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مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی :
 استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان با عرض تسلیت بمناسبت اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطرهشهدای واال مقام در هفته دفاع مقدس ،اظهار داشتند:
 با توجه به اینکه واکسن به میزان کافی موجود است ،استانداری تهران آمادگی کمک به واکسیناسیون کارگران و پرسنلتمامی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان تهران به همراه خانواده های آنان را دارد ،لذا از صاحبان صنایع و مدیران
واحدهای تولیدی و صنعتی در استان تهران درخواست می شود درصورت داشتن آمادگی نسبت به ایجاد ایستگاه
واکسیناسیون کرونا در محل کارخانه و کارگاه خود اعالم نموده تا استانداری تهران درخصوص استقرار تیم درمانی برای
تزریق واکسن به افراد باالی  18سال به مکانهای اعالم شده  ،اقدام نماید.
 همچنین استانداری تهران برای واکسیناسیون روزانه  600هزار دُز واکسن کرونا طی مدت  10روز بطور غیر رسمی اعالمآمادگی نموده و در تالش است تا با تجهیز و به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود ،امکان واکسیناسیون دُز اول  10میلیون
و  826هزار نفر افراد باالی  18سال در استان تهران را فراهم کند.
در رابطه با موضوع واکسیناسیون پرسنل شرکت های تولیدی و صنعتی ،جناب آقای مهندس خوانساری ریاست محترم اتاق
بازرگانی تهران خطاب به جناب آقای مهندس میربلوک دبیر و عضو محترم هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران تأکید
نمودند که سریعاً پیگیری و اقدام نمایند.

جناب آقای دکتر محمّد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران ،در ادامه جلسه اخباری را بشرح زیر قرائت نمودند که در ارتباط باجلسات گذشته شورای گفتگوی استان تهران نیز قرارداشت:
الف :خسارات وارده به صنایع فوالد از قِبَل قطعی برق:
 -1مجموعاً  82روز در ششماهه نخست سال جاری این صنعت (چه تعطیل کامل و چه قطعی  2ساعته) با قطعی برق روبرو
بوده است

 -2صنایع فوالد مبلغ خسارت را روزانه  100تا  200میلیارد تومان و جمعاً در نیمه نخست سال  1400مبلغ  6میلیارد دالر
برآورد کرده اند که رقم باالیی است
 -3از دست رفتن قریب  300هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم حاصل روزهای قطعی برق بوده است
 -4شرکت های فوالد به این نتیجه رسیده اند که برای عبور از این محدودیت ،برق مورد نیاز صنعت فوالد را خودشان تأمین
نمایند
الزم به توضیح است که در برنامه پنجم توسعه پیشنهادشد که کلیه صنایع با مصرف بیش از  5مگاوات ساعت مکلف به تأمین
برق خود شوند ولی با البی های صنایع فوالد ،سیمان و شرکت های مس و آلومینیوم و حتی دولت؛ این پیشنهاد تصویب نشد
(بدلیل بار مالی مصرف و سرمایه گذاری) .اکنون که وضعیت کمبود ظرفیت نیروگاهها و همچنین رسیدن به چشم انداز 1404
مطرح است و باید حداقل  30هزار مگاوات نیروگاه ایجاد شود و از توان دولت نیز خارج است و این آمادگی از سوی
صنایع یادشده نیز فراهم گردیده پیشنهاد می شود این موضوع در برنامه هفتم توسعه کشور از سوی اتاق بازرگانی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری گردد و حداقل  7000مگاوات مصرف بخش فوالد و  3000مگاوات بخش سیمان در
دستور کار قرارگیرد.
ب :شهروندان ایرانی رکورد دار خرید خانه در ترکیه هستند:
در سال  2018با خرید  3652ملک به ارزش  548میلیون دالر
در سال  2019با خرید  5423ملک به ارزش  814میلیون دالر
در سال  2020با خرید  7189ملک به ارزش  1/3میلیارد دالر
در نه ماهه سال  2021با خرید  4642ملک به ارزش  836میلیون دالر
جمعاً  20906ملک به ارزش  3498میلیون دالر که طبعاً مالکین این خانه ها هزینه های جاری خود را از ایران تأمین می کنند.
ج :تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در گزارش بانک جهانی برای سال  2020بشرح زیر اعالم گردیده است:
آمریکا رتبه اول با  20،936،600میلیون دالر
چین رتبه دوم با  14،722،731میلیون دالر
ایتالیا رتبه هشتم بعد از ژاپن ،آلمان ،انگلیس ،هند و فرانسه با  1،886،445میلیون دالر
و ایران با تنزل  24رتبه از سال  2017به رتبه  50با  191،700میلیون دالر ( 191/7میلیارد دالر) اعالم کرده است که بسیار جای
نگرانی است.

