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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استایدار م ترم تهران ور قغاز جلسه ضمن تشکر از برگزاری منظم جلسات با وستور رار پربار ،بیان یمووید :متأسفایه زمایبر بوووناعطای برخی مجوزها و ساختار پیچیده اواری ور رنار اوایین وسو و پاگیر برای وریافو استعالم هوا ،سورمایه گوااران و فعوا ن
ااتصاوی را با مشکالتی مواجه رروه؛ ره ور اینخصوص استان تهران ور بسیاری از مووارو موی توایود ور رارگروههوای تخصصوی
مقررات غیرضروری و مزاحم را احصاء و اتگویی را برای رشور طراحی رند ،تاا زم اسوو بورای رواهش مودت زموان وریافوو
مجوزها رارگروهایی با رمک استایداری و با حضور افراو خبره و یمایندگان سازمایهای صمو و جهاو رشاورزی جهو شناسوایی
مقررات وسو و پاگیر و تسهیل ور روید رنویی تشکیل شوو.
 -رئی

م ترم شورای گفتگوی استان ور اوامه سخنان خوو گفتند :ور راستای حمایو و صیایو از مشواغل موجووو ،سوازمان اموور

ماتیاتی طی وستوراتعملی به رارگروه ستاو تسهیل و رفع موایع توتید استان اختیار واو تا رارگاههوا و واحودهایی روه وارای بودهی
ماتیاتی هستند برای احیا و اوامه رار بتوایند تا  03ماه بدهی هایشان را تقسیط و حتی توا یکسواا اسوتمهاا را معوو یگوه واریود.
بر همین اساس با استناو به این مصوبه و اختیاراتی ره توسط سازمان امور ماتیاتی به رارگروه ستاو تسهیل و رفع موایع توتید استان
واوه شده ،ارنون باید از این فرصو برای شناسایی رارگاهها و واحدها ور استان (واحدهای ییمه فعاا روه حودوو  0602واحود بوا

ظرفیو با ی  73ورصد و  99هزار و پایصد و سی و سه واحد با ظرفیو بین  03تا  73ورصد و  90هزار و پایصد واحد با رمتر از
 03ورصد) ور جهو احیاء و بازگروایدن این واحدها به عرصه توتید و حفظ اشتغاا موجوو استفاوه ررو.
 استایدار م ترم با اشاره به وضعیو استقرار صنایع ور شعاع  993ریلومتری گفتند :سازمان حفاظو م یط زیسو استان طی چندینماه بررسی های علمی و تخصصی ،مطاتعات رارشناسی صورت واوه و براساس قن مکاتباتی را با سازمان حفاظو م ویط زیسوو
رشور ایجام واو و مقررشد تا ور اسرع واو جلسه ای با حضور وزیر م ترم صنعو ،معودن و تجوارت و رئوی

م تورم سوازمان

حفاظو م یط زیسو رشور برگزارشوو و ور راستای حل و فصل موایع ور این حوزه ااداماتی صورت بگیرو؛ زیرا علم روز وییوا
برای ق یش و رفع ق یندگی ،راه رار علمی ارائه رروه اسو.
مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقام م ترم وبیر شورای گفتگوی استان ورخصوص مشکالت صنعو چاپ و بسته بندی و ایتقاا توتیو این بخش از وزارتفرهنگ و ارشاو اسالمی به وزارت صنعو ،معدن و تجارت بیان واشتند :یکوی از ب وه هوای رشوور م ودووه  993ریلوومتری و
مشکالتی اسو ره ور صدور پروایه بهره برواری وجوو وارو .امروزه ور رشورهای توسعه یافته ب ثی بعنوان قتووگی ویده یمی شوو
زیرا با وجوو ماشین ق ت پیشرفته ب ه جلوگیری از قتووگی ور رارخایجات وجووو یودارو .طور اسوتقرار حودوو  9033واحود
چاپخایه ره توتیو ایتقاا قن از وزارت فرهنگ و ارشاو اسالمی به وزارت صنعو ،معدن و تجارت واگاار شده اسو؛ مشکالتی را
از جمله به مخاطره ایداختن اشتغاا بهمراه وارو.

جناب آقای مهندس بابک عابدین :
 -رئی

م ترم هیأت مدیره ات اویه صاوررنندگان صنعو چاپ ایران با اشاره بوه ییواز بخوش هوای موتود ااتصواوی بورای عرضوه

م صو ت خوو به صنعو چاپ و بسته بندی ،بیان یمووید :صنعو چاپ و بسته بندی ضومن ایجواو اشوتغاا و رویو ااتصواوی؛
پویایی عرضه م صو ت هر رشوری اسو.
 صنعو چاپ سا یه رشدی باتغ بر  0ورصد را ور خاورمیایه تجربه می رند و پیش بینی می شووو گوروم مواتی ایون صونعو ورخاورمیایه تا ساا  9393به حدوو  03میلیوارو و ر برسود .ترریوه بوا  08میلیوارو و ر ورقمود ور مقوام یخسوو ارارگرفتوه و ایون
ورحاتیسو ره ایران با جمعیتی مشابه و توایمندی با و مصرف بیشتر ورحدوو  0ورصد این ورقمد را رسب می یماید.
 -صنعو چاپ فعاتیتی صنعتی اسو ره همراه با مسائل فرهنگی و بعنوان رسایه اطالعات مربوو بوه م صوو ت را اطوالع رسوایی

می رند و ضمن اشتغاا زایی با ؛ ور برگیریده رشته فعاتیو های زیروستی از جمله توتید راغا و مقوا و توتیود ماشوین ق ت توا
طر و ایده ،تبلیغات ،چاپ رتا

و بسته بندی می باشد.

