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جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان:
 -ور این دشسو استاددار متتر تهران به وتیل حضور ور مراسم روز ارتش حضور دداشتند .ریی

متتر اتا تهران ضومن

عرض تبریک بمناسبو سال دو و قرزوی بازگشو رودق ااتصاوی ،به تتلیل مهمترین مسایل ااتصاو کشور پو

از تطموم

اخیر ور بازار ارز پرواختند و بیان واشتند :این تصمیم باید پنج سال پیش و با شروع به کار ووتو یازوهم گرفته مویشود و
پیشتر همه ابهامات موجوو برمرف و شفاف سازی شده و متناسب با درخ تور واخلی و خارجی ،درخ ارز تعیوین تللیو
میشد ،ور این صورت امروز با وضعیو سرورگمی ور کسب و کوار و ااتصواو کشوور روبورو دموی شودیم .متأسوفاده بوا
بتران تصمیم گیری ور کشور مواجه هستیم و مبیعتاً تصمیماتی که ور شرایط بترادوی گرفتوه موی شووو غیرکارشناسوی و
عجوالده اسو.
 وبیر متتر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به ابهامات موجوو مبنی بر تک درخوی کورون ارز بوا دورخ  0211توموانگفتند :عمده صاورات ما به کشورهای همجوار اسو که صاورکنندگان ایرادی دیز به وتیل مشلطت بادلی و تتریمها ،پوول
خوو را ور ایران به صورت ریال وریافو میکنند از این رو ،اینله ووتو تاکید کروه اسو که ارز حاصل از صاورات بورای
واروات به کار گرفته شوو ،عمط دشددی اسو زیرا ارز خارجی وجوو ددارو و عمده صاورکنندگان پول خوو را به صوورت
ریال ور واخل کشور وریافو می کنند.
ایشان ور اوامه افزوودد :یلی از کارخادههای توتید سیمان کشور ،متموتهای سیمان به کشور اطر صاور کروه بووو و شوعبه
بادک صاورات ور قن کشور اعط کروه که دمیتوادد ارز بدهد و معاول قن به درخ  0211تومان ،از مریق بادک صاورات ور
شیراز ریال تتویل میوهد .بنابراین صاورکنندگان و واروکنندگان کشور این روزها وچار سرورگمی شده و کسوب و کوار
کشور ور بطتللیفی به سر میبرو .ووتو باید هر چه سریعتر وضعیو ارز و درخ قن را تعیین تللی

کند.

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاتی متتر ریی

اتا بازرگادی تهران براسا

بند  0وستور جلسه ورخصوص اادون بووجه سال  0397کل کشوور و

احصاء اجزاء و بندها و تبصره های مربوط به عمران ،توتید ،خدمات و صاورات و تسویه بودهی هوای ووتوو بهموراه تتلیول
کوتوواه و متاسوون و مشوولطت قن پوو

از برخووی ترییوورات ور مجلوو

گزارشووی را بووه شوورر زیوور ارائووه دموودوود:

(گزارش مربوطه بپیوست ارسال می گردد):
 ور جلسات گذشته شورا تتلیل الیته بووجه گزارش شد؛ امروز الیته تبدیل به اادون شده و ور این جلسه بورروی توأریراتیکه مجل

ور بووجه واشته و اررات قن ور ااتصاو مروری می کنیم:

 بووجه از یک سری اراا و واژه تشلیل شده که باید اهداف معینی را پوشش بدهد .اهدافی که ور رویلرو اصلی بووجه وجوووارو :رشد ااتصاوی فراگیر اشتراتزا ،استفاوه از ظرفیو بخش خصوصی و تعاودی خصوصا استفاوه از ظرفیو های بط اسوتفاوه
و تمرکز برحوزه های پیشران و استفاوه از ظرفیو های بین اتمللی و ادضوباط مواتی و صورفه جوویی ور هزینوه هوا از مریوق
ساماددهی بدهی های ووتو و مشارکو بخش خصوصی برای اجرای مرر ها .با توجه به اهودافی کوه ور برداموه ویوده شوده

اگر برنامه پنج ساله را به پنج بودجه یکساله تفکیک کنیم متوجه عددم همخدوانی بودجده بدا اهدداه دیدده شدده
خواهیم شد ولی بهرحال باید یک پنجم آن را پوشش بدهد.
 مهمترین دلته ور ترکیب بووجه سهم دفو و گاز ور سال  97معاول  2.82ورصد که بتدریج پوایین قموده و ماتیوات دیوز 3380ورصد که افزایش پیدا کروه و این یک اد مثبو اسو ،سهم خدمات ووتتی  21،0ورصد که شامل فروش شرکتهای ووتتوی و
سوو بادلها دیز می شوو و وارائی های ماتی که همان استقراض از بازار سرمایه اسو  00ورصد بووجه کل کشور را تشلیل می
وهد.
 -مرکز پژوهشهای مجل

پیش بینی کروه که ور سال جاری همۀ  30.هزار میلیارو تومان بیشتر متقق دمی شوو و بوا  3.هوزار

