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جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقام م ترم وشیر شورای گفتگوی استان ورخصوص اخذ عوارض  8/55ورصد فووامپزشکی شیان واشتند :ور  82سال ی

راال ور هنگوام ببوو سوفارا وارلهوای

اخذ چنین عوارضی تصویب شد ،ور زماییکه ببو سفارا راالها ور اختیار لزارت صمو

شوو این  8/55ورصد عوارض ور زمان ترخیص راال از گمرک اخذ میشد لتی ارنون روه ببوو سوفارا وارلهوای وامپزشوکی ور
اختیار لزارت جهاو رشالرزی اراروارو ور زمان مجوز ببو سفارا از لارورنندگان ذی رشط گرفته می شوو ،ورصوورتیکه ممکون
اسو شناشروالیلی این راال اصالً لارو یشوو لتی این عوارض ابال توسط لارورننده رواخو شده اسو.
 طی مکاتباتی ره ایجمن لارورنندگان وارل ،افزلویی ل مواو شیوتوژیک وام شا مسئوتین ذی رشط واشته؛ این موضووع رواخوو 8/55ورصد عوارض وارلهای وام ل افزلویی ور هنگام ترخیص مورو ذیرا مسئوتین ارارگرفته لتی شه قن عمل یمی رنند.

جناب آقای مهندس منتصر:
 عضو م ترم هیأت مدیره ایجمن لارورنندگان وارل ،افزلویی ل مواو شیوتوژیک وام ورخصوص مشکالت اخذ عوارض  8/55ورصدفو

-

راال ور هنگام ببو سفارا وارلهای وامپزشکی توضی اتی را ششرح زیر شیان واشتند:

این ایجمن حدلو  83سال اسو ره تأسی

شده ل شی

از  830عضو وارو ل شاتغ شر %800لارسن های وامپزشوکی رشوور ل %10

وارل ،افزلوییها ،مکملهای وارلیی ،ضدعفوییرنندهها ،سموم ل  ...توسط اعضای این ایجمن ره از تجار شاساشقه ل خوشنام ور زمینه
وارلهای وامپزشکی هستند ،لارو میشوو.
 زیر ساخو های توتید مواو رلتئینی ور رشورشامل :تعداو لاحد های مرغداری حدلو  22هزار لاحد ،تعداو گالواریهوای صونعتیفعال  81،527لاحد ،تعداو رارخایه خوراک وام  575لاحد ،ظرفیو توتید خوراک وام 20میلیون تن می شاشد ره ساالیه  2میلیوون
تن گوشو مرغ 300 ،هزار تن ت م مرغ ل  80میلیون تن شیر توتیدات ور این ش

را شامل می شوو.

 -جایگاه ایران ور توتیدات رلتئینی ور جهان؛ از ت اظ توتید گوشو مرغ رتبه  ، 5توتید ت م مرغ رتبه  ، 83توتید شیر

رتبه  20ل

از ت اظ توتید عسل رتبه  3را وارا می شاشد.
-

طبق مصوشه یمایندگان لیژه رئی

جمهور شه شماره  27731 /88318ت/ن موور  8338/08/21ل شوه اسوتناو اصول  827اوایون

اساسی جمهوری اسالمی ایران یر خودمات ازمایشوگاهی سوازمان وامپزشوکی رشوور؛ از اشتودای سوال  8338ور ااتوب جودلل
تعرفه های مرشوط شه توتیدات ل لاروات ل رنترل ریفیو وارلها شا امضای معالن الل رئی

جمهور اشالغ گروید .شر هموین اسواس

طبق شند  1جدلل تعرفه های فو سازمان وامپزشکی رشور مجاز گروید طبق تعرفه مصو
(وارل ،مواو التیه ل مواو شیوتوژیک) یسبو شه اخذ عوارض مبلغ معاول  8/55ورصد مبلغ فو

ور مرحلوه صودلر مجووز لرلو رواال
رلفرموای ببوو سوفارا شوده از

شررتهای لارورننده وریافو یماید .وریافو این عوارض تا سال  8332ور هنگام صدلر مجوز ترخیص ل همزمان شا لرلو رواال از
مباوی گمرری صورت گرفته ل مشکلی هم ایجاو یشده اسو.
 از یظر گمرک؛ منظور از لرلو راال ،لرلو راال شه مرزهای رشور اسو ره متعااب قن ترخیص راال صورت می گیرو لتوی از منظورسازمان وامپزشکی منظور از لرلو راال اخذ مجوز التیه ببو سفارا ل وریافو مجوز لرلو راال ور مرحله ببو سفارا اسو ل
معتقد اسو چون ور متن وستور هیات لزیران رلمه صدلر مجوز لرلو راال ذرر شده اسو ،از یظر ما شاید ور مرحله ببو سفارا
ل اخذ مجوز التیه لرلو راال یعنی هنگام صدلر مجوز شهداشتی لرلو راال عوارض فو

اخذ گوروو (چوه منجور شوه لاروات رواال

ششوو ل چه یشوو) ورحاتیکه ایجمن لارورنندگان ل سندیکای توتیدرنندگان هر ول شصورت مشترک معتقدید ره یظر گمرک ص یح
ل منظور لرلو راال شه مرزهای رشور اسو ره متعااب قن راال ترخیص میشوو زیرا متوتی این فو

گمرک اسو.

