگ مجاز و ز موضوعات بسیار مها ترفرقیند اضائی ،تشکیل وهعب

تخصصی مور اوصاتگ تر ت تسر ها و متاکا سوان و تخاذ تد بیر اادودی الز بمنظور کاهش پرودده ههاگ کیگهرگ وبوهه
منظور ینس

فعاالن اوصاتگ با تشکیل پرودده تا جایی که مقدور س

وتخلگی به ثبات می رسد ز مجاز ت هاگ جاییزین حب

بازت و

و زدهد دی دشهودد و قدجهایی کهه جهر

و تد بیر تییهر و دظها دیمهه قز تگ سهوگاته کنهیا .همچنهین

دظارت بر فرقیند تتقیقات پرودده هاگ اوصاتگ با هدف پیشییرگ ز تعطیلی و تواف و حد صنعوی که بر گ مدیر و حهد
پرودده تشکیل وده ،همچنین اد مات حمایوی بر گ جلوتیرگ ز وروکسویی بنیاهها و یجات زمینه تد و فعاوی

با تخاذ

ر هکارهاگ اادودی.
 تاهی با و حدهایی مو جه میوویا که تعاگ وروکسویی صورگ کرته دد و پز ین و حدها ،تر زمان تریاف

ز تتقیقات مشخص میووت که برخهی

تسهیالت ،به بادکها تر زدامه ها و صورتهاگ ماوی مجعول ر ئهه کهرته دهد .بهر همهین

سا

تو وعبه تخصصی به رسیدتی به تعاگ وروکسویی بنیاهها خوصاص پید کرت .ینیوده پرودده ها ترسهال 0316

دسب

به سال  0311به کمور ز  01ترصد رسیده س .

 -بر گ منال :تر پرودده هاگ کاروناسی با خوالفات دظر ت موگاوت روبرو ودیا وذ تر جلسه خیر ز هیئ

مهدیره کهادون

کاروناسان رسمی ت تتسورگ تعوت بعمل قمد که تد بیرگ ها بر گ مجموعه ت خلی خوتمان تر وعب و ها بر گ کهادون
کاروناسان تخاذ ترتید که رزیابی کاروناسان چه ز دظر ماوی و چه ز دظر ماهیوی باید منطبق بر و اع باوهد چهون یهن
تصمیمات ترحوزه اوصات می تو دد فو

وعاته ثر تذ ر باود .موعااب یهن تسهوور وعمل چههارچوبی بهر گ ظههار دظهر

کاروناسان رسمی ت تتسورگ و چهار چوبی بر گ صدور ار ر هاگ کاروناسی همکار دمان و هیئوی ر مشخص کرتیا کهه
هرکجا که تگاوت دظر کاروناسی بیش ز  %01باود به ین هیئ
-

ز قثار منب

رجاع ووت.

ین تسوور وعمل واره میکنا به جمعبندگ پرودده هایی که تاهاً به ین دویجه می رسیا که او دینی کهه وضهع

وده که موجب زبین رفون رودق تووید و کاهش ووغال ترتیده  ،منجلمه تر یکسال خیر مو جه با صهالح اهادون تنظهیا
برخی ز مقرر ت ماوی توو
مهل

 07ماهه بر گ پرت خ

ود و ورک

بوتیا .بند ج ماته  24که ابالً تر رتباط با ت ر ت توووهی و وهرک

ههاگ توووهی بهوت یهک

بدهی قدها به پیمادکار ن و بخش هاگ مخولف اائل می ود که ین مهل

به  24ماه تبهدیل

هاگ توووی ت خل ین اادون برتدد (ماته  1اادون خدمات کشهورگ) ،بها سهازمان مهدیری

و بردامهه ریهزگ

مکاتبه ود تا ز بوتجه توووی ورک

هاگ توووی بدهی قدها ر پرت خ

کرت که رتیف بوتجه گ بر گ ین ورک
دتوه جر گ متکو به توو

کنیا ووی سازمان مدیری

و بردامهه ریهزگ عهال

ها تعریف دشده و ین موضوعی بوت که ته سال پیش تگوهه بهوتیا کهه اهادون
مهی تگه

وامل ورکوهاگ توووی دمی ووت ترصورتیکه اادون تنظیا مقرر ت مهاوی تووه

وامل ورکوهاگ توووی می ووت و ثر قن الن مشخص وده ،وذ ین موضوع تر ر سواگ همهین تسهوور وعمل تر مجموعهه
خوتمان مورت بتث و بررسی ار ر ترف
وبا فوری

