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جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استایدار م ترم تهران ضمن تشکر از همه وستگاههای اجرایی ره ور شرایط سخت ااتصاوی ور سال  31با حمایوت از بنگاههوایفعال ااتصاوی به رویق توتید همت گماروید ،بیان واشتند :رویق توتید خوو یشان وهنده امنیت و تأثیرگذاری قن بر توتیود یاخوات
واخلی و رشد ااتصاوی است.
 ایشان ور اوامه افزووید :ااداماتی ره ور وستگاههای اجرایی استان ور حوزه های مختلف از جمله جهاو رشاورزی ،صنعت و معدن،شهررهای صنعتی ،م یط زیست و  ...شرایط جدیدی را فراهم قوروه تا بعنوان حامیان توتیدرنندگان و فعاتین ااتصواوی ور بخوش
خصوصی باشیم .همایطوریکه همه رشورهای جهان ره وچار چنین شرایطی شده اید؛ مروم یهاو ررون ااتصاو را بعنوان یک اصل و
راهبرو و استراتژی مد یظر ارار واوه اید .اتبته بایکها این شرایط را یتوایستند ورک رننود روه ور ایون رابطوه جلسوه ای بوا شوورای
هماهنگی بایکها تشکیل گروید و ورخصوص افزایش ایمت مواواوتیه و تأمین یقدینگی رارخایجات توتیدی موذارره بعمول قمود و
مقرر شد با همکاری سررار خایم وهناوی و جنا

قاای امامی امین جلسوات منظموی را بوا شوورای همواهنگی بایکهوا ور جهوت

حمایت ماتی از توتیدرنندگان برگزار یمایند.
 -رئی

م ترم شورای گفتگوی استان گفتند :استایداری تهران طی همکاری و تعامول بوا رارشناسوان م ویط زیسوت ،بریاموه هوای

جدیدی ور عرصه زیست م یطی تدوین رروه است .همچنین استایداری تهران با توجه به زیور سواختها و فعاتیتهوا و رفوع موایوع

رسب و رار بنگاههای توتیدی فعال ور این مناطق با بهره گیری از علم روز شرایط و ت والت جدیدی را ور حووزه رشواورزی و
صنعت ور شهررهای صنعتی ایجاو رروه است.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران با اشاره به الی ه جدید تجارت بیان واشتند :ور سال  18ووتت الی ه ای را با  600ماوه اوایویی

ور مورو اایون تجارت به مجل

ارسال ررو ره ور طول زمان وستخوش تغییراتی شد و ور حال حاضر با  8262ماوه ور مجل

ور

وست بررسی و تصویب است .متن این الی ه منتقدان را یسبت به تصویب عجوالیه قن و قثار مخربوی روه بور ااتصواو و تجوارت
رشور خواهد گذاشت ،یگران رروه است؛ بطوریکه ور ظرف مدت روتاهی  900مواوه ایون الی وه را از تصوویب گذرایوده ایود و
بررسی رارشناسان حقوای و فعاالن ااتصاوی یشان می وهد ره مفاو این الی ه رامالً غیررارشناسی و تهدیدی جدی برای رسب و
رار و تجارت بنگاه ها است.
 وبیر م ترم شورای گفتگو ور اوامه سخنان خوو افزووید :بیشتر موارو این الی ه ااضی م ور است و حدوو  30مورو به تشوخیااضی ارتباط وارو .طی یامه یگاری با مقام معظم رهبری و سران سه اوه ،خواستار تواف فوری و بررسی و اصالح الی وه جدیود
تجارت با یظر مستقیم بخش خصوصی و اتا بازرگایی و تصویب قن ور مجل

شده ایم.

جناب آقای دکتر فروزان فرد:
 -رئی

م ترم رمیسیون اضائی و مب ارزه با فساو اتا بازرگایی تهران با اشاره به موضوع تخلف به عنوان یکی از اوتویت های ایون

رمیسیون ،بیان واشتند :بر اساس قمار ،موضوع گزارشگری تخلف یا سوت زیی ور رشورهای توسعه یافته ور امر مبارزه با تخلفات
و مفاسد از اهمیت باالیی برخوروار بووه و همواره به عنوان یکی از راهبروهای اصلی مورو استفاوه و توجه حارمیت و مروم ایون
رشورها بووه است.
 ابزار سوت زیی می تواید یسبت مهم و مشخصی با اتا بازرگایی به عنوان مهوم تورین یماینوده بخوش خصوصوی رشوور و یهواورگوالتوری این مجموعه بزرگ واشته باشد ،تذا از همین رو از ووره ابل وظیفه ای ور زمینه مبارزه با فساو از سوی اتا بازرگوایی
ایران به اتا بازرگایی م ول شده ره ور این رابطه رمیته راری تشکیل و فعاتیت هوای ارزیوده ای را ایجوام واوه اسوت از جملوه:
گرامیداشت روز بین اتمللی مبارزه با فساو ،تعیین روز ملی مبارزه با فساو و برگزاری بریامه ها و یگیری موارو .ور این راستا مدتی
برای بنگاه سالمت ور اتا تهران با همراهی وایشگاه علم و صنعت طراحی شد و فعاتیت های متنوعی ور فاصوله  9سوال گذشوته
توسط این رمیته ور اتا تهران یگیری گروید.