البته اقتصاددانان ایران به این گزارش انتقاد کرده اند زیرا برخی معتقدند که  636میلیارد دالر است با دالر  42000ریالی و برخی
نیز رقم  498میلیارد دالر را قائل هستند که ترکیبی از ارز  42000ریالی و ارز آزاد است.

بند  4دستور جلسه با موضوع :اعالم جمعبندی نشست هیأت مقررات زدائی (جلسه مورخ )1400/06/22به ریاست استاندار
محترم در جهت حمایت از تولید ،توسعه ،نوسازی و بازسازی صنایع فرسوده توسط جناب آقای بهروزی معاون محترم
اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران
جناب آقای دکتر واقف بهروزی:
 معاون محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران درخصوص نشست مورخ  1400/06/22به ریاستاستاندار محترم در استانداری تهران و مسئولین دستگاه های ذیربط در ارتباط با ایجاد هماهنگی و حسن اجرای مصوبه
هیأت مقررات زدایی توضیحاتی بشرح زیر بیان نمودند (گزارش پیوست):
 مقررات منع استقرار صنایع در شعاع  120کیلومتری در سال  1346و با هدف مقابله با تراکم جمعیت و نیز تمرکززداییجمعیتی شهر تهران تصویب شد تا عالوه بر مقابله با آلودگی هوا ،توسعه متوازن برای شهرهای دیگر کشور نیز ایجاد شود.
اما پس از گذشت بیش از  5دهه از تصویب آن و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع از جمله دانشبنیان ،غذایی و کشاورزی
و همچنین استانهای همجوار ،همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالشهای متعددی روبهرو هستند.
 برخی از نکات قابل توجه درخصوص محدودیت استقرار صنایع در شعاع  120کیلومتر: -)1آیا هدف مصوبات در ارتباط با تمرکز زدایی و جلوگیری از رشد جمعیت و آلودگی هوا و ترافیک تحقق یافته است؟
پاسخ روشن است که این اهداف محقق نشده است .
 -)2رویکرد فاصله خطی و تعیین  120کیلومتر و موارد مشابه در این زمینه ،فاقد پشتوانه و مستندات علمی و اصولی قابل
اتکا می باشد .روش مشابهی (مشابه ایران) بر مبنای فاصله خطی ثابت و غیرمنعطف الزام آور وجود ندارد .در مقابل ،بسته
به محل جغرافیایی و زیربخشهای مختلف اقتصادی ،روشهای مختلفی جاری است.
 -)3رویکرد آمایش سرزمین و هدایتگری جریان استقرار صنایع مختلف بر اساس تکنولوژی و اولویت مربوطه در مناطق
مختلف جاری نیست

 -)4روش جاری موجب توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی بدون امکان نظارت و کنترل نهادهای نظراتی ذیربط نه تنها
موجب کاهش آالیندگی نمی شود بلکه نتیجه عکس داشته و موجب افزایش آثار منفی زیست محیطی شده است.
 -)5در شرایطی که دولت دچار مشکالت اساسی در زمینه زیرساختهای توسعه ای از جمله تامین آب ،برق ،گاز و  ...برای
توسعه واحدهای تولیدی می باشد ،عدم امکان نوسازی و توسعه واحدهای موجود با زیرساختهای تامین شده ،موجب فریز
شدن ظرفیتهای زیرساختی سرمایه گذاری شده است.
 -)6مستثنی شدن کلیه استانهای همجوار شامل قزوین ،البرز ،قم و سمنان از این محدودیت ،باعث از بین رفتن اساس
محدودیت ناشی از مصوبه و باقی ماندن اثرات آن صرفاً بر استان تهران شده است.

