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مشروح مذاکرات جلسه:

در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران ،سند آمایش استان تهران در ادامه جلسه شصت و دوم شورا،
مورد بررسی قرارگرفت.
جناب آقای دکتر اسفندیار زبردست:
 عضو م ترم هیأت علمی وایشگاه تهران به عنوان یهاو مشاور اجرای این طرح ور گزارشی به ت لیو یتوای قموایش اسوتان تهورانیرواختند و ضمن تشریح وضعیت جمعیتی ،ااتصاو ،اجتماعی و یظام تصمیم گیری ور اسوتان تهوران ،سوناریوهای ییشونهاوی ایون
قمایش را ره ور یتیجه مطاتعات مشترک سازمان مدیریت و بریامه ریزی استان تهران و وایشگاه تهران به وسوت قموده اسوت را بوه
شرح زیر مطرح رروید (ییوست):
 تهران به مثابه یک اطب جاذبه اوی است ره شک گیری سکویتگاههای ییرامون ییز ت ت تاثیر قن بوووه اسوت ،تهوران بوار بسویارزیاوی از زیدگی روزمره جمعیت مجموعه شهری را به ووش میرشد؛ تذا وچار اغتشاش مفهومی است و یمیتوان از هویتی واحد
برای قن سخن گفت.
 استان تهران زیر بار جمعیت  89میلیون یفوری اسوت (جمعیوت شوهر تهوران 8.7 ،میلیوون یفور و جمعیوت ییراموون شوهر تهورانور استان  6.4میلیون یفر و همچنین  9.8میلیون یفر ییز جمعیت ییرامون استان تهران ره به استان تهران وابسته هستند).
 میزان اشتغال شهرستان تهران  9.2میلیون یفر برقورو شده و اشتغال ییرامون تهران  8.9میلیون یفر است .این موارو باعث شوده روهیوعی اشباع شدگی استقرار فعاتیت و جمعیت ور تهران اتفا بیافتود بطوریکوه فضوای اسوتان بورای اطبوی شودن ،بویش از یویش
ورحال افزایش است.
 اتگوهای رفتاری جامعه تهران از اتگوهای رفتاری فضا (مصرف زوگوی ،سووواگری و  )...توأثیر یذیرفتوه بنوابراین قسویب یوذیریم یط زیست ور تهران بیشتر از سایر یقاط رشور است.
 استان تهران به ت اظ سرمایه اجتماعی و یرخ قسیبهای اجتماعی وضعیت مناسبی یدارو .افزون بر این ،تهران ور حال مکش منابعطبیعی و مصنوع رشور اعم از ق  ،ایرژی ،سرمایه و ییروی ایسایی یخبه است و همچنین ایواع ب رانهای طبیعی و ایسوایی تهوران
را تهدید میرند.
 یظام تصمیم گیری  6سط ی را ور این طرح وریظر گورفتیم روه شوام  :سوطوح فراملوی ،ملوی ،منطقوه ای و اسوتایی موی باشود.استان تهران مایند سایر استایها ییست و عملکرو  6گایه وارو .ور اطراف تهران  9م دووه وجوو وارو ره بعنوان م دووه بالفصو و

م دووه فراگیر ور بریامه ریزی ها وریظر گرفته شده است.
 شهر تهران و مجموعه شهری تهران وو موجوویت اساسی ور بطن استان تهران هستند ره هم به ت اظ بریامه ریزی و هم به ت واظمدیریت باید مورو توجه جدی ور طرح ارار بگیرید.
 شرح خدماتی ره برای قمایش استایها ور راستای بررسی وضعیت رنویی ،رویدها و ساختارها تدوین شده اسوت شوام  8م وور:جمعیت و مهاجرت ،سکویت گاهها ،حم و یقو و ارتباطوات ،م ویط زیسوت ،ااتصواو ،اجتمواعی و فرهنگوی ،ایورژی و یظوام
تصمیم گیری می باشد.
 عضو م ترم هیات علمی وایشگاه تهران ور اوامه به روید های جمعیتی و مهاجرتی استان تهران یرواخته و افزووید :جمعیت اسوتانتهران از  6میلیون  828هزار یفر ور سال  8922به  89میلیون  947یفور ور سوال  8922رسویده اسوت و  98ورصود سوهم شوهری
از ر رشور را به خوو اختصاص واوه است .سهم روستایی استان تهران از  0/89ورصد به  9/29ورصد افزایش ییدا رروه وتی باید
ورخصوص روستای استان تهران این یکته را وریظر گرفت ره سکویت گاههای اطراف تهران ره بعنوان روسوتا شوناخته شوده ایود
بیشتر م

اسکان افراو رم ورقمد هستند و قمار متفاوت تری از روستا را ارائه می وهند.