 ور این ووره ییز با توجه به اهمیت موضوع و ایتظارات از اتا و بخش خصوصی برای وروو جدی تر به ایون مسوهله و همچنوینعالامندی بخش خصوصی بمنظور رمک رسایی به همه وستگاهها و مجریان سه اوه ره ور حوزه مبارزه با فساو فعاتیت می رننود
جهت ساتم سازی فضای رسب و رار ،رمیسیون حمایت اضایی و مبارزه با فساو با امیدواری به براراری ارتباط شایسته تر با اووه
اضائیه و اوای ویگر ور اتا بازرگایی تهران تشکیل شد .این رمیسیون برای بررسی مقوته مبارزه با فساو و تبیین چهارچو
مشخ

های

و اایویی قن ،ور حال تعامل و تباول یظر با تشکل های م وم یهاو مرتبط با این حوزه می باشد.

 عضو م ترم هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهران ور اوامه افزووید :طبق اایون اتا بازرگایی مشاور  9اوا می باشد ،تذا الزم استره تعامالت شایسته ای را با هر  9اوه فراهم یماییم .اتبته ور گذشته بیشتر ارتباط اتا با اوای مجریه و مقننه بووه و توالش موا ور
این ووره براین خواهد بوو ره از همه ظرفیت های خوو برای براراری ارتباط ووطرفه و ارزش افزا با اوه اضائیه بهره مند شویم.
 با این یگاه اوتین وستور جلسات رمیسیون مذرور ،بررسی رمک هایی بووه ره فعاالن ااتصاوی یا بدیه عمومی اجتماع موی تواینودور زمینه بهبوو وضعیت فساو ور رشور واشته باشند .یکی از این عنوان ها ،عنوان گزارشگری فساو است ره ب ث شناخته شده ای
ور سطح بین اتمللی می باشد و ور وستور رار رلی رمیسیون به عنوان سازمایدهی ااتصاو مبارزه با فساو ،جایگواه مهموی را بخووو
تخصی
 -رئی

واوه است.
م ترم رمیسیون اضائی و مبارزه با فساو اتا بازرگایی تهران ورخصوص ستاو یگیری سیاستهای ااتصاو مقاومتی گفتند :ور

ووره گذشته ستاوی ور اوه اضائیه طرح ریزی شد بنام ستاو یگیری سیاستهای ااتصاو مقاومتی ره اعضاء اصلی و تصمیم گیریوده
اوه اضائیه ور این ستاو حضور وارید ضمن اینکه امکان حضور یمایندگایی از اتا های بازرگایی فراهم شده است .تذا با توجه بوه
این هدفگیری با ورخواست رمیسیون اضایی ،از ریاست م ترم اتا بازرگایی تهران ورخواست شد تا یسوبت بوه اعوالم قمواوگی
یمایندگان اتا بازرگایی جهت همکاری و فعاتیت با ستاو یگیری اادام فرمایند ره ور یهایت موفوق شودیم جلسوه ای را بوا وبیور
م ترم ستاو استان تهران ور اتا بازرگایی تهران واشته باشیم تا ور تعامالت با اوه اضائیه مصوباتی را ره مصو

می شوو بتوواییم

یگیری رنیم .برای مثال :ور اایون بهبوو مستمر رسب و رار ور بندهای  2و 9تأرید ویژه وجوو وارو ره بدون مشوورت بوا بخوش
خصوصی بخشنامه و وستوراتعمل های جدید منتشر یشوو .تالش ویژه ای برای براراری ارتبواط بوا مجموعوههوایی ماینود ویووان
عداتت اواری ،سازمان بازرسی رل رشور ،معاویت یشگیری از جرم ور اوه اضائیه واریم برای اینکه از شکل گیری خطاها بتوواییم
جلوگیری رنیم.