 ضمن استقباا فعا ن عرصه صنعو چاپ ورخصوص ایتقاا توتیو این صونعو از وزارت فرهنوگ و ارشواو اسوالمی بوه وزارتصنعو ،معدن و تجارت ،متأسفایه از فعا ن این عرصه یظرخواهی یشده ،تاا یک سری موارو یاویده گرفته شده ره موجب اختالا
ور م یط رسب و رار چاپخایه ها شده اسو .یکی از مشکالت اجبار به ایتقاا ور شوعاع  993ریلوومتری تهوران اسوو؛ بوا توجوه
به اینکه صنعو چاپ می تواید از پنج یفر تا  9333یفر فعاتیو خوو را قغاز یماید ،و همچنین با توجه به وابسوتگی ایون صونعو
به یک سری از فعاتیو های واخل شهر ،واحدهایی ره با تعداو یفرات رمتر فعاتیوو موی رننود چگویوه ور شوعاع  993ریلوومتری
تأسی

شوید؟

 این صنعو ییاز به یک سری مجوز از جمله وروو ماشین ق ت صنعو چاپ وارو ره با توجه به عدم شفافیو سازمان های صواوررننده مجوز ،فعاتین صنعو چاپ با مبهمات و سؤا ت بسیاری روبرو هستند .برای مثاا :واروات ماشین ق ت صنعو چاپ باید با
مجوز وزارت صمو صورت بگیرو وتی مشخصات این ماشین ق ت باید ور وزارت ارشاو به ثبو برسد .ورعین حاا ،یقل و ایتقاا
ای ن ماشین ق ت از یک چاپخایه به چاپخایه ویگر باید با مجوز وزارت ارشاو و از طری وفترخایه رسومی ایجوام شووو .همچنوین
واروات مواو اوتیه باید با اخا مجوز از وزارت صمو صورت گیرو و برای مجوزهای چاپ و صاورات م صو ت باید به وزارت
ارشاو مراجعه رنیم .توزیع مواو اوتیه وارواتی ور واخل رشور ییز ییازمند مجوز وزارت ارشاو اسو.
 -رئی

م ترم هیأت مدیره ات اویه ور اوامه سخنان خوو پرسیدید :قیا تسهیالتی ره برای سایر صنایع وریظر گرفته شده اسو بورای

صنعو چاپ ییز ت اظ می شوو؟ برای وریافو این تسهیالت باید به رجا مراجعه رنیم؟
 مهندس عابدین ضمن اشاره به افراو مجربی ره ساتها ور وزارت ارشاو با وارا بوون وایش رافی برای رفع مشکالت اواری و اجراییچاپخایه واران و فعاتین این صنعو فعاتیو رروه اید بیان واشتند :ایون افوراو ارنوون ور حلقوه ایتقواا ور وزارت صونعو ،معودن و
تجارت حضور یدارید و بدتیل عدم قگاهی رارشناسان ور وزارت صمو ،مراجعه رنندگان ارثراً با سرگروایی مواجه می شوید.
 ایشان با تأرید بر اینکه ایتقاا توتیو این صنعو بدون وریافو مشورت از تشکل های صنعو چاپ ایجام گرفته اسو ،ورخواسورروید جهو جلوگیری از برورراسی و مراجعات مکورر و ضورر و زیوان فعواتین ایون صونعو ،روارگروهی متشوکل از مسو و ن
وزارتخایه های فرهنگ و ارشاو اسالمی و صنعو ،معدن و تجارت و ییز فعا ن ااتصواوی ایون حووزه تشوکیل شووو توا پویش از
تصویب ی ه این ایتقاا ور مجل

شورای اسالمی ،مبهمات شفاف سازی و یوااص قن برطرف شوو.

جناب آقای مهندس صادقی:
 -رئی

م ترم سازمان صنعو ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این یکته ره صنعو چاپ مشموا اوایون اسوتقرار ور شوعاع

 993ریلومتری تهران یمی شوو؛ گفتند :تعداو  9900واحد صنفی چاپ و بسته بندی با پروایه و حودوو  906واحود صونفی بودون
پروایه ور شهر تهران مشغوا به فعاتیو هستند ره  73ورصد واحدهای صنفی ور تهران مربو به صنعو چاپ و بسته بندی اسو.
تعداو  906واحد صنعتی ره ور زمینه چاپ ،بسته بندی ،توتید تیبل ،رارتن و  ...فعاتیوو موی رننود و وارای پروایوه بهوره بورواری
می باشند .شایان ذرر اسو هر فعاا ااتصاوی ره ور زمینه صنعو چاپ ور رشور بخواهد سرمایه گااری رند ،با توجوه بوه اوایون
وظائف وزارت فرهنگ و ارشاو اسالمی باید به وزارتخایه مربوطه مراجعه و جواز تأسی

وریافو رند .جوواز تأسوی

بور مبنوای

توایایی و مهارت و صالحیو و اهلیو قن متقاضی اسو ره توسط وزارت ارشاو رنترا می شوو .قیهایی ره پوا وارید با رسواییکه
مهارت وارید می توایند چاپخایه وایر رنند .هیچ مشکلی ور هیچ رجای تهران با راربری اواری ،رارگاهی و تجواری بورای تأسوی
وجوو یدارو و برابر ماوه  99اایون یظام صنفی و قیین یامه اجرایی قن می توایند پروایه وریافو رنند و تمام مزایایی روه بوه صونایع
تعل می گیرو ،شامل صنوف توتیدی و صنعو چاپ ییز می شوو و هیچ فرای بین واحد صنعتی با پروایه بهره برواری و یک واحد
صنعتی با پروایه صنف توتیدی وجوو یدارو.
 مهندس صاوای ور اوامه گفتند :بر اساس تفاهم یامه ای ره ور زمان وزارت قاوای امیوری صوات ی و قاوای یعموو زاوه بوا هودفراهش فرقیند برورراتیک بین وو وزارتخایه منعقد گروید مقرر شد برای واروات و صاورات ماشین ق ت چاپ و بسته بندی و یقل
و ایتقاا قیها ره بیشتر جنبه تخصصی وارو پ

از ثبو سفارم به وزارت صنعو و معدن مراجعه و سپ

یسبو بوه ایتقواا ااودام

یمایند و ییازی به اخا مجوز از وزارت ارشاو یدارو وتی از یظر توتید تمام م تواهوای چواپی ،قگهوی ،اطوالع رسوایی بایود ت وو
یظارت وزارت ارشاو صورت گیرو .وو وزارتخایه تفاهم یامه جدیدی را برای ووتو فرستاوید توا ور ااتوب ی وه ای بوه مجلو
تقدیم شوو وتی ووتو تفاهم یامه را بازگرواید و تکلیف ررو تا وو وزارتخایه ضمن رواهش و حواف فرقینودهای وسوو و پواگیر
ورصدو تسهیل رار برقیند و همکاری مشترک به ی و احسن ایجام پایرو .بنابر این اورار ییسوو اوایویی تغییور رنود؛ ضومن اینکوه
هنوز یظرخواهی ییز از استان تهران صورت یگرفته چون ارار ییسو راری ایجام وهند طبیعتواً از ات اویوه یوا ایجمون مربوطوه ییوز
یظرخواهی صورت یگرفته.
 فعا ن این صنعو برای واروات و صاورات مایند سایر صونایع بایود بوه ساامانه ببتاارش مراجعوه رننود .ضومن اینکوه از م ولبند اتف تبصره  98تسهیالت بایکی برای یوسازی و بازسازی ،تکمیل طر های ییمه تمام و سورمایه ورگوروم بوه رلیوه صونوف