میلیارو تومان کسری مواجه خواهیم شد .مبق روال معمول همه ساته ،هزینههوا بور ورقمودها فزودوی واشوته اسوو و بررسوی
عمللرو بووجه سال  0391دشان میوهد که عمللرو اعتبارات هزینهای ور این سال معاول 20381هزار میلیارو تومان و عمللرو
ورقمدها دیز معاول  01782هز ار میلیارو تومان بووه اسو که به تعبیری ،تراز عملیاتی ور این سوال معواول  7180هوزار میلیوارو
تومان منفی اسو .با مروری بر عمللرو بووجه کشور از  03.1به بعد تاکنون ،دشان میوهد که وخل و خرج بووجوه ور هوی
یک از سالهای گذشته با هم تطابق دداشته و همواره کسری بووجه وجوو واشته اسو.
 -ترییرات مهمی که ور بووجه سال  97توسط مجل

صورت گرفته ،ور بخش یاراده ،پیشنهاو ووتو تخصیص  23هزار میلیوارو

تومان برای  02میلیون دفر و حذف  33میلیون دفر بوو که ور مجل

این اراا به  31هزار میلیارو تومان برای  22میلیون دفر و

حذف  21میلیون دفر ترییر یافو و به ووتو اختیار واو که ورصورتیله بتوادد صرفه جوئی کند یازوه هزار میلیارو تومان هوم از
جابجایی هزینه ها استفاوه کروه و  01میلیون دفر را دیز اضافه کند.

 دولت در الیحه بودجه سال  37پیشنهاد افزایش  522تومانی قیمت بنزین و  422تومانی قیمت گازوئیل را داد که ازاین طریق درآمد  17هزار میلیارد و  422میلیون تومان ناشی از آن را برای کاهش نرخ سدود تسدهیالت اشدتزالزایی
هدفگذاری کرده بود که متأسفاده افزایش ایمو حاملهای ادرژی ور مجل

حذف و پیشبینیهای ویگری برای تامین منوابع

مورو دیاز اشترالزایی ور دظر گرفته شده اسو که مشخص دیسو چگوده تأمین می شوو.
 ورخصوص تهاتر بدهیهای ووتو ور الیته بووجه سوال جواری کشوور ووتوو پیشونهاوی دوداوه بووو وتوی از سووی مرکوزپژوهشهای مجل

پیشنهاوی مطرر شد و اتا دیز از این پیشنهاو حمایو کرو :بر اسوا

مصووبه مجلو  ،تهواتر  011هوزار

میلیارو تومان بدهی بخش خصوصی به بادکها با بدهی ووتو به بخش خصوصی و بدهی بادکها بوه بادوک مرکوزی ور ایون
سند تتاظ شده اسو.
 -شروع به بووجهریزی بر اسوا

عمللورو را میتووان از متاسون بووجوه سوال جواری کشوور دوا بورو .اهرموی کورون منوابع

بووجووه بوورای مووررهووای عمرادووی بووا مشووارکو بخووش خصوصووی و تعوواودی و بادلهووا و ووتووو بنظوور مشوولل موویقیوود.

حذه نسبی ردیفهای متفرقه به شفافیت بودجه کمک کرده است .ارائه راهکار برای استفاده فاینانس توسط بخدش
خصوصی ،حذه دهک های پردرآمد و نیز تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به بانکها با
طلب آنها که قبال گفته شد از  122هزار میلیارد تومان مبلغ  52هزار میلیارد تومان آن بدهی به بخش خصوصی است
ولی باید توجه داشت که فقط به دولت اجازه داده شده است ولی دولت را مکلف نکرده پس نیاز بده پیگیدری دارد
تا به نتیجه برسد.
 برقورو بیش از وااع اراا بووجه از جمله مشلطت و دقص بووجه می باشد ،ور بووجه تنظیمی ،منابع و مصارف معواول 3.1هزار میلیارو تومان پیشنهاو شده اسو که این رام دسبو به رام  301هزار میلیارو تومان بووجه مصو

سال  91حودوو 0081

ورصد رشد وارو .ور سال  91معاول  321هزار میلیارو تومان کل بووجه متقق شده که رشدد بودجده مصدوب نسدبت بده
عملکرد معادل  2206درصد است.
 یلی ویگر از مشلطت بووجه سال جاری ،عد اادا جدی ور مورو کاهش حجم ووتو اسو که ارار بوو حداال  02ورصودور مول پنج سال حجم ووتو کاهش پیدا کند که ادجا دشده ضمن اینله مبق اصل بووجه که باید ورقمد بور هزینوه اوتویوو
واشته باشد ور بووجه بندی رعایو دشده اسو.