جناب آقای مهدی فالحیان:
 مسهول حقوای م ترم ایدیشکده شفافیت برای ایران ،طی سخنایی به تشریح بیشتر موضوع تخلف و اصطالح سوت زیوی فسواو وبیان یمویه های موفق قن ور سایر رشورها به شرح زیر رواختند(گزارش یوست):
 اوتین مقدمه ای ره باید ور ب ث فساو و مبارزه با فساو بایود وریظور گرفتوه شووو اینسوت روه یظوارت متمرروز چقودر ور ایورانجوابگو است؟
 ور ایران وستگاه های یظارتی متعدوی وظیفه یگیری و حفاظت ور برابر فساو و تخلفات را برعهده وارید وتی با این حال ،براساسگزارش های بین اتمللی ایران ور رتبه  890از میان  876رشور جهان از حیث شاخ

اوراک فساو اراروارو و به این ترتیب به یظر

می رسد ره گسترش و توسعه وستگاه های یظارتی ور رشور ،چندان ور امر مبارزه با فساو و راهش تخلفات موفق یبووه است.
 رویه های یظارت متمررز ،رویه های ثابتی است ره وارای برورراسی یچیده بووه و ممکن است ارتباط ایسوایی ییوز ور قن شوکلبگیرو .موضوع یظارت همگایی ور اایون اساسی جمهوری اسالمی ایران ت اظ شده است (اصل  1اوایون اساسوی) ،رلیود طالیوی
مبارزه با فساو و تخلفات ،بهره گیری از ظرفیت جمعی و برون سپاری یظارت ها به ایبوه مروم می باشد ره تجربه موفق قن ور وییا
ییز یموو وارو.
 فرقیند اعمال یظام گزارش وهی همگایی میان مروم و حارمیت بصورت برو -برو می باشد و اسوتفاوه از سواز و رارهوای ت ریوکهدفمند ایگیزش برای افزایش این ظرفیت از اهمیت باالیی برخوروار است.
 طبق یتایج حاصله از ت قیقات سازمان بین اتمللی ( ACFEایجمن بازرسان تقلب گواهی شده) ،ورخصوص  8911رویوده از 36رشور ره طی سال  2082میالوی به وست قمده؛ یشان می وهد ره مؤثرترین روش رشف اوتیه فساو مربوط به گوزارش وهنودگان
تخلف بووه است ورحاتیکه سازمان های یظارتی یقش بسیار رمریگی ور این زمینه واشته اید .تذا باید بسترهایی ایجاو رنیم روه ور
قن ،مبارزه با فساو وارای منفعت باشد تا مروم جذ

شوید .رشور ایاالت مت ده قمریکا جزو اوتین رشورهایی ور جهان اسوت روه

اایون حمایت از گزارشوهندگان تخلف را ور سال  8771میالوی تدوین و به اجرا ور قورو و این ور حاتی است ره این اایون ور
بسیاری ویگر از رشورها حتی ور رشورهای روزوو ،تیبریا ،ماتت و اوگایدا ییز به اجرا ور قمده است .ور این رشورها و بر اسواس
اایون حمایت از گزارشوهندگان تخلف ،جوایز و اواش اابلتوجهی ییز برای سوتزیان وریظر گرفته شده است و این افراو مورو
حمایت اایویی ووتتها ارار وارید .حتی ور قمریکا به عنوان شغل سوت زیی و با ورقمد باالیی شناخته شده و مؤسسوات حقووای
ور این زمینه فعاتیت می رنند.

 از ناکارآمدی وضعیت کنونی نظارت می توان به موارد زیر اشاره کرد : چهارچو وار بوون و روتین بوون سازمانهای یظارتی :هر روز فساوهای جدیدی اتفا میافتد ره شناسایی و تعقیوب قنهوا رواروشواری است .سازمانهای یظارتی همواره یک گام عقب میمایند.
 زو و بند :ممکن است افراوی ور خوو سازمان های یظارتی با مفسدان همکاری واشته باشند و ارار واون یظوارت ویگوری بور رویسازمانهای یظارتی وور ایجاو میرند.
 م سوس بوون یاظران :فساو هیچ گاه زیر چشم یاظران و ور رویههایی ره قنها یظارت میرند اتفا یمیافتد. بورورراسی یچیده :وجوو ایبوهی از شگروها و راه های وور زون اایون ،فساو را برای رارمندان و راررنوان قشونا بوه اموور راحوتمیسازو اما یاظران بهسختی میتوایند از این مسائل سر ور بیاورید .ور موارو واوع فساو سیستمی ،رارویژهی سازمان یظارتی موایع
تعقیب رامل رویدهی فساو میشوو.
 م دوویت توان و ظرفیت :سازمان های یظارتی م دوویت توان یظارتی وارید و افزوون حجم قنها هزینههای بسویاری بور وسوتووتت میگذارو.
 جمعقوری سند و مدرک :گاهی واوع یک فساو برای یاظر مسجل میشوو اما رو اها بهادری حرفهای گم شدهاید روه جموعقوریاسناو و مدارک برای اثبات فساو به واوگاه بسیار وشوار میشوو.
 ویژگی بالقوه مزایای جمع سپاری در کشف تخلفات: امکان حضور همیشگی و ور مواعیتهای مختلف اطالع رامل و بهروز یاظران عمومی (مروم بخشی از فرقیندها هستند) عدم امکان تبایی به علت تکثر یاظران یبوو شرایط تعارض وظیفه با ورقمد ور یاظران مرومی (ورقمد مستمر یاظران عمومی از رشف تخلف ییست). امکان تکمیل یقاط ضعف واوههای اطالعاتی مسهول حقوای ایدیشکده شفافیت ور ایان گزارش خوو بیان واشتند :برای اجرا و بکار گیوری ایون اوایون ور ایوران ،ور گوام اولباید اادام به فضاسازی اجتماعی و رسایه ای ور سطح گستروه ررو و قن را به عنوان یک مطاتبوه عموومی بطوور جودی ور رشوور
اشاعه واو.

