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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای مهندس خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی به برخی از شاخص های اقتصادی در سال  1399و چالش های اقتصادیو حوزه کسب و کار طی سال جاری اشاره کرده و بیان داشتند:
 سال  99یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی کشور در طول  40سال بود .شدت تحریم ها ،فروش نرفتن نفت و شیوعبیماری کووید  19به مشکالت قبلی که در اقتصاد وجود داشت ،دامن زد.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان با جمعبندی مختصری در سال  ،99اظهار داشتند :تولید ناخالص در سال  99باوجودرشد مثبت  % 0/8در پاییز ولی کماکان در نه ماهه سال رشد منفی داشته است همچنانکه در سال گذشته نیز منفی بود و
عمالً کیک اقتصادی کشور کوچک شده و با این روند رشد سالیان زیادی طول خواهدکشید تا به رونق سال  1396برگردیم.
 ریاست محترم اتاق تهران در ادامه سخنان خود به وضعیت تجارت خارجی کشور در سال  1399پرداخته و افزودند:براساس آمار گمرک ایران ،طی  11ماهه امسال ،ارزش صادرات غیرنفتی کشور  31میلیارد دالر و میزان واردات نیز به 34
میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،واردات حدود  15درصد و صادرات نزدیک به  18درصد کاهش
را نشان می دهد .ضمن اینکه با جهش یافتن قیمت ارز در سال  99انتظار داشتیم صادرات رونق پیدا کند که متاسفانه با

سیاست های غیرکارشناسی نه تنها با افزایش صادرات روبرو نشدیم بلکه قیمت مواد اولیه وارداتی نیز افزایش پیدا کرد و
منجر به افزایش هزینه های تولید نیز شد.
 رئیس محترم اتاق تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران بیان داشتند :طی  11ماهه سال  99به میزان 11میلیارد دالر ارز  4200تومانی مصرف شده با این توجیه که به طبقات محروم رسیدگی شود ولی طبق گزارشات مرکز
آمار ،شاهد افزایش تورم و شاخص های مواد غذایی بودیم .البته انتظارها براین بود که با توجه به توصیه های بسیاری که
از سوی بخش خصوصی ،اقتصاد دانان و کارشناسان امر انجام گرفت ،ارز  4200تومانی حذف و با اتخاذ سیاست های
اقتصادی درست ،یارانه نقدی بطور مستقیم به افراد پرداخت شود؛ که متأسفانه با تداوم سیاست ارزی دولت  ،مجلس نیز
برای سال  1400مجدداً ارز دو نرخی را تصویب کرد.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان با اشاره به ناکامی ها در بازار مالی و بورس طی سالجاری و نیز چالش هایی که در اینسال در اقتصاد ایران بوجود آمد ،اظهار داشتند :به دلیل تالطم زیادی که بورس تجربه کرد ،بسیاری از تازه واردان به این
بازار مالی که بخش عمده ای از آن را خانواده های جدید تشکیل می دادند ،دچار ضرر و زیان شدند و عمالً اطمینان و
اعتماد این بخش از جامعه به بورس که می توانست بازار خوبی برای تأمین سرمایه تولید باشد؛ خدشه دار شد.
 از دیگر چالش هایی که در سال  99گریبانگیر اقتصاد شد و برای رفع آن تدبیری اندیشیده نشد ،نرخ باالی تورم بود که بهرغم هدف گذاری بانک مرکزی روی نرخ تورم  22درصدی پیش بینی ها حاکی از آن است که این شاخص تا پایان امسال
به نرخ  36درصدی برسد.
 ایشان در ادامه سخنان خود با اشاره به صدور و ابالغ بخشنامه های متعدد و ضد و نقیض در حوزه کسب و کار در سال ، 99چنین عنوان کردند :طی سال جاری تولید کارخانه بخشنامه سازی همچنان پر رونق و برای تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان چالش برانگیز بوده است.
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تشریح وقایع و چالش های اقتصادی در سال  99و انتظار هابرای سال آینده ،گفتند :آنچه که ما برای سال  1400انتظار داریم؛ تعیین تکلیف نرخ ارز ،به سرانجام رسیدن بهای
حامل های انرژی ،نرخ سود بانکی و از همه مهم تر مهار تورم لجام گسیخته است که طی بررسی ها نشان می دهد که در