 -طبق اطالعات جمع قلری شده از  85شررو عضو ایجمن  ،تنها مبلغ رواخو شده شاشو عوارض فو

ور یکسال اخیر ره منجور

شه لرلو راال یشده اسو (شدتیل مشکالت ت ریم ،مشکالت تامین ل ایتقال ارز ،م دلویو زمایی مجوزهوای صواوره ل  ....لاروات
راالهای ببو شده امکان ذیر یبووه ل حدلو  20ورصد راالهای ببو سفارا شده لارو رشور یمی شووو) مبلغوی ورحودلو یوک
میلیارو میلیون تومان شووه ره اگر اطالعات رلیه اعضا گرفته شووو اععوا حودلو  2میلیوارو توموان خواهود شووو ل چنایزوه هزینوه
شررتهای توتیدرننده لاشسته شه سندیکای توتید رنندگان ییز م اسبه شوو شراحتی میتووان وریافوو روه سواتیایه راموی شوی
میلیارو تومان شاشو عوارض  8/55ورصد فو

راال وریافو میگروو ل ساتیایه میلیاروها تومان هزینه شه شررتهای ت و وش

از 20
این

تشکل ت میل میگروو.
 از سوی ویگر امکان استرواو عوارض اخذ شده ل یا تهاتر قن شا لاروات شعدی لجوو یدارو ،زیرا سازمان مدعی اسو روه وریافوولجوه مذرور مشمول ماوه  23اایون م اسبات عمومی ویوان م اسبات رل رشور یمی گروو ل امکان عووت ل جاشجوایی قن طبوق
ماوه  28ل  22اایون م اسبات عمومی لجوو یدارو .ور حاتیکه اصوال ور زمان وریافو ایون لجوه هنووز فعول ل ایفعواتی شور رلی
رلیده شررو متقاضی صورت یگرفته اسو.
 شایان ذرر اسو ،سازمان وامپزشوکی ورهنگوام فرقینود ببوو سوفارا ل لاروات وارلهوای وامپزشوکی  2مجووز صواورمی رنود:اشتدا مجوز شهداشتی لرلو راال ل یا اصعالحاً  VIPلرلو راال ره شا قن ببو سفارا ایجام می شوو ل راال شواسعه صدلر این مجوز

می تواید از مبداء شه سمو رشور حررو رند ل سپ

هنگامی ره راال لارو گمرک می شوو ل

از اظهار اسناو مرشوطوه مجودواً

گمرک از سازمان وامپزشکی استعالم رروه ل یک مجوز ترخیص شنام  VIPترخیص یا خرلج راال صاور می رند روه لرلو رواال از
یظر گمرک ل سازمان صمو شه رشور صدلر همین مجوز ل زمایی اسو ره راال از گمرک خارج می شوو .تذا اگر مجوز شهداشوتی
التیه را مجوز لرلو ش سا

شیالریم

مجوز شعدی ت و یام ترخیص ل لرلو راال شه رشور مفهومی یدارو حال قیکه موی وایویم

شاید راالهای لارواتی ور گمررات شررسی ل سپ

مجوز خرلج را اخذ رنند.

 علیرغم و رخواسو ریاسو م ترم سازمان وامپزشکی رشور ل وستور لزیر م ترم جهاو رشالرزی مبنی شر مساعدت شرای حل اینمشکل ،وفتر حقوای لزارت جهاو شدتیل لجوو مصوشه هیات لزیران تنها راه حل این مشکل را اصالح اشالغیه هیات لزیران میداید.
مدیررل ساشق وفتر وارل ل ورمان ل مشالر فعلی ریاسو سازمان ره فروی مجر

ل مسلط شه مبوایی فنوی ل ت صصوی ل حقووای

اسو طی یامه ای شه معالیو توسعه ل مناشع ایسایی سازمان وامپزشکی شدلن ییاز شه اصوالح مصووشه هیوات لزیوران یوک راه روار
عملیاتی ل اجرایی (حذف  VIPببو سفارا ل جایگزینی مجوز لرلو شه جای قن ور سامایه ببو سفارا) شرای حل ایون مشوکل
ارائه یموو ره تارنون مورو ذیرا ارار یگرفته اسو.
 -این ایجمن ورخواسو می یماید تا شورای گفتگوی استان تهران یسبو شه یگیری ل اجرای وریافو عوارض فو

راال ور مرحلوه

ترخیص راال اادام یماید .لیا حداال ور شرایط فعلی رشور ور مصوشات رمیته تداشیر ت ریم سازمان وامپزشکی مکلو
فو

را تا ایان شرایط ت ریم ره لارورنندگان اختیار ل رنترتی رلی لاروات یدارید،

شووو ایون

از لرلو راال شه رشور رواخو رنند.

جناب آقای دکتر واعظی:
 مدیررل م ترم وامپزشکی استان تهران ضمن اشاره شه قماوگی یهاو متبوع خویشیان واشتند :سازمان وامپزشکی همراه ل همدرو لارورنندگان اسو .شی
ببو سفارا می شوو لتی شا شرایط ت ریم شی

شرای اجرای مصوشه شورای گفتگو ور ایون زمینوه

از وه ها مجوز رلزایه ور سوازمان منجور شوه صودلر VIP

از  20تا  30ورصد این مجوزها منجر شه لاروات یمی شوو لتی شراساس اوایون ل

وستوراتعمل ها ور هنگام صدلر  VIPشهداشتی شاید  8/55ورصد فو

اخذ شوو ضمن اینکه میداییم ایون وول شراسواس مواوه 23

اایون ویوان م اسبات استرواو یمی شوو .جای شسی تعجب اسو ره رلیه سازمایها ل لزارت ایه ها موافقو خوو را اعالم رروه ایود
لتی اواره حقوای یک لزارت ایه ابول یمی رند.