سرکار خانم مهندس رضایی بختیاری:
 مدیررل م ترم تعاون ،رار و رفاه اجتماعی ور خصوص گزارش فساو و سوت زیی بیان واشتند :با اشاعه موضووع سووت زیوی وروااع مدیریت ور رشور زیر سؤال خواهد رفت؛ باید توجه واشت ما بیشتر اواات به روش ها سرورار واریم تذا بایود روش هوا را
اصالح ررو سپ

گزارشات مرومی را وریظر گرفت .ور روش ورست افراو ص یح عمل می رنند و ور روش یاورسوت حتوی قوم

هایی ره عملکروص ی ی وارید یاخووقگاه غیر ص یح عمل می رنند.

باید ورمورو اصالح روش ها حرف بوزییم .بورای مثوال:

رشور چین با  000میلیون جمعیت راررن به ایدازه رشور ما شکایت یدارو.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 معاون م ترم هماهنگی امور ااتصاوی استایداری تهران با اشاره به گزارش فو بیان واشتند :این گزارش ور یوع خوو یگواه یووینیبه موضوع یظارت واشت؛ بدیهی است ره باید راهکارهای یظارتی رشور به روز رسایی شوو زیرا عدو ایران ور ریکینگ جهایی ور
ووره ابل  897بووه ره ارنون به  890رسیده است .باید این یکته را مدیظر ارار واو ره مدیران ما ابل از گورفتن هرگویوه تصومیمی
وستگاههای یظارتی را یش روی خوو می بینند.

 معاون م ترم استایدار ور اوامه افزووید :موضوع سوت زیی و جمع سپاری یک زیرساخت فرهنگی عمیق ییاز وارو و باید بومیسازی شوو تا رارقمد باشد ،این وو موضوع بخشی از ازل یظارت است .اگر ور غر

و رشورهای خارجی یتیجه گرفته اید،

یتیجه و بازوه وو یا سه وهه بررسی است تذا اگر بخواهیم اآلن این طرح را مطرح رنیم حتماً با چاتش های عمیقی مواجه
خواهیم شد .زیرا قورس غلط می وهند تا وات وستگاه های یظارتی جای ویگری معطل شوو و از طرفی بتوایند به تخلف خوو
بپروازید.
جناب آقای مهندس خوانساری:
 -ریی

م ترم اتا بازرگایی تهران با تأیید یظرات معاون م ترم امور هماهنگی اسوتایداری و مودیررل م تور تعواون ،روار و رفواه

اجتماعی بیان واشتند :یکی از والیل وجوو شکایت و فساو یبوو روش ها و اایون منطقی و مشخ

است .برای یمویه همین اایون

تجارت ره ور ابتدای جلسه ور مورو قن ص بت شد برای مثال؛  30مورو شُبهِه ور این اایون به یظر ااضی سپروه شده است .حتوی
ور مواروی طرف می تواید با استناو به مذارره شفاهی به واوگاه مراجعه رند .متأسفایه معموالً اوایینی یوشته موی شووو روه ابتودا و

ایتهای قن باز است و به وو طرف اجازه واوه می شوو تا استنباط های خووشان را از قن اایون واشته باشند ،مایند اایون رار.
 -وبیر م ترم شورای گفتگو ور اوامه افزووید :ور ابتدای گزارش ذرر شد ره اگر ارار بر اجورا باشود ییواز بوه اووایین مشوخ

وارو

چنایکه ور قمریکا حداال  20اایون برای قن تدوین شده است .وتی یشنهاو می شوو فعالً ایگاهی راه ایدازی و یام طرف ییز بوروه
یشوو؛ مثالً اطالع بدهند ره ور وستگاهی چنین تخلفی صورت می گیرو و وستگاه یظارتی وروو رند .باید همگی وسوت ور وسوت
هم بدهیم تا این مهم ایجام شوو.

