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مذاکرات پیش از دستور جلسه:

جناب آقای دکتر محسنی بندپی:
 استاندار محترم تهران ضمن اظهار رضایتمندی از برگزاری جلسات شورا ی گفتگوی استان ،به تالشهای صورت گرفته درمقابله با بیماری کرونا اشاره نموده و بیان داشتند :علیرغم همه تالشهای صورت گرفته هنوز با شیوع این بیماری مواجه
هستیم و نقطه پایان این بیماری مشخص نیست .به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی ناگزیر به بازگشایی شدیم ولی متاسفانه
همکاری مردم در رعایت پروتکل ها آنچنان که انتظار می رفت نبود با وجود آنکه مقرر شده بود استفاده کنندگان از حمل
و نقل عمومی ملزم به پوشیدن ماسک باشند ولی انتظارات درباره اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مترو و اتوبوس
و استفاده از ماسک برآورده نشد و بررسی ها نشان می دهد فقط حدود  30درصد مردم این الزام را رعایت کردند ولی با
تمام اینها ،روند بازگشایی ها ادامه دارد .بنابراین باید تالش کرد تا معضالت و مشکالت بیش از آنچه که امروز شاهد آن
هستیم افزایش پیدا نکند.
 رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به تأثیر بیماری کرونا در ابعاد مختلف برروی تولید و زنجیره تأمین وتقاضا ،اظهارداشتند :حل مسایل تولید نگاه ویژه تری می طلبد در واقع اگر یک واحدی مشکل خود را به شورای گفتگو
ارجاع داد ،حل مشکل باید بصورت کالن به همه واحدهای تولیدی تعمیم پیدا کند .در حمایت از تولید هرچقدر فعالیت
کنیم در پیشبرد اقتصاد کشور ارزش دارد .پیشنهاد می شود وقت مفصل تری را در حوزه کارشناسی برای این موضوع
در شورای گفتگو درنظر گرفته شود.

مشروح مذاکرات جلسه:

بند  4دستور جلسه با موضوع گزارش اجمالی از مصوبات جلسه  67شورای گفتگوی استان تهران توسط دبیرخانه شورا
جناب آقای دکتر عیدیان:
 حسب بند  4دستور جلسه گزارشی از مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران به شرح زیر توسطقائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران ارائه گردید:
 در جلسه گذشته مطالب مهم و قابل توجهی از سوی استاندار محترم و رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران در حاشیه موضوعشیوع کرونا و اقدامات انجام یافته توسط اتاق تهران و با همکاری فعاالن اقتصادی عضو اتاق عنوان شد که حاصل آن پنج
مصوبه از مصوبات شورای گفتگو شد .ضمناً معاون قضائی محترم دادگستری و معاون قضائی محترم دادستان استان در
حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،اجرای ماده  61قانون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آئین نامه های اجرائی آن و
همچنین حمایت از سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط و وظائف قانون تأسیس صندوق حمایت از سرمایه گذاری؛
بیانات قابل توجه و تأملی را برای کمک به بخش خصوصی ایراد فرمودند .نتیجه جلسه منجر به مصوبات عدیده ای گردید
که به مهمترین مصوبات بطور اختصار اشاره می شود:
 )1ضرورت ایجاد پایلوت مدیریت واردات و صادرات جهت رفع مشکالت با همکاری اعضاء شورا
 )2ایجاد پنجره واحد برای تسریع در کارها و ایجاد انگیزی برای فضای کسب و کار
 )3ایجاد دادگاههای تجاری
 )4رفع مشکالت بنگاههای اقتصادی برای جلوگیری از رکود بیکاری
 )5اهمیت صادرات در سالجاری تنها راه توسعه اقتصادی و رفع موانع سرراه
 )6اجرائی کردن بسته پیشنهادی سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف برای جبران خسارات وارده به واحدهای
صنعتی و صنفی
 )7مذاکره استاندار محترم با جناب آقای دکتر همتی رئیس محترم بانک مرکزی درخصوص تمدید مهلت چکهای برگشتی

 )8فعال کردن بیش از پیش کمیته حمایت قضائی در دادگستری از طریق همکاری اتاق بازرگانی بعنوان واسط بین بنگاههای
اقتصادی و دستگاههای اجرائی و همچنین کمیسیون محترم حمایت قضائی اتاق درخصوص نقض قوانین
بند  5دستور جلسه با موضوع ،طرح نامه شماره  /37ب 98/انجمن پالسمای ایران درخصوص صدور پروانه تولیدی برای مراکز
جمعآوری پالسما جهت بیماران خاص

جناب آقای دکتر عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به مصوبات جلسات قبل شورای گفتگو درخصوص درخواستصدور پروانه تولیدی ،اظهار داشتند :در سال گذشته ،پیرو مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران،
جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های کارخانجات تولیدی و درخواست صدور پروانه تولیدی و در پی آن صدور کارت
پنجساله ،ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران نامه ای به وزیر محترم وقت صنعت ،معدن و تجارت ،ارسال گردید که پس
از کارشناسی و تأیید دفتر امور طرح های وزارت مربوطه مجدداً به وزیر محترم ارجاع و متأسفانه بدون نتیجه باقی ماند.