 دولت به ناچار کسری آن را از طریق عدم تخصیص بودجه طرحهای عمرانی ،فروش دالر به باالتر از قیمت مدوردمحاسبه ،استقراض از سیستم بانکی ،عدم پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی و امثدال آن تدامین مدیکندد کده
روشهای یاد شده آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد نمود.
 تأمین بخشی از منابع ماتی مورو دیاز ووتو از مریق استقراض از بازار سرمایه به شدت دگران کننده اسو زیرا هرسال حودوو 11تا  71هزار میلیارو تومان ووتو از بازار سرمایه ارض می کند که حدووا  31هزار میلیارو تومان هرسال از منابعی کوه بایود
ور بازار سرمایه به بخش خصوصی واوه شوو ووتو بعنوان بازار بدهی از قن استفاوه می کند .حال اگر از این مبلغ برای مورر
های زیر بنایی که زووتر به دتیجه برسد استفاوه شوو توجیه وارو وتی برای پرواخو ایمو تضمینی گند یا هزینه های ووتتوی
یا هزینه های بهداشو استفاوه می شوو .عطوه براینله گسترش و تعمیق ور بازار سرمایه دیز ور وستور کار ووتو ارار دگرفتوه
اسو .برای مثال قمارهای ماتی سال ( 92ورگزارش پیوسو) دشان می وهد که با توجه به پایین بوون ظرفیو بازار سورمایه ور

تأمین منابع ماتی و ور شرایط حاضر ،به هر میزان که دولت اتکاء خود را در تأمین منابع مالی مورد نیاز بده ایدن بدازار
افزایش دهد به همان میزان عرصه را برای تأمین مالی مورد نیاز بخش خصوصی تنگتر خواهدشد .که ور اادون بووجه
سال  97معاول  .3هزار میلیارو تومان از مریق استقراض از بازار سرمایه و  30هزار میلیارو تومان بابو اصل و سوو ور اختیار
ووتو و شرکتهای ووتتی ارار واوه اسو.

 افزایش مالیاتها بدون دیدن زمینه رشد اقتصادی؛ فشار مالیاتی روی مالیاتدهندگان منضبط را بیشتر می کند. عد تخصیص متناسب با ورقمد به پروژههای عمرادی که هر ساته اوتین اربادی پروژه های عمرادی اسو که براسوامرکز پژوهشهای مجل

گوزارش

ور  09سال گذشته  97ورصد از اعتبارات جاری ساالده و  19ورصد از اعتبارات عمرادی ،به مصورف

رسیده ور وااع بووجه عمرادی بمنزته صندو ذخیرهای اسو که ووتو هرچقدر دمی توادد کسوب ورقمود کنود از ایون حربوه
استفاوه کروه و کمتر به پروژهای عمرادی تخصیص میوهد ،بطوریله ور سال  91حدوو  29ورصد بووجه عمرادی متقق شده
که از میادگین  09سال گذشته کمتر اسو .دتیجه این رویلرو ،موالدی شدن پروژه های عمرادوی و از توجیوه افتواون قدهاسوو
ضمن اینله به تتاظ موالدی شدن  2تا  3برابر افزایش بووجه دیاز وارو .ادتظار میرفو که ور الیته پیشنهاوی بووجه بازدگری
بعمل قید که ادجا دشده اسو.
 -عد اختصاص از منابع صندو توسعه ملی و تشویق توسعه صاورات غیردفتی از متل افزایش یک ورصد ایمو موواو اوتیوه

وارواتی به میزان  0311میلیارو تومان از ویگر مشلطت بووجه سال  97کشوور موی باشود کوه بوا عنایوو بوه اوادون تأسوی
و اساسنامه صندو توسعه ملی می بایسو منابع قن ورجهو فعاتیتهای ااتصاوی بخش غیرووتتی بلارگرفته شوو که ور تبصره
های مختل

از منابع صندو برای مصارف مختل

ووتتی پیشنهاو شده و عمط بخش خصوصوی و تعواودی را از یوک منبوع

دسبتاً مطمئن مترو دمووه اسو.

 متأسفانه یکی از مشکالت بودجه اینست که دولت برای سیستم بانکی تعیین تکلیف می کند.جناب آقای الهوتی:
 -ریی

متتر کنفدراسیون صاورات ایران ورخصوص وضعیو صاورات کاالهای غیردفتی ورسال  91و خصوصواً  3ماهوه

پایان سال گذشته با توجه به دوسادات درخ ارز گزارشی را ارائه دموودد :بوه گوزارش روابوط عموومی گمورو جمهووری
اسطمی ایران ،مجموع صاورات غیردفتی ور سال  91بمیزان  01میلیارو و  930میلیون والر که ور مقایسه با سال  92حدوو
 1/21ورصد افزایش واشته و گفتنی اسو که می سوال  92بمیوزان  00میلیواروو  02میلیوون والر کواال بوه خوارج صواور
شده اسو .ور  3ماهه پایان سال  91با وجوو دوسادات درخ ارز صاورات افزایش یافته و این برخطف تصور عدهای اسوو
که می پنداردد ورصورت افزایش درخ ارز باید شاهد کاهش صاورات بوو.
جناب آقای میربلوک:
 وبیر متتر خاده صنعو ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تخصیص  21هزار میلیوارو توموان بودهی ووتوو بوه بخوشخصوصی بیان واشتند :ور اادون بووجه اید جمله ووتو اجازه وارو ،مشخص میکند که اجباری دیسو بلله اختیواری اسوو،
تذا بهتر اسو پیشنهاواتی را به ووتو اعط کنیم تا این مصوبه بووجه اجرائی شوو.