واوه می شوو و سامایه بهین یا

قماوه پایرم ورخواستها می باشد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
-

رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران و وبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به ایتقاا بخشی از تووتیگوری صونعو چواپ از وزارت

فرهنگ و ارشاو اسالمی به وزارت صنعو ،معدن و تجارت بیان واشتند :قیچه روه موجوب یگرایوی فعوا ن صونعو چواپ شوده،
اینسو ره پیش از این صرفاً با وزارت ارشاو سرورار واشتند وتی ارنون با ایتقاا وظایف برای وریافو مجوز باید به وزارت صمو
ییز مراجعه رنند و این به منزته وضع مقررات جدید اسو .باید مشخص شوو اگر مشکلی واشته باشند به رجا مراجعوه رننود؟ قیوا
باعه تسهیل امور می شوو و یا یک فرقیند جدید ییز به قن اضافه می گروو .از طرفی ما ویباا رفع مقررات زائد هستیم و از سووی
ویگر با اضافه تر ررون پله ها مشکالت را اضافه تر می رنیم.
 ایشان ور اوامه جلسه تکاتیفی را معین یمووید :مقرر شد جناصنعو چاپ ور مجل
اراروهد .ضمناً جنا

قاای ورتر عیدیان قخورین ی وه ای روه ور موورو ایتقواا توتیوو

شورای اسالمی مطر اسو از مررز پژوهشوهای مجلو
قاای عابدین پیشنهاوات خوو را بصورت مکتو

وریافوو و ور اختیوار ات اویوه صونعو چواپ

به اتا بازرگایی تهران اعالم یماید؛ و همچنوین از جنوا

قاای مهندس صاوای ورخواسو گروید تا با تشکیل رارگروهی متشکل از مسو و ن وزارت صونعو ،معودن و تجوارت و وزارت
ارشاو و تشکل های صنعو چاپ به مشکالت این صنعو رسیدگی و پ
یظرات اتا بازرگایی تهران به ووتو و مجل

از جمعبندی یظرات ،صورتجلسه تنظیمی با ت اظ یمووون

م ترم ارساا گروو.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 -معاون م ترم هماهنگی امور ااتصاوی استایداری تهران با اشاره به تصویب اایون  993ریلومتری تهران ور پویش از ایقوال

بورای

راهش ق یندگی صنایع بیان واشتند :این اایون ور زمان خوو اایون خوبی بوو وتی ارنوون عمودتاً صونایع "هوای توک" هسوتند و
وستگاههای یظارتی بدون توجه به اهمیو روی توتید تنها به این اوایین وسو و پا گیر توجوه واریود روه موایعی بورای توسوعه و
یوسازی واحدهای توتیدی شده اسو .طبیعی اسو ره رؤسا و مس وتین وستگاههای اجرایی اسوتان بایود راجوع بوه ایون موضووع
تصمیم بگیرید و یکبار برای همیشه مشکل را حل رنند.
 ایشان ور اوامه سخنان خوو افزووید :ور استان تهران ور تالم تک رامی ررون یرخ رشد بیکاری هستیم وتی برای اجرایی شدن قنبا مشکالت عدیده ای روبرو می شویم .برای مثاا بسیاری از رارخایجات و شررو ها اصد توسوعه و یوسوازی و تغییور ظرفیوو

وارید ور هنگام اجرا با مشکل م یط زیسو مواجه می شوید .عمالً وچار یک سیکل بسته شده ایم؛ بور هموین اسواس بوه توصویه
استایدار م ترم چندین جلسه برگزارشد ره یهایتاً منجر به تهیه یامه ای با وو پیشنهاو برای تسهیل توتید گروید:
 پیشنهاو اوا ،حداال  03شهرک و تکه صنعتی از اایون شعاع  993ریلومتری معاف شوید. پیشنهاو ووم ،معافیو صنایعی ره اصد توسعه و یوسازی و بازسازی و افزایش ظرفیو وارید از ماوه  99اایون هوای پاک .روه اگوربند  9عملیاتی شوو مشکالت بسیاری از رارخایجات حل خواهدشد.
 معاون م ترم استایدار با اشاره به موضوع احصاء مقررات زائد گفتند :ساا گاشته سررار خایم ورتر وهنواوی مسو وتیو شناسواییمقررات زائد و وسو و پاگیر را عهده وار شدید و ارار شد ظرف  0ماه گزارشی را تهیه یمایند ،تاا با توجه به اینکه ایون موضووع
باید ور رارگروه ملی مطر شوو و استان رأساً یمی تواید اادام رند ،از ایشان ورخواسو می گروو زموایی را بورای ارائوه گوزارم
مشخص یمایند.

جناب آقای مهندس دانش:
 مدیررل م ترم وفتر امور چاپ و یشر وزارت فرهنگ و ارشاو اسالمی ور رابطه با ب وه ایتقواا توتیوو صونعو چواپ از وزارتارشاو به وزارت صمو بیان واشتند:
 ب ه ایتقاا صنعو چاپ از وزارت ارشاو به وزارت صمو ور ووساا گاشته براساس منط عقالیی قغاز شد. براساس تفاهم یامه ای ره پیش از این بسته شده بوو ،ترخیص و واروات و صاورات ماشین ق ت چاپ منطبو بوا اووایین وزارتصنعو ،معدن و تجارت ایجام می گرفو وتی متوتی مجوزهای توتید ،صاورات ،واروات و تورخیص م صوو ت چواپی و مووارو
خدماتی ویگر همچنان وزارت فرهنگ و ارشاو اسالمی میباشد .وتی با توجه به ی ه ای ره از طرف وو وزارتخایه تقدیم مجل
شده اسو ،به اصال بند  90ماوه  9اایون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاو اسالمی می پروازو و ور این ی ه قمده اسو
ره ور مدت زمان روتاه بقیه موارو؛ صاورات ،واروات ،ترخیص م صو ت چاپ و بسته بندی مطواب بوا اووایین وزارت صونعو،
معدن و تجارت صورت بگیرو و صرف ًا یظارت های م توایی و فرهنگوی روه عمودت ًا متمرروز بور یکوات تناسوب هوای یوشوتاری
چاپی یا ایطبا تصاویر و قرایه ها برمبنای فرهنگ یظام و تأسی