وپ

موضوع حل ووت زیر عد پرت خ

ز جمعبندگ ار ر ود جلسه مشورکی ر با مجموعه توو

ت وهوه باوهیا

مطاوبات بخش خصوصی موجب زبین رفون تووید و ووغال می ووت.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

متور تا تهر ن ین تسوور وعمل ز سوگ ریی

اوه اضاییه ر منب

رزیابی دموتدده و با بر ز میدو رگ دسب

به

ینکه ،بخش خصوصی بوو دد ز قن سوگاته کند بیان ت ووند :یجات مکان ت ورگ توسط اوه اضاییه دکوه حائز همیوی س
و مر کز ت ورگ تا ها به وتاظ ینکه مر کز کامالً تخصصی هسوند میتو دند تر یهن ر بطهه کمهک کننهد و مر جعهات بهه
ت تتسورگ ر کاهش تهند ضمن ینکه تر زمان و هزینه ها دیز صرفه جویی می ووت.
جناب آقای مهندس مقیمی:
-

سوادد ر تهر ن دیز ضمن ادرت دی ز ریاس

متور اوه اضائیه ز صدور ین تسوور وعمل بیان دموتدد :ز بود مطرح بهوت

که همه رکان دظا باید به بتث اوصات مقاوموی وروت پید کنند که خووبخواده اوه اضائیه با تهیه ین تسوور وعمل تقریبهاً
همه بخش هاگ اوه اضائیه ر بکارترفوه تا بوو دند به حل مسائل اوصات مقاوموی کمک کنند .تر جر گ برخی طهرحهها و
پروژهها ،تاها مشاهده میووت که تسویاههاگ دظارتی بر گ بخش کوچکی ز طرح ،پرودده گ تشهکیل ت ته و کهل پهروژه
تت

تاثیر ار ر میتیرت .پروژههایی که تر صورت تکمیل ودن میتو دد مشاغل زیاتگ یجات کند .وایسوه س

پروددهها

پیش ز قدکه و رت تسویاه اضایی ووت ،توسط هیاتهاگ حل خوالف حل و فصل ووت .چر که کنون پروژههاگ بزرتهی
به تویل حکمی که تر مورت قدها صاتر وده ،معطل مادده س
ته هز ر وغل ز تس

مادند پروژه زرددیه که  1سال س

تعطیل وهده و فرصه

رفوه س .

جناب آقای الهوتی:
 -رئی

متور کنگدر سیون صاتر ت یر ن دیز با تشکر ز طرح ین موضوع تگوند :تسوور وعمل صهاتر وهده ز سهوگ اهوه

اضاییه ضمن حگظ وأن سرمایه تذ ر ن میتو دد ین طمینان ر به قدها بدهد کهه چنادچهه مشهکلی وجهوت ت وهوه باوهد،
بر سا

یک کارتروه تخصصی حل میووت .همچنین تر بتث سرمایه تذ رگ خارجی ،ین پیشنهات ر ت ریا که ت تتاهی

ویژه بر گ رسیدتی به تعاوگ تر حوزه سرمایهتذ رگ خارجی تشکیل ووت که بوو دد تخصصی برخورت کند .برپهایی یهن
ت تتاه میتو دد به فز یش جذ

سرمایهتذ رگ خارجی کمک کند.

جناب آقای میربلوک:
 تبیر خاده صنعصنع

و معدن سوان تهر ن دیز تشکیل کارتروهی سوادی با  1عضو تت

ر مطرح کرتدد که با  3عضو ثاب

عنهو ن صهیاد

اضهایی ز توویهد و

موشکل ز ،معاون جوماعی و پیشییرگ ز واوع جر ت تتسورگ بعنو ن رئهی

کمیسیون ،ت تسوان یا معاون و و تبیرگ با معرفی تشکلهاگ اوصاتگ ترجیتاً تشکل هاگ توویدگ و صنعوی ،تشکیل ووت
و  2عضو موغیر قن دیز طرفین تعو باوند.
جناب آقای مهندس ذوالفقاری:
 -رئی