جناب آقای مهندس صالحی:
 -عضو متتر هیأت دمایندگان اتا تهران با اشاره به تسهیطت ووتو برای فایناد

بخش خصوصی بیوان واشوتند :قیوا ووتوو

برای پشتیبادی بخش خصوصی گارادتی می وهد؟

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاتی ریی

اتا تهران ورخصوص سؤال قاای مهند

صاتتی گفتند :به شرمی که بادک تضمین های الز را بگیرو و

وزارتخاده ذیربط اوتویو این مرر را تأیید کند ،ووتو برای قن تضمین های الز را وردظر می گیرو.

جناب آقای حاجی پور:
 معاون متتر کسب و کار اتا تهران ورخصوص پیگیری مصوبات جلسه چهل و سوو شوورای گفتگووی اسوتان تهورانمربوط به رفع مشلطت بیمه کارگران ساختمادی و اصطر اوادین مربوط به قن توضیتاتی بشرر زیر ارائه دموودد:
 -پ

از بررسی الز ور این رابطه و برگزاری چندین دشسو با متوتیان این بخش ،قدچه که مسلم اسو؛ اادون بیمه کارگران

ساختمادی باید مورو بازدگری و اصطر ارار گیرو و تا زمادی که این اادون اصطر دشوو مشلطت همچنان رویهوم ادباشوته
شده و اوامه پیدا می کند و بهاده ای اسو برای سازمان تأمین اجتماعی که با کسری بووجه مواجه اسو .ضومن قدلوه اگور
این موضوع اصطر دشوو ،پیش بینی می شوو ور ساتهای قتی که کارگران ساختمادی به مرحله بازدشستگی می رسوند یوک
بتران جدیدتری دیز ور سازمان ایجاو شوو .همچنین باید شناسایی کارگران ساختمادی دیز ور وستور کوار دهاوهوای متووتی
ارار گیرو.
 -ایشان ور اوامه افزوودد :ورحال حاضر کارفرمایان به مور مضاع

حق بیمه پرواخو می کنند .یعنی هم  02ورصد عوارض

به هنگا اخذ جواز باید به عنوان حق بیمه کارگر ساختمادی واریز کنند و هم مبق موواو  2.و  3.اوادون توأمین اجتمواعی
مبنی بر پوشش بیمه ای کارگران پرواخو دمایند .این اادون تا ابل از سال  .1یک تبصره واشته که بخش پیمادلوارادی کوه
حقو و وستمزو پرواخو می کرودد را مستثنی می کروه و بعد از اینله ور سال  .1این تبصره حوذف موی شووو سوازمان
تأمین اجتماعی برایش بهاده ای بوجوو قمد که از  2مرف مباتغ را وریافو کند .خوشبختاده مرکز پژوهشهایی مجل

دیز بوا

اصطر اادون و بازگشو شرایط به ابل از سال  .1موافق اسو .پیشنهاو می کنم تا زمادیله بتوادیم اصول اوادون را اصوطر
کنیم ،از شورای شهر ورخواسو شوو ور این موضوع وروو پیدا کند و تللی

این عوارض را فعط مشخص که متناسب بوا

این حق بیمه باشد.

جناب آقای شاکرمی:
 مدیرکل متتر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان واشتند :ور بتث کارگران ساختمادی چندین چاتش واریم .یلوی اینلوه وررابطه با مشلطتی که وجوو وارو جزیره ای عمل می کنیم .بطور مثال اتا دظرات خوو را موی گویود و بعود ایون دظورات
فرقیندی را می می کند و با مقابله سازمان تأمین اجتماعی و شهرواری مواجه می شوو .این موضوع باعوث موی شووو کوه
پیگیری های ما ور دقطه ای که باید تصمیم گیری شوو ور فرقیند اجرائی خنثی می گروو.

 موضوع ویگر ،ور خوو بتث کارگران ساختمادی که چه تعداو هستند و گفته می شوو حدوو یک میلیون و  011هزار کارگرساختمادی ور کشور وجوو وارو که حدوو  01ورصد قن ور استان تهران یعنی بین  011تا  001هزار کوارگر سواختمادی ور
شهرستان تهران واریم ،اعتقاو ما براین اسو که این تعداو کارگر ساختمادی مشمول دیستند زیرا مرجع تأیید کننده بوا دگواه
صنفی دگاه می کند و مملن اسو بسیاری از قدها کارگر ساختمادی دباشند .با توجه به اینله هر کارفرمایی بر اسا
ملل

اوادون

اسو کارگر خوو را بیمه کند ،سازمان تأمین اجتماعی اعتقاو ددارو و می گوید خیلی از کارگاههای ساختمادی تیسو

بیمه دداردد .تذا پیشنهاو می کنم کمیته ای از مراجع ذینفع شامل شهرواری ،شورای شهر ،استادداری ،اتا ها ،وزارت کار و
سازمان تأمین اجتماعی ور اواره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یا ور اتا تعاون تشلیل شوو تا این مباحث را مورو بررسی و
تجزیه و تتلیل ارار واوه و دتیجه را اعط دماییم.

