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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای مهندس خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران بعنوان دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به همزمانی تشکیل جلسه شورای تأمین باجلسه شورای گفتگو و لزوم حضور استاندار محترم در جلسه مذکور ،دستور آغاز جلسه را با حضور معاون محترم هماهنگی
امور اقتصادی استانداری تهران صادرفرمودند .ایشان بااشاره به این نکته که برگزاری جلسات شورا به دلیل رعایت
پروتکلهای بهداشتی در ماههای گذشته به تاخیر افتاده؛ ابراز امیدواری کردند که با فروکش کردن اپیدمی ،جلسات بهطور
منظم و به موقع برگزار شود.
مشروح مذاکرات جلسه:

بند  4دستور جلسه با موضوع :طرح نامه شماره  1399/06/18 -2232اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم
ایران و نامه شماره ال 99/05/29 -1399/137 /انجمن صنایع چرم ایران درخصوص درخواست حذف جریمه  %1آلودگی از
فروش شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر بدلیل تکلیف ماالیطاق دولت به این شرکتها؛ ارجاعی از سوی خانه صنعت
و معدن استان تهران
جناب آقای دکتر عیدیان:
-

قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران درخصوص بند  4دستور جلسه گزارشی را به شرح زیر بیان نمودند:
موضوع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر حداقل  3بار در شورای گفتگوی استان و چندین مرتبه در جلسات استانداری
طرح موضوع شده ولی تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده است .و این درحالی است که تولیدکنندگان یک درصد جریمه
آالیندگی میپردازند اما جایی برای دفع پسماندهای خود ندارند.

 شهرداری تهران در سال  1386با همکاری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای انتقال پسماندهای دپو شده در آرادکوه به زمین های هوشنگ آباد و عزیز آباد مورد توافق قرار گرفت .این محل به دلیل وجود کلیه استانداردهای محیط زیستی
و بویژه مکانی آن در نظر گرفته و همچنین قرارشد از سال  1388با ایجاد زیرساخت های الزم در این منطقه پسماندهای
تهران و سایر شهرهای نزدیک نیز در این مکان بازیافت و پسماندهای بی ارزش دفن شوند .ولی با گذشت  13 -12سال
هنوز دفن پسماندها در آراد کوه و در جوار شهر کهریزک و باقرآباد ادامه دارد.
 در مصوبات جلسات گذشته شورای گفتگوی استان؛ دو سایت هوشنگ آباد و عزیزآباد نیز برای جابجائی پسماندهایشهرک صنعتی چرمشهر انتخاب و مقرر شد کارهای مربوط به انتقال پسماندهای این شهرک صورت پذیرد .اما این اقدام
تاکنون صورت نپذیرفته بنابراین صاحبان علّه باید جریمه شوند نه شرکت های مستقر در شهرک صنعتی که جابجایی
پسماند یک تکلیف ماالیطاق برای آنهاست.
 لذا باید تولیدکنندگان از پرداخت عوارض  %1آالیندگی معاف شوند ضمن اینکه تاکنون بیش از  1000میلیارد ریال عوارضپرداخت کرده اند که از این محل می توانستند هزینه های راه اندازی محل و جابجایی را تأمین نمایند.

جناب آقای محمّد الهوتی:
 عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و همچنین بعنوان یکی از تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر،با اشاره به اینکه از  25سال قبل صاحبان صنایع به اجبار به شهرک صنعتی چرمشهر منتقل شده اند و همواره این مسئله
چالش برانگیز بوده است بیان داشتند:
 از اواخر سال  1396در زمان استاندار وقت جناب آقای مهندس مقیمی این مسئله در جلسات متعدد شورای گفتگوی استانتهران مطرح شده و همچنین حداقل دو بار در شهرک چرمشهر حضور یافته و جلساتی را نیز به مدت  5-4ساعت در
فرمانداری ورامین پیرامون موضوع انتقال و دفع پسماندهای دپو شده در این شهرک برگزار کردند؛ امّا این مسئله همچنان
پابرجاست .در آن تاریخ حدود  300هزار متر مکعب پسماند آلوده و سرطان زا در محوطه شهرک وجود داشت که روزانه
 100متر مکعب به این پسماندها اضافه شده و امروز حدود  400هزار متر مکعب پسماند کماکان در محیط وجود دارد که
هم سالمت کارگران و هم سالمت صاحبان صنایع را در معرض خطر قرارداده است.