 -)7این موارد ایجاب می کند محیط زیست ،نگرش بخشی و غیرموثر قبلی را اصالح و رویکرد فرابخشی و نظارت
بروز و هدفمند را در پیش بگیرد
-

تفاوت مصوبات هیأت مقررات زدایی و متن پیشنهادی:
الف) -متن توافق وزارت صمت و محیط زیست:
 احداث واحد جدید و توسعه واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب به شرح پیوست مجاز است.
(نتیجه عکس ،آنست که تاکنون مجاز نبوده است)
 صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرکها
و نواحی صنعتی ،تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید ،در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط
زیست محیطی مربوطه بالمانع است.
ب) -متن مصوبه هیات مقررات زدایی:
 صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی
مستقر در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی ،حداکثر تا دوبرابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و
اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی مربوطه بالمانع است.

 سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعالمهای مربوط به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در
شهرکها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت  20روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد.
 همانطوریکه مالحظه می کنید اتفاق جدیدی رخ نداده بلکه در متن مصوبه هیأت مقررات زدایی؛  2بند مورد توافقوزارت صمت و سازمان محیط زیست که به الزامات مربوط به داخل و خارج از شهرک های صنعتی تأکید دارد را
درهم ادغام و صرفاً در قالب یک بند تصویب شده که مشکالتی را درپی داشته و همچنین در متن مصوبه مذکور
تصریح شده است که صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای صنعتی مستقر در داخل و خارج شهرک ها و
نواحی صنعتی تا دو برابر ظرفیت موجود بالمانع است.
 از سوی دیگر با توجه به بازنگری قانون هوای پاک در سال  1374قانونگذار این اختیار را به سازمان حفاظت محیط زیستداده است که ضوابط استقرار صنایع را تعیین کند .در بخشی از قسمت ها کلی بوده ولی متأسفانه سازمان ضوابط اجرایی
را بسط داده و محدودیت بیشتری اجرا کرده است .از آنجا که هیأت مقررات زدایی وظیفه تسهیل شرایط کسب و کار را
دارد و بهمین منظور ایجاد شده است ،لذا پیشنهاد می شود ،تفسیر سازمان محیط زیست از مصوبه این هیأت اصالح گردد.
-

با وجود بهتر شدن قانون و رویکرد تسهیل گر قانون گذار ،دو مورد منفی در قانون جدید اتفاق افتاده است که یکی افزایش
مدت پاسخگویی به استعالم از سوی محیط زیست از دو هفته به یکماه افزایش پیدا کرده است و دوم اینکه استعالم جواز
تاسیس نیز در آن گنجانده شده است در حالی که در قانون قبلی فقط رونوشت داده می شد.

-

محیط زیست در ضوابط اجرایی ،بخشی از مفاد متن ماده  11قانون هوای پاک را هم بسط داده و هم به نفع خود اصالح
نموده است( .در ماده  3ضوابط ،داخل و خارج شهرک را ذکر کرده در حالی که متن قانون کلی بوده و همچنین عبارت
طرح در کمیسیون را در ماده  15بعد از اعتراض متقاضی گنجانده است) در واقع اگر متقاضی نتیجه ای از محیط زیست
نگرفت می تواند در کمیسیونی که به ریاست استاندار تشکیل می شود تقاضای رسیدگی کند ولی محیط زیست باتوجه به
اختیاراتش شرطی را مبنی بر طرح یا عدم طرح در کمیسیون فوق قائل شده است.