سازمان جهات کشاورزگ سوان تهر ن با واره به یکی ز مسایل مهرتبط بها سهرمایهتهذ رگ تر حهوزه موبهوع خهوت

بیان ت ووند :تر سرمایهتذ رگ زمینی ر ز حیز کشاورزگ خارج کند و تغییر کاربرگ می تههد ،مهدیر جههات کشهاورزگ
وهرسوان باید بالفاصله علیه و عال جر کند و ین جر غیراابل تذو
حوزه سرمایهتذ رگ س  .ترخو س
سخ

من ین س

که یا بازرسان تسویاه اضایی دسهب

دییردد ویا ین طرح ها به تشخیص کارتروه صیاد

زمین به سرمایه تذ رگ س

س  .ین مسهاوه یکهی ز معضهالت مهها تر
بهه طهرحههاگ سهرمایهتهذ رگ

تأیید و حل و فصل ووت .مشکل بعدگ ترخصوص و تذ رگ

که میلیارتها تومان سرمایه تذ رگ کرته و وی اادوداً دمی تو دیا زمین ر و تذ ر کنیا.

جناب آقای مهندس صالحی:
 عضو متور هیئدمی ووت ،ترخو س

دمایندتان تا تهر ن با واره به ینکه مدیرعامل باید ر ساً تر ت تتاهها ورک
کرت که ین مساوه حل ووت .همچنین فزوتدد :تر بنیاهی وکای

کند و وکیل و پذیرفوهه

خوت ر به ت تتهاه قورت قن ر بهه

کمیوههاگ حل خوالف تشکلها رجاع تهید .چر که بسیارگ ز تشکلها ت ر گ کمیوه حل خوالف هسوند.
جناب آقای مهندس ابراهیم تهرانی:
 -دماینده متور تا تعاون با واره به مصوبات هیئ

عاوی مقرر ت زت یی بیان کرتدد :موأسگاده واوی مصوباتی بهر گ رفهع

مو دع تشکل هاگ اوصاتگ تصویب می ووت که جر گ قن اطعی

ت رت ،بازها تر ت ر ت تابعه اوه اضهائیه بها مشهکالتی

مو جه می وویا که تقاضا ت ریا اوه اضائیه به مصوبات مقرر ت زت ئی توجه بیشورگ ت ووه باود تها قثهار قن بهر فعاویه
تشکلها بهور تیده ووت.
جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -رئی

متور ت تتسورگ تهر ن ترخصوص مطاوب عنو ن وده توسط عضا وور گ تگویهوگ سهوان توضهیتاتی ر بیهان

دموتدد :رویکرت ما بود حمایوی و پیشییر ده س
ومشیر تووبه س

و بعد ً بهبوت فرقیند ت ترسی با یجات ت تتاهههاگ تخصصهی .یهن یهک

و تر تسویاه اضائی تخطی ز اادون ر بردمی تابیا .تا زمادی که اادون منع کاربرگ ر ضی وجوت ت رت،

ما دمیتو دیا چشا خوت ر به روگ قن ببندیا ،تر اادون یر ت ت رت ،دسب

به صالح قن اد کنید یا فرقیند صدور مجهوز

ر صالح کنیا .ما به تدبال تشکیل پرودده اضایی دیسویا .ما تر حوزه تووید و ووغال ،غلب پرودهدههها حقهوای سه
پرودده کیگرگ کمور ت ریا و بیش ز 11ترصد قدها با وهکای

ذینگعهان تر ت تتهاههها تشهوته مهیوهوت .ضهمن قدکهه تر

پروددههاگ حقوای ،حضور وکیل مدیر نعامل دیز تر ت تتاهها پذیرفوه میووت تر مورتگ بوت حوماً به ما مهنعک
تر پرودده کیگرگ تر جلسه ول باید به وخص تگهیا تها کنیا وکیل ر دمهی تهو دیا بازت وه
زت یی ،تر حوزه اضائی معاود

و

حقوای اوه اضائیه ترحال بررسی س

و ما پیییرگ می کنیا.

کنیهد.