 ایشان در ادامه سخنان خود افزودند :چرمشهر یکی از ضعیفترین شهرک های صنعتی از نظر زیرساخت است که علیرغمسرمایه گذاری هنگفتنی که توسط بخش خصوصی صورت گرفته؛ متأسفانه زیرساخت های مناسب با آن تابه امروز فراهم
نشده و جریمه یک درصد از فروش شرکت ها نیز به ناحق گرفته می شود .چرا که حاکمیت و دولت با وجود عدم ایجاد
زیرساخت مناسب برای دفع پسماند این عوارض را از صاحبان صنایع مستقر در این شهرک دریافت می کند.
 عضو محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم و ساالمبور ایران در ادامه با اشاره به قدمت این شهرک گفتند :بیشاز  23سال از احداث این شهرک می گذرد و اکنون به دلیل فرسودگی زیرساخت ها و هدر رفت آب؛ باید کالً لوله کشی
های آب بازسازی شود زیرا پرت آب باعث افزایش هزینه های تولید در این بخش شده و همه این موضوعات منجرشده
به اینکه متأسفانه این شهرک نتواند از لحاظ تولید خروجی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشد و این در حالی است که
بیش از  90درصد واحدهای تولیدی در این شهرک واحدهای تولیدی چرم سبک هستند که بالغ بر  80درصد تولید آنها
صادرات محور است ولی به بهانه ارزش افزوده پایین و خام فروشی ،عوارض صادراتی بر این صنعت وضع شده و در طی
 10سال بالغ بر  150میلیارد تومان عوارض تا به امروز توسط این صنعتگران به دولت پرداخت شده است ولی دریغ از یک
ریال از این عوارض که به این صنعت برگشت داده باشند درحالیکه باید این مبلغ در اختیار شرکت خدماتی که توسط
بخش خصوصی اداره می شود قرار بگیرد .یعنی برخالف ماده  37قانون رفع موانع تولیدکه براساس آن باید این منابع در
حمایت از همین صنعت استفاده می شده ولی در هزینه های جاری دولت در بودجه های سنواتی هزینه شده است.
 جناب آقای الهوتی بعنوان عضو پارلمان بخش خصوصی و همچنین یکی از اعضاء شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران خواستار خروجی این جلسات شدند و در این رابطه بیان داشتند :در نشست های متعدد دولت با
بخش خصوصی از سال  96تا به امروز این موضوع بیش از  10جلسه در اتاق ،استانداری و فرمانداری برای رفع مشکالت
واحدهای تولیدی مستقر در چرمشهر برگزارشده ولی خروجی مورد انتظار را بهمراه نداشته و کماکان تولیدکننده مبلغ
جرائم را پرداخت و یا به حساب بدهکاری وی منظور شده است .و این درحالی است که پیش از این عنوان شده بود که
منطقه هوشنگ آباد به عنوان سایت دفن پسماندهای چرمشهر در نظر گرفته شده است که شنیده ها حاکی از آن است که
این امر مسکوت مانده است.

 جناب آقای الهوتی در پایان سخنان خود اظهار داشتند :ما بعنوان نمایندگان بخش خصوصی و صنایع از ریاست محترماتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی و همچنین از استاندار محترم تهران و تمام مسئولین ذیربط تقاضا داریم
برای جلوگیری از اضمحالل این صنعت قدیمی و ارز آور که در زمانی که صادرات این کشور کمتر از یک میلیارد
دالر بوده وحداقل  30درصد ارز صادراتی را به این کشور برگردانده است ،توجه ویژه ای معطوف و از سرمایه های آنان
صیانت شود.