 اقدامات الزم با توجه به شرایط جاری جهت رفع مشکل: استفاده از ظرفیتهای مثبت و موثر مصوبات هیات مقررات زدایی و برداشت مثبت محیط زیست در این زمینه؛ بدین منظوربرای رفع مشکل واحدهای تولیدی داخل محدوده  120کیلومتری تهران ،مصوبه هیأت مقررات زدایی باید مورد بازنگری
قرارگرفته و مقوله "داخل" و "خارج" از شهرک ها و نواحی صنعتی باید از یکدیگر تفکیک شود تا مشکالت پیش آمده
در این بخش تسهیل گردد.
 رفع محدودیت استقرار گواهیهای فعالیت صنعتی صادره توسط وزرات صنعت ،معدن و تجارت تصویب مصوبه جدید برای نحوه پاسخگویی به استعالمات تصویب مصوبه جدید برای ابطال بخشی از ضوابط که قانون را بسط داده است تصویب مصوبه ای جهت اصالح ماده  13ضوابط و مقررات استقرار ابالغی سازمان حفاظت محیط زیست با هدف فراهمشدن امکان تغییر فعالیت به صنایع هم رده و پایینتر
 انعکاس پیشنهادات جدید به هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار معاون محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران در پایان سخنان خود گفتند: پیشنهاداتی بشرح زیر برای اصالح مصوبات هیأت وزیران در این رابطه تدوین شده و آماده ارائه به دولت می باشد: بند  3مصوبه شماره /942ت 119هـ مورخ  69/04/09هیأت محترم وزیران و مصوبات بعدی در مورد صدور مجوزهایاحداث شهرک های صنعتی به عنوان جایگزین یکی از پالک های  17گانه؛ مستثنی نمودن شهرک ها و نواحی صنعتی
مصوب استان تهران ،از ممنوعیت استقرار.
 اصالح مصوبه شماره /19007ت 53541/ه  -مورخ  96/02/23؛ امکان انتقال صنایع غیر مجاز از سایر نقاط استان به غیراز محدوده شهر تهران برای استقرار در هشت شهرک صنعتی خصوصی استان.
 مصوبه شماره  56150مورخ  58/07/07؛ در صورت عدم توفیق برای مستثنی کردن شهرکها و نواحی ،حداقل توسعه درقالب افزودن خطوط تولید و محصوالت جدید واحدهای انتقالی و مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و امکان افزایش
عرصه و اعیان آنها ،با اخذ مصوبه از هیات محترم وزیران فراهم شود.

 اصالح مصوبه شماره /23580ت 32502هـ مورخ  84/05/11؛ رفع ممنوعیت استقرار واحدهای تولید شن و ماسه و آسفالتدر کنار معادن واقع در داخل محدوده  120کیلومتری تهران.
 مصوبه شماره  56150مورخ  58/07/07؛ تجویز افزودن محصوالت و خطوط تولید جدید برای دارندگان کارتهایشناسایی و پروانههای بهرهبرداری مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی ،صرفا
در عرصه و اعیان موجود در داخل محدوده  120کیلومتری تهران.

بند  5دستور جلسه با موضوع :طرح معافیت فرش دستباف از شمول مقررات رفع تعهد ارزی موضوع بند  2از مصوبات کمیته
فرش استان
جناب آقای دکتر محمّد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به کارگروه کارشناسی که در حضور نمایندگان سازمان توسعهتجارت ،بانک مرکزی ،سازمان صمت و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در محل اتاق بازرگانی تهران
تشکیل گردیده بود ،بیان داشتند:
 درجلسه کارشناسی موضوع معافیت فرش دستباف از شمول مقررات رفع تعهد ارزی از سوی نمایندگان اتحادیهصادرکنندگان فرش دستباف ایران مطرح شد که در این رابطه نمایندگان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اذعان داشتند
که این موضوع در اختیار ما نیست و سران سه قوه تصمیم گیر هستند و تنها کاری که از ما ساخته بود ،مدت از  6ماه به
یکسال افزایش داده شد.
 دکتر عیدیان با اشاره به گزارشی که توسط دبیرخانه شورای گفتگو در رابطه با تولید و صادرات و مشکالت فرش دستبافایرانی تهیه و در پوشه اعضاء شورا قرار گرفته ،گفتند (گزارش پیوست):
 در گزارش تقریباً همه مسائل و مشکالت و فرآیند و تصمیمات مثبت و منفی فرش (از سال  1350تاکنون) به ترتیب هرسالرصد و بصورت جداول آماری آورده شده است که به بخشی از سرفصل های آن اشاره می شود:
 آمار صادرات فرش اعم از وزن ،متراژ ،ارزش ،سهم آمریکا از سال  1350تا  ،1399جدول رشد صادرات فرش طیبرنامه های پنجساله تفکیک شده ،کف و سقف میزان متراژ فرش دستباف صادرشده در سالهای مختلف ،سقف و کف