جناب آقای دکتر نجفی عرب:
 رئیس محترم کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران درخصوص دریافت پروانه بهره برداری شرکت هایجمع آوری پالسما؛ بیان داشتند :صنعت پالسما از دهه  80در ایران فعالیت خود را شروع کرده و در حال حاضر  6شرکت
با  10مرکز فعال جمع آوری پالسما در این صنعت مشغول به کار هستند .و همواره با مشکالتی که نهادهای دولتی از جمله
سازمان انتقال خون ایجاد کرد روبرو بوده ولی به کار خود ادامه داده است .سازمان انتقال خون هنوز هم بر این باور است
که امور مربوط به خون و پالسما در حیطه اختیارات این سازمان است درحالیکه قانوناً اینگونه نیست.
 عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزودند :مراکز پالسما فِرِزیس به منظور تأمین داروی بیمارانخاص از جمله هموفیلی ،بیماران عفونی در کشور تأسیس شد ،حتی در درمان بیماری کرونا نیز مورد استفاده قرار گرفت.
فرآیند کار بدین صورت است که ابتدا پالسما از اهداء کنندگان یعنی انسان دریافت و جمع آوری شده و سپس برای
پاالیش و استحصال داروهای مشتق از پالسما جهت بیماری های خاص (هموفیلی ،سرطانی ،نقص ایمنی و  )...به پاالیشگاه

شرکت های معتبر بین المللی ارسال و داروهای مشتق از پالسما با منشاء ایرانی پس از ورود به کشور در اختیار بیماران
قرار می گیرد .پیش از ورود شرکت های داخلی به این صنعت تمام داروهای مورد نیاز از خارج از کشور وارد و همواره
کشور با کمبود این داروهای استراتژیک روبرو بود .درحال حاضر این صنعت با ایجاد  500شغل مستقیم برای نیروهای
متخصص بومی ،ساالنه حدود بیش از  200هزار لیتر پالسما توسط بخش خصوصی در داخل کشور تولید می کند که
سالیانه  20میلیون یورو صرفه جویی ارزی بدنبال دارد .شایان ذکر است؛ پالسمای تولیدی در ایران به لحاظ کیفیت و
سالمت جامعه از بیماری های عفونی در شمار پنج کشور نخست جهان قرار دارد.
 رئیس محترم هیأت مدیره انجمن پالسمای ایران در ادامه اظهار داشتند :با عنایت به اینکه مجوز تأسیس مراکز پالسمافِرِزیس توسط سازمان غذا و دارو صادر می گردد ،متأسفانه شرکت های فعال در این صنعت که از  15سال پیش تأسیس
شده اند تاکنون موفق به دریافت پروانه بهره برداری نشده اند ،زیرا مسئولین وقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت صدور
پروانه بهره برداری برای این مراکز را منوط به استقرار در شهرک های صنعتی نموده است.در حالیکه در سایر کشورها مراکز
جمع آوری پالسما در نقاط پر جمعیت شهر مستقر هستند .لذا شرکت های مذکور بدلیل نداشتن پروانه بهره برداری از
مزایای واحدهای تولیدی از جمله معافیت های مقرر در قوانین جاریه (معافیت ماده  138مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)،
بهره مندی از کارت بازرگانی تولیدی با اعتبار پنجساله و عضویت در تشکل های تولیدی و  ...محروم می باشند .لذا پیشنهاد
میگردد طی جلسه ای کامل در شورای گفتگوی استان تهران با حضور مسئولین سازمان انتقال خون و مسئولین سازمانهای
ذیربط موضوع صدور پروانه بهره برداری برای این مراکز مورد بررسی و اقدام قرارگیرد.

جناب آقای دکتر حجازی:
 دبیر محترم انجمن پالسمای ایران درخصوص وضعیت صنعت پالسما توضیحاتی را به شرح زیر ارائه دادند (جزئیاتآن اینجا قابل مشاهده است):
پالسما ماده اولیه تولید داروهای حیاتی است و  % 55خون را تشکیل می دهد که از این میزان  %7پروئین است که برای
تولید داروهای مورد نظر استفاده می شود .برای مثال برای تهیه داروی مورد نیاز یک کودک هموفیلی نوع  Aباید 1200نفر
پالسما اهداء کنند .مشتقات پالسما شامل  ، IVIGفاکتور  ، 8فاکتور  9و آلبومین است که این داروها برای درمان سوختگی،

شوک ،بیماری های کبدی ،تصادفات و نقص ایمنی کاربرد دارد .در دوران کرونا از ایمنوگلوبین های خون () IVIG
استفاده شد .توضیح این نکته حائز اهمیت است که برای تهیه این دارو بجز اهداء پالسما از هیچ روش دیگری نمی توان
استفاده کرد و همچنان بعنوان داروی استراتژیک باقی خواهدماند.
 اولین مرکز از سال  1383شروع بکار کرد .این مراکز دارای پروانه  GMPاز نهادهای ناظر اروپایی و سازمان غذا و داروبوده و از نظر کیفیت تولید در سطح اتحادیه اروپا همراه با رعایت تمام مسائل زیست محیطی با میزان تولید ساالنه 200
هزار لیتر پالسما در سال در بخش خصوصی می باشد .حدود  20میلیون یورو در سال و حدود  150میلیون یورو در 10
سال گذشته صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.
 علیرغم فعالیت حدود  16ساله مراکز پالسما هنوز پروانه بهره برداری برای فعاالن این صنعت صادر نشده است ومسئولین ذیربط دلیل عدم صدور پروانه بهره برداری را قرارگرفتن مراکز در بافت شهری عنوان می کنند و از آنجا که این
شرکت ها تولیدی محسوب نمی شوند کارت بازرگانی آنها یکساله است ضمن اینکه از کلیه مزایای شرکت های تولیدی
بی بهره هستند و قادر به عضویت در سندیکای تولیدکنندگان دارو نمی باشند.