و بهره برواری ،صرفاً از طری وزارت فرهنگ و ارشواو اسوالمی

ایجام شوو.
 ایشان ور اوامه سخنان خوو افزووید :ور ساا  9020ور رابطه با ب ه ایتقواا ،ضومن اطوالع رسوایی ،رلیوه ات اویوه هوای ذیوربطتهران ور وفتر چاپ و معاویو فرهنگی حضور واشتند و از یظرات قیها استفاوه و صورت مجل

قن هم تهیه و به امضواء رؤسوای

ات اویه های ذیربط ییز رسید .سپ
مجل

عملیات سیستمی برای ایتقاا ایجام شد و به هیأت ووتو ارسواا گرویود و ووتوو ییوز بورای

شورای اسالمی فرستاو .مررز پژوهشهای مجل

هم با رلیه ات اویه های صنفی این صنعو ور تهران مکاتبوه روروه اسوو.

حتی ور حوزه یشر ییز با ات اویه های یاشران تهران و سایر استایهای اطب مکاتبه شده اسو.
 ور صنعو چاپ وو موضوع مطر اسو ،یکی ب ه فعاتیو صنفی ره وزارت ارشاو براساس احوراز فنوی و صوالحیو اجتمواعیافراو رسیدگی و مجوزهای مربوطه را صاور می یماید و ویگری موضوع صنعتی ره وزارت صومو همچنوان ماینود اووار گاشوته
مجوزهای مربو به شهرک های صنعتی و شعاع  993ریلومتر را صاور می رند.

جناب آقای عبداله زاده :
 ورخصوص بند  0وستور جلسه مبنی بر شناسایی مشکالت رارقفرینان ور ااتب پویش تجمیع موایع رسب و رار و ایتقواا صودایرارقفرینان به ووتو ،ور وی ماه ساا گاشته توسط اتا بازرگایی تهران یظر سنجی از طری سامایه  9800صورت گرفو ره قاوای
عبداته زاوه مجری م ترم این یظر سنجی گزارشی را ( بپیوسو) به شر زیر ارائه واوید:
 این پویش به جهو رمک به سیاستگااری شواهد م ور و متناسب با وضعیو فعلی راه ایدازی شده اسو .اهداف قن؛ مشوتمل بوریافتن یقشه راه برای رمک به اصال امور ،یک صدا ررون بخش خصوصوی ،تعریوف گوام هوای اجرایوی بورای اصوال بوه یفوع
رارقفرینان و مروم و جلب حمایو برای پیشبرو امور تعریف شده اسو.
 طب قخرین یظر سنجی  00ورصد از مدیران بخش خصوصی ایتظار واشتند ور ایتهای ساا  27میزان سووشان بویش از  90ورصودراهش یابد .همچنین  03ورصد از مدیران ایتظار واشتند ره ور ایتهای ساا  27تعداو ییروهوای خووو را رواهش وهنود .مِتودی روه
استفاوه شده ترریبی از متد بایک جهایی و مکنزی اسو.
 از یظر فعا ن ااتصاوی یرخ ارز و یوسایات قن ،ت ریم های بین اتمللی ،گمرک و اوایین تجارت سه مایع عمده رسب و روار قیهوام سو

می شوو .ور عین حاا مسائلی یظیر یرخ ماتیات ،یقدینگی شوررو هوا ،مودیریو سیسوتم ماتیواتی ،وسترسوی بوه توأمین

ماتی واخلی ،مجوزهای رسب و رار ،ایمو گااری وستوری ،سیستم اضایی ،اوایین رار و مدیریو سیستم تأمین اجتماعی ییوز ور
روه های بعدی مشکالت ارارگرفته اسو.
 بعنوان مثاا ور حوزه ارز و یوسایات ارزی ،بخشنامه های متعدو رسب و رار  08ورصد مشکالت ،تثبیو یرخ ارز با وجوو تورم ورواخل رشور  98ورصد ،عدم وسترسی به ارز یارایه ای  99ورصد و سیاسو های پیمان سپاری ارزی ییز  2ورصد مشوکالت را بوه
خوو اختصاص واوه اسو .بسیاری از مشوکالت خووسواخته اسوو یعنوی سیسوتم اواری مشوکالت را بوجوووقوروه ( بوا صودور

بخشنامه های متعدو) و باید خوو سیستم اواری با همفکری و مشاررو بخش خصوصی این مشکالت را حل رند.
 ور حوزه تأمین اجتماعی ییز؛ جریمه های غیرمنصفایه  09ورصد ،اوایین و بخشنامه های متعدو و متنااض  96ورصود ،فرقینودهایپیچیده  99ورصد ،زمان طو یی  8ورصد و ایتظار وریافو رشوه  6ورصد از مشکالت فعا ن ااتصاوی ور این حوزه اسو.
 ور حوزه گمرک؛ تعدو اوایین موجوو و تنااض قیها  00ورصد ،بی ثباتی اوایین و مقررات مربو به توتیود و سورمایه گوااری 09ورصد ،معطلی را ها ور گمرک  93ورصد و ایتظار وریافو رشوه  2ورصد از مشکالت ور این حوزه ارار وارو.
 این یظر سنجی یشان می وهد ره  63ورصد رارقفرینان عالاه وارید روی بخش های جدید سرمایه گااری رنند اما با موایوع اواریمواجه شده و یاگزیر به عقب یشینی می شوید.
 راهکارهای پرطرفدار ور میان فعا ن ااتصاوی ضمن حاف وابستگی اوایین به رارشناس ،شامل موارو زیر می شوو: راهش هزینه های عملیاتی ،اصال سیستم ایبارواری ،تغییر ور بازار یهایی م صوا ،تغییر تکنوتوژی و یوقوری ،فروم وارایی هایغیریقدی ،خرید شررو های ویگر بوا براوراری ارتبوا اسوتراتژیک و یوافتن توأمین رننوده جوایگزین و توأمین مواتی جوایگزین.
 83ورصد از مدیران عالاه وارید ره ور جلسه ای مشکالت خوو را با مس و ن ور میان بگاارید ره یشان وهنوده فعاتیوو و حو
اجتماعی قیان اسو.
 ایجاو امید ور میان فعا ن ااتصاوی با ساختن واستایهای موفقیو و حل مشکالت ،ت لیلی جامع و عملیواتی از وضوعیو رسوب ورارها ور ساا  27و متعااب قن ور ساا  ،28تعریف رارگروههای مواو برای شناسایی مجوزهای مخل رسب و رار و حل هرردام
از مشکالت با همکاری وستگاهها ،ایجاو صف برای حل مشکالت و حضور ور جلسات مووروی و ارزیوابی ااودامات اجرایوی .از
جمله راهکارهای پیشنهاوی و اف مورو یظر ور این یظر سنجی مطر شده اسو.