جناب آقای اسماعیلی:
 دماینده متتر سازمان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به کسری بووجه سازمان تأمین اجتماعی بمیزان  1هزار میلیوارو توموانتا پایان سال  91گفتند :همادطور که قاای شاکرمی بیان واشتند جزیره ای عمل کرون جوا
اادون حق بیمه ووبار وریافو می شوو وتی عمطً سازمان مقرراتی که ور مجل

دمی وهد .علیرغم قدلوه مبوق

وضع می شوو را اجرا می کند.

جناب آقای الهوتی:
 -رئی

متتر کنفدراسیون صاورات ایران گفتند :امروز ور جلسه راجع به بیمه کارگران ساختمادی و مشلطت بیمه ای قن و

ارائه راهلار صتبو می کنیم و این ورحاتی اسو که امروزه ور ودیوا بوه ایون صوورت دیسوو و از شویوه هوای متضواو و
مضاع

پرهیز می کنند .پیشنهاو می کنم موضوع ساماددهی شرکتهای پیمادلاری به عنوان کسوادیله کارگاهشوان را بورای

کارهای پیمادلاری و استفاوه از کارگرادی که مشخص هستند و شماره بیمه واردد را ور اوادون موورو توجوه اورار وهویم و
مشو هایی جهو شلل گیری این شرکتها ور دظرگرفته تا کارفرمایی که می خواهد ساخو و سازی کند مثط یوک واحود
صنعتی بسازو با این شرکتهای پیمادلاری مرف باشد تا کارگران این شرکتهای پیمادلاری ضومن اسوتفاوه از مزایوای بیموه
وحقو بیلاری تأمین اجتماعی قدها ور زمان بازدشستگی مشخص باشد.

جناب آقای مرتضوی:
 -رئی

متتر خاده صنعو ،معدن و تجارت استان تهران بیان واشتند :ابطً تیستها و تعداو کوارگران توسوط سوازمان توأمین

اجتماعی مورو بررسی ارار می گرفو وتی اآلن وفاتر مورو ارزیابی اورار موی گیورو کوه ور ایون روش ور ابوال پرواختهوا
خدماتی وریافو دمی کنیم خصوصاً ور حوزه کارگاههای ساختمادی .ور روش گذشته یک رابطه منطقی بین کار و خدمات
اجتماعی وجوو واشو که متأسفاده این رابطه وجوو ددارو .حضور دماینگان ضعی

کارگری و بخش خصوصی ور سازمان

تأمین اجتماعی دیز از مشلطت ویگری اسو که دمی توادند دقش خوو را قدطور که باید ایفا کنند.

جناب آقای مهندس صالحی:
 عضو متتر هیأت دمایندگان اتا تهران ضمن اشاره به بند ج اادون رفع موادع توتید گفتند :ور اادون رفع موادع توتید گفتهشده که واتی ور یک جا تیسو بیمه کارگاه واوه می شوو ووباره دباید پوتی گرفته شوو وتی ووتو این اادون را ابطغ دلورو
و فقط قاای الریجادی رئی

متتر مجل

قن را ابطغ کروه ده رئی

جمهور واو و ده رئی

سوازمان توأمین اجتمواعی.

ما مشلل اادون دداریم بلله به وتیل دگاه ورقمدی راه ویگری را می رویم.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 وبیر متتر شورای گفتگوی استان با اشاره به مصوبات جلسه گذشته مبنی بر جمعبندی مشلطت و تهیه پیشنهاواتی بصورتملتو

جهو ارسال به معاودو حقوای ریاسو جمهوری ،ویوان عداتو اواری و مجل

بیان واشتند :وو بتث وجوو وارو،

یلی اصطر اادون و وو قدچه را که می توان از مریق ووتو حل کرو .با توجه به قماری که قاای شاکرمی ارائه واودد خیلی
از ابعاو مسئله روشن می شوو .یک میلیون صدهزار بیمه پرواخو می کنند که صدهزارتای قن ور استان تهران اسو اگر
حدوو  01ورصد ساختمان ایران ور استان تهران ادجا شوو یک وهم قن ور شهر تهران اسو که دشان می وهد که این قمار
صتیح دیسو .دلته وو اینله تما کارگران شرکتهای پیمادلاری عمدتاً بیمه هستند.
 -ریی

متتر اتا تهران ور اوامه افزوودد :ور ارتباط با شورای شهر دامه ای تنظیم شوو و ضمناینله پیشنهاو قاای مرتضوی