سرکار خانم نرگس باقری:
 -معالن م ترم مدیررل اواره مقررات صاورات ل لاروات سازمان توسعه تجارت ییوز شوا اشواره شوه اوایون حقوو گمرروی گفتنود:

شراساس اایون ،اخذ رلیه لجوهی ره شه لاروات راال تعلق می گیرو شه عهده گمرک اسو ،تذا شنظر می قید روه شایود ایون لجوه ور
مرحله ترخیص راال اخذ شوو ضمن اینکه ببو سفارا مجوزی شرای لاروات راال تلقی میشوو .ور مصووشه ییوز گفتوه شوده ور
هنگام لرلو راال .ور شرایط رنویی ممکن اسو ببو سفارشی ایجام شگیرو لتی ور مرحله ت صویص ارز ل سوایر مشوکالت ویگور
منجر شه لاروات راال یشوو.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -ریاسو م ترم اتا شازرگایی تهران ل وشیر شورای گفتگوی استان جهو حل مشکل لارورنندگان وارلل مواو افزلویی ل شیوتوژیوک

وام شیان واشتند :شورای گفتگوی استان ور جهو حل این مساته از طریق یامهیگاری شا ولتو ل معالیو حقوای ،یگیری هوای
الزم را شعمل خواهدقلرو.
جناب آقای دکتر علیرضا نبی:
حسب شند  5وستور جلسه ،طرح اشتغال خایگی خایواوههای قسیبویده منعقه  82شهرواری تهران جنا

قاوای ورتور علیرضوا یبوی از

رارقفرینان ییکورار ره ور استایهای خراسان رضوی ل گلستان لاحدهای توتیدی را شرای اشتغال زیان شیسر رسو ،شزهکاران ،م کومان
ل حتی زیداییان ایجاو رروه اسو ،توسط ایشان تشریح شد.
ورتر علیرضا یبی رارقفرین شرگزیده امرلز همان سرک رلزیامه فرلا ل لارسی ویرلز اسوو؛ روارقفرین ییکورواری روه ور خراسوان
رضوووی ل گلسووتان چنوود رارخایووه ل لاحوود توتیوودی شوورای اشووتغال زیووان شوویسر رسووو ،شزهکوواران ،م کومووان ل حتووی زیووداییان
احداث رروه اسو .لی مفت ر اسو رارخایههای عظیمی را شه شار یشایده ره شرط است دام ور قیها ،سوء یشینه اسو .زیوان ل مروایوی
چر این رارخایهها را می گروایند ره جرمی ور راریامه زیدگی قیها ببو شده اما حاال مدیران ل مت صصان این جامعه را تشکیل واوه ل
شه شایستگی یشان واوهاید رافی اسو همو شه خرج واو تا سیاهیهای زیدگی ،جای شان را شه سپیدیها وهند.
 ایشان شرح ماجرا را اینگویه قغاز رروید:یهم شهریور ماه سال  8327ور یک خایواوه مذهبی ل رجمعیو ،ور یکی از رلستاهای حاشیه مشهد شه وییا قمدم .قن رلزها زیدگی
شرای فقرا خیلی س و ل فاصله طبقاتی شسیار شوو ،یکی از گرسنگی میمرو ل ویگری از سیری .شه وتیول لضوعیو یامناسوب مواتی
مجبور شه مهاجرت شدیم .شغل درم شا عزاواری امام حسین(ع) گره خوروه شوو .زیجیرهای عزاواری ،رتیبه ،سون ل اولات مراسوم
سوگواری حضرت را میساختند.

شهترینهای ممکن را همایا ول فرشته شنام در ل ماور هدیه واوید .ماور قموخو هر قیزه ور هستی ل گیتی لجووو وارو ،اجوارهای ل
متعلق شه خدالید اسو ل شا ش شیدن قیها میتوان خدالید را خشنوو ساخو .ور سال  8355تنها ول رلزیامه ریهوان ل اطالعوات ور
ریوسوک رلزیاموه فرلشوی

رشور منتشر می شد ل شه وتیل شمارگان م دلو ،خیلی زلو تمام میشد .هر رلز صبح ماورم ور صو

میایستاو ل  80عدو رلزیامه را شه مبلغ  800ریال میخرید .صبر میررو از مدرسه شرگروم تا سایدلیچ ت م مرغ ل سیب زمینی را ره
شا وستان یازییناا ورسو رروه شوو ،شه من شدهد .شعد همراه من تا چهار راه اصلی شهر میقمد ،رلزیامهها را شه وستان روچک مون
میواو ل ور رنار ویواری میایستاو ل چشم از سر 80ساتهاا شر یمیواشو .ال شه الی ماشینهوا فریواو مویزوم رلزیاموه! رلزیاموه!
از من میخریدیود .سورو شووو ل

گاهی هم یک تیتر جنجاتی را تکرار میرروم .خیلیها شه رلزیامه احتیاج یداشتند ،اما شه رسم تع

خسته میشدم اما هر شار ره شه یگاه گرم ماورم ور قن طرف خیاشان خیره میشدم ایرژی میگرفتم .از فرلا رلزیاموههوا  85توموان
راسب میشدم ،شه سمو ماورم میولیدم ،خوو را ور قغوا ال رها میرروم ل همه یامالیمات را از یاو میشروم ،شا شاومایی میگفتم
امشب شام واریم ل هر  5یفرمان خوش ال میشویم .گاهی ره رلزیامه ها فرلا یمی رفو ماورم مرا لاوار می ررو ره خووم قیها را
ش وایم ل این شاعث شد ره التین مقاته من ور مجله ریهان شزه ها شا همو ماورم چاپ شوو .ال شسیار ظری
امام رضا(ع) گره زو .رمی ره شزرگ تر شدم شه ول طرف یک جعبه میوه ره ور قن فرچه ل لار
میایداخو ل میگفو شرل رف