قیمت هر مترمربع فرش دستباف برای تبیین ارزش افزوده این هنر ارزشمند آمده است ،اهمیت این صنعت در بخش اشتغال،
نقش برند جهانی فرش ،سؤاالتی درخصوص نقش دولت و بخش خصوصی و مثالهائی در جهت مقایسه.
 وضعیت صادرات فرش دستباف ایرانی در طی  50سال اخیر: سالهای  1356الی  1357بطور میانگین زیر  100میلیون دالر سالهای  1358و  1359صادرات فرش  5برابر شده است سالهای 1360تا  1364با کاهش صادرات در محدوده  100میلیون دالر تنزل یافته از سال  1365تا سال  1373صادرات رشد چشمگیری یافته و سال  1373نسبت به  1365از رشد  600درصدی برخورداربوده و به  2133میلیون دالر رسیده
 از سال  1374مجدداً با کاهش صادرات روبرو و تا سال  1391با کاهش  %50بصورت خطی صورت پذیرفته است و درمحدوده  500میلیون دالر قرار گرفته است
 از سال  1392کاهش همچنان ادامه یافته و در سال  1399به  69میلیون دالر رسیده یعنی رجعت به قبل از سال 1350 در ادامه قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران ،نتایج حاصل از گزارش را بشرح زیر جمعبندی کردند : الف -نقش اشتغال در این صنعت قریب  2میلیون نفر که اکثراً خانم و از جامعه روستائی کشور هستند با سرانه سرمایهگذاری برای هر شغل به نرخ امروز  500میلیون ریال در مقایسه  5000میلیون ریال در بخش صنعت .این گروه مکمل درآمد
خانوارند و نقش آفرین در تولید؛ حذف یا عدم اهمیت به این اشتغال یعنی بیکاری  2میلیون شغل ،مهاجرت روستائیان به
حاشیه شهرها ،اختالل در امنیت شغلی و اجتماعی ،به فراموشی سپردن هنر فرشبافی و بسیاری از معضالت دیگر.
 ب -نقش برند ماندگار فرش ایرانی و وجود هر قطعه فرش یا تابلو فرش ایرانی در هر خانه ،اداره ،کلیسا ،معبد،مسجد ،تاالر و نمایشگاه و تجارتخانه و دفتر حاکی از شناساندن ایران و خالقیت و لطافت فکر ایرانیان بدون هیچ هزینه
رسانه ای است و حذف آن یعنی حذف تدریجی ایران از نقشه ماندگار ذهنی جوامع.

 ج -ارزش افزوده: کف قیمت فرش  700تا  800هزار تومان و سقف قیمت فرش های نفیس متری  40میلیون تومان و کف و سقففرش های صادراتی بطور میانگین  14میلیون و  62میلیون ریال با احتساب وزن مواد اولیه مصرفی حاکی از ارزش افزوده
بسیار باالئی است و بجز علم هیچ صنعتی چنین ارزش افزوده را نمی تواند داشته باشد.
 د -بازار مصرف: یک درصد مردم جهان بعنوان ثروتمندان  78میلیون نفرند که اگر هرکدام از این ثروتمندان فقط یک متر فرش ایرانی راخریداری نمایند  78میلیون متر می شود که نشان از بازار گسترده و قابل دسترسی برای فرش دستباف ایرانی است.
 ه -وجود بیش از  200سفارتخانه ایران در کشورهای موجود که هر یک میتوانند نمایشگاه کوچکی از فرش ایرانی باشندبا مشتریان بسیار و هر ساله با فروش فرش ها ،مدل های جدیدتری را معرفی کنند.
 و -وقتی ارقام جداول پیوست گزارش را تحلیل میکنیم میبینیم که طی سالهای  59و سالهای بعد علیرغم بلوکه شدن ذخائرارزی در بانکهای آمریکا ،بحران گروگانگیری ،جنگ تحمیلی ،عدم وجود برنامه مشخص اقتصادی ،تحریم همه جانبه
اقتصادی از سوی آمریکا و اروپا و اجماع جهانی ،رجوع به بازارهای واسطه ای ،مشکالت فراوان و نارسائی های موجود
در امر تولید کاالهای ایرانی ،افزایش تورم داخلی و افزایش هزینه های تولید ،نارسائی در شبکه حمل و نقل ،افزایش نرخ
مالیاتی برای کاالهای صادراتی ،تشدید رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و بسیاری مشکالت دیگر ،صادرات فرش را
از  83/9میلیون دالر در سال  1357به  2133میلیون دالر در سال  1373ارتقاء می یابد .امّا در دوران طالئی ارز نفتی و اخیر ًا
در سال  1399به  69میلیون دالر کاهش می یابد .که اگر این ارز را تعهد بدهند یا ندهند در درآمدهای ارزی کشور تأثیری
نمی گذارد ولی  2میلیون اشتغال و سایر مواهب این صنعت حفظ می شود.
 لذا بطور وضوح ضعف مدیریتی یا به اصطالح رها شدن این صنعت مهم کامالً مشهود است .نه صاحبان این حرفه و اینصنعت اقدامی بایسته کرده و نه دولت به آن پرداخته است.