 ت والت جمعیتی منطقه رالیشهری تهران حاری از قن است ره حدوو  90ورصد ر مهاجرتهای رشور به این اسوتان اختصواصوارو و رشد جمعیت همه شهرستانهای استان مثبت است .مساته ااب تأم قن است ره سهم تهران از مجموعوه شوهری ور حوال
راهش بووه ره این یشانوهنده رشد ااب توجه جمعیت ییرامون است .ترارم ور جنو

غر

تهوران ورحوال تشودید بوووه و بوه

سمت ازوین ور حال شک گیری است.
 بخش ت لی رویدها (ااتصاو و توتید) برمبنای ارزش افزووه و اشتغال وریظور گرفتوه شوده اسوت روه ور ت لیو هوا ،صونعت رابه  6یوع؛ صنایع با تکنوتوژی باال ،صنایع با تکنوتوژی متوسط به باال ،صنایع با تکنوتوژی متوسط به یایین و صنایع بوا تکنوتووژی
یایین و ور مورو خدمات ییز ت ت عناوین خدمات برتر و سایر خدمات طبقه بندی ررویم.
 یسبت ارزش افزووه استان تهران و اتبرز جمعا ورسطح ملی حدوو یک سوم ارزش افزووه ملی و سهم استان تهران به تنهایی یوکچهارم ارزش افزووه ملی می باشد .استان تهران باالترین سهم از توتید یاخاتص ملی از سال  72تا 29را واشوته و حودوو ییموی از
ارزش افزووه ملی ور بخشهای واسطه گری ماتی ،مستغالت و خدمات رسب و رار ،حم و یق و ارتباطات وخدمات عمومی به
این منطقه اختصاص وارو.
 -ور ووره  8920تا  8929وضعیت راابتی صنعت ور استان تهران راهش ییدارروه و مستلزم اینست روه بایود بوه صونعت ور اسوتان

بیشتر توجه شوو .بیش از  20ورصد صنایع های تک رشور ور استان تهران اراروارو وتی ور شهرستایهای استان ورحال رروو است
ره این یکته برخالف وضعیت مطلو

توسعه می باشد .حدوو  %87اشتغال ور صنایع های تک استان تهران مربووط بوه شهرسوتان

تهران است.
 ور ب ث ت لی رویدهای فرهنگی و اجتماعی ،استان تهران ورهر  2بعد سرمایه اجتماعی ور سطح رالن از سایر استایهای منطقه ومتوسط رشوری یایین تر است و ور بُعد سکویتگاههای غیر رسمی ،حدوو  9میلیون یفور هسوتند روه عمودتاد ور جنوو
جنو

شورای و

غربی مستقر هستند.

 ور مورو ب ث قموزش عاتی تقریباد اسمت عمده ای از فعاتیت های قموزش عاتی رشور چه از یظر ریفی و ور استان تهران متمررزشده و ور ب ث بهداشت و ورمان ییز بهمین صورت می باشد و به ت اظ خدمات بهداشتی به شودت بوه تهوران وابسوته هسوتند؛
بطوریکه ور شهرستان مالرو با بیش از  970هزار یفر جمعیت حتی یک بیمارستان وجوو یدارو.
 یک شاخص بین اتمللی با عنوان شاخص م رومیت های چندگایه وجوو وارو (م رومیت های مسکن ،اشتغال ،بهداشتی ،ورقمدی،وسترسی و قموزش) طبق برسی های ایجام شده ور استان تهران ،یشان می وهد ره شهرسوتایهای ری و بهارسوتان بواالترین سوطح
م رومیت را وارا هستند.
 -ور ب ث حم و یق بیشترین میزان تروو مربوط به م ور غر