زائران ضامن قهو را لار

شووو یوخ مویشسوو ل شوه گورویم

شزن .شه ال میگفتم اگر شه اسموهای شاالی شوهر شورلم وول شیشوتری

گیرم میقید ،اما اس ی ره میشنیدم این شوو «یه شرل اطراف حرم تا گرو ل خاک متبورک رفو
شنشیند».شه همین لاسعه شوو ره هر رلز ساعوها رو یگاه

رلح ل جسم من را شه

زائوران اموام رضوا(ع) شور تباسوو

شه گنبد طالیی امام مهرشاییها(ع) ره از تاش

یور خورشید شر مویزو

یوید میخورو.
 87ساته شووم ره رارگاهی را راهایدازی رروم ل  85یفر همراه واشتم ،رار رتیبه های عوزاواری رموی مودرن شوده شووو ،اموا ریفیوو
چاپ شسیار ضعی

شوو .شه لاسعه در شا این رار قشنا شووم ،شه ذهنم رسید رار تکراری م کوم شه شکسو اسو،

ایجام شوو .میشایسو شه جای چاپ رلی ارچههایی شا قن ریفیو ایین ،ارچههای م مل ایت وا
سرمایه این رار را یداشتم .شه تع

شاید روار یوو

شووو .ایوده خووشی شووو لتوی

خدا شا رمک وفتر مراجع ل سوو خوشی ره فرلشندهها رسب میرروید رتیبههای م مل شا چواپ

شرجسته رلیق گرفو .خبرا شه عرا رسید ل طی یک فراخوان از سوی «رلضه ات یدری» ره شه منظور تهیه زیباترین طرحها شرای
رتیبه رلی مقبره متبرک حضرت علی(ع) معرح شد ،زیان شاغل ره وتیل حب

قیها معضالت خیاشایی شوو ،طرحی را ارائه ررویود ل

شه این ترتیب گوی سبقو را از  1رشور شررورننده ور این فراخوان رشووید زیرا عنوان طرح شرتر از قن همین زیان شد.

ال شا شیان اینکه شرط است دام ور لاحدهای توتیدی خوو را واشتن سوء یشینه اورار واوه اسوو ،اواموه واو :التوین رارخایوه شوه
لسعو  1هزار متر ور توس شا مساعدت ورتر طاهری شا اشتغال زیان سر رسو خایوار ره شوهرایشان شه اعدام ل یا حوب

اشود

م کوم شده شووید ل امکان شازگشو یداشتند راهایدازی شد ل توتیدات خوو را شه رستوران ها می فرلختیم.
ور سال  8332ییز ولمین لاحد توتیدی قغاز شه رار ررو ره مرتکبین جرایم عمد ،یزاعهای وسته جمعی ل سوراو مسول ایه را
شه اشتغال گرفو اتبته این عنالین ترسناک اسو لتی شعد ویده شد ره مهرشایترین افراو رسایی هستند ره اتل عمد ایجوام واویود
زیرا هرچه ورو شزرگتر اسو قوم شزرگتر می شوو.
ور همان سال  32واوستان مینووشو از ما تقاضای رمک ررو زیرا زیان معتاو شزه های خوو را ی
از ت قیق مش ص شد این رووران

فرلا می رروید روه شعود

از توتد توسط افاغنه شرای ااچا اعضوای شدیشوان خریوداری موی شووو ل ور ایبواری

یگهداری می شوید .تذا شررو زرین قرشیا شا هدف اشتغاتزایی این زیان تأسی

ل شا اشتغال 50تا از مواوران راه ایودازی شود.

طبق شریامه ریزی ارار اسو تا ایان سال  200یفر از ماوران را شا رمک استایداری شکار شگماریم.
راهایدازی ررویم ره ور قن معتاوان شهبوو یافته شه رار گرفته شدید .اینگویه

ور سال  8333هم یک شررو

شنام یگین

افراو صبح زلو یمی توایند از خوا

شیدار شوید لتی چون شب زیده وار هستند ور رار خرید ل فورلا فرلشونده هوای اووی

هستند ل استعداو خوشی وارید ،تذا از قیها خواسته شد شصورت رلزی  50فارتور همکاری رنند ره شسیاری از قیها شودتیل اینکوه
معموالً عصر ل تا ییمه شب شه خصوص ور اتو های تفری ی مشهد ل شایدیز ل طرابه رار می رنند تا رلزی  30فارتور هوم
فرلا وارید.
احداث سه رارخا یه زیتون ور مشهد ل مینو وشو استان گلستان را یه شا هدف برلتمند شدن شلکه شا هدف توسوعه ل تسوهیل رلیود
اشتغال ایجاو گروید .ضمن اینکه همه ماشین قالت این رارخایه ییمه اتومات هستند تا ییمه ویگر توسط ییرلهای این مجموعه مهیوا
شوو .استفاوه از  200یفر شه عنوان ییرلی رار ره وارای سوء ساشقه شووه ل ور سعوح م تل

قسیب ویده اجتمواعی ایود؛ ل ور ایون

لاحد توتیدی شه صورت مستقیم فعاتیو میرنند ره ور رنار افراو مت صص حضور یدا میرنند تا شه این ترتیب رلید توایمندسازی
صورت گیرو.