 بنظر می رسد مشکل صنعت فرش چیز دیگری است که باید آسیب شناسی شود؛ تا از صحنه جهانی مثل پوشاک حذفنشده این بیمار را عالج باید کرد .رقبای ما منتظر نخواهند ماند و این سهم اندک را هم از ما خواهند گرفت و بیش از 4000
سال سابقه این صنعت برباد خواهد رفت.

جناب آقای احمد کریمی اصفهانی:
 رئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران با اشاره به دربرگرفتن نیمی از ارزش صادرات غیرنفتی ایرانبواسطه صادرات فرش دستباف ،اظهار داشتند:
 در دهه های گذشته ،صادرات فرش دستباف نیمی از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را بخود اختصاص می داد ولی در حالحاضر سهم صادرات فرش دستباف کشور به یک سی ام صادرات غیرنفتی ایران کاهش یافته است .بطوریکه طی مدت پنج
ماه نخست سالجاری ارزش صادرات فرش دستباف ایران رقمی در حدود  18/3میلیون دالر بوده است .این موضوع نشان
دهنده اینست که دولت دست بخش خصوصی را در مورد صنعت فرش دستباف بسته و در رده بندی اهمیتی برای این
صنعت قائل نشده است.
 درخواست اصلی فعاالن صنعت و تجارت فرش ،حذف شمول مقررات رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش یا افزایشمدت زمان رفع تعهد ارزی است که در صورت ادامه اعمال مقررات ارزی؛ اشتغال در صنعت فرش در شرف تهدید جدی
قرارگرفته و در نتیجه بیکاری گسترده ،اعتیاد ،به خطر افتادن امنیت کشور ،مهاجرت بافندگان فرش از روستاها به شهرها
تشدید خواهدشد.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به سخنان رئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف ایران ،مقرر کردند:
 موضوع درخواست رئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران طی نامه ای از سوی شورایگفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به دبیرخانه سران سه قوه اعالم و در نامه یادآورشویم که موضوع اشتغال
در صنعت فرش مهم تر است از موضوع ارز و لزوم حفظ اشتغال ،برداشتن موانع موجود بر سر راه این صنعت می باشد.

بند  6دستور جلسه با موضوع :درخواست اصالح فهرست عوارض آالیندگی ،تبصره یک ماده  35قانون مالیات بر ارزش
افزوده و حذف شرکت لوله و ماشین سازی ایران از فهرست مذکور
جناب آقای دکتر محمّد عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران درخصوص بند  6دستور جلسه بیان داشتند: موضوع این بند دستور جلسه ،به دلیل حل مشکل متقاضی موضوع نامه شماره /23831ص 1400/06/29 – 005 /شرکتلوله و ماشین سازی ایران (پیوست) از دستور جلسه خارج گردید.

بند  7د ستور جل سه با مو ضوع :عدم اجرای مفاد جزء  2بند ب ماده  6قانون برنامه ش شم تو سعه تخ صیص عوارض مو ضوع
ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی توسط مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
جناب آقای مهندس صابر پرنیان:
 مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی ا ستان تهرانبا ا شاره به اینکه طبق قانون؛ شهرکها و نواحی صنعتی از حریمقانونی و ا ستحفاظی شهرها و شهر داری ها م ستثنی ه ستند و شهرداری ها مجاز به ارائه هیچگونه خدماتی به این نواحی
نیستند ،اظهار داشتند:
 طبق ماده ( )6قانون برنامه ششم توسعه ،اختصاص یک درصد از  3درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از واحدهایتولیدی و خدماتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برای تکمیل زیر ساخت های این نواحی تعیین شده ،در صورتی که
آنچه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از صنعتگران اخذ میشود در اختیار شهرداریها قرار میگیرد در حالیکه شهرکهای
صنعتی هیچ منفعتی از این منابع نمی برند و تمام هزینههای مرتبط با احداث و نگهداری شهرکهای صنعتی از منابع داخلی
تامین می گردد.
 البته خاطر نشان می شود که طی هشت سال گذشته هیچ مبلغی در اختیار شهرکها قرارداده نشده و متاسفانه وضعیتزیرساخت های شهرکها بگونه ای شده که تا  5سال آینده سیل تعطیلی واحدهای صنعتی را شاهد خواهیم بود.