میان  186کشور جهان ،تنها  9کشور دارای تورم دو رقمی هستند که ایران نیز جزو این  9کشور است و بقیه کشورها دارای
تورمی بین  2تا  5درصد می باشد.
 در پایان ،امیدواریم در سال آینده با تدبیر بیشتر و اتخاذ تصمیم منسجم تر و کارشناسی شده تر شاهد رشد تولید و تولیدناخالص ملی در داخل کشور باشیم.
مشروح مذاکرات جلسه:

بند  4دستور جلسه با موضوع :طرح و بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی مربوط به نحوه ضبط کاالی انبارها توسط نهادهای
قضائی و تحمیل هزینه های غیرشفاف و فاقد تعرفه مشخص
جناب آقای هومن حاجی پور:
 معاون محترم کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی از تدابیر دولت در ارتباط با کنترل و نظارت بر واردات وتوزیع کاالهای اساسی و ایجاد سامانه های متعدد ،بیان داشتند:
 تغییرات نظام تجاری کشور طی  3ساله اخیر با توجه به فشارهای ناشی از تحریم ها ،محدودیت های ارزی و بخشنامه هایمتعدد؛ دولت را به سمت مدیریت بیشتر وکنترل و نظارت بر واردات و توزیع کاالهای اساسی و ایجاد سامانه های متعدد
سوق داد .که منجر به درگیری های حقوقی و قضائی و کیفری و اختالفات میان صاحبان کاالها و دستگاههای نظارتی و
تشکیل پرونده های متعدد علیه فعاالن اقتصادی در محاکم قضایی شده است .متأسفانه متناسب با نوع برخوردهایی که در
این فضاها ایجادشده هنوز زیرساخت های الزم و ساز و کار برای رسیدگی به شکایات و اختالفات مورد نظر پیش بینی
نشده و سرریز این وقایع موجب تشکیل پرونده های متعدد علیه فعاالن اقتصادی بدون داشتن حداقل مبانی کارشناسی و
مستندات الزم چه برای واردکنندگان و چه توزیع کنندگان و عمدتاً در بخش کاالهای اساسی؛ در محاکم قضائی شده است.
 معاون محترم کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فرآیند طوالنی و زمان بر بودن رسیدگی به اینگونهپرونده ها که موجب خسارت مالی به فعاالن اقتصادی می شود ،گفتند :رئیس محترم قوه قضائیه در سخنان اخیر خود تأکید

بر عدم توقیف کاالهای اساسی در انبارها داشتند لذا باید برای رفع مشکل فعاالن اقتصادی و عدم تخلیه کاالی انبارها که
شامل داروهای مورد نیاز و فاسد شدنی و  ...نیز می باشد تدابیر فوری اندیشیده شود.

جناب آقای مهندس فرهاد آگاهی:
 رئیس محترم فدراسیون واردات ایران نیز با اشاره به ضبط کاالهای فعاالن اقتصادی در انبارهای جنوب تهران توسطتعزیرات ،بیان داشتند:
 ارز مصرفی برای کاالهای اساسی  2بخش هستند؛ بخشی ارز ترجیحی و بخشی ارز نیمایی .همانطور که می دانیدبخش نیمایی شامل قیمتگذاری نیست ولی مواردی دیده شده که بعنوان احتکار توقیف شده است .متأسفانه رسیدگی به
پرونده تعزیراتی برخی از صاحبان کاالهای انبارهای جنوب تهران در مجتمع قضایی شهرری و کهریزک بدون کارشناسی
دقیق و فنی در این محاکم قضائی صورت می گیرد و اکثراً دستور به توقیف و یا واریز وجه حاصل از فروش به صندوق
قوه قضائیه تا تصمیم نهایی صادر می شود .درصورتیکه کاال کشف نشده بلکه صاحب کاال خود اظهاری کرده است.لذا
پیشنهاد می شود برای بررسی این پرونده ها ،نماینده ای از تشکل های اقتصادی نیز در جلسات رسیدگی قضائی حضور
داشته و در عین حال بررسی و رسیدگی به این دست از پرونده ها در استان تهران  2شعبه را مشخص کنند و ترجیحاً به
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده موکول شود.