جناب آقای مهندس صادقی:
 -رئی

م ترم سازمان صنعو ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به گزارم تجمیع یظر سنجی رارقفرینان گفتند :اایویگواار ور

اایون؛ هیأت مقررات زوایی را ویده .این هیأت ور قبان ماه  9020تمام ضوابط و مقررات مربوو بوه مجوزهوای رسوب و روار و
فرقیندهای ارائه خدمو به متقاضیان را مورو بررسی ارارواوه و ور فاز اوا ره یک بررسی مقدماتی بووه یک سوری را تأییود و بوه
وستگاهها تأییدیه واوه اسو .ضمن اینکه سازمان صمو وستگاهی اسو ره همیشه منتقد یظوام بوایکی بوووه و معتقود هسوتیم روه
توتیدرنندگان و فعا ن ااتصاوی را خو

پشتیبایی یمی رند چنایکه بارها به یظام بایکی تأرید رروه ایوم روه بایکهوا بایود وام ارزان

ایمو بدهند و ور مورو وثیقه سختگیری یکنند وتی بایکها بر مبنای ابالغ مؤتفه های ااتصاوی موجوو ور رشور عمل می یمایند.

 -رئی

م ترم سازمان صمو استان وجوو اوایین متنااض را تأیید و افزووید :از یک طرف اایون رفع موایع توتیود را بورای تسوهیل

رسب و رار می گاارید و از سوی ویگر اایون هوای پاک ره رامالً افل رننده اسو؛ مطر می شوو .این موضوعات خیلی عمیو
تر از این اسو ره ور جلسات رارگروه اابل حل باشد ،تاا اگر بخواهیم وااعاً اوایین و مقررات را اصال رنیم و رشور را بسمو
توتید و تجارت پیش ببریم باید مقامات ذی صال وروو پیدا رنند تا یک مقدار تعدیل ایجاو شوو.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران با اشاره به موایع پیچیده و موایع خووساخته ور این یظر سنجی بیان واشتند :حدوو  90ماه بطوور

مفصل ور مورو پیامدهای تخصیص ارز  6933تومایی با ووتو و بایک مررزی مکاتبه ررویم وتی یتیجه ای حاصول یشود و اموروز
یتیجه یک سیستم غلط ور تخصیص ارز یارایه ای باعه هدر رفتن منوابع و خورو سورمایه و ارز از رشوور شود و هموه را بودام
ایداخو .فاصله ارز  6933تومایی تا ارز حدوو  96هزار تومایی رم ییسو و این مابه اتتفاوت یاگزیر فساو ایجاو می رند.
 وبیر م ترم شورای گفتگوی استان از واگااری امر تشخیص مطاتبات به اشخاص و ممیزان ور سازمان تأمین اجتمواعی و سوازمانامور ماتیاتی ایتقاو رروه و گفتند :ور سازمان امور ماتیاتی بخشووگی جرایم به ممیزان سپروه شده و ور سازمان توأمین اجتمواعی بوا
وجوو اینکه حدوو  80ورصد ورقمدها از م ل ح بیمه رارفرمایان وصوا می شوو وتی سازمان وسو رارشناسوان خووو را بورای
وصوا  90ورصد باایمایده ورقمد بازگااشته اسو ور حاتی ره این امر فساو ایجاو می رند .برای جلوگیری از فساو بارها از سووی
اتا به سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاو شد میایگین ثابتی را اعالم یمایند تا هم رارفرما یجوات پیودا رنود و هوم از اعمواا رشووه
جلوگیری شوو.
 ایشان با اشاره به وجوو سامایه  CRMو  9800ور اتا بازرگایی تهران (اطالعات گزارم پویش یظر سنجی از طریو ایون سوامایهگروقوری شده اسو) افزووید :همچنایکه ور بسیاری از رشورها سایتی ورخصوص گزارم گیری از مووارو فسواو وجووو وارو ،از
سخنگوی م ترم اوه اضائیه ورخواسو می شوو این یهاو با راه ایدازی سایتی توسط اتا بازرگایی تهران برای گوزارم گیوری از
موارو فساو موافقو فرمایند .مقرر گروید یامه ای از طرف اتا بازرگایی تهران بعنوان جنا

قاای ورتر اسماعیلی رئی

رل م ترم

واوگستری استان تهران و سخنگوی اوه اضائیه ارساا و مجوز راه ایدازی سایو گزارم گیری از رارقفرینایی ره بوا مووارو فسواو
مواجه شده اید صاور گروو.
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی ور اوامه گفتند :گزارم ارائه شوده از سووی اتوا تهوران بورای وزار و ووتوو فرسوتاوه شوده اسوو.

ورخواسو می شوو اعضاء م ترم شورا پ

از مطاتعه گزارم مسائلی را ره از اوتویو بیشتری برخوروار اسو استخرا یمووه توا

ور جلسه قینده شورای گفتگو جمعبندی و برای ریاسو م ترم جمهور ارساا گروو.

جناب آقای نقیب:
 عضو م ترم هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهران با اشاره به رشور گرجستان ره ور روه بندی تسهیل رسب و رار ور وییا رتبه 90را رسب رروه اسو ،بیان واشتند :متأسفایه ایران ور روه  998رتبه بندی رسب و رار ور وییا اراروارو زیرا ور تدوین اوایین یه تنهوا
از بخش خصوصی یظر یسنجی یم شوو بلکه فعاتین ااتصاوی خبر هم یدارید .بنظر می رسد ره مسو وتین از توایوایی و صوالحیو
رافی برای وضع اوایین برخوروار ییستند .تاا شایسته اسو ره ور ایران ییز مایند ترریه از ظرفیو سازمان های جهایی بورای وضوع
اوایین استفاوه شوو.