جناب آقای مهندس صابر پرنیان:
 مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با اشاره به اینکه شهرک چرمشهر از نظر تأمین آب و برق باکمبودی مواجه نیست ،بیان داشتند:
 این زیرساختها در این شهرک در طی سالیان فرسوده شده و قانونگذار ما را مکلف کرده است که تنها یکبار در شهرکصنعتی هزینه کنیم .البته این  1در صد ارزش افزوده به منظور بهسازی و نوسازی شهرک از سوی مجلس مصوب شده که
تاکنون اجرا نشده است.
 ایشان در ادامه سخنان خود با اشاره به پرداخت یک درصد از فروش تولید کنندگان مستقر در شهرک صنعتی چرمشهربرای دفع پسماند گفتند :طی مدت مدیریت اینجانب بارها از سوی مسئولین ذیربط برای مشخص کردن محل دفن پسماند
قول داده شده ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته ،لذا این عدم هماهنگی و عدم انجام تکالیف قانونی توسط دستگاههای
دولتی ،ضمن اینکه واحدهای صنعتی را دچار لطمه خواهد کرد ،یک درصد از فروش خود را نیز برای دفع پسماند و بعنوان
واحد متخلف پرداخت می کنند.

جناب آقای جهانگیر مجیدی:
 دبیر محترم انجمن چرم صنایع چرم ایران با قرائت موادی از قانون مدیریت پسماندها اظهار داشتند: قانون مدیریت پسماندها در تاریخ  1383/02/20مصوب شد و در تاریخ  1389/03/09توسط شورای نگهبان تصویب وتأیید گردید.

 در ماده یک این قانون آمده است :کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتیکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ،مقررات
و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت کنند.
 در ماده  7این قانون آمده است :مدیریت اجرائی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بهعهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد.
مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود .در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به
عهده شهرداری ها ،دهیاری ها و بخشداری ها خواهدبود.
 در ماده  8این قانون آمده است :مدیریت اجرائی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسالمی برحسب نوع پسماند تعیین می شود؛ دریافت نموده و
فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.
 در ماده  12این قانون آمده است :محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگیسازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهدشد.
 تبصره یک ماده  :12شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع ،مناطق مناسبی را برایدفع پسماندها درنظر بگیرد.
 تبصره  2ماده  : 12وزارت کشور موظف است اعتبارات ،تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجاد و بهره برداری ازمحل های دفع پسماندها راساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
 در ماده  23این قانون آمده است :نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان محیط زیست می باشد. همچنین در آیین نامه اجرائی مدیریت پسماند که در  1384/05/05توسط هیأت محترم وزیران تصویب شده است ،در ماده 7این آیین نامه اجرایی آمده است :محل های دفع تعیین شده پسماندها درصورت لزوم ،با اجرای مفاد قانون نحوه خرید
و تملک در اختیار مدیریت های اجرایی پسماندها قرارگرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد.

 و همچنین در ماده  22این آیین نامه اجرائی آمده است :سازمان محیط زیست باید با رعایت ماده ( )11قانون " ماده 11قانون مدیریت پسماند :سازمان محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
(در مورد پسماندهای پزشکی) ،صنایع و معادن ،نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی) ،جهاد کشاورزی (در
مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت
محیط زیست به تصویب برسانذ .وزارتخانه های مذکور مسئوولنظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند" ،
براساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی ،محل های مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه های کشور و
صنایع و معادن پیشنهاد نماید.
 دبیر محترم انجمن صنایع چرم ایران در ادامه افزودند :همانطوریکه مالحظه می فرمایید؛ متأسفانه یک قانون با  23ماده ویک آیین نامه اجرایی هیچکدام از طرف نهادهای دولتی در مورد شهرک صنعتی چرمشهر اجرا نشده وتولیدکنندگان در این
شهرک صنعتی باید همچنان یک درصد از فروش خود را بعنوان جریمه آالیندگی پرداخت کنند که در واقع دولت مسئول
آن است.