جناب آقای پویا اکبری پازوکی:
 عضو محترم هیأت مدیره شرکت روان سازان صنعت اروند با اشاره به زمینه فعالیت و معرفی محصوالت تولیدی شرکت(گزارش پیوست) به طرح پلمپ انبارهای مواد اولیه مورد مصرف تولیدی شرکت پرداخته و بیان داشتند:
 در تاریخ  99/08/25گ شت م شترک تعزیرات ،نماینده داد ستان ،نماینده سازمان صمت بدون دلیل یکی از انبارهای منطقهشورآباد شرکت را پلمپ کردند که پس از مراجعات مکرر به سازمان صمت شهر ری و مراجع قضائی و سازمان تعزیرات
حکومتی شهر ستانهای ا ستان تهران برا ساس تب صره  4ماده  18با جریمه نقدی سنگینی روبرو شدیم که با توجه به اینکه
انبار ثبت شده می با شد؛ قا ضی پرونده باید بنابر اجرای تب صره  4ماده  18قبل از رأی قطعی و جریمه نقدی ابتدا برای به
روز رسانی انبار اخطار کتبی بدهد.

جناب آقای مهندس یداله صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،از مکاتبات سازمان متبوع با دستگاه قضائی برای ترخیص ورفع توقیف کاالی انبارها که از سوی گشت های تعزیرات توقیف شده است؛ خبر دادند و بیان داشتند:
 براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آئین نامه های اجرایی ،تکالیفی برای فعالین اقتصادی و تعاریفی برای چگونگیگردش کاال مشخص شده است که براساس قوانین ،فعاالن اقتصادی باید آمار و اطالعات کاالهای خودرا در سامانه هایی
که طراحی شده ثبت و ضبط کنند( یعنی ورود و خروج کاال باید مشخص شود).البته در مقررات پیش بینی شده؛ چنانچه
ثبت انجام نشده باشد در صورت مراجعه سازمانهای نظارتی باید مهلت قانونی بدهند بشرطی که زمان زیادی نگذشته باشد.
 رئیس محترم سازمان صمت استان در ادامه سخنان خود افزودند:-

بسیاری از مشکالت پیش آمده در این خصوص مربوط به ناآگاهی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی از دستورالعمل های
قانونی است و به جای نگهداری مواد اولیه واحدهای تولیدی در انبار کارخانه ها؛ در انبار های جنوب تهران نگهداری کرده
که موجب ایجاد این اختالفات شده است .در عین حال از سوی سازمان صمت استان تهران فهرستی از کاالهای مشمول
ثبت در سامانه بازارگاه و سامانه جامع انبارها تهیه و در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با پرونده شرکت روان سازان صنعت اروند ،گفتند :با سازمانتعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران مکاتباتی درخصوص شرکت مذکور صورت گرفته؛ مبنی براینکه موادی که از
این شرکت کشف شده در ارتباط با تولیدات شرکت بوده ،لذا اجازه آزادسازی و استفاده در فرآیند تولید را به شرکت فوق
الذکر بدهند و بعداً مراحل رسیدگی را طی کنند.
 جناب آقای مهندس صادقی در پایان سخنان خود از سازمان محترم تعزیرات حکومتی درخواست نمودند تا به رسیدگیپرونده های شرکتهای تولیدی سرعت ببخشند و مواد اولیه شرکتهای تولیدی را در اختیار شان قرار بدهند تا به تولید خود
ادامه دهند ،زیرا این مواد فقط صرف فرآیند خط تولید می شود.

جناب آقای بهنام فریدونی:
 معاون محترم اجرائی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران با اشاره به قانون تعزیرات ،قانون نظام صنفی وتبصره  4ماده  18قانون قاچاق کاال ،بیان داشتند:
 در بحث کاالهای خارج از شبکه ،در قوانین تعزیرات و نظام صنفی و تبصره  4ماده  18قانون قاچاق کاال به این مواردتصریح شده و باید رسیدگی شود و تشخیص احتکار یا عدم آن ،با قاضی رسیدگی کننده پرونده است و همچنین براساس
قانون ،شعبه قضایی محل وقوع تخلف ،صالحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد.
 معاون محترم اجرائی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه سخنان خود افزودند: اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برای گفتگوی مستقیم با معترضان در این بخش و رفع ابهامات پیش آمده ،آمادگیکامل دارد.