 جناب آقای مهندس پرنیان در ادامه سخنان خود افزودند: متاسفانه به دنبال تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده در مجلس شورای اسالمی به شماره  29577مورخ 1400/04/12تبصره مذکور را از قانون برنامه ششم توسعه حذف نموده و عمالً تیر خالصی به زیرساختهای شهرک های صنعتی
وارد شد.
 باتوجه به اینکه در شهرک شمس آباد  250کیلومتر راه و  150کیلومتر شبکه آب با لوله های آزبستی موجود است که 30سال از عمرآن گذشته و هر روز شاهد چندین ترکیدگی لوله هستیم ،در حالیکه اجازه لوله کشی مجدد را نیز نداریم
و اگر هم اجازه صادرشود پولی برای هزینه کردن موجود نیست .لذا تقاضای رسیدگی و رفع و اصالح این قانون را از
سوی شورای گفتگو خواستار هستیم.
جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در این رابطه گفتند: -پیشنهاد اصالح این قانون از سوی شورای گفتگوی استان تهران به دولت ،شورای هماهنگی سران سه قوه مطالبه شود.

جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به گزارش رئیس محترم سازمان صمت استانتهران ،به قائم مقام دبیر شورای گفتگوی استان تکلیف نمودند:
 سیر تصویب این قانون را مشخص نموده و طی هفته آینده ضمن ارسال نامه ای به نمایندگان حوزه مالیاتی اتاق بازرگانیایران جنابان آقایان توالیی و کاربخش ،رونوشتی نیز به اعضاء مجمع نمایندگان استان تهران منعکس نموده تا در فرصت
باقیمانده در مجلس تجدید نظر و اصالح گردد.

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

عنوان پیش از دستور جلسه:
برپایی ایستگاه واکسیناسیون پرسنل تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان تهران به همراه خانواده های آنان با هماهنگی
استاند اری تهران
مقررشد از کلیّه شرکتها و واحدهای تولیدی مستقر در استان تهران به

1

2

استانداری

همراه خانواده هایشان تقاضا شود آمادگی خود را برای واکسیناسیون

*

اعالم نمایند تا نسبت به ایجاد ایستگاه واکسیناسیون و استقرار تیم های

خانه صنعت و معدن استان تهران
اتاق بازرگانی تهران

پزشکی در محل کارخانجات و کارگاهها از سوی استانداری اقدام گردد.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان

واکسیناسیون  10826000نفر افراد باالی  18سال در استان تهران با

استانداری

استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای تجهیز مراکز واکسیناسیون در

خانه صنعت و معدن استان تهران

*

دستور کار استانداری است که برای تحقق این امر هماهنگی الزم باید از
سوی نهادهای ذیربط صورت پذیرد.

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

عنوان خارج از دستور جلسه:
خسارات وارده به صنایع فوالد از قِبَلِ قطعی برق و آمادگی سرمایه گذاری این شرکتها جهت تأمین برق مورد نیاز خود
استانداری

3

مقررگردید با توجه به آمادگی صنایع فوالد برای سرمایه گذاری تأمین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

برق مورد نیاز خود و جلوگیری از خسارات قطعی برق موضوع تجهیز

استان تهران

کارخانجات با مصرف بیش از  5مگاوات جهت تدوین برنامه هفتم از
سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد الزم
تهیه گردد.