جناب آقای سعید شادکام:
 رئیس محترم هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرم شهر و رامین با ا شاره به همجواری شهرک چرم شهر باشهرک ساالریه بیان داشتند:
 شهرک ساالریه  500هکتار و شهرک چرمشهر  200هکتار و مجموع این  2شهرک  700هکتار زمین صنعتی قابل واگذاریرا شامل می شود .مشکالتی که در شبکه آب و انتقال پساب به سمت تصفیه خانه مرکزی وجود دارد حاکی از یک فاجعه
زیست محیطی است و این در حالی است که  30درصد یعنی  150هکتار زمین در این  2شهرک هنوز واگذار نشده و به
پروانه تولید و بهره برداری نرسیده است .ضمن اینکه سایت هوشنگ آباد نیز به دلیل بعد مسافت با چرمشهر و رعایت
ضوابط انتقال محل مناسبی برای انتقال پسماندها نیست و پیمودن مسیر  75کیلومتری برای امحاء زباله ها در هوشنگ آباد،
کل مسیر و منطقه را آلوده می کند .به نظر می رسد تعیین محلی در نزدیکی چرمشهر و استقرار تأسیسات بازیافت در آن
می تواند راهکار مناسبتری باشد.

سرکار خانم دکتر اکبر پور:
 رئیس محترم اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست تنها وظیفه مشخص کردن صنایعآالینده را برعهده دارد و دفع پسماند براساس قانون بر عهده تولیدکننده است ،بیان داشتند:
 سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظیفه ،ساالنه فهرست صنایع آالینده را تهیه و به سازمان امور مالیاتی اعالممی کند.
 برای پسماندهای عادی مدیران اجرائی شهری مکان یابی می کنند ولی با توجه به حساسیتی که درمورد پسماندهای صنعتیو ویژه وجود دارد ،ماده  22آیین نامه ،تکلیف را بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته که مکان یابی را انجام بدهد .لذا
بهمین منظور در سال  1386سازمان محیط زیست برای  30استان کشور از جمله استان تهران مکان یابی انجام داد و به
وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت کشور معرفی نمود .بنابراین سازمان محیط زیست در سال  1386وظیفه خود را انجام
و هوشنگ آباد و عزیز آباد را برای دفن پسماندهای صنعتی و ویژه تثبت کرد که این موضوع چندین نوبت در وزارت
کشور مطرح شده است .ولی از آنجا که در استان تهران زمین دارای ارزش باالیی است کسی حاضر نیست زمین را بعنوان
مرکز دفن در اختیار قرار بدهد .از سوی دیگر مقاومت های مردمی نیز وجود دارد ولی با این وجود موضوع مسکوت ماندن
هوشنگ آباد و عزیز آباد صحت ندارد.
 ایشان در ادامه افزودند :موضوع انتقال آلودگی در این بعد مسافت  75کیلومتری (البته حمل و نقل باید با اصول و ضوابطخاصی انجام شود که هزینه ها را افزایش می دهد) با توجه به حجم باالی دپو و اضافه شدن روزانه  100تن ،به صرفه و
صالح این است که مکانی داخل خود شهرک فراهم شود .البته یک شرکت خصوصی فعالً پای کار است تا یک پالسما در
شهرک دایر کند و طی صحبت با نمایندگان چرمشهر که پیشنهاد کیلویی  2هزار تومان را داده اند؛ این مبلغ برای این شرکت
صرفه اقتصادی ندارد .لذا پیشنهاد می شود واحدهای مستقر در شهرک چرمشهر کنسرسیومی بصورت تعاونی تشکیل بدهند
تا بتوانند با این شرکت بخش خصوصی همکاری کنند تا مشکل دفع پسماند حل شود .ضمن اینکه واحدهای تولیدی
مستقر در چرمشهر به محض عقد قرارداد و مستندسازی با این شرکت و یا کار انتقال پسماندها به هوشنگ آباد را
آغاز کنند ،سازمان محیط زیست نام آنها را از فهرست صنایع آالینده خارج کرده و دریافت جریمه یک درصد از

فروش متوقف خواهدشد .ضمن اینکه پیشنهاد دادیم که هریک از این واحدهای صنعتی منتظر سایت استان تهران
نباشند و از سایت استانهای همجوار استفاده کنند و قرارداد و مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهند تا اسم آنها
از لیست خارج شود.

جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی اقتصادی استانداری تهران با توجه به صحبت های مطرح شده در جلسه اظهار داشتند: طی تماس با فرماندار تهران؛ موضوع هوشنگ آباد از دستور کار خارج نشده و نهایتاً ظرف  4تا  5روز آینده ،قرارداداجرایی سایت هوشنگ آباد با پیمانکار مربوطه قطعی و تا قبل از دهه فجر عملیات اجرائی آن قطعاً عملیاتی خواهدشد.
ضمن اینکه واحدهای تولیدی جهت تعیین تکلیف وضعیت جریمه یک درصد که معوق شده و بعنوان بدهی این واحدها
منظور شده است را می توانند طریق قانون و وکیل پیگیری حقوقی و مطالبه گری نمایند.

جناب آقای مهندس سید محمدرضا مرتضوی:
 رئیس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در رابطه با بدهی این واحدها بیان داشتند :مسأله بدهی واحدهای مستقردر شهرک صنعتی چرمشهر ا می توان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که نماینده وزارت اقتصاد و دارایی نیز حضور دارد
مطرح و با یک دفاع مستدل حل کرد.

جناب آقای مهندس صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران درخصوص آالیندگی واحدهای مستقر در شهرک صنعتیچرمشهر بیان داشتند:
 ابتدا باید دید آیا واحدهای مستقر در چرمشهر ماهیتاً آالینده و مشمول ماده  38هستند یا خیر؛ که در اینصورت چه پسماندداشته باشند و چه نداشته باشند باید  %1بدهی را پرداخت کنند .ولی در اینجا بحث اینست که اگر محلی برای دفع پسماند
از سوی سازمان مربوطه آماده شود و یا خودشان بنوعی پسماند را دفع کنند از لیست خارج می شوند .پس نتیجه می گیریم
این واحدها درون خودشان آالینده نیستند بلکه مکانی برای دفع پسماند ندارند تا آالیندگی خودشان را جمع آوری

کنند .محیط زیست می تواند با نظر مساعد و با تفسیر به نفع این تولید؛ این واحدها را از لیست آالینده ها خارج کند
تا سازمان امور مالیاتی نیز مطالبه ای از این واحدها نداشته باشد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به صحبت های معاون محترم هماهنگی اموراقتصادی استانداری تهران ،مقرر فرمودند:
 ضمن دریافت یک نسخه از قرارداد فیمابین پیمانکار و شرکت خدماتی چرمشهر که بنابه گفته جناب آقای دکترعسگری تا قبل از دهه فجر اجرائی خواهدشد ،طی نامه ای به سازمان محیط زیست؛ درخواست شود تا واحدهای
تولیدی مستقر در شهرک چرمشهر از لیست آالیندگان خارج شوند.

بند  5دستور جلسه با موضوع :طرح نامه شماره  1399/09/17 -99/155043ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران درخصوص مشکالت افزایش نرخ بهای گاز مصرفی صنوف ریخته گر استان تهران
جناب آقای دکتر عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران درخصوص مشکالت افزایش نرخ بهای گاز مصرفی صنوف ریخته گراستان تهران ،بیان داشتند:
 قیمت سوخت گاز مصرفی واحدهای فوالدی اعم از  SMEها و کارخانجات تولید فوالد با قیمت  2600ریال محاسبهمی شود که هم برخالف متن مصوبه هیأت محترم وزیران است و هم تغایر ماهیتی دارد .درحالیکه بنظر می رسد،
هدف دولت شرکت های بزرگ تولیدی فوالد بوده ولی متأسفانه شرکت های کوچک و متوسط نیز مشمول این افزایش
نرخ تعرفه شده اند.
 این مصوبه درحالی شامل صنایع کوچکی از جمله ریخته گری شده که نرخ تعرفه گاز صنایعی مانند :کاشی ،سرامیک،آلومینیوم و مس که انرژی بر هستند 100تومان است.