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان در همین رابطه ،از مسئوالن سازمان صمت استان تهران خواستند تادر تشکیل پرونده های قضائی برای فعاالن اقتصادی و صاحبان کاال در انبارها ،تمام جوانب را مدنظر قرارداده و هوشمندانه
تر برخورد کنند و تصریح کردند که نباید اخاللی در فعالیت واحدهای تولیدی با توقیف مواد اولیه آنها در انبارها ایجاد
شود .لذا ،پیشنهاد می شود در اولین فرصت جلسه ای با حضور فعاالن اقتصادی معترض ،مسئوالن سازمان صنعت ،معدن
و تجارت ،دادگستری ،مدیرکل تعزیرات شهرستانهای استان تهران و مدیرکل مستقر در شهرری و معاونت کسب و کار اتاق
بازرگانی تهران در معاونت اقتصادی استانداری برای بررسی همه جانبه موضوع مورد اختالف و رسیدن به یک جمعبندی
مورد توافق صاحبان عله و دستگاههای نظارتی تشکیل گردد.

بند  6دستور جلسه با موضوع :گزارش نهایی از عملکرد سازمان همیاری شهرداری تهران پیرامون آخرین وضعیت محل پسماند
هوشنگآباد توسط جناب آقای شیخیانی مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران و همچنین گزارش جناب

آقای چراغعلی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در خصوص ایجاد زیرساخت های الزم به منظور دفع
پسماند شهرک چرمشهر در پاسخ به پیگیری مقامات قضائی
جناب آقای مهندس صحرایی:
 مدیرکل محترم دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران ،از اقدامات انجام شده درخصوص ایجاد زیرساختهای الزم برایدفع و دفن پسماند شهرک چرمشهر ،گفتند:
 از سال گذشته اقدامات اولیه و طراحی مجموعه ای پیشرفته در زمینه دفن پسماند در هوشنگ آباد و عزیزآباد جمعاً بهوسعت  60هکتار در دست اقدام است که امیدواریم تا پایان خرداد  1400تکمیل و آماده بهره برداری شود .ولی برای این
مدت تا زمان آماده سازی این مجموعه جهت انتقال پسماندهایی که شامل آالیش های دامی و ساالمبور و چرم هستند و از
فلزات سنگین کمتری برخوردار می باشند ،طی جلسه ای که در محل شهرک صنعتی چرمشهر با حضور مدیرعامل محترم
شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و فرماندار ورامین و مسئولین اداره محیط زیست و پسماند شهرداری ورامین
برگزارگردید تصمیم براین شد که در زمینی به وسعت  37هکتار که در اختیار شهرداری ورامین است و  5کیلومتر با شهرک
چرمشهر فاصله دارد بصورت موقت پسماندهای آب گرفته که از حجم کمتری برخوردار است انتقال پیدا کند .که ظرف
هفته آینده به شرکت خدماتی شهرک چرمشهر ابالغ می شود تا از این ظرفیت پسماند شهرداری ورامین استفاده کند.

جناب آقای مهندس محمد حسین شیخیانی:
 مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان تهران درخصوص اقدامات انجام شده سازمان متبوع خوددرخصوص آماده سازی محل دفن پسماندهای شهرک های صنعتی چنین بیان نمودند:

 تحویل زمین از سازمان منابع طبیعی به سازمان همیاری در سال  1398انجام شده و تاکنون مراحل اداری مانند نقل وانتقال و واگذاری ،نقشه برداری و  ...انجام شده است.
 مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان تهران در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری  45میلیاردتومانی بخش خصوصی برای آماده سازی زمین واگذاری برای دفع پسماند ،افزودند :در مرحله اول تعداد  33سلول

پیش بینی شده که مشخصات هرکدام از آنها حدود  100متر در  50با عمق  5متردرنظر گرفته شده است که اولین سلول
یا ترانشه طی سه هفته آینده آماده بهره برداری می گردد و تا پایان خرداد ماه سال  1400مشکل دفع پسماند چرمشهر
به طور کامل برطرف خواهدشد.
جناب آقای محمد الهوتی:
 عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به عنوان یکی از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی چرمشهرنیز با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی دفتر فنی و سازمان همیاری شهرداری استان تهران بیان داشتند:
 امیدواریم براساس برنامه زمانبندی اعالم شده زیر ساختها فراهم شود .و تخصیص  37هکتار زمین یکی از درخواستهایشرکت خدماتی چرمشهر بوده است.
 ایشان در ادامه سخنان خود یادآور شدند :در  3سال گذشته مجوز تخلیه پسماند در محیط شهرک از طرف مسئولینوقت برای واحدهای مستقر در شهر صادر شده بنابراین یک درصد آالیندگی طبیعتاً باید از عهده صاحبان صنایع مستقر
در چرمشهر برداشته شود .ضمن اینکه از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست می شود نسبت به نظارت و تذکر
به واحدهایی که بازسازی فیلتر و دانه گیر انجام نداده اند اقدام نماید.
سرکار خانم دکتر اکبرپور:
 رئیس محترم اداره محیط زیست انسانی استان تهران درخصوص حذف یک درصد عوارض واحدهای تولیدی مستقردر شهرک صنعتی چرمشهر از ابتدای سال  1400چنین بیان داشتند:
 با تصویب موضوع کوتاه مدت مساعدت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین ،مقرر شد شرکت خدماتی چرمشهرطی انعقاد قراردادی با سازمان مدیریت پسماند ورامین ،لجن های آبگیری شده در چرمشهر را همانند پس ماندهای
عادی به محل دفن پسماندهای عادی شهرداری ورامین منتقل نمایند که با ارائه مستندات این قرارداد به سازمان
حفاظت محیط زیست اسامی واحدهای تولیدی ستقر در شهرک صنعتی چرمشهر از لیست آالینده ها از ابتدای