جناب آقای دکتر ریاحی :
 عضو محترم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تالش بخش خصوصی جهت راه اندازی صنعت پالسما در ایراناظهار نمودند :زمانی که صنعت پالسما فرزیس در ایران راه اندازی شد ،کشور ما چهارمین یا پنجمین کشوری بود که
صاحب صنعت پالسما شد ولی سخت گیری ها و مانع تراشی ها ،باعث کندی این صنعت گردید .چنانکه در آن زمان در
آسیا و شرق مدیترانه ،کشوری وارد این حوزه نشده بود ولی اکنون کره جنوبی ،چین ،ژاپن و مجارستان به مراکز پالسمای
جهان تبدیل شده اند.
 ایشان در ادامه سخنان خود افزودند :شرکت های فعال در این حوزه به پشتیبانی اتاق بازرگانی تهران اقدام به مطالعهپالسما درمانی در مورد بیماران مبتال به کرونا کردندو در یک ماه نخست شیوع این بیماری که هنوز بیماران بهبود یافته
اندک بودند ،با استقرار مقابل درب بیمارستانها و درب منازل بیمارانی که دوره نقاهت را طی می کردند موفق شدند تا به
میزان  500واحد پالسما جمع آوری نمایند .ولی متأسفانه در میانه راه ،دولت بخش خصوصی را حذف کرد و این پروژه

را در دست گرفت و به تعبیری تبدیل به رقیب بخش خصوصی شد .پالسمای ایران از لحاظ کیفیت دومین کشور دنیا
محسوب می شود و می تواند با توسعه این صنعت که ضمن اشتغال بسیار باال و سرمایه گذاری اندک ساالنه حدود یک
میلیارد دالر صادرات درپی داشته باشد .جهت اثبات ادعا و توانایی های خود می توان گزارش کاملی را حضور استاندار
محترم تقدیم نمود.

جناب آقای واقف بهروزی:
 معاون محترم اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران درخصوص سرمایه گذاری در صنعت پالسما ،بیانداشتند :در سال  1382سرمایه گذاری در این صنعت توسط سرمایه گذار آلمانی استارت زده شد ولی متأسفانه سیاستگذار
همزمان ،خود رقیب بخش خصوصی است و معموالً سیاستگذاری ها بر مبنای ایجاد مشکل برای رقبا بوده تا خود یکه تاز
میدان باشد .از اینرو در حوزه غذا و دارو ،وزارت بهداشت سیاستگذار این حوزه بوده و از سوی دیگر سازمان انتقال خون
که تولیدکننده است زیر مجموعه وزارت بهداشت قراردارد .پنج مرکز پالسماگیری توسط سرمایه گذار آلمانی پیش بینی
شد که پس از راه اندازی پنجمین مرکز پاالیشگاه تولید دارو را در ایران تأسیس کنند ولی با گذشت  15سال  4مرکز تأسیس
شد که یکی از آنها فعالً تعطیل است .کشور ترکیه  12سال پس از ایران اقدام به راه اندازی مراکز جمع آوری پالسما کرد
که طی یکی دو سال آینده پاالیشگاه خود را نیز افتتاح می کند .ما پالسما را جمع آوری می کنیم و فرآیندهای مربوطه را
انجام می دهیم و سپس برای تبدیل شدن به دارو به آلمان می فرستیم و دوباره به کشور برمی گردد یعنی یک هزینه ای را
به کشور تحمیل می کنیم .متأسفانه پیگیری های زیادی تاکنون صورت گرفته ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مقدماتی استاندار محترم در ابتدای جلسه مبنی بر نگاه کالن به مسائلو مشکالت بنگاههای اقتصادی ،بیان داشتند :مشکالتی که برای صنعت پالسما و فعاالن این حوزه نزدیک به دو دهه گذشته
ایجاد شده است نشان از یک مسئله کلی با عنوان مانع تراشی دستگاههای دولتی است و آنچه که گریبان بنگاههای اقتصادی
در تهران را گرفته ،مسائل کلی است که شاید بررسی و حل این مسائل در حیطه اختیارات شورای گفتگوی استان تهران

نباشد و مادامی که این مسائل کلی حل نشود در روزمرگی گرفتار خواهیم بود .اگر بخواهیم مشکالت عمده تولید و کسب
و کار ها را تقسیم بندی کنیم به نهادهای مشابهی چون تأمین اجتماعی ،مالیات ،محیط زیست و تعزیرات بازمی گردد.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران در ادامه با اشاره به طرح اخیر دولت برای فروش  25هزار خودرو ،افزودند:در طی  3سال که تقریباً درآمد سرانه به یک سوم کاهش پیدا کرده  7میلیون نفر برای  25هزار خودرو ثبت نام کردند.
از سوی دیگر دولت ساالنه به دو خودرو ساز بزرگ از محل صندوق توسعه ملی یارانه ریالی می پردازد درحالیکه به تمام
بانکها رقم باالیی بدهکار هستند و از طرف دیگر روی محصوالت این دو خودروساز قیمت گذاری می کند بهمین دلیل
همچنان تفاوت قیمت بازار و خودروساز رقم چشمگیری باقی مانده است .نتیجه این سیاست ها نیز آن است که قطعه
سازان نیز از عدم وصول مطالبات خود از سوی خودروسازان شکایت دارند.
 ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش  20تا  30درصدی ساالنه قیمت کاالها اظهارداشتند :دولت،تولیدکنندگان را برای جلوگیری از افزایش قیمت تحت فشار قرارمی دهد که منجر به کاهش کیفیت و کمیت می شود.
اینگونه رفتارها صادرات را نیز تحت فشار قرارداده است به طوریکه صادرات فروردین و اردیبهشت سال جاری نسبت به
مدت مشابه افت چشمگیری داشته است.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران درخصوص تبعات سیاست های ارزی و اختصاص ارز  4200تومانی و فسادایجادشده ،گفتند :مشکالتی که ناشی از دخالت دولت است ،درصنایع مختلف ،در صادرات ،زنجیره تولید و  ...در همه جا
دیده می شود و تا زمانی که دولت و سازمانها دست از دخالت و تصمیمات عجوالنه برندارند ما همچنان دچار روزمرگی
خواهیم بود .لذا باید معلوم کنیم که برای دستور جلسات آینده شورا باید مسائل کلی را مطرح کنیم و یا جزئی.