 این مسئله در ستاد تسهیل استان نیز مطرح و مقرر شد که با نظر وزارت صنعت و معدن ،واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط را از این نرخ تعرفه مصوب مستثنی کنند ولی وزارت صنعت ادعا کرد که در صورت تغییر نرخ تعرفه گاز صنایع
ریخته گری ،مورد بازخواست دیوان محلسبات قرار می گیرد .لذا مقرر شد موضوع در شورای گفتگوی استان مطرح و
درخواست شود مصوبه هیأت وزیران مورد اصالح قرارگرفته و قید "اختصاصاً شرکت های فوالدی" افزوده شود
و تا زمانی که نرخ ها اصالح نشده ،نرخ تعرفه گاز شرکت های کوچک و متوسط فعال در این حوزه براساس نرخ قبلی
محاسبه شود

جناب آقای مهندس رضا سعیدی:
 رئیس محترم اداره طرح ها و سرمایه گذاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به مصوبه افزایش نرختعرفه گاز مصرفی بخش فوالد توسط هیأت محترم وزیران ،بیان داشتند:
 در بند  3مصوبه سال  1390آمده است :به استناد ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال  1388از ابتدای مهر سال 1397نرخ گاز مصرفی بخش فوالد به ازای هر مترمکعب  260تومان می شود .براساس مصوبه هیأت وزیران ،معاون وزیر
وقت و مدیرعامل شرکت ملی گاز تفسیری ارائه و اعالم می کند که این مصوبه شامل زنجیره تولید فوالد می شود یعنی از
استخراج سنگ آهن تا تولید انواع محصوالت آهنی که قابلیت تبدیل به محصوالت فوالدی را دارند و براساس همین تفسیر
یک کد تعرفه جدید برای این صنایع تعریف می شود که کد  15و معرف نرخ  260تومانی است .درحالیکه پیش از این کد
 10بود و این صنایع بهای گاز خود را براساس نرخ  100تومان می پرداختند .اکنون کد  15عالوه بر شرکتهای بزرگ فوالدی
شامل زنجیره های پایین دستی فوالد نیز می شود.
 ایشان در ادامه سخنان خود افزودند :این کد  15شامل صنایع پایین دستی فوالد شده است .در قالب  304واحد صنعتی بااشتغال  8هزار نفر که اکثراً صنایع کوچک و متوسط بوده و همچنین  915واحد صنفی که غالباً ریخته گری ها با اشتغال
پایین می باشند که مصرف گاز زیادی ندارند چون فرآیند ذوب آنها در مقایسه با کوره های آجر پزی و کوره های بلور
حرارت پایین تری نیاز دارند

جناب آقای مهندس خوانساری:
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان در رابطه با زنجیره فوالد بیان داشتند: صنایع ریخته گری جزو زنجیره فوالد محسوب نمی شود ،چون این صنایع کوچک معموالً از ضایعات فلزات استفادهمی کنند .لذا باید تفسیر مصوبه هیأت وزیران را از طریق استعالم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفسار کرد.

جناب آقای دکتر عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل ،گفتند: موضوع اصالح نرخ تعرفه گاز واحدهای کوچک و متوسط در ستاد تسهیل مطرح شد؛ از آنجا که تشخیص کدهای آیسیکبرعهده سازمان صمت است ،برای تفکیک واحدهای ریخته گری از واحدهای فوالدی قرارشد سازمان صمت مرجع معرفی
و تشخیص باشد .لذا در ابتدا با توجه به بحث هایی که وزارت صنعت و معدن در ستاد تسهیل استان مطرح کرده نظر دیوان
محاسبات اخذ شود .اگر این نهاد با نظر ستاد تسهیل همراهی کرد مشکل حل می شود ولی اگر با تغییر نرخ تعرفه گاز این
صنایع کوچک و متوسط مخالف بود ،حل این مسأله از طریق نامه نگاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد پیگیری
قرار گیرد.