جناب آقای دکتر اسماعیلی:
 -رئی

رل م ترم واوگستری استان تهران ضمن تأیید مشکالت خوو ساخته ،بیان یمووید :ور ووره جدید و ووره ت وا اوه اضائیه،

با رساییکه وجوو مفاسد ور بخش های مختلف را به ما گزارم رنند یوه تنهوا برخوورو یموی رنویم بلکوه تشووی و حمایوو ییوز
می یماییم .قیجایی با رشوه وهنده برخورو می رنیم ره پنهایی رشوه بدهد و توسط ما رشف شووو؛ روه ور اینصوورت بوا راشوی و
مرتشی هروو برخورو می رنیم.
-

یکته ووم اینکه یه تنها از گزارشات مستقیم استقباا می رنیم بلکه گزارشات با واسطه مثل اتا بازرگایی را ییز پایرا هسوتیم وتوی
مشرو برقیکه یشر پیدا یکند و م رمایه باشد زیرا ابتدا باید اوعا بررسی و ثابو شوو ،زیورا ور غیور اینصوورت ممکون اسوو ور
جامعه پژواک یامناسبی ایجاو رند.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 معاون م ترم هماهنگی ااتصاوی استایداری تهران گفتند :یزویک به یکساا و چند ماه ور جلسات مکرر با حضور استایدار م ترم وصاحبان صنایع ور مورو ماتیات بر ارزم افزووه ب ه شده تا تبدیل به ماتیات بر مصورف شووو وتوی علیورغم تموام پیگیوری هوا
تا رنون موف یشدیم .ور هر شهرک صنعتی و یشسو ااتصاوی مهمترین مشکلی ره مطر می شوو ب ه ماتیات بر ارزم افوزووه
اسو .از این رو بازیگری ور اایون ماتیات بر ارزم افزووه یک ضرورت اسو و باید به ماتیات بر مصرف تغییر رند .قیچوه مسولم
اسو با این اوایین یمی توان روی توتید ایجاو ررو تاا ورخواسو می شوو تا ابل از اینکه به صو ن علنوی مجلو
ظرفیتی استفاوه شوو تا مایع تصویب ور ص ن علنی بشویم.

بوروو از هور

 معاون م ترم استایدار ور رابطه با موضوع پسماید بیان واشتند :به استناو ماوه  99قیین یامه اجرایی مدیریو پسوماید ،مسو وتیو بواوفتر ق

و خاک سازمان حفاظو م یط زیسو بووه و ور ساا  9080طر مطاتعاتی ایجام شده و از سواا  80توارنون حودوو 99

ساا این سیستم وسو بدسو ور حاا چرخش اسو .ب ه پسماید صرفاً مربو به شهرک صنعتی چرمشهر ییسو بلکوه موضووع
پسمایدهای صنعتی استان اسو ره طی بررسی ها و مطاتعاتی ره ور ووماه گاشته ایجام شده اواره منابع طبیعی زمینی به وسعو 73
هکتار ور هوشنگ قباو و عزیز قباو را برای وفن زباته های صنعتی اختصاص واوه وتی هنوز واگااری قن از سووی اواره رول اموور
ااتصاوی و وارایی استان ایجام یگرفته تاا از سررار خایم ورتر وهنواوی مودیررل م تورم اموور ااتصواوی و وارایوی اسوتان تقاضوا
می شوو ورخصوص واگااری این اراضی وستور مقتضی صاور یمایند.
 ایشان ور اوامه افزووید :ابال هرردام از شهرواریها یک معاویو پسماید واشو وتی حدوو یکسواا اسوو روه تصومیم گرفتوه شودههر  0یا  6شهرواری یک سازمان پسماید تشکیل بدهند تا توجیه ااتصاوی واشته باشد .امیدواریم ظرف یکی -وو ماه قینده سازمان
پسماید جنو

شر استان تشکیل و موضوع جمع قوری پسماید صنعتی استان ره شهرک صنعتی چرمشهر ییز جزوی از قن اسو

حل شوو.

جناب آقای نوده فراهانی:
 -رئی

م ترم اتا اصناف تهران با اشاره به اینکه اتا اصناف از ابتدا با ماتیات برارزم افزووه مشکل واشته اسو ،گفتنود :فعوا ن

ااتصاوی ور چند مرحله این یوع ماتیات را می پروازید ره برای رشور تورم زاسو .ور حاتیکوه اایویگواار گفتوه ماتیوات بورارزم
افزووه را باید مصرف رننده یهایی بپروازو.

جناب آقای دکتر احسان قمری:
 معاون م ترم مدیررل وفتر خدمات بازرگایی سازمان توسعه تجارت ورخصوص بسته حمایو از توسعه صاورات غیریفتی ور ساا 9028بیان واشتند (بپیوسو) :از ساا  9089تا ساا  9023سازمان توسعه تجارت اادام به پرواخو جوایز صاوراتی می رروه اسو.
پ

از ساا  9023بررسی ها یشان واو ره پرواخو جوایز مستقیم رارایی یدارو تاا سازمان تخصیص مشو هوای صواوراتی را ور

وستور رار خوو ارارواو .از ساا  9026براساس سیاستهای رلی ااتصاو مقاومتی و اایون بریامه ششم توسوعه؛ تکلیوف شوده اسوو
سا یه باید  %99رشد ور صاورات غیریفتی واشته باشیم ،تاا براین اساس بسته حمایوو از صواورات غیریفتوی تنظویم و تودوین و
توسط فرمایده م ترم ستاو ااتصاو مقاومتی و معایو م ترم رئی

جمهور ابوالغ گرویود .ور بسوته پیشونهاوی حمایوو از توسوعه

صاورات غیریفتی ور ساا  9028وظایف همه وستگاهها مشخص شده و اجرای قن منو به تخصیص منابع اسو.