ور مرحله شعدی ی شرویم ره تعداوی از افراو قسیب ویده را یمی تواییم سررار شیالریم تذا شرقن شدیم تا رار را شه خایه ها شبوریم ل
ور این فرقیند  810خایه ور م له ای ره ور مشهد خوشنام یبوو اشتغال خایگی ایجاو شد شعوریکه همان م له ارنون ذیرای رئی
م ترم اوه اضائیه ور وعای یدشه می شاشد.

ور اجرای طرح اشتغال خایگی ور شرخی مناطق م رلم ل قسیبویده ور رشور 8200یفر مشغول شه رار هسوتند ل ارنوون 8100
یفر ور ص

ببویام ارار وارید.

چهار گرله قسیب ذیر ور لاحدهای توتیدی ره ور شهرک صنعتی توس احداث شده مشغول شه رار هسوتند .تجرشوه شوه مون باشوو
شدهاسو ره م کومان ل ساشقهوارایی ره شه وفعات ی ور ی اادام شه شزه میرروهاید ل مهمان همیشگی زیدانها شووهاید ،اگر شه رار
ل فعاتیو ساتم ااتصاوی مشغول شوید ،ااورید زیدگی ساتمی شرای خوو ل خایواوه ایجاو رنند.
سایر مرتبعین شا مجموعه را خایواوههای افراو قسیب ویده تشکیل میوهند ره رارهای جایبی را مثل وسوو رنودن سویر ل گورول،
هسته ررون زیتون ل ...ایجام میوهند .عالله شر این توایسته ایم اتفااات مهمی شرای رشور رام شزییم ،صاورات فرقلروههوای زیتوون
شرای ی ستین مرتبه ور رشور ،حضور ییرلهای قسیب ویده ور رنار ییرلهای ت صیلکروه ،مت صص ل قرموایگرا ل مهومتور از هموه
جایگزینی ق

وریا شا ق

شر

ور جهو جبران ش ران رم قشی ور رشور ،شه منظور از شین شرون تل ی زیتون ور رارخایه مینو وشو

ره شرای ی ستین مرتبه ور وییا ایجام میشوو همه ل همه یتیجه همدتی ییرلهای این رارخایهها اسو.
فرزیدایی هستند ره ور خایواوه های یاشسامان شه وییا می قیند ل لضعیو چنان شر ایشان وشوار می شوو ره ویگور احسواس امنیوو
یمی رنند ل از خایه فراری می شوید ره یمویه هایی از این افراو قسیب ویده ور این رارخایه شه رار گرفته شده اید .وختوری روه ور
عمل خایواوه ای یدارو ل از طرفی شاالی  81سال سن وارو ل یم ی تووان از رمیتوه اموداو ل شهزیسوتی شورای

رموک گرفوو  ،شایود

قموزا شبیند ل مشغول شه رار شوو ،تا زیدگی خوو را اواره یماید .ما از این افراو شین سه تا چهار سوال حمایوو موی رنویم ل شعود
خووشان راه می افتند ل رلاز می رنند یعنی یا ازولاج می رنند یا رارشان را همین جا یا جایی ویگر اوامه می وهند.
گرله ویگری ره ور رارخایه ما رار می رنند؛ گرله شایوان خوو سر رسو ل یا سر رسو خایواوه اید روه شوهرایشوان یوک مشوکلی
وارید مثال ور رمپ ترک اعتیاو شستری اید ،زیدایی اید ل یا ضایعه ای جسمی مثل اعع ی اع وارید ره ااور شه رار ل فعاتیو ییستند .
این رارخایه ش

های م تلفی مثل اسمو اک ررون زیتون یا سبزی وارو ره شایوان می توایند ور قن رار رنند ل شعد از این ره شه

خایه می رلید هم شه قیها سبزی ل زیتون می وهیم ره اک یا شی هسته رنند.
گرله سوم رسایی ره شه ما مراجعه می رنند مرتکبان جرایم غیر عمدید ره شیشتر مروان را تشکیل می وهند یعنی رسوایی روه چوک
شرگشتی وارید ،مهریه ه مسرشان را یتوایسته اید شپروازید ،یا ور حاتی ره شیمه ش ص باتث یداشته ایود تصواوف روروه ایود ل سووء
یشینه وار شده اید ل ور جامعه شه این گویه افراو حتی مجوز رسب ل رار یا رلایه یک سو ر ماررو هم یمی وهند.
اینها رسایی هستند ره شه اول معرلف رشتی هایشان را قت

زوه اید ل حاال ای رار قمده اید شنواشر ایون مقوالم تریود ،شیشوتر روار

می رنند ،صبرشان خیلی شیشتر از ییرلهای عاوی اسو ل ور ت مل س تی هوا ل رمبووهوا از جملوه ویور شودن رواخوو حقوو ،
ت ملشان خیلی شاالتر اسو چون تجرشه شاالیی ور مباره شا مشکالت وارید ل ور ضمن قومهای شسیار خالای هوم هسوتند ل شوا ایون
الصاف یک ییرلی قسیب ویده ور مقایسه شا یک ییرلی عاوی شسیار شیشتر شرای ما رار می رند.
مدتی را ور م موو قشاو شا اشتغال معلوتین ذهنی ایجاو ررویم .معلوتین ذهنی وارای هیکل های تنومندی هسوتند ل معتواوین و