جناب آقای مهندس صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران در مورد مشکل دریافت پروانه بهره برداری و ایجاد کارخانهتوسط فعاالن صنعت پالسما ،بیان داشتند :این صنایع برای احداث کارخانه با محدودیت استقرار در شعاع  120کیلومتری
و قانون هوای پاک مواجه هستند که آئین نامه آنرا هیأت دولت تصویب و به وزارتخانه و محیط زیست و سایر دستگاهها
ابالغ کرده است مگر آنکه دانش بنیان باشند و مورد تأیید معاونت محترم علوم و فناوری ریاست جمهوری باشد .لذا

دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت قوانین هستند.و همچنین اگر صنعتی مجوزتأسیس در درون شعاع را داشته باشد
الزاماً باید در شهرک های صنعتی مستقر شود و فقط تا رده  3زیست محیطی با موافقت محیط زیست امکان استقرار در
کاربری های خارج از محدوده و حریم شهر امکان پذیراست.
 رئیس محترم سازمان صمت درخصوص اقداماتی که برای رفع معضل محدودیت استقرار در شعاع  120کیلومتری و ازفریز درآمدن صنایع استان تهران ،توسط استانداران محترم و معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادی تاکنون انجام شده،
گفتند :در مورد رفع محدودیت شعاع  120کیلومتر جلسات از چندین سال پیش در استانداری پیگیری های الزم بعمل آمده
و طی جلسه ای با سرپرست محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ریاست محترم محیط زیست توافقاتی انجام و
چهارچوب متن اصالحیه مصوبه برای هیأت دولت نهایی گردید .البته پیشنهاد سازمان براین است که؛ محیط زیست
سختگیرانه ترین استانداردهای بین المللی را برای استقرار صنعت اعالم کند و هر صنعتگری برای شروع کار ملزم به رعایت
استانداردهای اعالم شده باشد و درصورت بازدید بازرسان محیط زیست و سازمان صمت و عدم رعایت استانداردها از
طرف صنعتگر  ،سرمایه گذاری باطل شود.

جناب آقای دکتر محسنی بندپی:
 رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به این نکته که جمع آوری پالسما در داخل شهر منافاتی با رعایتمسائل محیط زیست ندارد ،گفتند :چنانچه این مراکز درصدد ایجاد پاالیشگاه یا کارخانه باشند ،باید در خارج از شعاع مجاز
استقرار یابند .لذا مقرر میشود این مسئله از طریق برگزاری جلسه ای با حضور مسئوالن سازمان انتقال خون ،استانداری و
نمایندگان بخش خصوصی پیگیری شود.

بند  6دستور جلسه با موضوع درخواست انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران درخصوص عدم اعمال معافیت
بیمه سهم کارفرما تا  5نفر

جناب آقای محمدحسن افشار:
 عضو محترم هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران درخصوص عدم اعمال معافیت بیمه سهم کارفرماتا  5نفر در کارگاههای پرورش قارچ خوراکی ،بیان داشتند :در اجرای سیاستهای دولت و با توجه به مشکل آب ،بیشتر
تولیدات کشاورزی بسوی سیستم بسته می رود و پرورش قارچ خوراکی نیز یک فعالیت کشاورزی در سیستم بسته است.
 تولید قارچ در کشور ساالنه به حدود  150هزار تن می رسد و چنانچه بحران کرونا پدید نیامده بود ،تولید به  180هزار تنمی رسید و ایران در جایگاه پنجمین و یا ششمین کشور تولیدکننده قارچ در جهان قرار می گرفت .در عین حال ،تولید
قارچ در کشور برای حدود  40هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و بیش از  2هزار و  25میلیارد تومان گردش مالی این
فعالیت کشاورزی است.
 تولید محصوالت کشاورزی مشمول حق بیمه  10درصدی بوده که  %7سهم کارفرما و  %3سهم کارگر است که متأسفانه بهتازگی سازمان تأمین اجتماعی تولیدکنندگان قارچ را از شمولیت این معافیت خارج کرده و با اعالم اینکه تولید قارچ یک
فعالیت صنعتی است از کارفرمایان فعال در این حوزه مطالبه حق بیمه  30درصدی می کند.
 سازمان تأمین اجتماعی از یک سو به دنبال پرداخت بیمه بیکاری است و از سوی دیگر سیاستهایی را اعمال می کند که کهنه تنها منجر به کاهش اشتغال شده بلکه به افزایش بیکاری منتهی می شود .لذا استدعا داریم با درنظرگرفتن این صنعت که
یک فعالیت کشاورزی است قانون مذکور در مورد پرورش قارچ نیز همانند گذشته اعمال شود با توجه به اینکه دوره برنامه
ششم درحال اتمام بوده و سازمان تأمین اجتماعی به یکباره از آبان ماه سال  1398بطور سلیقه ای تصمیم به حذف معافیت
بیمه ای پرورش دهندگان قارچ از این قانون گرفته است.

جناب آقای سید احمد رشیدی:
 نماینده محترم سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حذف معافیت بیمه ای پرورش دهندگان قارچ ،گفتند:سازمان تأمین اجتماعی حدود  46میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش دارد که این میزان  %65کل جمعیت کشور را شامل
می شود ،همچنین یک میلیون و سیصد هزار کارگاه فعال را نیز به همراه  13میلیون نفر کارفرما تحت پوشش دارد که

یک چهارم این کارگاهها ،نزدیک به  350هزار کارگاه از معافیت استفاده می کنند .لذا سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت
هزینه های خود با مشکل مواجه است.

جناب آقای دکتر بندپی:
 استاندار محترم تهران درخصوص صحبت های نماینده سازمان تأمین اجتماعی ،اظهار داشتند :یکی از مزیت های کشورتولید قارچ است و رتبه پنجم را در دنیا دارد پس این یک فعالیت خانگی نیست .تولید قارچ در زمره فعالیت های صنعت
کشاورزی است .پیشوند صنعت به بخش کشاورزی به این دلیل افزوده شده که بخشی از کشاورزی دارای گلخانه است؛
وقتی این معافیت شامل گلخانه می شود پس شامل پرورش قارچ نیز می شود .این صحیح نیست که سازمان تأمین اجتماعی
آنچه قانون مشمول معافیت دانسته را حذف کند و به دلیل مشکالت مالی ،قانون را نادیده بگیرد .این سازمان از دولت
طلبکار است .قانون مصوب شده و ما باید مجری قانون باشیم و همه ما اینجا جمع شده ایم که از قانون صیانت کنیم؛
همچنانکه رؤسای سازمان ها نیز پذیرفته اند که یکسری معافیت هایی را براساس قانون اعمال کنند و ستاد تسهیل ،رونق
تولید و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری همه در راستای حمایت از تولید است .پس با اینگونه رفتارها چگونه میخواهیم
به رونق تولید و جهش تولید برسیم؟ قانون مصوب شده و ما باید مجری قانون باشیم.