جناب آقای دکتر ریاحی:
 عضو م ترم هیأت رئیسه اتا بازرگایی تهران ورخصوص توتید ارارواوی یا توتید بدون رارخایه و طرح موضووع صودور روارتبازرگایی نج ساته صنعتی برای بنگاه های حوزه سالمت ره مباورت به ایعقاو ارارواوهای توتید بودون رارخایوه بوا شوررت هوای
توتیدی وارای ظرفیت خاتی رروه اید ،توضی اتی را بشرح زیر بیان یمووید( :گزارش یوست)
 توتید بدون رارخایه ،تدوین و بکارگیری سیستمی است ره با قن بتوان یسبت بوه توتیود م صووالت متنووع جهوت تکمیول سوبدم صوالت با استفاوه از ظرفیت های باتقوه سایر واحدهای توتیدی ،بدون ایجاو رارخایه اادام یموو.
 توتیدات بدون رارخایه با هدف استفاوه از ظرفیت های خاتی سایر توتیدرنندگان و با حداال سرمایه گذاری و صرف هزینوه هوایثابت و سربار جایبی منطقی ره بتوان م صول مورو یظر را توتید ررو ،شکل گرفته است .ره ور این زمینه برخی واحودهای حووزه
سالمت ور رشور به طرف قن رفته اید و وزارت بهداشت  8-9ساتی است ره توتید ارارواوی را به رسمیت می شناسد.
 عضو م ترم رمیسیون سالمت اتا بازرگایی تهران با اشاره به برخی از مزایا و منافع توتید ارارواوی گفتنود :از افوزایش ورقمود وافزایش سوو واحدهای توتیدی از طریق افزایش بهره برواری از ظرفیت بالاستفاوه و به تبع قن بهبووو توجیوه وذیری طورح هوای
توتیدی می توان یام برو .ور این روش ،راهش ایمت تمام شده ،افزایش ادرت راابت ذیری بنگواه هوا و افوزایش فرصوت هوای
صاوراتی را شاهد خواهیم بوو.
 عضو م ترم هیأت رئیسه اتا بازرگایی تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بیان واشتند" :اگر توتید ملی را همه تعقیبرنند ،بسیاری از مشکالت ااتصاوی و اجتماعی حل خواهدشد" .تذا بر این اساس برخوی واحودهای توتیودی حووزه سوالمت ور
رشور به سراغ توتید بدون ایجاو رارخایه رفته اید وتی به وتیل عدم صدور رارت بازرگایی نج ساته صنعتی برای این بنگاههوا روه
ییاز به واروات مواو اوتیه توتیدی وارید ،با مشکالت و موایع جدی ور رسب و رار خوو مواجه شده اید.
 -ورتر ریاحی ور اوامه سخنان خوو گفتند :علیرغم اینکه ور ماوه  89وستوراتعمل  800ماوه ای سرمایه گذاری وزیر صنعت ،معدن و

تجارت ره به تازگی به سازمان های صنعت ،معدن و تجارت استان ها ابالغ شده و به این موضوع اشاره شده؛ تارنون ور بسویاری
از حوزه ها هیچگویه وستوراتعمل اجرایی برای ی وه صدور مجوز تعریف یشده است .براساس ماوه  ،89توتید بودون رارخایوه بوا
رعایت ضوابط و وریافت شناسه ،رسب و رار رسمیت می یابد وتی متأسوفایه توتیدرننودگان اورارواوی بوا عودم حمایوت بخوش
حارمیتی ما یند وزارت امور ااتصاوی و وارائی ،وزارت صومت و سوازمان توأمین اجتمواعی و فقودان زیرسواخت اوایویی و عودم
برخورواری از حقوای رافی و مؤثر از یک سو و فقدان اعتماو و باور رامل بخشی از مدیران وستگاههای ذی مدخل از سوی ویگر
روبرو هستند ره موجبات رندی ور توسعه و شکوفایی این بخش را فراهم قوروه است.
 وی با اشاره به یکی از شررتهای بزرگ توتیدرننده غذایی ور وییا افزووید :شررت یستله بزرگترین توتیدرننده غذایی ور وییاسوت وتنها شررت خارجی ور ایران است ره  8واحد توتیدی و  9100ییروی ایسایی مشغول به روار وارو روه مبواورت بوه توتیود بودون
رارخ ایه با استفاوه از ظرفیت خاتی از سایر رارخایجات خوو یمووه است با هدف اینکه و

رسویدن بوه اهوداف خووو رارخایوه

مستقلی برای م صوالت جدید احداث یماید ،اخیراً ورخواست وریافت رارت بازرگایی توتیدی واشته وتی یظر به اینکوه شوررت
یاوشده روایه بهره برواری و توتید یدارو و توتید خوو را ور شررت ویگر خوو ایجام می وهد با صدور رارت توتیود بورای ایشوان
موافقت یشده است.
 ورتر ریاحی ورخصوص اهمیت رارت بازرگایی نج ساته توتیدی فرمووید :شررتی ره مباورت به توتید ارارواوی می رند ،به عنوانواریده امتیاز باید خووش مواو اوتیه و تجهیزات ویژه مورو ییاز را تهیه رند و ور اختیار توتیدرننده ارار بدهد .حال قیکه واتوی بوه
عنوان توتیدرننده اادام یکند یه تنها ور گمرک باید ارزش افزووه رواخت رند؛ امکان استفاوه از خط سبز رارخایجات را ییز یودارو
ضمن اینکه مدت زمان اعتبار رارت های بازرگایی توتیدرنندگان ارارواوی فقط یکسال است ره با توجه به زمان بر بووون فرقینود
تمدید رارت و ییاز به اخذ مفاصا حسابهای وارائی و ارزش افزووه ،زمان اعتبار یکسواته یاروافی اسوت و موی توایود باعوث بوروز
مشکالتی ور ترخی

مواو اوتیه و اخالل ور روید توتید شوو .تذا ورخواست می شوو با تغییر رُد رارت بازرگایی از بازرگوایی بوه

توتیدیبرای توتیدرنندگان ارارواوی حوزه صنعت سالمت رشور ره وارای روایه ساخت از سازمان غذا و وارو هستند و طبق اوایین
توتیدرننده به حسا

می قیند موافقت شوو.