از

شناسایی این افراو قیها را معتاو رروه ل از قیان شرای زلرگیری ل خفو گیری استفاوه می رنند .اتبتوه تورک واون ایون افوراو رلسوه
شسیار ورویاک ل س تی شوو لتی ارنون همان  52معلول ذهنی رلغن رنجد ما را توتید می رنند ل  3یفر از این افراو ازولاج رروه اید.
جا وارو ره ور سفری ره شه شمال وارید از لاحد اشتغاتزایی معلوتین م موو قشاو شازوید رنید.
ور ش

معموالن از تواشع شهرستان لدختر ور استان ترستان رارگاه روچکی شا سرمایه  50میلیون تومان شا رمک های مرومی ل شوا

اشتغال  31یفر از افراو قسیب ویده راه ایدازی شده اسو ره رل وا های رستورایها را تهیه ل توزیع می یماید.
ور تهران ییز ور ایتهای شزرگراه همو غر
وشه هایی از جن

ور شهران رمپی شنام رمپ رجاء احداث شده ره ور قن رارگاهی شورای تهیوه ریو

ارچه توتید می شوو (یمویه ای ره ور جلسه می شینید) این وشه هوای ارچوه ای ور مقایسوه شوا ریو

یوا
هوای

وگمه وار الستیکی ره  5هزار تومان ایمو وارو ل از چین لارو می شوو  7هزار تومان ایمو وارو حال قیکه شوسیله اشوتغال افوراو
قسیب ذیر تهیه می شوو ،ضمن اینکه رارخایه ای ره چندی ابل ور یزو فعاتیتی یداشوو ارنوون ور ول شویفو ارچوه موورو ییواز
ری

ها را توتید میکند ل شا توجه شه سفارا ریاسو م ترم ل وشیررل م ترم اتا شازرگایی تهران شرای استفاوه ور گواهیناموه هوا ل

رلایه های صاوره اتا  ،افراو شاغل ور این رارگاه شبایه رلز مشغول شه رار ل توتید هستند.

استفاوه ویگری ره از این ری

ها می شوو؛ هر یهاوی ره می خواهد شه راررنای

رلغن یا ر

یا هر راالی ویگری شدهود از قیهوا

می خواهیم ره این م صوالت را ور واخل ریفهای ما شه قیها ارائه وهند .
رارخایه ما هفو م صول رستورایی از جمله ترشی را توتید می رند ره ور شناسایدن رارخایه شه رستوران هوا ،قیهوا را واخول ایون
ریفها ارائه می وهیم یعنی ور عمل ،یک اادام تبلیغاتی اسو ره وت

را هم وریافو می رنیم .

شدین ترتیب شا رسایی ره ور این رارخایه رار می رنند  700خایه ت و وش

ما هستند ره شا شزه های شاغل اینجوا حودلو چهوار

هزار یفر می شوید .
ایراییان خَیّری ییز ور خارج از رشور شرای مثال از ملبورن استراتیا شا ما همکاری می رنند ل ور  3رشور شنیواو خیریوه موا یماینودگی
وارو.
تاکنون موفق شده ایم  150ایرانی خارج از کشور را از کامبوج ،ویتنام ،اندونزی ،مالزی ،روسیه سفید ،تا هاوایی و کالیفرنیاا
در آمریکا  ،کانادا و استرالیا در قالب یک شبکه تلگرامی به هم پیوند بزنیم تا از این واحد و کارکنانمان حمایات کنناد .هار
کدام از این ایرانی ها حامی یک یا چند نفر از کارکنان ما شده است به طور مثال اگر بچه ای از کارکنان ما مریض شاود یاا
فردی رهن خانه اش دچار مشکل شود آن ایرانی خارج از کشور مانند یک حامی عمل می کند.
آنان وقتی به ایران می آیند از مجموعه ما بازدید می کنند و چون تاجران قوی و موفقی در خاارج از کشاور هساتند کاامال
به روز ما را رصد و خودشان مسائل مالی را با مدیر مالی کارخانه چک و به من اعالم می کنند که مثال در فالن مرحله دارید
خالف می روید و به داخل خط بیائید و گویی یک شبکه بین المللی از ما حمایت می کند .
هر فرو ره از ولر ،وستی شر قت
ل وای

توتید ور این سامان واشته شاشد می واید ره راری ش

وشوار اسو ل عالله شر سرمایه ،ییرلی رار

شه عشق ییازمند اسو ل اگر یه ایبوه مشکالت ور این ویار چنان اسو روه هور تون شوی عشوقی را شوه زایوو ور موی قلرو .

بانکها بیشتر از سایر واحدها از ما کارمزد می گیرند همچنین وثیقه ای که من برای دریافت شا

میلیاارد ریاال نازد باناک

گذاشته ام  70میلیارد ریال قیمت دارد چرا که می گویند ریسک و آسیب پذیری کار تو باالست چون از نیروهایی استفاده می
کنی که آسیب دیده اند و احتمال وقوع اتفاق ،بیشتر است لذا بانکها تمایلی به ارتباط کاری و شراکتی با ما ندارند .