بند  6د ستور جل سه با مو ضوع :طرح نامه شماره  1399/10/01 - 99/1622139ریا ست محترم سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران درخصوص مشکالت اجرای ماده  8و بند الف و ج ماده  10آیین نامه دستورالعمل پرداخت تسهیالت به
واحدهای آسیب دیده موضوع تصمیمات جلسه یکصدو سی و دوم ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت
جناب آقای مهندس رضا سعیدی:
 رئیس محترم اداره طرح ها و سرمایه گذاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت ا ستان تهران درخ صوص م شکالت اجراید ستورالعمل پرداخت ت سهیالت به واحدهای آ سیب دیده از کرونا در سالهای  1398و  ،1399گزار شی ب شرح زیر بیان
نمودند:

 در سااال 1399یک سااری از واحدهای خدماتی از محل صااندوق توسااعه ملی تسااهیالت دریافت کردند ولی اقساااط اینتسااهیالت را به دلیل دسااتورالعمل های ابالغی محدودیت های کرونایی که مشاامول شااده اند ،نتوانسااته اقساااط خود را
پرداخت و بدهی ها معوق شده است .درصورتیکه بانک مرکزی در تاریخ  1398/12/15یک فرصت استمهال  3ماهه برای
آن دسته واحدها که از تسهیالت منابع داخلی و از منابع بانک مرکزی اخذ نموده بودند قائل شد .و قرارشد اقساط ماههای
ا سفند و فروردین و اردیبه شت را به شرطی که بدهی آنها جاری با شد ،بعنوان دوره تنفس ،پرداخت نکنند .ولی شرایط
پرداخت بدهی هایی که مربوط به صندوق تو سعه ملی ا ست و باید از سوی این صندوق شرایط و ضوابط پرداخت و
هرگونه ا ستمهال و دوره تنفس تعیین شود ،هنوز اعالم ن شده ا ست .لذا پی شنهاد می کنم مکاتباتی با صندوق تو سعه ملی
صورت گیرد و استمهال یک ساله و افزایش دوره بازپرداخت بدهی واحدهای آسیب دیده از کرونا درخواست شود.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 ریا ست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی ا ستان در رابطه با پی شنهاد ا صالحی د ستورالعمل پرداختت سهیالت به واحدهای آ سیب دیده از کرونا مقرر فرمودند تا طی ن ش ستی با ح ضور آقایان سعیدی ،میربلوک و عیدیان،
پیشنهاد اصالحی دستورالعمل را تنظیم و با ارسال نامه به وزارت کار ،بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی؛ مطرح نمایند.

مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  4دستور جلسه با موضوع :طرح نامه شماره  1399/06/18 -2232اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و
چرم ایران و نامه شماره ال 99/05/29 -1399/137 /انجمن صنایع چرم ایران درخصوص درخواست حذف جریمه %1
آلودگی از فروش شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر بدلیل تکلیف ماالیطاق دولت به این شرکتها؛ ارجاعی از سوی
خانه صنعت و معدن استان تهران
مقررشد ،نامه ای بعنوان جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم
1

ریاست جمهوری درخصوص عدم انتقال پسماندهای چرمشهر علیرغم
مصوبات شورای گفتگو و استانداری و عدم رعایت قانون مدیریت پسماند

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

تهیه و ارسال گردد.

مقررشد بطور همزمان نامه ای تحت عنوان ستاد ملی تسهیل و رفع موانع
2

تولید جهت طرح موضوع مشکل شهرک صنعتی چرمشهر تهیه و ارسال

*

گردد؛ تا در دستور جلسه این ستاد قرارگیرد.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

با توجه به قانون مدیریت پسماند وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط
زیست و وزارت جهاد کشاورزی؛ مکلف به تعیین محل های دفع پسماندها
3

براساس ضوابط زیست محیطی و تأمین اعتبارات ،تسهیالت و امکانات الزم
جهت بهره برداری از محل های دفع پسماند هستند ،لذا استانداری محترم
تهران موظف به اجرای این مهم است.