سال  1400حذف خواهدشد .ضمنا در هنگام عقد قرارداد اسامی  75واحدی که در لیست آالینده ها ثبت شده در
قرارداد ذکر شود تا بتوان از لیست مذکور خارج کرد.
جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استاندار محترم تهران ضمن تأکید به مدیرکل محترم دفتر فنی و عمرانی استانداری و مدیرعامل محترم سازمان همیاریشهرداری ها ،نسبت به آماده سازی اراضی هوشنگ آباد و عزیز آباد تأکید کردند و افزودند:
 همانطوریکه نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه اعالم کرده است ،شرکت خدماتی شهرک چرمشهر نسبتبه انعقاد قرارداد سریعا اقدام کند تا اسامی واحدهای مستقر در این شهرک بتوانند در ابتدای سال  1400از لیست آالینده
ها خارج شوند .در مورد پرداخت یک درصد عوارض در سال های قبل باید از لحاظ حقوقی بررسی کرد و با توجه
به وضعیتی که صنایع در سال  99در شرایط شیوع ویروس کرونا دچار آن شدند باید دید می توان برای سال  99معافیتی
درنظر گرفت با توجه به اینکه واحدهایی که از فیلتر استفاده کرده اند می توان بعنوان مشوق استفاده کرد.
 بعضی از صنایع در شهرکها همکاری خوبی با محیط زیست داشته اند ولی متأسفانه برخی از صاحبان صنایع بحال خودرها کرده اند که جا دارد که سازمان محیط زیست ضمن نظارت این موارد در مرحله اول اشکاالت را به آنها اطالع
رسانی کرده سپس با ابزارهای حفظ محیط زیست اعمال نماید.
بند  5دستور جلسه با موضوع :گزارش جناب آقای میربلوک درخصوص سرمایه گذاری هوشمند و دستیابی به توسعه پایدار
جناب آقای مهندس میربلوک
 دبیر و عضو هیأت مدیره محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گزارشی را درخصوص سرمایه گذاری هوشمندو دستیابی به توسعه پایدار ارائه کردند (گزارش پیوست):

جناب آقای دکتر نجفی عرب:
 عضو محترم هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران درخصوص ممنوعیت استقرار واحدهایتولیدی دارو و پالسما در شعاع  120کیلومتری تهران ،بیان داشتند:
 صنعت داروسازی با توجه به تکنولوژی روز که براین صنعت حاکم است دارای هیچگونه آالیندگی برای شهر نیست.درمورد صنعت پالسما همانطوریکه قبالً در جلسات شورای گفتگو مطرح شد این صنعت با داشتن کد آیسیک هنوز موفق
نشده در داخل شعاع  120کیلومتر پروانه بهره برداری اخذ کند ،درصورتیکه در تمام کشورهایی که دارای این صنعت هستند
در داخل شهرها فعالیت می کنند .لذا درخواست می شود کارگروهی جهت بررسی و بازنگری و اصالح در جدول اسامی
صنایع مجاز و غیرمجاز که در شعاع  120کیلومتری می توانند فعالیت کنند یا خیر؛ تشکیل شود.