 -ور اوامه جنا

قاای ورتر یبی شه جلسات مشترری ره شا اتا شازرگایی تهران ل شهرواری منعقه  82ورجهو همکاری ل یشبرو

طرح ایجاو رارقفرینی ل اشتغال شرای ساشقهواران ل م کومان زیدایی ل زیان شیسر رسو ور منعقه  82تهران شرگزار شده اسو،
اشاره یمووید.
 تذا شر اساس قیزه ره ور یشسو شورای گفتگو معرح شد ،مقرر گروید این طرح شا م وریو اتا شازرگایی تهران ل شه همو شنیاوخیریه یبی شرای راه

قسیبهای اجتماعی ور منعقه هریدی ره از جمله مناطقی اسو ره یر شزهکاری ل قسیبهای اجتماعی ور

قن شاالسو شصورت ایلوت شه اجرا ورقید ل ور این راستا از مدیران سازمایهای ولتتی ل فعاالن ااتصاوی حاضر ور یشسو شورای
گفتگوی استان ورخواسو شد ره شرای عملیاتی شدن این طرح ور منعقه  82همکاری رنند.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -ریی

م ترم اتا شازرگایی تهران شا اشاره شه اینکه ور منعقه  82میزان جرم ،توزیع مواو م در ل افراو رارتنخوا

شاال می شاشود،

شیان واشتند :از قاای یبی ورخواسو رروهایم ره طرح های خووو را شوا رموک اتوا شازرگوایی تهوران ل شوهرواری ور ایون منعقوه
شه اجرا شگذارو .ور این منعقه گرم ایهای ایجاو شده اسو ره مشکالت زیاوی وارو .ظرفیو قن  800یفور اسوو روه از زیوان شوی
سر رسو ل رارتن خوا

هستند ،ور حاتی ره تعداو افراو رارتنخوا

ور این منعقه شوی

از ایون ظرفیوو اسوو ل شایود فکوری

شه حال این موضوع شوو.
 -وشیر م ترم شورای گفتگو ور اوامه افزلوید :تا ی

از سال  ،8313تهران شا مساته رارتنخواشی زیان مواجه یبوو .اموا و

از قغواز

جه

ایمو مسکن ور سال  8313ل افزای

جه

اخیر ایمو مسکن ،ی شینی میشوو ره مساته رارتنخواشی مجدو وست وا تغییرات تازهای شوو .از این رل اتا شازرگایی

تهران از شا

لویعه لررایه مسکن مساته رارتنخواشی زیان هم دید قمد .ور عین حال شا توجه شوه

توجه شه مسئوتیوهای اجتماعی ،منعقه  82را هدف ارار واوه ل اصد وارو طرح اشتغال خایگی را شرای توایمندسازی

زیان سر رسو خایوار ل قسیبویدگان اجتماعی ور این منعقه اجرا رند.
 ریاسو م ترم اتا تهران ضمن تأرید مجدو از استایدار م ترم تهران ل معالن م ترم هماهنگی ااتصاوی استایداری تهوران جنواقاای امامی امین ل اعضاء م ترم شورای گفتگو ره همگی از اوارت ل سازمایهایی هستند ره ور اسوتان تهوران فعاتیوو موی رننود،
ورخواسو یمووید ره ورصورت مراجعه قاای ورتر یبی ل ولستان ایشان از هرگویه مساعدت ل همکاری وریغ ینموووه توا ایشوااته
وسو شه وسو هم واوه تا این طرح مشترک ور منعقه  82شهرواری تهران هرچه سریعتر ل شهتر اجرایی گروو.

 همزنین ایشان ورخصوص ایفای مسئوتیوهای اجتماعی اتا شازرگایی تهران شه شیمارستان شازرگایوان ور منعقوه ری روه اوبال وروسو رمیته امام شوو ل ارنون توسط اتا تهران تجهیز شده اسو ،اشاره ل شیان واشتند :ور قینده یزویک این شیمارستان شوه یکوی از
مجهزترین شیمارستانها ور این منعقه تبدیل خواهد شد تا شتواید شه افراو م رلم منعقه جنو

خدمو رسایی رند.

جناب آقای سعید شاه میر:
 معالن م ترم اجتماعی ل فرهنگی شهرواری منعقه  82تهران ورخصوص منعقه هریدی تهران توضی اتی را ارائه یمووید: در این منطقه به وسعت  174هکتار  28هزار نفر در  7هزار پالک محله ساکن هستند که  3درصد از این پالکها ،پالک قرمزاست؛ به این معنی که تمام افراد ساکن در این پالک ،آسیبدیده اجتماعی هستند .همچنین  70درصد پالکها نیز زرد است
و این بدان معناست که یکی از افراد مستقر در این پالک دچار آسیب است و  21درصد پالکها هم سبز هساتند .خاساتگاه
اغلب کودکان کار خیابانهای تهران ،متعلق به منطقه شوش است.
-

 17درصد زنان ساکن در این منطقه سرپرست خانوار هستند و میاانگین درآماد در ایان منطقاه  545هازار توماان اسات
و 70درصد سرپرستان خانوار کمتر از  700هزار تومان درآمد دارند .همچنین  40درصد افراد در این منطقه نیز فاقد پوش
بیمه هستند.

 ور م له هریدی شا همه تهدیدات ،فرصوهای خوشی شرای توایمندسازی یهفته اسو ل سارنان این منعقه شرای شهبوو شرایط زیدگیم ق هستند.
 طرحی ور شورای شهر مبنی شر ارائه خدمات ایدار شه سارنان این منعقه ور فضای  7هزار متری معرح شده اسو .شااید نتاوانیمانقالبی در توانمندسازی همه افراد آسیبدیده در این منطقه ایجاد کنیم ،اما اگر حداقل بتاوانیم  500نفار را تحات پوشا
مشاغل زودبازده قراردهیم ،بخشی از مشکالت مرتفع خواهد شد.