جناب آقای مهندس ذوالفقاری:
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد پرورش قارچ در استان تهران بیان داشتند :قریب به  30درصدقارچ ایران در استان تهران تولید می شود و از  164هزار تن قارچ تولیدی در کشور حدود  41هزار تن در استان تهران
برداشت می شود .تولید قارچ برای تهران یک برند است خصوصاً در شهرستان مالرد و شهرستانهای غرب استان تهران.
مساحت کارگاه های تولید قارچ در تهران قابل توجه نیست که یک باری از کوله بار سازمان تأمین اجتماعی کم کند .در
عین حال تولیدکنندگان قارچ خوراکی تا آبان ماه  1398به میزان  10درصد حق بیمه می پرداختند و ضروری است که
سازمان تأمین اجتماعی به قانون تمکین کرده و معافیت حق بیمه را برای تولیدکنندگان این رسته لحاظ کند.

جناب آقای محمد محمدی:
 مشاور محترم معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص قانون معافیت بیمه ای مصوب در برنامه ششم توضیحاتیبه شرح زیر ارائه دادند:
قانون معافیت در سال  1361تصویب شد و  35فعالیت مشمول قانون معافیت تا  5نفر کارگرو  20درصد معافیت پرداخت
حق بیمه شدند .تا قانون برنامه پنجساله پنجم اگر فعالیتی با پیشنهاد وزارت تعاون و تصویب هیأت وزیران مشمول قرار
می گرفت ومشکلی برای معافیت نداشتیم ولی در قانون برنامه پنجساله ششم و قانون احکام دائمی و قوانین بودجه سنواتی
صراحتاً آمده است که ایجاد هرگونه بار مالی برای دولت ممنوع است مگر این که قبالً اعتبار آن دیده شده باشد و ما ،در
برنامه ششم هیچگونه فعالیتی را اضافه و یا کم نکردیم .در برنامه ششم  ،تولید و پرورش محصوالتی نظیر قارچ ،میگو،
گل های زینتی در شمول معافیت حق بیمه محصوالت کشاورزی قرار نمی گیرد مگر آنکه دولت منابع آن را تأمین کند.
ضمن آنکه طبق ماده  71قانون برنامه ششم توسعه درخصوص معافیت بابت فارغ التحصیالن دانشگاهی که اعتبار آن در
ردیف تبصره  18قانون بودجه سال  98و  99دیده شده که می توانند برای جذب نیرو از فارغ التحصیالن استفاده کنند.
 -ضمناً صندوقی بنام صندوق توسعه روستائیان وجود دارد که از محل این صندوق نیز می توانند استفاده کنند.

سرکار خانم علی آبادی:
 مدیر محترم امور بیمه و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص عدم اعمال معافیت سهم کارفرما تا  5نفر برایفعالین صنعت قارچ توضیحاتی را بشرح زیر بیان داشتند:
-

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ،در تاریخ  1361/12/16به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید.

 ماده واحده :از آغاز سال  1362کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولت (از قبیل برق،آب ،تلفن ،راه) استفاده می نمایند تا میزان  5نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از  5نفر به باال
نسبت به مازاد  5نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

 تبصره  -1دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید.
 تبصره  -3کارخانجات ،معادن ،پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. به موجب تبصره  5قانون :آئین نامه اجرایی در تاریخ  1362/2/28به تصویب رسید و فهرست فعالیتهای مشمول تعیینشد .همچنین مصوبه مورخ  1362/9/2هیأت وزیران فهرستی از فعالیتهای مشمول این قانون را ارائه داده است.
 به موجب مصوبه مذکور ،فهرست فعالیتهای تولیدی ،صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان « »5نفرکارگر « »36نوع فعالیت تعیین شده است .شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی که جنبۀ تولیدی صنعتی
داشته باشند و واحدهای تولید کشاورزی در ردیف «« »36فهرست مذکور مشمول قانون فوق االشاره می باشند .همچنین
به موجب قوانین بودجه سالهای  1393 ،1392 ،1390کل کشور و ماده  63قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب  1393/12/4کارگاه های کشاروزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت
از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنح کارگر دارند مصوب  1361/12/16و اصالحات بعدی آن قرار گرفته اند.
 گزارشات حاکی از آنست که دولت هزینه مورد نیاز را براساس تبصره «یک» قانون مذکور به سازمان تأمین اجتماعیپرداخت نمی نماید (موضوع  %20حق بیمه سهم کارفرما) ،موضوع فوق از یکسو و پیشی گرفتن هزینه های سازمان تأمین
اجتماعی از درآمدهای آن باعث گردیده که سازمان مذکور بسیار سخت گیرانه نسبت به اجرای این قانون عمل می نماید.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگو مبنی برارجاع مشکالت بنگاههای اقتصادی توسط اتاق بازرگانی تهران به کمیته حمایت قضائی درخصوص نقض قوانین،
پیشنهاد دادند تا این موضوع از طریق کمیته مذکور حل و فصل شود.