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 استاندار محترم تهران با توجه به گزارش دبیر محترم خانه صنعت و معدن استان تهران ،نکاتی را بشرح زیر عنوان نمودند: همکاری خوبی در د ستگاههای اجرایی در سال  98و ادامه آن در سال  99برای بهبود ک سب و کار ورفع موانع صورتگرفته ا ست از جمله نامه ای که سازمان حفاظت محیط زی ست ا ستان تهران به محفاظت محیط زی ست ک شور در رابطه با
ممنوعیت استقرار واحدها در شعاع  120کیلومتری نوشته بود که از لحاظ علمی ،کارشناسی ومنطقی بررسی و همه جانبه
نگری شده بود بطوریکه یکی از بندهای آن هم اکنون در د ستور کار دولت قرارگرفته ا ست و تو سط جناب آقای مهندس
رزم حسینی وزیر محترم صمت و دکتر کالنتری امضا شده است .البته بازنگری در اسناد و جداول اجتناب ناپذیر است و
باید حتما انجام شود .آنچه که مربوط به شورای برنامه ریزی و تو سعه ا ستان ا ست و نظرات کار شنا سی سازمان محیط
زیست استان و همچنین نظرات بخش خصوصی ،اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن و سازمان صمت استان را همزمان
با تدوین برنامه هفتم توسعه به مجلس و دولت ارائه خواهیم داد.

بند  7د ستور جل سه با مو ضوع :طرح م شکل مجوز محیط زی ست درخصوص پروژه کامل ترمز  ABSخودرو شامل بو ستر،
کف شک ،سیلندر ا صلی مربوط به شرکت مهند سی ایداج واقع در شهرک قدس؛ در اجرای فرمان جهش تولید و مقابله با
تحریمها توسط مدیرعامل شرکت یادشده و جناب آقای مهندس نجفی منش
جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی:
 رئیس محترم شورای گفتگوی ا ستان تهران درخ صوص بند  6د ستور جل سه مقرر کردند؛ شرکت متقا ضی و جناب آقاینجفی منش در جلسه ای مشترک با حضور مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان و سرکار خانم اکبرپور موضوع
طرح و جمعبندی گ و در سال آینده در دستور کار شورا قرارداده شود.
 ا ستاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی ا ستان در پایان جل سه با ا شاره به ح ضور م سئولین در جل سات شورایگفتگوی استان تهران اظهارداشتند:
 این ح ضور و اجماع ن شان دهنده آن ست که در سال جهش و تولید خواهان پی شبرد تولید و رفع موانع بوده و ه ستیم .درسال  99اقدامات ب سیار خوبی در شورای گفتگوی دولت و بخش خ صو صی ا ستان شاهد بودیم و ب سیاری از م سائل و
مشکالت با مشارکت اعضاء شورا به نقطه نظر مشترک رسید و اثرات خود را در استان در کاهش نرخ بیکاری نشان داد.
بطوریکه در سال  99تعهد ا شتغال ا ستان تهران  96هزار پیش بینی شده بود درحالیکه برا ساس دفترچه های بیمه گویای
 110هزار ا شتغال ا ست که به همت فعالین اقت صادی در حوزه های مختلف ایجاد شده که جای قدر دانی و ت شکر دارد.
امیدا ست که این همفکری و همکاری در سال  1400تداوم پیدا کند و قطاری که شتاب گرفته همچنان سرعتش بی شتر
شده و به هیچ طریقی توقف نکند.

مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ردیف

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  4دستور جلسه با موضوع :طرح و بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی مربوط به نحوه ضبط کاالی انبارها توسط نهادهای
قضائی و تحمیل هزینه های غیرشفاف و فاقد تعرفه مشخص

1

مقررشد در اولین فرصت جلسه ای با حضور معترضین فعاالن

استانداری

اقتصادی ،رئیس محترم سازمان صمت استان ،جناب آقای دکتر

قائم مقام دادگستری استان

ستایشی قائم مقام محترم دادگستری استان ،معاون محترم کسب و

سازمان تعزیرات حکومتی

کار اتاق بازرگانی تهران ،مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی

شهرستانهای استان تهران

شهرستانهای استان و مدیرکل تعزیرات مستقر در شهرری با ریاست

*

معاون کسب و کار اتاق

معاون محترم اقتصادی استانداری جهت بررسی همه جانبه

بازرگانی تهران

موضوعات مورد اختالف و رسیدگی به جمعبندی مورد توافق

فدراسیون واردات ایران

صاحبان علّه و دستگاههای نظارتی تشکیل گردد.