دیز مد دظر ارار گیرو با هملاری واحد حقوای اتا تهران الیته ای تنظیم و به ویوان عداتو اواری ارسال گروو و همچنین
بنابر پیشنهاو قاای شاکرمی کمیته تخصصی را تشلیل بدهیم زیرا مملن اسو اختطفی ور فهم اضایا باشد و هر سازمادی
ور دهایو دظرات خوو را بیان کند و اگر تنااضی و ابهامی ور برواشتها باشد از این مریق شفاف سازی می شوو.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقا متتر وبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به بند  1وستور جلسه مبنی بر ارائه گزارشی از اادامات اجرائیاستادداری و شورای متتر بردامه ریزی استان ورخصوص تأمین بر شهرو صنعتی عبا

قباو و جابجائی پسماددهای

شهرو صنعتی چرمشهر پیرو مصوبات جلسات  32و  00شورای گفتگو استان بیان واشتند :مقرر گروید ورمورو تأمین بر
شهرو صنعتی عبا

قباو و تعیین متل وفن و حمل پسماددهای وپو شده مربوط به ساتیان گذشته ور شهرو صنعتی چرمشهر

جلساتی ور استادداری تشلیل و موضوع حل شوو که مبق پیگیری های بعمل قمده هنوز مشلل حل دشده اسو.

جناب آقای دکتر امامی امین:
 معاون متتر هماهنگی امور ااتصاوی و توسعه منابع استادداری تهران ور رابطه با اادامات ادجا شده از سوی استادداریورمورو تأمین بر شهرو صنعتی عبا
با  011مگاوات کسری بر

قباو بیان واشتند :ور پایان سال گذشته  3جلسه برگزار گروید ،شهرو عبا

قباو

روبرو اسو وتی با توجه به میزان توتید کنودی کارخادجات که با  01تا  %21از ظرفیو

توتید می کنند فعطً مشلل جدی دداردد وتی این کسری مشهوو اسو .مشلل جدی تری که وجوو وارو فرسووگی
شبله توزیع بر ور این منطقه اسو .مقررشده اسو که وو دیروگاه  1مگاواتی که بصورت پُرتال ور منطقه وجوو وارو
تا  21ارویبهشو ماه امسال ور این منطقه راه اددازی و وارو مدار شوو و همزمان جهو اصطر شبله توزیع بر دیز اادا شوو
که بخشی از هزینه های قن را شهرو صنعتی تقبل کروه اسو .اینلار دیاز به زمان وارو ،تذا زمینی را به شهرو اختصاص
واوه ادد که زیرسازی قن ادجا شده اسو.
 ایشان ورمورو مشلل پسمادد شهرو صنعتی چرمشهر افزوودد :سازمان منابع مبیعی زمین مورو دیاز برای وفع پسماددرا تخصیص واوه اسو که عطوه بر زمین دواری به عرض  21متر وورتاوور زمین برای ایجاو فضای سبز تخصیص
واوه شده اسو .جهو حمل این پسماددها دیاز به سرمایه گذار بخش خصوصی واریم که با توجه به تناژ باالی پسمادد برای
سرمایه گذار توجیه ااتصاوی ددارو .می قخرین تصمیم گرفته شده مقررشد سازمادهای بازیافو شهرستادهای ورامین ،ارچک،
پیشوا و پاکدشو زباته هایشان را تجمیع کنند و شرکتی را برای جمع قوری و بازیافو ادتخا

دمایند.

جناب آقای الهوتی:
 -عضو متتر هیأت دمایندگان اتا

تهران با اشاره به ادتخا

هوشنگ قباو جهو وفع زباته های چرمشهر گفتند :ملان

مشخص شده وتی چه کسی باید جابجایی قن را بعهده بگیرو؟ چرمشهر از سال  70-73فعاتیو خوو را شروع کروه و این
پسمادد ور زمادیله شهرو ور اختیار شرکو شهرکهای صنعتی بووه جمع شده اسو ضمن اینله حدوو  2سال اسو که
شرکو خدماتی بوجووقمده و حمل این پسمادد شامل هزینه می باشد و با توجه به پرواخو شارژ توسط صاحبان صنایع
می ساتها؛ حمل این پسماددهایی که می  21سال جمع قوری شده بعهده خوو شرکو شهرکهای صنعتی می باشد و پ

از قن

بعهده شرکو خدماتی شهرو صنعتی خواهدبوو .تذا از استاددار متتر ورخواسو می شوو دسبو به مسئوتیو جابجایی
پسماددها تعیین تللی

فرمایند.