بووه و بیشترین میزان حررت رند و ب رایی ور حلقه اول ییرامون

تهران اتفا میافتد و بیش از  9برابر میایگین رشوری راال ور استان تهران جابهجا می شوو ره ور سونوات گذشوته بوا رواهش 90
ورصدی میزان بار جابهجا شده ور برون استان مواجه بوویم ور مقاب  ،با افزایش  70ورصدی ورون استان روبرو هستیم.
 ور ب ث شبکه هوایی ،فرووگاه امام علیرغم ظرفیت یاچیز یسبت به فرووگاههای بزرگ منطقه بیشترین سهم از جابجایی بین اتمللیرشور را وارو و حدوو  70ورصد از مسافرین برای خروج از رشور ازاین فرووگاه استفاوه می رنند.
 استان تهران ور ارتباط با شاخص زیرساختهای ارتباطی ( )ICTباالترین ظرفیت را ور رشور وارو. از ت اظ توتید ایرژی ،استان تهران به غیر از بر ور سایر منابع ایرژی؛ وارورننده است و فقط  %86از ر فرقوروه های یفتی رشورور یاالیشگاه تهران تصفیه می شوو .سهم استان تهران از ایرژی تجدید یذیر بسیار یاچیز است.
 علیرغم قیکه استان تهران بزرگترین مصرف رننده ایرژی ور رشور است وتی ور سونوات گذشوته ور سوطح ملوی مصورف ایورژیافزایش ییدا رروه ورصورتیکه ور سطح استان تهران سارن بووه و یا راهش ییدارروه است .مصرف بر صونعتی ییوز رواهش اابو
توجهی واشته ره یشان می وهد رروو ور بخش صنعت ور سنوات گذشته ااب توجه است.

 ت لی رویدها ور یظام تصمیم گیری ور  9بُعد ت والت تقسیمات رشوری و چاتش های یظام اواری سیاسی وریظر گرفته شده روهاستان تهران یکی از استایهایی است ره بیشترین ت والت تقسیمات سیاسی را از سال  8992تا  8922واشته است.
 چاتش های یظام تصمیم گیری ره ور استان تهران وجوو وارو با هیچ استایی ااب مقایسه ییست .اوارات ر ور استایها با قیچوه روهور استان تهران هست وضعیت متفاوتی وارید زیرا ور استان وزارتخایه ها مستقر و تصمیم گیریده هستند و اوارات ر خیلی یقش
یدارید.
 تداخ و تمررز یظام تصمیم گیری ملی ،استایی و م لی ،فقدان یظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران ،تعارض ور مدیریتم دووه شهرها و شهرستان ها ،تعارض و ابهام ور مدیریت حریم شهرها ،تفور و یاهمواهنگی یظوام بریاموهریوزی و مودیریت ور
بخشها و اتخاذ سیاستهای عاج و ور راستای ح و فص مقطعی امور از جمله این چاتشهاست.
 خشکساتی براساس جمعیت ،بیش از  20ورصد جمعیت استان ور م دووه خشکساتی شدید و خشکساتی بسیار شدید مستقر بووهو بیشترین میزان رشاورزی ،صنعت و سکویتگاههای استان ور وشتهای ممنوعه ب رایی صورت گرفته اسوت .همچنوین بیشوترین
سهم از تغییر راربری اراضی طبیعی را توسعه شهری و صنعتی به خوو اختصاص واوهاید.
 روید قتووگی هوا ،ق -ور ب ث حجم ق

و خاک رو به افزایش می باشد و بیشترین میزان فشار به م یط مربوط به حوزه قبریز تهران -ررج است.
ااب بریامه ریزی  ،استان تهران باالترین مصرف رننده بخش شر

یسبت به متوسط رشور می باشد.