جناب آقای مهندس صادقی:
 -رئی

م ترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ضمن تأیید سخنان ورتر ریاحی عضو م ترم هیأت رئیسه اتا بازرگایی

تهران بیان واشتند :براساس ضوابط و مقرات ،ورصورتیکه توتیدرنندگان ارارواوی وارای مجوز توتید از وزارت بهداشوت و روایوه

بهره برواری باشند ،می توایند برای وریافت رارت بازرگایی نج سال صنعتی ااودام رننود .علیورغم یشونهاوی روه ور سوال 8930
سازمان صمت استان تهران به وزارتخایه متبوع خوو مبنی بر توتید بدون رارخایه ارائه یمووه وتی هنوز وستوراتعمل قن صاور یشده
است .تذا یشنهاو می شوو ضمن مصو

ررون این موضوع ور جلسه شورا یامه ای به عنوان وزیر م ترم صنعت ،معدن و تجارت

ارسال گروو .این وستوراتعمل بدست وزیر م ترم اابل ایجام است و ییاز به مجوز هیأت وزیران یدارو.

جناب آقای علم بیگی:
 -رئی

م ترم هیأت مدیره ایجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و قرایشی ورخصوص توزیع یاعاوالیه مواو اوتیه رارخایه های قرایشی و

بهداشتی و راستی قزمایی از تبلیغات اغوارننده ور رسایه های ملی سخنایی را بشرح زیر بیان یمووید:
 یکی از مشکالت صنایع شوینده و بهداشتی و قرایشی ،موازی راری وو وستگاه یظارتی و رنترل رننده این حوزه یعنی سازمان غذاو وارو و سازمان استایدارو می باشد.
 توزیع یاعاوالیه مواو اوتیه تروشیمی از ویگر مشکالت واحدهای توتیدی این بخش است روه ایتظوار واریوم بوا همکواری ایجمونتوتیدرننده های وااعی شناسایی شده تا از سهمیه برخوروار گروید.
 تبلیغات اغوارننده برخی م صوالت قرایشی و بهداشتی ور صدا و سیما موجب قسیب به سالمت عموم جامعه شده مایند ررم هایحلزون و شامپوهای رفع سفیدی مو ،شایسته است ابل از خش اینگویه تبلیغات ،با توجه به اِشرافی ره ایجمن وارو ،از همکاری و
مشورت با ایجمن بهره بجوید.

جناب آقای دکتر کیانی:
 عضو م ترم ایجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و قرایشی ره عضویت هیأت یمایندگان ور اتا ایران ییز بعهده وارید قماری را بشرحزیر ارائه یمووید:
 سهم بازار این صنف  89هزار میلیارو تومان به ایمت مصرف رننده ور سال جاری است .یزویک به یک ورصد  GDPرول رشوورمی باشد .حدوو  %36فعاتین این صنعت بخش خصوصی هستند و ظرفیت توتید رشور  2/6برابر میزان ییاز رشور است و بویش از
 %37از ااالم ،اابل توتید ور رشور است.
 مهمترین تقاضای فعاتین این بخش از صنعت ابتدا ،راه ایدازی سامایه  TTACور تمامی ابعاو روه شوامل ایبوارش ،توتیود و خوشمی باشد .و ویگر جاری ررون رد  IRCجایگزین  HSرد و ور ایان از وزارت م ترم بهداشت و و زارت م ترم صنعت ،معودن
و تجارت تقاضا می شوو از یظرات رارشناسی ایجمن ذیربط ور تصمیمات متخذه استفاوه یمایند.