بند  7دستور جلسه با موضوع اقدامات دولت درخصوص بررسی میزان خسارت وارده بر رستههای کسب و کار تولید
آسیب دیده و تدوین بسته های حمایتی و اجرای آن تاکنون در مقابل شیوع ویروس کرونا و همچنین پیش بینی ادامۀ
این پدیده برای ماههای آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
جناب آقای دکتر عیدیان:
 قائم مقام دبیر شورای گفتگوی استان تهران درخصوص بند  7دستور جلسه توضیحاتی را بیان نمودند:حسب تقاضای جناب آقای دکتر ترکی ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،مقررشد تا در این جلسه گزارش
موسّعی از وضعیت خسارات وارده به اقتصاد جهانی و ایران و حمایت های دولت به تفصیل توسط ایشان ارائه گردد ،امّا
در هفته جاری ایشان به سمت معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت راه منصوب شدند که ضمن تقدیر از زحمات ایشان
برای وی آرزوی توفیق می نمائیم .گزارش تهیه شده توسط جناب آقای عشاقی قرائت می گردد.

جناب آقای عشاقی:
 رئیس محترم گروه امور اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گزارشیضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر ترکی ریاست وقت محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی درباره
اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای کاهش آسیب های آن (پیوست) به شرح زیر ارائه نمودند
(جزئیات آن اینجا قابل مشاهده است):
 با ارزیابی هایی که درمورد اثرگذاری بیماری کرونا در اقتصاد ایران انجام شده ،رکود شدید در حوزه گردشگری ،رستورانهاروبرو بوده ایم و با توجه به تحریم های مجدد آمریکا ،ارتباطات اقتصادی کشور و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی با
کشورهای همسایه به ویژه عراق ،با افت  50تا  70درصد در بازرگانی خارجی مواجه هستیم.
 همچنین آثار شیوع کرونا بر بازار سرمایه ،بازار ارز ،مسکن و خصوصاً در کسب و کارهای کوچک نظیر خرده فروشی هاو مشاغل خرد و کسب و کارهای عمومی؛ بخصوص قیمت کاال ،حوزه حمل و نقل و حوزه انرژی از تاب آوری کمتری
نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی برخوردار بوده اند.

 سه سناریو درنظر گرفته شده: الف :خوش بینانه ترین حالت تا اردیبهشت  99بیماری کرونا به اتمام برسد و به تبعات آن مدیریت کنیم ب :بدبینانه ترین حالت تا  2سال آینده با این بیماری گریبانگیر هستیم ج :واقع بینانه ترین حالت :تا پایان سال بیماری ادامه دارد در خوشبینانه ترین حالت میزان کاهش در ارزش افزوده  50درصد برای زیر بخش کسب و کارهای خرد و برای کسب وکارهایی که به نوعی با تجمع همراه هستند مانند سینما ،تئاتر ،رستوران ،باشگاههای ورزشی و  ...با کاهش ارزش افزوده
 70درصدی پیش بینی می شود.
 در ابتدای اپیدمی به دلیل ترس از قرنطینه و اقدام خانوارها به خرید بیش از نیاز ،قیمت کاالهای اساسی افزایش یافته اما دربلند مدت انتظار می رود این کاالها با کاهش قیمت و رکود مواجه شود.
 استان تهران  %24از سهم تولید ناخالص کشور را بعهده دارد که از این میزان سهم هرکدام از بخش ها در استان  ،در حوزهکشاورزی  ، %4/5صنعت  ، %14خدمات  %34است .خسارات وارده در اثر شیوع این بیماری منجر به تعطیلی بسیاری از
کسب و کارهای حوزه خدمات شده و این بخش که  50درصد از بار ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و حدود  70درصد
ارزش افزوده استان تهران را به دوش می کشد دچار آسیب شدیدی شده که اگر مورد حمایت جدی قرار نگیرد اثر قابل
توجهی بر کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری در استان تهران خواهد داشت که درپی آن تبعات سیاسی و اقتصادی
را بهمراه دارد.
 بیش از  70درصد اشتغال مربوط به بخش خصوصی است که اگر برنامه ای نداشته باشیم با مشکل جدی روبروخواهیم بود.
 باید درنظر داشت که الیحه بودجه سال  1399زمانی تقدیم مجلس شد که با پدیده ای بنام کرونا مواجه نبودیم لذا دولتدر بخش درآمدها با مشکالت اساسی روبرو خواهدبود و پیش بینی های درآمدی قانون بودجه  99را به احتمال زیاد
نمی توانیم محقق کنیم.

 سیاست های حمایتی دولت برای مقابله با آسیب های اقتصادی و اجتماعی کرونا شامل حمایت بودجه ای از نظام سالمت،پرداخت های بالعوض به خانوارهای آسیب پذیر برای تأمین هزینه های معیشت ،پرداخت تسهیالت بانکی به خانوارهای
آسیب پذیر ،حمایت از بیکاران مشمول قانون تأمین اجتماعی ،استمهال حق بیمه سهم کارفرما ،حمایت دولت برای تأمین
وسائل حفاظت فردی و زیرساختهای بخش سالمت ،استمهال هزینه های برق ،گاز و عوارض شهرداری ،حمایت از کسب
و کارهای آسیب دیده و بسته حمایت اعتباری از آنها
 راه اندازی سامانه بیمه بیکاری برای کارگرانی که از کار اخراج شده اند و همچنین کارگران فصلی پرداخت وام یک میلیون تومانی برای یارانه بگیران بسته  100هزار میلیاردی دولت برای مقابله با آسیب کرونا که از این میزان  25هزار میلیارد تومان به بخش دارو و تجهیزاتپزشکی تخصیص یافته و  75هزار میلیارد تومان به کسب و کارهایی که در این ایام بیشترین فشار رامتحمل شده اند به
صورت تسهیالت  12درصدی.
 موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابلهو مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ،دستورات الزم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه
توسط دولت در تاریخ  18فروردین  ، 1399عمده این مبلغ برداشت شده در حوزه بهداشت و درمان از جمله در مسیر
تقویت تولید داخلی ،تقویت شرکت های دانش بنیان فعال در موضوع کرونا ،تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی درمانی،
مرتفع کردن کمبود احتمالی دارو و نیز اعمال سیاست های حمایت از مشاغل استفاده خواهد شد.
 رهبر معظم انقالب در تاریخ  9اردیبهشت  1399با ارسال ابالغیه ای اجازه آزادسازی سهام عدالت را با اشاره به نقشسهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم درآمد ،اعالم نمودند و در این ابالغیه تاکید
داشتند تا دولت هرچه زودتر اقدامات الزم برای بهره مندی مردم از منافع خود را در دستور کار قرار دهد 49 .شرکت در
سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد  36شرکت جزو شرکت های بورسی و  13شرکت دیگر غیر بورسی هستند.
ارزش کنونی  36شرکت بورسی که در پرتفوی سهام عدالت وجود دارند حدود  490هزار میلیارد تومان است.