کنهیا .ترمهورت مقهرر ت

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

انتقال پسماندهای انباشته شده ،هزینه کرد عوارض دریافتی دولتت کته

استانداری

باید بخشی از آن در داخل شهرک چرمشهر مصرف شود و حتل مستهله
1

پسماند ویژه و پرداخت یک درصد جریمه آن از مهمتترین انتظتارات و
مشکالت صاحبان صنایع شهرک صنعتی چرمشهر است که باید رسیدگی

هماهنگ کننده

شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر

*

سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران

و برطرف گردد.
مشکالت شهرک صنعتی چرمشتهر بایتد در شتورای صتنعت مطترح و
تصمیم گیری کشود و در این زمینه باید قتانون و ضتوابط اجترا شتود.
همچنین رئیس محترم شورای گفتگو مقرر کردند :ظرف مدت یتک متاه

2

محل دفن جدید با کمک استتانداری مشتخش شتود تتا آن قستمت از

استانداری

پسماندها که از قبل ایجاد شده به آن مکان انتقال یابد و برای هزینه های

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران

حمل نیز با شرکت شهرک ها جلسه بگتذاریم و راهکتاری پیتدا کنتیم.

*

سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران
شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر

سازمان حفاظت محیط زیست نیز مشخش کند کدامیک از واحدها فاقد

مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

سیستم پیش تصفیه است واگر واحدی از سیستم پیش تصفیه برختوردار
نیست به آن اخطار داده شود و حداکثر ظترف متدت شتش متاه آینتده

واحدی بدون پیش تصفیه نباشد.
در مورد پسماند ویژه و یک درصد عوارض آالیندگی که اختتالف نظتر
وجود دارد ،مقرر گردید سازمان حفاظتت محتیط زیستت طتی متدتی
فرصتی را به شهرک بدهد تا آزمایشگاه مورد اعتماد دوطترف بصتورت
3

مشخش تعیین کند که چه میزان کُروم  4ظرفیتی و چه میتزان کُتروم 3
ظرفیتی وجود دارد و نتیجه آزمایش مورد قبول طرفین باشد و اگر جتزو
پسماند ویژه قرار گرفت از آن به بعد این یک درصد فتروش پرداختت
گردد

استانداری

*

سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران
شرکت شهرکهای صنعتی

شرح مصوبات

ردیف

4

مقرر گردید درصورت وجود ظرفیت سترمایه گتذاری در شتهرک هتا،
مجوز جدید با اولویت واگذاری واحدهای تعطیل صادر گردد.

ماهیت مصوبات
ملی

*

استانی

*

هماهنگ کننده

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
شرکت شهرک صنعتی چرمشهر

شرکت شهرک صنعتی چرمشهر
شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر

درخصوص پیشنهاد تولید برق از پسماندها مقرر گردید آقای مهندس
5

صالحی در این مورد طراحان و سرمایه گذاران را به مسهوالن شهرک

*

*

معرفی نمایند.

جناب آقای مهندس صالحی دبیر محترم
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
ایران

تولیدکننده دستگاه بازیافت پسماند
دبیر محترم شوری گفتگوی استان ایجاد امکان داوری توسط قوه قضاییه
را مثبت ارزیابی نمودند و در این رابطته پیشتنهاد دادنتد کته از مراکتز
4

داوری اتاق ها به لحاظ اینکه مراکز کامالً تخصصی هستند میتواننتد در

*

*

این رابطه کمک کنند و مراجعات به دادگستتری را کتاهش دهنتد و در

دادگستری کل استان تهران
اتاق بازرگانی تهران

زمان و هزینه ها نیز صرفه جویی می شود استفاده کنند.
استاندار محترم تهران ضمن اشاره به معطل ماندن اجرای برخی طرحهتا
و پروژهها ،بدلیل اینکه دستگاههای نظارتی برای بخش کوچکی از طرح،
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پرونده ای تشکیل شده و کل پتروژه را تحتت تتاریر قترار داده کته در
صورت تکمیل شدن می تواند مشاغل زیادی ایجاد کند .مقرر کردند کته

*

*

دادگستری کل استان تهران
اتاق بازرگانی تهران

شایسته است پرونده ها پیش از آنکه وارد دستگاه قضایی شتود ،توستط
هیأتهای حل اختالف حل و فصل شود.
مقرر گردید قوه قضائیه نسبت به تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به
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دعاوی در حوزه سرمایه گذاری خارجی که بتواند تخصصی برخورد کند
بررسی و اقدام نماید

*

*

قوه قضائیه