جناب آقای مهندس صادقی:
 -رئی

م ترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با توجه به ورخواست ایجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و قرایشوی بیوان

واشتند :به ورخواست ایجمن های توتیدی رشور ور یک مرحله واروات یزویک به  8990الم راال و ور مرحله بعدی ییز  813الوم
راال ممنوع اعالم شد و ور صورتیکه تقاضایی از سوی ایجمن های توتیدی مبنی بر حمایت از توتید به وست ما برسد ،طی رمتر از
یک ماه از واروات راالهای مشابه جلوگیری بعمل می قید.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا بازرگایی تهران ورخصوص اعوالم ممنوعیوت واروات برخوی از ااوالم رواال ،بیوان واشوتند :رویوه ممنوعیوت و

م دوویت ور واروات و صاورات راال ره هر از گاهی از سوی ووتت اعمال می شوو خالف بَیِن اوایون اسوت و بور اسواس یو
صریح اایون ،اعمال هرگویه مویوعیت ور واروات و صاورات خارج از ضوابط و ابزارهای تعرفه ای ،غیراایویی اسوت .توذا ووتوت
تنها با استفاوه از ابزار تعرفه ای ره قن ییز باید متعاول باشد ،برای حمایت از توتید استفاوه رند و سیاست ممنوعیوت و م ودوویت
ور واروات و صاورات راالها تخلف است.

جناب آقای حمید نوروزی:
 مدیر م ترم ارارواوهای اواره رل بازرگایی صدا و سیما ور حوزه تبلیغات ورخصوص موارو مطروحه ور جلسه شورا بیان واشتند:وربخش فساو ،صدا و سیما حدوو یکسال یش بریامه ای را ور زمینه فساو توتید یموو ره حدوو یک ماه یش از تموام شوبکه هوا
خش شد و همچنین اخیراً ور هفته گذشته از شبکه  6ییز خش مجدو گروید.
 ایشان ور اوامه افزووید :صدا و سیما شفافیت و ایعکاس وااعیت را وظیفه ذاتی خوو می وایود و ور ایون راسوتا شوورای م توواییسازمان ابل از عقد ارارواو یسبت به اخذ مدارک از جمله :روزیامه رسمی ،ثبت یام تجاری ،اساس یاموه و تموام مودارک توتیودی،
استایدار اجباری ،مجوزهای بهداشتی و تمام اوعاهایی ره ور یک تیزر می رنند اعم از برترین یوا بهتورین را موی یمایود و و

از

بررسی ور شورای بازرگایی ره متشکل از  20یفر اساتید خبره ور همه زمینه ها می باشد ،اجازه خش تیزرهای تبلیغاتی به اینگویه
توتیدات واوه می شوو .ور مورو ارعه رشی ها ییز یک برابر و یویم مبلوق ارعوه رشوی چوک و رضوایت م ضوری از اوعوا رننوده
ارعه رشی اخذ می شوو ضمن اینکه یاظران اواره رل بازرگایی بر ارعه رشی یظارت وارید.
 مدیر م ترم ارارواوهای اواره رل صدا و سیما ورخصوص خش تیزر ررم حلزون و شامپوی رفع سفیدی مو گفتند :مدارک مربوطبه مجوزهای رسمی توتیدی و بهداشتی این م صوالت را به اوه اضائیه ارائه واویوم ،ضومن اینکوه ورخصووص شوامپوهای رفوع

سفیدی مو ییز مجوزهای این م صوالت ره تیزرهای قن از شبکه های تلویزیویی واخلی خش می شوو ،از سوی وزارت بهداشت
صاور شده است.
 ورخصوص ب ث استفاوه از ظرفیت خاتی توتیدرنندگان ،ور رسایه ملی ور بخش بازرگایی همه توتیدرنندگان واخلی ره از ظرفیتخاتی همدیگر بخواهند استفاوه رنند ما ییز به عنوان بخش توتیدی از قیها استفاوه می رنیم.
 ایشان با اشاره به طرح خش رایگان تبلیغات توتیدات واخلی ور رسایه ملی مطاتبی را تشریح رروید :از سال  8936یرو فرمایشاتمقام معظم رهبری ،رسایه ملی جهت حمایت از راالی ایرایی اادام به اجرای طرح خش رایگوان تیلیغوات تلویزیوویی و راویوویی
راالهای ساخت واخل یموو و براساس این طرح ،تیزر توتیدی هر واحد توتیدی ره حداال  80رسنل و ییروی رار واشته باشود را
از بررسی و تصویب به صورت رایگان خش خواهدشد.
 ایشان ور اوامه توضی ات خوو ور اجرای این طرح افزووید :طی سال  36و  37ور حدوو  1میلیون ثاییه قگهی رایگان برای حمایتاز توتیدات واخلی ور شبکه های تلویزیویی و راویویی واخلی خش شده ره  %79خش های ایجام شده ور شبکه های توا