بنگاههای معترض ذینفع

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  6دستور جلسه با موضوع :گزارش نهایی از عملکرد سازمان همیاری شهرداری تهران پیرامون آخرین وضعیت محل
پسماند هوشنگآباد توسط جناب آقای شیخیانی مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران و همچنین
گزارش جناب آقای چراغعلی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در خصوص ایجاد زیرساخت های الزم
به منظور دفع پسماند شهرک چرمشهر در پاسخ به پیگیری مقامات قضائی

حسب دستور استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی استان مقرر
گردید:
الف -اراضی هوشنگ آباد و عزیزآباد تا پایان خرداد ماه برای
مدیرکل دفتر فنی و عمرانی

پذیرش پسماندهای صنعتی آماده گردد.

استانداری تهران

ب -شرکت خدماتی چرمشهر هرچه زودتر نسبت به انعقاد قرارداد

مدیرعامل سازمان همیاری

با سازمان مدیریت پسماند ورامین جهت انتقال لجن های آبگیری
2

شده در چرمشهر را به محل دفن پسماندهای عادی شهرداری
ورامین؛ اقدام نماید.
ج -سازمان حفاظت محیط زیست استان پس از دریافت قرارداد فوق
الذکر نسبت به حذف اسامی واحدهای مستقر در شهرک چرمشهر از
ابتدای سال  1400از لیست آالینده ها اقدام نماید.
د -در مورد یک درصد عوارض آالیندگی پرداختی در سال 1399
با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا از منظر معافیت این عوارض
از سوی سازمان حفاظت محیط زیست استان بررسی گردد.

*

شهرداری های استان تهران
شرکت خدماتی شهرک
صنعتی چرمشهر
سازمان حفاظت محیط زیست
استان

ردیف

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

ه -نظارت و تشویق برای آن دسته از صنایع مستقر در شهرک
صنعتی چرمشهر که درخصوص محیط زیست همکاری داشته اند و
همچنین تذکر به صنایعی که بی تفاوت رعایت موضوع محیط زیست
را رها کرده اند ،صورت پذیرد.
بند  5دستور جلسه با موضوع :گزارش جناب آقای میربلوک درخصوص سرمایه گذاری هوشمند و دستیابی به توسعه پایدار

3

رئیس محترم شورای گفتگوی استان با تأکید بر لزوم بازنگری و

استانداری

اصالح در جدول اسامی صنایع مجاز و غیرمجاز که در شعاع 120

سازمان حفاظت محیط زیست

کیلومتری می توانند فعالیت کنند یاخیر ،مقرر کردند برای تدوین

استان

برنامه هفتم توسعه ،شورای برنامه ریزی و توسعه استان؛ نظرات

*

سازمان صنعت ،معدن و

کارشناسی سازمان محیط زیست استان و بخش خصوصی (اتاق

تجارت استان

بازرگانی تهران) و خانه صنعت و معدن و سازمان صمت استان را

خانه صنعت و معدن استان

دریافت و ضمن جمعبندی به مجلس و دولت محترم ارائه دهند.

اتاق بازرگانی تهران

بند  7دستور جلسه با موضوع :طرح مشکل مجوز محیط زیست درخصوص پروژه کامل ترمز  ABSخودرو شامل بوستر،
کف شک ،سیلندر ا صلی مربوط به شرکت مهند سی ایداج واقع در شهرک قدس؛ در اجرای فرمان جهش تولید و مقابله با
تحریمها توسط مدیرعامل شرکت یادشده و جناب آقای مهندس نجفی منش

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

مقررشد درخصوص پروژه کامل ترمز  ABSخودرو ،جلسه
مشترکی با حضور مدیرکل محترم سازمان حفاظت محیط زیست
4

استان ،سرکار خانم اکبرپور ،شرکت مهندسی ایداج و جناب آقای

هماهنگ کننده

سازمان حفاظت محیط زیست

*

استان
آقای مهندس نجفی منش
مدیرعامل شرکت ایداج

نجفی منش تشکیل و مشکل مجوز برای پروژه مذکور را حل کنند
و در جلسه شورای گفتگوی آتی نتیجه را اعالم نمایند.
مصوبات خارج از دستور جلسه

ضمن تشکر و تقدیر از فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان و تعامل و همدلی همه اعضاء و فعالین اقتصادی
5

در حوزه های مختلف ،استاندار و ریاست محترم شورا خواستار
تداوم همفکری و تعامل همه جانبه در سال  1400شدند تا قطاری
که شتاب گرفته سرعتش روز افزون گردد

*

اعضاء محترم شورای گفتگوی
استان تهران