 دستگاههای اجرایی نیز تمهیداتی را درنظر گرفته اند از جمله بخشودگی جرایم سازمان امور مالیاتی ،حوزه انرژی ،آب،برق و گاز و ...

جناب آقای حاجی پور:
 معاون محترم کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن تشکر از ارائه گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،اظهار داشتند:آنچه که در این گزارش کمبود آن به چشم می خورد بحث عملیاتی و محقق شدن مفاد این بسته های حمایتی است.
بعنوان مثال در مورد پرداخت بیمه بیکاری کارگران طی آخرین گزارش به دو دلیل هنوز عملیاتی نشده است.
اول اینکه دستورالعمل مربوط به شناسایی بیکاران و تعیین مشاغل کم خطر و پر خطر و نحوه واریز کمک هزینه هنوز
مشخص نشده و دوم اینکه پرداخت  50هزار میلیارد ریال برای تأمین بیمه بیکاری مستلزم تأمین منابع مالی از صندوق
توسعه ملی اعالم شده است ،درحالیکه رهبر معظم انقالب مجوز تخصیص یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی
را صادر فرموده اند ولی سازمان برنامه و بودجه هنوز دستورالعمل های استفاده از این منابع را تدوین نکرده است.
 معاون محترم کسب و کار درادامه سخنان خود افزودند :عمده مصوبات بسته های حمایتی متوجه اصناف کشور است، 14رسته شغلی مثل رستوران ها ،هتل ها ،مراکز خدمات مسافرتی و درصد محدودی به تولید و توزیع کفش و پوشاک را
شامل می شود .ولی بحث اصلی رسته بنگاههای تولیدی و خدمات فنی و مهندسی است که در این بسته های حمایتی
درنظر گرفته نشده اند و این درحالی است که بنگاههای تولیدی و خدمات فنی و مهندسی بیشترین آسیب را از شیوع
بیماری متحمل شده اند؛ زیرا الزام به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری منجر به طوالنی تر شدن زمان اجرای
قراردادها شده است که در این رابطه ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای بعنوان رئیس جمهور محترم ؛ خواستار
استفاده از بند فورس ماژور در قراردادها از سوی سازمان مدیریت شده که متأسفانه تا به امروز استفاده از این بند فعال
نشده است.
 ایشان با اشاره به درخواست سندیکای برق و سندیکای مخابرات ،گفتند :دستگاههای اجرایی و.اگذارکننده کار (دولت)تبعات ناشی از افزایش مدت قرارداد را نمی پذیرند .در این رابطه دو درخواست از سوی -سندیکای برق مطرح

شده است؛ نخست اینکه دولت در قراردادهای با اولویت ملی و ضرورت دار در صنعت برق ،پیش بینی هزینه های باالسری
را داشته باشد و بعنوان کارفرما عمل کند تا سندیکای برق نیز بتواند تعهدات خود را در قبال کارفرما انجام دهد .همچنین
در مورد قراردادهایی که خارج از اولویت ملی هستند شرکت توانیر صراحتاً به شرکتهای تابعه اعالم کند که پیمانکاران
مختار به خاتمه قرارداد باشند و یا کمیته ای متشکل از مسئولین شرکت توانیر ،تشکل های بخش خصوصی ،اتاق بازرگانی
تهران و مسئولین محترم سازمانهای ذیربط دولتی جهت تعیین تکلیف پیمانکاران این قراردادها تشکیل گردد.

جناب آقای نوده فراهانی:
 رئیس محترم اتاق اصناف تهران با اشاره به گزارش اقدامات حمایتی دستگاههای اجرایی برای مقابله با آثار کرونا بر رویاقتصاد کشور ،بیان داشتند :این حمایت ها صرفاً روی کاغذ است و اصناف هنوز کمک یا تسهیالتی دریافت نکرده اند و
حتی این بسته ها به بانکها نیز ابالغ نشده است .درحالیکه  80درصد اصناف در این بحران آسیب دیده اند .اگر قراراست
حمایتی صورت بگیرد نگذارید وقتی از پا افتادند؛ چون دیگر سودی ندارد .لذا از استاندار محترم و ریاست محترم اتاق
بازرگانی تهران درخواست می شود کمک کنید تا هرچه زودتر این حمایتها به نتیجه برسد تا اصناف آسیب شدیدتری را
متحمل نشوند.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مصوباتی که دولت برای کاهش خسارت های ناشی از ویروس کرونا داشتهو در گزارش آمده است  ،بیان داشتند :ظاهراً اجرای این بسته ها صرفاً به ایجاد سامانه های متعدد محدود شده است لذا
ضروری است به دولت منعکس شود که این مصوبات تاکنون اجرایی نشده تا دولت در جریان قراربگیرد و تصمیمات
درستی اتخاذ کند.
 دبیر محترم شورای گفتگوی استان تهران درخصوص جمع آوری اطالعاتی از میزان کمک های تأمین اجتماعی و بانکها بهاصناف  ،اظهار داشتند :با در دست داشتن اطالعات کمک هایی که تا به امروز به اصناف و سایر بنگاهها از سوی

دولت انجام شده می توانیم به میزان اقدامات انجام شده درخصوص بسته های حمایتی پی ببریم و پیگیری های الزم را
انجام دهیم تا گشایشی صورت بگیرد.