جناب آقای داریوش بیاتنژاد:
 مدیررل م ترم شهزیستی استان تهران شا شیان اینکه؛ ورسال جاری اعتبارات خوشی شرای رواهیافته اسو ،از قماوگی یهاو ت و مدیریو خوو شرای رمک شه طرحهای مورو اشاره خبر واو.

قسویبهوای اجتمواعی اختصواص

جناب آقای علی عشاقی:
 -رئی

م ترم گرله امور ااتصاوی سرمایه گذاری ل مشاررتهای مرومی سازمان مدیریو ل شریامه ریزی استان تهران ضمن اشاره شه

موازی راری ور مدیریو قسیبهای اجتماعی ،ورخصوص سهم تهران از قسیب های اجتماعی ،گفتند 24 :درصاد آسایب هاای
اجتماعی در استان تهران است که از این میزان  14درصد زنان سرپرست خانوار در تهران مستقر هستند و  21درصد طالقها
در تهران رخ میدهد .همچنین سهم تهران از اعتیاد  18درصد بوده و حدود  41درصد کودکان کار در این اساتان مشااهده
میشود که از این  41درصد حدود  71درصد از اتباع بیگانه هستند که  %74/5آنان پسر و  %25/5دختر می باشند.
 مدیریو قسیبهای اجتماعی ور رشور از موازی راری ری میشرو ،تذا شرای سوامایدهی مووازی رواری ور اسوتان تهوران ل ایجواوهم افزایی شین وستگاههای اجرایی سازمان مدیریو ل شریامه ریزی سند رنترل ل یشگیری قسیب هوای اجتمواعی اسوتان تهوران را
تدلین رروه اسو ره شاید این سوند را شوا رموک خیورین ل یهاوهوا ل ایجمون هوا وی

شبوریم .ور ایون راسوتا شوا هموو جنوا

قاای حسن شیگی معالن م ترم سیاسی اجتماعی استایداری تهران ل شا تأرید مؤرّد استایدار م ترم تهوران ل یگیوری روه از طورف
جنا

قاای ترری ریاسو م ترم سازمان مدیریو ل شریامه ریزی استان صورت گرفو ایون سوند قمواوه ل شوه مرحلوه عملیواتی ل

اجرایی رسیده اسو.
 اتبته ور این سند فقط شهر تهران ویده یشده شلکه  85شهرستان استان تهران ییز مد یظر ارارگرفته ل فرمایداران شهرستایها ییز اعالمقماوگی رروه اید.
 شا توجه شه قماوه شدن این سند ،سازمان مدیریو ل شریامه ریزی می تواید ور زمینه ش ث هوای حموایتی رموک یمایود .لتوی ایونموضوع ییازمند یک یشسو مشترک اسو.

جناب آقای دکتر علیرضا نبی:
 قاای ورتر یبی شا اشاره شه اینکه حوزه قسیب های اجتماعی حوزه ای شا ریسک شاال ل خعریاک اسو ل شیشتر ییازمند حمایو هاییاز یوع اضائی می شاشد تا رمک ماتی؛ همزنایکه همواره اوه اضائیه شه ما رمک می رند ،ور مورو حمایو ماتی ییز شیوان واشوتند:
اتا شازرگایی تهران صندل خیرقفرین را شا یک میلیارو تومان سرمایه التیه ایجاو رروه اسو ،شهتر اسو ور طرح اشتغال خایگی ور
منعقه  82اتا شازرگایی تهران م ور ارار گیرو ل رمکها شه صندل خیرقفرین لاریز شوو .ضمن قیکه یشبرو این طورح شوی
رمکهای ماتی شه همکاری ییاز وارو.

از

بدلیل ارتباط موضوع بند  5دستور جلسه با قوه قضائیه و عدم حضور جنااب آقاای حشامتی رئایس کال محتارم
دادگستری استان تهران ،این بند به جلسه آتی شورای گفتگو موکول گردید.
مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:

ردیف

1

ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ملی

مقرر گروید طی یامه ای شعنوان معالن الل م تورم رئوی

جمهوور

شرای حل موضوع وریافوو عووارض  8/55ورصود فوو

رواال ور

*

استانی

*

مرحله ترخیص راال ،یگیری گروو.
مقرر گروید شا م وریو اتا شازرگایی تهران ل شه همو شنیاو خیریه
2

یبی طرح راه

هماهنگ کننده

ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

اتاق بازرگانی تهران

قسیب های اجتماعی ور منعقه هریودی شوهرواری

*

منعقه  82تهران ره از جمله منواطقی اسوو روه یور شزهکواری ل

جناب آقای دکتر نبی
شهرداری منطقه  12تهران

قسیبهای اجتماعی ور قن شاالسو شصورت ایلوت شه اجرا ورقید.
ریاسو م ترم اتا تهران مقرر یمووید تا اعضواء م تورم شوورای
گفتگو ره همگی از اوارت ل سازمایهایی هستند ره ور استان تهران
3

فعاتیو می رنند ،جهو هرچه شهتر ل سوریعتر شودن طورح ایجواو

*

رارقفرینی ل اشتغال شرای ساشقه واران ل م کومان زیدایی ل زیوان

استانداری و کلیه اعضا محترم
شورای گفتگوی استان تهران

شیسر رسو ور منعقه  82تهران همکاری ل مساعدت هوای الزم
را شا قاای ورتر یبی واشته شاشند.

4

سند رنترل ل یشگیری تدلین شوده از سووی سوازمان مودیریو ل
شریامه ریزی استان شا رمک خیرین عملیاتی گروو.

استانداری
*

*

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
اتاق بازرگانی تهران
خیرین آسیب های اجتماعی