 ایشان ور اوامه سخنان خوو با اشاره به پرواخو  %0عوارض قتووگی به سازمان حفاظو متیط زیسو بیان واشتند :بتث اخذعوارض ور ووتو وهم اتفا افتاو و ارار براین بوو این منابع عوارض ور صندوای جمع قوری شوو و با دظر صاحبان صنایع و
پرواخو کنندگان جهو تأمین واحدهای توتیدی و خط توتید و مواو اوتیه برای ارتقاء ارزش افزووه هزینه شوو وتی
پ

از تصویب اادون رفع موادع توتید و مبق ماوه  37این اادون مقرر شد عوارض وریافتی به خزاده واریز شوو .و بعد ووتو

به پیشنهاو وزارتخاده مربومه روی

بووجه تعری

کند و پ

از تصویب مجل

به صنعو بازگشو واوه شوو .این عوارض

واتی به خزاده واریز شوو ریاتی بردمی گروو مگراینله وزارت صنعو و معدن رامی را ورخواسو کند که مثط امسال 21
میلیارو تومان ورخواسو کروه اسو که هنوز مشخص دیسو که تصویب شده یا ده .وتی دلته اینجاسو که ووتو به تتاظ
هزینه های جاری پوتی ددارو تا پرواخو کند .تذا ورخواسو می شوو اگر دیاز به اصطر اادون اسو و یا راهلار ویگری
وجوو وارو پیگیری شوو .ور مورو شهرو صنعتی چرمشهر دیز با توجه به کاالیی که امروز ور این شهرو توتید می شوو و
ساالده باتغ بر  21تا  31میلیارو تومان به ووتو عوارض صاوراتی می وهد ،پیشنهاو می شوو که بخشی از این عوارض را ور
اختیار شرکو خدماتی چرمشهر که متعلق به خوو صاحبان صنایع اسو اراروهند که بتوادند هزینه های دگهداری شهرو را
پوشش بدهند و یا از این متل  %0عوارض را پرواخو کنند.

جناب آقای مهندس صادقی:
 رئیپ

متتر سازمان صنعو ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به مصوبات شورای گفتگوی استان تهران بیان واشتند:
از مصوبه شورای گفتگو ،جلسه شورای بردامه ریزی و توسعه استان با حضور استاددار متتر ور شهرستان ورامین

تشلیل گروید و ضمن بازوید استاددار متتر به اتفا مسئوتین از شهرو صنعتی چرمشهر ،مشلطت این شهرو را از دزویک
مشاهده دموودد و پ

از استماع گزارشات کارگروهای ذیربط مصوباتی بشرر زیر به تصویب استاددار متتر رسید:

 -مقرر گروید ظرف مدت  1ماه معاودو متتر عمرادی استادداری دسبو به تعیین تللی

و جادمایی زمین اادا کند که ور این

رابطه وو منطقه؛ هوشنگ قباو و عزیزقباو پیشنهاو شد که اجماع بر روی هوشنگ قباو بوو .تللی

شد کارقماوه سازی از مریق

تعیین پیمادلار ادجا شوو و به متض قماوه سازی ،شرکو شهرکهای صنعتی وپوهای ابلی و شرکو خدماتی شهرو چرمشهر
پسماددهای جدید را بصورت توافقی منتقل دمایند که اکنون منتظر قماوه سازی زمین هستند .ور مصوبه شورای بردامه ریزی
برای ادجا این کار  1ماه زمان تعیین شده یعنی از بهمن  91تا تیرماه  97که توسط معاودو عمرادی استادداری پیگیری
و ادجا شوو.
 تصفیه خاده که ابطً به شرکو خدماتی شهرو واگذار شده بوو بنابر والیل ماتی توادایی بهره برواری بهینه از تصفیه خادهرا دداشته تذا مجدواً شرکو شهرکهای صنعتی مسئوتیو تصفیه خاده را ور وسو گرفته و از مریق پیمادلار برروی بهبوو
وضعیو تصفیه خاده مدل اول و مراحی برای ایجاو مدل وو اادا دمووه اسو .به موازات اصطحاتی که صورت میگیرو
با هماهنگی شرکو خدماتی شهرو چرمشهر و سازمان حفاظو متیط زیسو و اواره صنعو ،معدن و تجارت ورامین
واحدهایی را که پیش تصفیه مناسب دداردد را تک به تک مورو بررسی ارار واوه و ملز به اصطر پیش تصفیه واحد
خوو می دمایند.
 بنابر پیشنهاو شرکو شهرکهای صنعتی ورخصوص موضوع عووت بخشی از عوارض صاوراتی وریافتی ،ورحال پیگیری ازمریق ووتو متتر می باشیم تابتوادیم این منابع را عووت بدهیم.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقا متتر وبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به مدت زمان  1ماه جهو ادتقال پسومادد شوهرو صونعتی چرمشوهربیان واشتند :از سال  .2تا کنون که هوشنگ قباو و دعیم قباو را بلتاظ کویری و دملی بوون برای وفع زباتوه بوه شوهرواری

اعط کرویم وتی هنوز برای ملان وفع زباته تصمیم گرفته دشده اسو211 .هزار مترملعب پسمادد ور شهرو وپوو شوده و
مشلل اینجاسو که روزی  011متر ملعب پسمادد جدید به قن اضافه می شوو که اتبته موی تووان ظورف یوک مواه متول
را پاکسازی دموو.
 -ایشان همچنین ورمورو تأمین بر شهرو صنعتی عبا