جناب آقای مهندس صادقی:
 رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران در رابطه با اقدامات انجام گرفته تاکنون ،گفتند :امهال  3ماههبازپرداخت تسهیالت توسط بانکها برای واحدهای صنعتی آغاز شده است و همچنین در ستاد تسهیل نیز  3ماه افزون بر
این مدت درنظر گرفته شده است .و در عین حال سازمان تأمین اجتماعی ،سازمانهای آب و برق امهال مطالبات خود را
پذیرفته اند.

جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران دستگاهها ی دولتی و اتاق بازرگانی تهران طی  3ماهه همکاریخوبی داشته اند .از سوی دستگاههای خدمات رسان از قبیل آب ،برق و گاز در استمهال  3ماهه مطالبات خود نیز همکاری
الزم صورت پذیرفته است .و بانکها نیز با هر استمهالی که مربوط به این ایام در ستاد تسهیل به تصویب رسیده همراهی
کرده اند .طی جلساتی که برگزار شده است درخصوص آخرین ابهاماتی که مربوط به شمولیت رسته ها بحث و بررسی
شد در جلسه پذیرفته شد که باید اصالحاتی صورت بگیرد .از اینکه سرعت عمل پایین است می پذیریم ولی باید توجه
داشت که پرداخت تسهیالت برای بنگاههای آسیب دیده از شروع کرونا ،کار بسیار عظیمی است و از لحاظ سخت افزاری
تا حدودی زمانبر است ولی در نهایت انجام می گیرد.

مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات

ردیف

شرح مصوبات

ملی

استانی

هماهنگ کننده

استانداری
مقرر گردید جلسه ای با حضور مسئولین سازمان انتقال خون ،استانداری،
1

سازمانهای ذیربط و بخش خصوصی در مورد صدور پروانه بهره برداری

سازمان صمت استان تهران
*

برای مراکز جمع آوری پالسما تشکیل گردد.

سازمان انتقال خون
انجمن پالسمای ایران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
استانداری
محیط زیست استان سازمان

از آنجا که جمع آوری پالسما حتی ایجاد پاالیشگاه در داخل شهر منافاتی
2

با حفظ محیط زیست ندارد ،لذا مقرر گردید با برگزاری جلسه ای با حضور
صاحبان علّه و سازمان انتقال خون و استانداری موضوع بررسی و مشکل
انجمن یپالسمای ایران حل شود.

صمت استان تهران
*

سازمان انتقال خون
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق
بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

وزارت بهداشت و درمان
استانداری

سرمایه گذاری در صنعت پالسما و راه اندازی پنجمین مرکز پاالیشگاه

معاونت اقتصادی سازمان امور

تولید دارو با برگزاری جلسه مشترک معاونت محترم اقتصادی سازمان امور
3

اقتصادی و دارائی و انجمن پالسما و وزارت بهداشت پیگیری و نتیجه

*

*

گزارش جلسه برای ریاست محترم جمهور و وزیر محترم بهداشت و درمان

اقتصادی و دارائی استان
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق
بازرگانی تهران

ارسال گردد.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران
کمیسیون حمایت قضائی

حسب نظر رئیس محترم شورای گفتگوی استان تهران؛ از آنجا که یکی از

دادگستری

مزیت های کشور تولید قارچ است و رتبه پنجم را در دنیا دارد ،ضمن

سازمان تأمین اجتماعی

اینکه حدود  40هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است ،لذا تولید قارچ در

معاونت کسب و کار اتاق

زمره فعالیت های کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در
4

شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان تا  5نفر بوده و جهت
صیانت از قانون باید سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اجرای قانون در مورد
این بنگاهها اقدام نماید ،لذا حسب مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای
گفتگوی استان تهران ،مراتب ضمن ارسال برای ریاست محترم سازمان
تأمین اجتماعی ،از طریق کمیسیون حمایت قضائی دادگستری پیگیری گردد.

*

*

بازرگانی تهران
مدیریت امورحقوقی اتاق
بازرگانی تهران

انجمن قارچ ایران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

استانداری

ارسال نامه ای از سوی اتاق به سازمان مدیریت درخصوص ارائه راهکار با
5

تعریف اولویت ها جهت برنامه ریزی حفظ اشتغال  70درصدی بنگاههای
اقتصادی بخش خصوصی بمنظور جلوگیری از تعطیلی این بنگاهها؛ عالوه

هماهنگ کننده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
*

*

استان تهران
اتاق بازرگانی تهران

بر تحقق پیش بینی های درآمدی بودجه .1399

استانداری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
پیگیری عملیاتی شدن و تحقق مفاد بسته های حمایتی و تخصیص مبلغ یک
6

میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی حسب موافقت رهبر معظم انقالب

استان تهران
*

*

اسالمی برای مقابله با عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا.

بانک مرکزی
سازمان صمت استان
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران
استانداری
شرکت توانیر

تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولین شرکت توانیر ،تشکل های بخش

تشکل های بخش خصوصی

خصوصی ،اتاق بازرگانی تهران و مسئولین ذیربط سازمانهای دولتی جهت
7

تعیین تکلیف پیمانکاران خدمات فنی مهندسی خصوصا سندیکای برق و
مخابرات در خصوص استفاده از بند فورس ماژور در قراردادهای این
بنگاهها.

*

*

ذیربط
معاونت کسب و کار اتاق
بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

مقرر گردید ،اصناف و سازمان صنعت ،معدن و تجارت گزارشی از اقدامات
8

حمایتی تحقق یافته تهیه نماید تا درصورت اجرائی نشدن بسته های حمایتی
به دولت اعالم گردد .و همچنین از این پس هرماهه این گزارش تکمیل و
بعرض دولت برسد.

هماهنگ کننده

اتاق اصناف
*

سازمان صمت استان تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان
تهران