 -ورتر امری ور اوامه افزووید :ور ساا  9027از  9033میلیارو تومان رویف بووجه مصو

به میزان  93میلیارو تومان بورای تشووی

صاورات تخصیص پیدا ررو .ایتظاری ره واریم این اسو ره از  783میلیارو تومان ره ور اایون بووجوه سواا  9028بورای سوازمان
وریظرگرفته شده تخصیص پیدا رند ،ره ور اینصورت براساس این بسته حمایتی و شیوه یامه ها ،مباتغ تشوویقی بوه صواوررنندگان
پرواخو می شوو.
 براساس یظر سنجی و ت قیقات صورت گرفته بیشترین استقباا از پرواخو مشو های صاوراتی ور مورو راهش یرخ بهره بوایکیبووه اسو.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 وبیر م ترم شورای گفتگوی استان تهران ورخصوص بسته پیشنهاوی حمایو و تسوهیل صواورات غیریفتوی گفتنود :ایون بسوته ورشرایط عاوی روم خوبی برای حمایو از صاورات اسو وتی ارنون رشور ور شورایط عواوی اورار یودارو و ایون بسوته جوابگوو
یخواهد بوو .زیرا مسأته صاوررنندگان ور این روزها پرواخو مشو های صاوراتی ییسو بلکه مشکل قیهوا بخشونامه هوای بایوک
مررزی اسو ره ور این پیش یوی

اشاره ای به قن یشده اسو .تاا شایسته اسو ره سازمان توسعه تجوارت پیشونهاوات خووو را

برای حمایو از صاورات براساس وضع موجوو و ت ریم ها تنظیم یماید.
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران با اشاره به قتش سوزی شررو راته ور عرا ره از شوررو هوای بوزرا صواوراتی بوووه و 90

ورصد بازار تبنیات رشور عرا را ور اختیار واشته اسو؛ از یماینده م ترم سازمان توسعه تجارت سؤاا رروید ره این سازمان چوه
حمایتی را برای شررو راته و امثاتهم وریظر گرفته اسو؟
 ایشان ور اوامه سخنان خوو افزووید :ساا گاشته ور رشور  8هزار صاوررننده وجوو واشو وتی با سیاسو های ارزی بایک مررزیتا پایان امساا تعداو صاوررنندگان به  98هزار یفر افزایش پیدا خواهد ررو ره ور این بین تعداو اابل توجهی از افراوی حضور پیدا
خواهند ررو ره با زوو بند اادام به صاورات را می رنند .بایک مررزی صاوررنندگان را ملزم رروه اسو ره بخشی از ارز حاصول
از صاورات خوو را به صورت اسکناس بازگروایند اما مگر می شوو ور این شرایط اسکناس وارو رشور ررو؟ تصمیم جدیود بایوک
مررزی مبنی بر اینکه حداال  03ورصد ارز خوو را ور سامایه ییما عرضه رنند و حدارثر تا  93ورصد به صورت اسکناس و مابقی
به صورت واروات ور مقابل صاورات وارو شوو تصمیم یاورستی اسو و بایک مررزی یاگزیر به اصال این بخشونامه خواهدشود.
ووتو باید این م دوویو ها را از پیش روی صاوررنندگان بروارو و بگوید به هر میزان ره صاورات ایجام شده ،ارز قن بازگروو.
 -وبیر م ترم شورای گفتگو مقرر رروید تا ور جلسه قینده شورای گفتگو سازمان توسعه تجارت بسته حمایتی ویگری را ره براساس

وضعیو موجوو تهیه شده ارائه یماید تا بخش خصوصی ییز یظر ات خوو را اعالم رند.

جناب آقای فرشچیان:
 عضو م ترم هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهران با اشاره به عدم تخصیص اعتبار رافی برای تشوی صاورات بیوان واشوتند :یوکبسته جامع و رامل تعریف شده وتی واتی به میزان رافی برای تشوی صاورات اعتبار تخصیص واوه یمی شوو ،ب ه و بررسی ور
مورو این بسته پیشنهاوی چه فایده ای وارو؟ امروز مشکل صاورات رشور بخشنامه هایی اسو ره از سووی بایوک مرروزی صواور
می شوو و می گوید ارز حاصل از صاورات خوو را بصورت اسکناس بازگروایید و یا بخشی از قن را ور سامایه ییما عرضوه رنیود.
بایک مررزی باید بازگشو ارز را ور رل ببیند یه ور جزء .مشخص ییسو مشو های صاوراتی از ساا  26به چه رسوایی بوا چوه
شرایطی و چگویه پرواخو شده اسو.
 ایشان ور اوامه سخنان خوو افزووید :ارنون صاورات ور گمررات با مشکل روبرو اسو و طب بخشونامه وزارت صونعو ،معودن وتجارت (بپیوسو) گمررات را استایی اعالم رروه اید .تاا پیشنهاو می شوو ب ه مشو های صاوراتی ور وستور جلسات قتی شورا
ارارواوه شوو.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 معاون م ترم هماهنگی امور ااتصاوی و توسعه منابع استایداری تهران با اشاره به حضور الیول و رمریوگ رایوزن هوای بازرگواییمستقر ور رشورهایی ره روابط تجاری وارید گفتند :بسیاری از صاوررنندگان و تجار گله مند هستند ره ما متوتی ور رشورهایی ره
صاورات ایجام می وهیم یداریم تا مشکالت ما را حل رنند .اگر بدیباا توسعه تجارت هستیم حداال راری ره موی توایود سوازمان
توسعه تجارت ایجام وهد این اسو ره رایزن بازرگایی مقیم و مستقر ور رشورهای هدف صاوراتی واشته باشد.

بندهای  8و  9دستور جلسه به جلسه آتی شورای گفتگو منتقل گردید.

مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات
ردیف

شرح مصوبات

ملی

استانی

الزم اساات باارای کاااهش ماادت زمااان دریافاات مجوزهااا

استانداری

کارگروههای تخصصی با کمک استانداری و باا حضاور افاراد
1

خبره و نمایندگان سازمانهای صمت و جهاد کشااورزی جهات

هماهنگ کننده

*

*

شناسایی مقررات غیرضروری و مزاحم تشکیل شود و الگویی را

سازمان صمت
سازمان جهاد کشاورزی
اتاق بازرگانی تهران

برای کشور طراحی کنند تا در روند کنونی تسهیل ایجاد گردد.
بر طبق اختیاراتی که کارگروه ستاد تسهیل و رفع مواناع تولیاد
استان از ساازمان اماور مالیااتی درخصاوص بادهی مالیااتی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

کارگاهها و واحدهای تولیدی اخذ نموده ،مقرر شد این واحدها
2

بتوانند تا  62ماه بدهی هایشان را تقسایط و حتای تاا یکساال

*

استمهال را معوق نگه دارند ،لاذا بایاد از ایان فرصات بارای

استان
اتاق بازرگانی تهران

شناسایی این واحدها در استان در جهت احیاء و بازگرداندن به
عرصه تولید و حفظ اشتغال موجود استفاده شود.
امروزه در کشورهای توسعه یافته بحثی بعناوان آلاودگی دیاده
نمی شود زیرا با وجود ماشین آالت پیشرفته بحث جلوگیری از
3

آلودگی در کارخانجات وجود ندارد لذا باید برای آالیش و رفع
آالیندگی ،راه کار هایی مطابق با علم روز دنیا ارائه گردد.