قباو افزوودد 2.1 :مگاوات بر فروخته شده تا پرواده بهره برواری

بدهند وتی  .1مگاوات بر تأمین شده و همه فشار برروی یک پسو  011کیلو وتو قمپر ارارگرفته که ور ارر فشوار بوار
املان ترکیدن وارو .شهرو صنعتی عبا
شهرو عبا

قباو یک پسو  011کیلو وتو قمپری دیاز وارو .یک دیروگاه بر ور  2کیلوومتری

قباو ارار وارو که شرکو بر باید پسو ایجاو کند و جهو هزینه قن رئی

جمهور متتر  011میلیارو تومان

اعتبار تعیین کروه ادد وتی وو سال اسو که این کار ادجا دشده اسو.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 وبیر متتر شورای گفتگوی استان ور پایان جلسه مقرر فرموودد می ملاتبه با استاددار متتر وسوتور فرماینود جلسوه ایجهو تسریع ور قماوه سازی زموین بورای ادتقوال پسوماددهای شوهرو چرمشوهر بوا حضوور سوازمادهای ذیوربط و اتوا
تشلیل گروو.

مصوبات چهل وچهارمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت
ردیف

شرح مصوبات

مصوبات

ملی

هماهنگ کننده

استانی

با عنایت به تصویب  122هزار میلیارد تومان جهت تسویه بدهی
1

دولت در بودجه سال  37دولت اجازه دارد تا مبلغ  52هزار میلیارد
تومان بدهی به بخش خصوصی اقدام نماید ،لذا مقرر شد نسبت به

اتاق بازرگانی تهران

*

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مکلف نمودن دولت به پرداخت بدهی خود پیگیری بعمل آید.
مقرر گردید نسبت به اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی و بازگشت به
2

شرایط قبل از سال  66این قانون و همچنین شناسایی کارگران واقعی

تهیه اصالحیه از سوی معاونت کسب و
*

*

ساختمانی از سوی نهادهای متولی اقدام الزم صورت پذیرد

3

4

مقرر گردید ضمن ارسال نامه ای به شورای شهر  15درصد عوارض
بیمه کارگران ساختمانی تعیین تکلیف و ارائه طریق شود.

کار اتاق تهران
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

*

*

معاونت کسب و کار اتاق تهران
دبیرخانه شورای گفتگو

جهت رفع ابهامات و مشکالت بیمه کارگران ساختمانی مقرر گردیدد

استانداری

کمیته ای از مراجع ذینفع شامل شهرداری ،شورای شهر ،اسدتانداری،

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

اتاق های  3گانه ،وزارت کار و سازمان تدأمین اجتمداعی در محدل

*

*

معاونت کسب و کار اتاق تهران

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یا اتاق تعاون تشکیل گردد.
مقددرر گردیددد پددس ازجمعبندددی مشددکالت قددانون بیمدده کددارگران
5

ساختمانی و تهیه پیشنهادات با همکاری واحد حقوقی اتاق بازرگانی
تهران الیحه ای تنظیم و برای معاونت حقوقی ریاسدت جمهدوری و

معاونت کسب و کار اتاق تهران
*

*

دبیرخانه شورای گفتگو

دیوان عدالت اداری ارسال گردد.
مقرر شد طی ارسال نامه ای به معاونت عمراندی اسدتانداری تهدران
6

انجام مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان درخصوص شهرک
صنعتی چرمشهر پیگیری گردد.

واحد حقوقی اتاق تهران

استانداری تهران
*

مدیریت شهرک صنعتی چرمشهر
دبیرخانه شورای گفتگو

ماهیت

شرح مصوبات

ردیف

مصوبات

ملی

هماهنگ کننده

استانی

طی آخرین تصمیم گرفته شدده در جلسدات اسدتانداری مقدرر شدد
7

سازمانهای بازیافت شهرستانهای ورامین ،قرچک ،پیشوا و پاکدشدت

*

ضمن تجمیع کدردن زبالده هایشدان؛ شدرکتی را بدرای جمدع آوری

استانداری تهران
فرمانداری محترم شهرستانهای یاد شده

بازیافت انتخاب نمایند.
مقرر شد طی مکاتبه با استاندار محترم درخواست تشکیل جلسده ای
6

با حضور ایشان و سازمانهای ذیربط جهت تسدریع در آمداده سدازی

*

زمین برای انتقال پسماندهای شهرک صنعتی چرمشهر اقدام شود.
درخصوص موضوع عودت بخشی از عوارض صادراتی دریافتی بده
3

صاحبان صنایع مقرر گردید نامه ای کارشناسی شده تهیه و به عندوان
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه تهیه و ارسال گردد.

استانداری تهران
دبیرخانه شورای گفتگو
کنفدراسیون صادرات ایران

*

*

مدیریت شهرک صنعتی چرمشهر
دبیرخانه شورای گفتگو