*

*

سازمان صمت استان تهران
اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

ماهیت مصوبات

ردیف

هماهنگ کننده

شرح مصوبات
ملی

استانی

بند  4دستور جلسه با موضوع:
اعالم جمعبندی نشست هیأت مقررات زدائی جلسه مورخ  1400/06/22به ریاست استاندار محترم در جهت حمایت از تولید،
توسعه ،نوسازی و بازسازی صنایع فرسوده توسط جناب آقای بهروزی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
تهران
از آنجا که رویکرد آمایش سرزمین و هدایتگری جریان استقرار صنایع

4

مختلف براساس تکنولوژی و اولویت آنها در مناطق مختلف رعایت
نشده ،مقررگردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این مهم را در

*

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران

دستور کار قراردهد.
استانداری

مقررشد مصوبه هیأت محترم مقررات زدائی در راستای توسعه و نوسازی

هیأت مقررات زدائی

و استفاده از ظرفیت های موجود فریزشده در داخل و خارج از شهرکهای

5

صنعتی با هماهنگی دستگاههای ذیربط (سازمان محیط زیست و سازمان

*

صمت) و با رویکرد تسهیل کسب و کار و تسهیل گری قانون ،اجرائی

6

اعضا ارسال شود

استان تهران
سازمان حفاظت محیط زیست

گردد

نظر به اهمیت موضوع ،گزارش هیأت محترم مقررات زدائی برای همۀ

اداره کل امور اقتصادی و دارائی

استان

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

پیشنهادات اصالحی مصوبات هیأت محترم وزیران درخصوص بند 3

7

مصوبه شماره /942ت  69/4/9 -119و مصوبات شماره /19007ت/

استانداری

 53541ه 96/2/23 -و  58/7/7 -56150و /23580ت 32502/ه –

هیأت مقررات زدائی

 ، 84/5/11تهیه و تدوین شده توسط هیأت مقررات زدائی جهت ارائه

*

*

سازمان حفاظت محیط زیست استان
سازمان صمت

به دولت محترم به منظور تسهیل کسب و کار در اولویت اقدامات هیأت
قرارگیرد.

بند  5دستور جلسه با موضوع:
طرح معافیت فرش دستباف از شمول مقررات رفع تعهد ارزی موضوع بند  2از مصوبات کمیته فرش استان
درخصوص معافیت صادرات فرش از تعهد ارزی موضوع بند  2مصوبات

اتاق بازرگانی تهران

کمیته فرش استان و لزوم حفظ اشتغال بیش از  2میلیون نفر و برداشتن
8

موانع بر سر راه این صنعت با محاسبه هزینه فایده ،مقررشد طی نامه ای

*

برای دبیرخانه سران سه قوه از سوی ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان فرش دستباف ایران

ارسال و پیگیری گردد.

بند  6دستور جلسه با موضوع:
درخواست اصالح فهرست عوارض آالیندگی ،تبصره یک ماده  35قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف شرکت لوله و ماشین
سازی ایران از فهرست مذکور
بند  6دستور جلسه با توجه به حذف شرکت لوله و ماشین سازی ایران
9

از فهرست شرکتهای آالینده توسط سازمان محیط زیست و رفع مشکل
آن از دستور جلسه خارج شد.

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

بند  7دستور جلسه با موضوع:
عدم اجرای مفاد جزء  2بند ب ماده  6قانون برنامه ششم توسعه تخصیص عوارض موضوع ماده  38قانون مالیات بر ارزش
افزوده به شهرکهای صنعتی توسط مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
با توجه به مصوبات اخیر مجلس محترم شورای اسالمی و لغو جزء 2
بند ب ماده  6برنامه ششم توسعه موضوع تخصیص عوارض  %1ماده

سازمان صمت استان تهران

 38قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی ،مقررشد جناب

شرکت شهرکهای صنعتی استان

آقای مهندس پرنیان و جناب آقای مهندس میربلوک و جناب آقای

10

مهندس محمدیان از سازمان صمت استان تهران گزارش الزم را تهیه و
بهمراه پیشنهاد اصالحی برای ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران و
نمایندگان حوزه مالیاتی اتاق ایران جنابان آقایان توالئی و کاربخش و
همچنین اعضاء محترم مجمع نمایندگان استان تهران و همچنین به
دبیرخانه ستاد اقتصادی سران سه قوه ارسال نمایند تا در فرصت موجود
در مجلس تجدید نظر گردد.

تهران

*

خانه صنعت و معدن استان
اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