وزارت جهاد کشاورزی
*

سازمان حفاظت محیط زیست
استانداری

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

هماهنگ کننده

استانی

سازمان محترم محیط زیست اعالم داشت ،به محض امضاء قرارداد با
4

پیمانکار از سوی استانداری و ارسال یک نسخه از قرارداد به این سازمان،

استانداری

*

تولیدکنندگان شهرک صنعتی چرمشهر را از فهرست عوارض  %1آالیندگی

سازمان حفاظت محیط زیست

خارج نماید.
حسب نظر سازمان محترم صنعت ،معدن و تجارت؛ واحدهای مستقر در

5

شهرک صنعتی چرمشهر ماهیت ًا آالینده نیستند و مشمول ماده  38نمی باشند

وزارت امور اقتصادی و دارئی

و بدلیل عدم تأمین محل دفن پسماندها از سوی وزارت کشور و سازمانهای

سازمان حفاظت محیط زیست

*

ذیربط با مشکل رسوب پسماندها در شهرک مواجه شده اند .لذا این واحدها

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

باید از لیست آالینده ها خارج و پرداخت عوارض  %1آالیندگی از این
واحدها منتفی گردد.
جناب آقای دکتر عسگری معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری

استانداری

تهران قول دادند قرارداد اجرائی سایت هوشنگ آباد با پیمانکار مربوطه
6

قطعی و تا قبل از دهه فجر سالجاری عملیاتی خواهدشد و مقرر گردید،

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

طی نامه ای از سوی استانداری به سازمان محیط زیست خروج واحدهای
تولیدی مستقر در چرمشهر را از فهرست آالیندگان حذف نمایند.

بند  5دستور جلسه با موضوع :طرح نامه شماره  1399/09/17 -99/155043ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران درخصوص مشکالت افزایش نرخ بهای گاز مصرفی صنوف ریخته گر استان تهران

7

مقررشد طی نامه ای بعنوان معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیر مصوبه
هیأت وزیران درخصوص تعرفه  2600ریال نرخ گاز مصرفی استعالم شود.

*

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

ردیف

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

مقررشد طی نامه ای همزمان بعنوان معاون اول محترم ریاست جمهوری
8

درخواست اصالح مصوبه هیأت وزیران به شماره /118876ت  56012ه

*

*

مورخ  1397/9/11با قید "منحصراً شرکت های فوالدی" صورت پذیرد.

هماهنگ کننده

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

مقرر شد طی نامه ای از وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت درخواست
شود تا با تعیین کدهای آیسیک مشمولین مصوبه هیأت وزیران به شماره
9

/118876ت  56012ه مورخ  1397/9/11را به شرکت محترم ملی گاز

*

*

ایران اعالم دارند تا منحصراً تعرفه  2600ریال برای هر مترمکعب گاز

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

مصرفی برای شرکت های فوالدی اعمال گردد.

بند  6د ستور جل سه با مو ضوع :طرح نامه شماره  1399/10/01 - 99/1622139ریا ست محترم سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ا ستان تهران درخصوص م شکالت اجرای ماده  8و بند الف و ج ماده  10آیین نامه د ستورالعمل پرداخت ت سهیالت
به واحدهای آسیب دیده موضوع تصمیمات جلسه یکصدو سی و دوم ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت
مقررشد درخصوص تهیه پیشنهاد اصالحی دستورالعمل پرداخت تسهیالت
به واحدهای آسیب دیده از ویروس کرونا؛ طی نشستی با حضور جناب
10

آقای مهندس سعیدی از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران،
جناب آقای مهندس میربلوک از خانه صنعت و معدن استان تهران و
دبیرخانه شورای گفتگوی استان ،پیشنهاد اصالحی تنظیم و طی نامه ای به
وزارت محترم کار و بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ارسال گردد.

سازمان صنعت ،معدن و
*

تجارت استان
خانه صنعتی و معدن استان
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