استانداری

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان حفاظت محیط زیست

ماهیت مصوبات
شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

درخصوص مشکالت صنعت چاپ و شفاف سازی الیحه انتقال
تولیت این صنعت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم باه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مقرر گردید ،جناب آقای دکتر عیادیان
آخرین الیحه ای که در مورد انتقال تولیات صانعت چااپ در
4

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

مجلس شورای اسالمی مطرح است از مرکز پژوهشهای مجلاس

*

دریافت و در اختیار اتحادیه صنعت چاپ قارار دهاد و سا س

رئیس هیأت مدیره اتحادیه
صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

جناب آقای عابدین رئیس هیأت مدیره اتحادیاه صاادرکنندگان
صنعت چاپ ایران پیشنهادات فعاالن ایان صانعت را بصاورت
مکتوب به اتاق بازرگانی تهران ارسال نمایند.

مقرر گردید کارگروهی متشاکل از مساالوالن وزارتخاناه هاای
فرهنگ و ارشاد اسالمی و صنعت ،معدن و تجارت و نیز فعاالن
اقتصادی حوزه صنعت چاپ تشکیل شود و پاس از جمعبنادی
جناب آقای مهندس صادقی رئیس

نظرات ،صورتجلسه تنظیمی به هماراه نظارات اتااق بازرگاانی
5

تهران به دولت و مجلس محترم ارسال گردد تا پیش از تصویب
الیحه انتقال تولیت صنعت چااپ از وزارت ارشااد باه وزارت
صمت در مجلس شورای اساالمی ،مبهماات شافاف ساازی و
نواقص آن برطرف شود.

*

*

سازمان صمت استان
اتحادیه و انجمن های ذیربط
اتاق بازرگانی تهران

ماهیت مصوبات
شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

با توجه به اینکه اکنون عمادتا صانایع "هاای تاک" هساتند،
دستگاههای نظارتی بدون توجه به اهمیت رونق تولید تنهاا باه
قوانین دست و پا گیاری ازجملاه قاانون رعایات شاعا 122
کیلومتری استان تهران توجه دارند کاه ماانعی بارای توساعه و
نوسازی واحدهای تولیدی می باشد.
براین اساس دو پیشنهاد از سوی استانداری بصاورت مکتاوب
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ارسال شده است:

*

پیشنهاد اول ،حداقل  62شهرک و لکه صنعتی از قاانون شاعا

رؤسای دستگاههای اجرایی استان

 122کیلومتری معاف شوند.
پیشنهاد دوم ،معافیت صنایعی کاه قصاد توساعه و نوساازی و
بازسازی و افزایش ظرفیت دارند از ماده  11قانون هوای پاک.
لذا باید رؤسا و مسالولین دستگاههای اجرایی استان یکبار بارای
همیشه این مشکل را حل کنند.
سرکار خانم دکتر دهنادی مادیرکل محتارم اماور اقتصاادی و
دارایی در سال گذشته مسالولیت شناسایی مقررات زائد و دست
و پاگیر را عهده دار شدند و قرار شد ظرف  6مااه گزارشای را
7

تهیه نمایند ،لذا با توجه به اینکه این موضو باید در کاارگروه
ملی مطرح شود و استان رأسا نمی تواند اقدام کناد ،از ایشاان
درخواست می گردد زماانی را بارای ارائاه گازارش مشاخص
نمایند.

سرکار خانم دکتر دهنادی مدیرکل

*

محترم امور اقتصادی و دارایی
استان

ماهیت مصوبات
شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

مقرر گردید نامه ای از طرف اتاق بازرگانی تهران بعنوان جناب
آقای دکتر اسماعیلی رئیس کل محترم دادگستری استان تهران و
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سخنگوی قوه قضائیه ارسال و مجوز راه اندازی سایت گازارش

*

گیری از کارآفرینانی که با موارد فساد مواجه شاده اناد صاادر

دادگستری استان تهران
اتاق بازرگانی تهران

گردد.
مقرر شد اعضاء محترم شورای گفتگوی استان ،گزارش پاویش
یک صدا برای کارآفرینان که از سوی اتاق بازرگانی تهران تهیه
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اعضاء شورای گفتگوی استان تهران

و درجلسه ارائه شده است را مطالعه و مسائلی را که از اولویت

*

بیشتری برخوردار است استخراج نموده تا در جلسه آینده شورا

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

مورد طرح و بررسی قرارگیرد و پس از جمعبندی برای ریاست
محترم جمهور ارسال گردد.
بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت است و

استانداری

باید به مالیات بر مصرف تغییر کند .آنچه مسالم اسات باا ایان
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قوانین نمی توان رونق تولید ایجاد کرد لذا درخواست می شود
تا قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود از هر ظرفیتی استفاده
شود تا مانع تصویب در صحن علنی بشویم.

مسالولین کلیه سازمانها

*

اتاق بازرگانی تهران
اتاق اصناف
اتاق تعاون

ماهیت مصوبات
شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

درخصوص دفن زباله های صنعتی ،طی بررسی ها و مطالعااتی
که در دوماه گذشته انجام شده اداره مناابع طبیعای زمینای باه
وسعت  72هکتار در هوشنگ آباد و عزیز آباد را برای دفن زباله
های صنعتی اختصاص داده ولی هناوز واگاذاری آن از ساوی
11

اداره کل امور اقتصادی و دارایی اساتان انجاام نگرفتاه لاذا از

*

سرکار خانم دکتر دهنادی مادیرکل محتارم اماور اقتصاادی و

سرکار خانم دکتر دهنادی مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی استان تهران

دارایی استان تقاضا می شود درخصوص واگذاری این اراضای
دستور مقتضی صادر فرمایند.

مقرر گردید بسته پیشنهادی حمایت از صادرات در سال  1398با
توجه به وضعیت کنونی در کشور توسط سازمان توسعه تجارت
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مورد بازنگری قرار گرفته و بسته جدید در جلسات آتی شورای
گفتگو با حضور ریاست محترم سازمان توسعه تجارت مورد نقد
و بررسی قرار گیرد.

*

سازمان توسعه تجارت
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