مثول

شبکه یسیم و شبکه  9بووه و ازاین  %79حدوو  %13ور یک ساعت خش ایجام شده است .طرح حمایتی روه بورای سوال  31از
سوی سازمان صدا و سیما وریظر گرفته شده است بدین ترتیب می باشد :هر واحد توتیدی واخول رشوور روه حقوو و مزایوا بوه
رسنل خوو رواخت می رند و تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی را ور وست واشته باشد ،از خش رایگان قگهی و تیزرهای تبلیغاتی
تا سقف  20میلیارو تومان و بصورت رامالً رایگان برخوروار خواهدشد .براساس این طرح ورصورتیکه واحودها و رارخایوه هوای
توتیدی از افزایش حقو و مزایا ور سال جاری یسبت به سال ابل برخوروار باشند ،خش تیزر و قگهی م صوالت قیان تا سوقف
 90میلیارو تومان افزایش خواهد یافت.
 قاای یوروزی ور خصوص اطالع رسایی این طرح فرمووید :هرشب ور رسایه ملی و ور ارثر شبکه های صدا و سیما اطالع رساییمی شوو؛ ضمن اینکه اطالعات توتیدرنندگان راال و خدمات رشور از وزارت صمت اخذ و از طریق ایمیل اطالع رسایی ایجام شده
است و از طریق سایت ییز به توتیدرنندگان گفته شده تا از این فرصت استفاوه یمایند.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

م ترم اتا تهران و وبیر شورای گفتگوی استان تأرید یمووید هرچ سریعتر و وسویع تور ایون طورح از طریوق سوایت اتوا

بازرگایی تهران اطالع رسایی شوو.

مصوبات شصتمین و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:

ردیف

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ملی

استانی

هماهنگ کننده

کمیسیون های حمایت قضائی و مبارزه
با فساد و تسهیل تجارت و توسعه

اتا بازرگایی ،صنایع ،معاون و رشاورزی تهوران خواسوتار تواوف
1

فوری و بررسی و اصالح الی ه جدید تجارت با یظر مستقیم بخش
خصوصی و اتا بازرگایی و تصویب قن ور مجل

*

*

هستند

صادرات و صنعت و معدن اتاق
بازرگانی تهران
معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی
تهران

تشکیل رمیسیون های اضائی جهت تدوین چهارچو
2

قوه محترم قضائیه

های اایویی

بمنظور ایجاو ابزار سوت زیوی و گزارشوگری فسواو جهوت سواتم
سازی فضای رسب و رار و ارتباطات شایسته تر با اووه اضوائیه و

کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با
*

*

معاونت کسب و کار اتاق تهران

اوای ویگر

3

فساد اتاق بازرگانی تهران

بهره گیری از ستاو یگیوری سیاسوتهای ااتصواو مقواومتی از طریوق

کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با

حضور یمایندگان اتا بازرگایی بمنظور جلوگیری از شوکل گیوری

فساد اتاق بازرگانی تهران

فساو و جرم های ااتصاوی بدتیل خطاهای اایون یویسوی و صودور

*

*

جناب آقای تمجیدی دبیر ستاد پیگیری
سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان تهران

وستوراتعمل ها و بخشنامه ها بدون وریظرگرفتن رارشناسی فعواتین
ااتصاوی

کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با
فساد اتاق بازرگانی تهران

راه ایوودازی ایگوواهی جهووت اطووالع رسووایی و یگیووری از سوووی
4

وستگاههای یظارتی به ترتیبی ره حفظ امنیت اطالع رسان رعایوت
گروو

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی
*

*

تهران
روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

مقرر گروید یامه ای ت ت عنووان وزیور م تورم صونعت ،معودن و
5

تجارت برای اجازه صدور رارت بازرگایی نج ساته توتیودی بورای
توتیدرنندگان بدون رارخایه با امضاء ریاست م ترم اتا بازرگوایی

جناب آقای صادقی ریاست سازمان
*

*

مقرر گروید وزارت م ترم بهداشت و صمت از یظرات رارشناسوی
ایجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و قرایشی ورخصووص راه ایودازی

*

*

ممنوعیت راالها با توجه به ی

صریح مواو  22و  29اایون بریاموه

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

*

تهران

ششم توسعه فقط از ابزار تعرفه ای استفاوه یماید
قاای یوروزی مودیر م تورم ارارواوهوای

جناب آقای نوروزی مدیر قراردادهای

اواره رل بازرگایی صدا و سویما ورخصووص تبلیغوات یاورسوت و

اداره بازرگانی صدا و سیما

اغواگر و تبیین روش های علمی و عملی توسط صدا و سیما و رفع
8

شبهه و همچنین ورخصوص فرصت های ایجاو شده برای حمایت

روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

*

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی

از توتیدات واخلی ،مقررشد بسته امکایات مذرور از ایشان وریافت

تهران

و بطور گستروه و وسیع از طریق سایت اتا بازرگایی تهران اطالع

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

رسایی شوو

9

بنوودهای  8و  3وسووتور جلسووه بووه جلسووه شصووت و ووم شووورای
گفتگوی استان منتقل شد.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خانه صنعت و معدن

مقرر گروید وزارت م ترم صنعت ،معودن و تجوارت ورخصووص

با توضی ات رامل جنا

اتاق بازرگانی تهران

وزارت بهداشت

سامایه  TTACو رد IRCاستفاوه یمایند

7

صمت استان
کمیسیون اقتصاد سالمت

تهران تهیه گروو

6

هماهنگ کننده

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