 ور ب ث سیاستگذاری ،چشم ایدازها و ویدگاهها از اسناو فراوست مایند :سند چشوم ایوداز  ،8606سیاسوتهای رلوی یظوام ،اوایونبریامه ششم توسعه  ،8600-8924اایون احکام وائمی توسعه رشور ،جهت گیری های ملی قمایش سورزمین ،سوند ملوی توسوعه
استان تهران ،سند توسعه بریامه ششم استان تهران و یظریه یایه توسعه استان تهران استخراج شده اید.
-

ترسیم وضعیت ایده قل توسعه استان ،مبتنی بر :تمررززوایی و توسعه وایایی م ور ،رنترل یرخ مهاجرت به استان ،توسعه مبتنی بر
صنایع  ،High-techیهاوینه شدن رشاورزی مدرن ،توزیع متوازن خدمات عمومی ور شهرستایها و توسعه یام دوو خودمات برتور
مطرح هست.

 موارو ذرر شده مستلزم اینست ره؛ اصالح یظام توسعه ،رفع م دوویتهای سرمایه گذاری ،گسترش روابط و مناسبات بوین اتمللوی،اعتماوسازی و بهبوو امنیت و ثبات سرمایه گذاری واخلی و خارجی ،یهاوینه شدن فرهنگ منفعت عمومی و تفکر بلند مدت ،ت قق
قمایش ملی و اتخاذ رویکرو تمررززوایی صورت بگیرو.
 -اهداف بنیاوین ور این طرح براساس ت قق اصالح یظام و ساختار توسعه ور سطح ملی ،ت قق یظام تمررززوایوی از رویود تمرروز

سرمایه ،ادرت ،امکایات و ،...ت قق یظام توسعه مبتنی بر رعایت قستایه های م یطی و مصرف منابع طبیعی ،ت قق راابت یوذیری
تهران ور عرصه های بین اتمللی ،وایایی م وری و اصالح و ارتقاء ساختار فناوری فعاتیتهای ااتصاوی استان ،ت قق یظام شناسوایی
و حمایت از یوقوری و خالایت مبتنی بر وایش های یوین و ارتقاء سطح فرهنگ ،اعتماو عموومی ،قمووزش و ظرفیوت سوازی ور
جامعه تدوین شده است.
 -ور ب ث تمررز زوایی؛ همواره از بعد از بریامه چهارم اب از ایقال

به تمررز زوایی از تهران توجه شده مایند منع احداث صونایع

ور م دووه  890ریلومتری تهران ره از سال  8964تصویب شد ور همین راستا بوو ی

باید توجه واشت ره برای اوتین بار ییست

ره ب ث تمررز زوایی مطرح می شوو بلکه اوامه روید گذشته است.
 واتی ص بت از یمررز زوایی از تهران هست مفهوم این ییست ره ما باید راابت یوذیری اسوتان تهوران را از شوهر تهوران بگیوریمبلکه منظور اینست ره شهر تهران بتواید از مزیت های راابتی خوو بیشتر استفاوه رند و به سومت صونایع هوای توک بوروو زیورا
اتزامات صنایع های تک وجوو وایشگاههایی است ره به ت اظ علمی بتوایند به این صنایع رمک رنند .و صنایع ویگر می توایند ور
هرجای ویگر رشور فعاتیت یمایند.
از  8م ور یامبروه شده  9م ور ااتصاوی و یظام تصمیم گیری اگر شرایط ور سطح ملی و جهایی بر اساس رویدهای رنویی اوامه

-

یابد یا بدتر شوو ،ور سند قمایش استان تهران ییشنهاو شده است ره ور حوزه یظام تصمیمگیری و ور حوزه ااتصاوی تمررزگرایوی
تداوم ییدا رند .اما اگر شرایط ور سطح ملی و جهایی رو به بهبووی رفته و اراوه به ت ول به وجوو قید ،ییشنهاو شده اسوت روه ور
یظام تصمیمگیری ،تمررززوایی و مبنا ارار گرفتن قمایش ملی و ایتقال مررز اواری -سیاسی ور وستور رار ارار گیورو .همچنوین ور
حوزه ااتصاوی ییز تمررززوایی فعاتیت های ااتصاوی غیربرتر از استان و تمررز فعاتیتهای های تک ،خدمات برتور و وایوشبنیوان
ور استان ور راستای تقویت راابتیذیری و جهایی شدن شهری و منطقهای تهران مورو ییگیری ارار گیرو.
 -ی

از احیاء مجدو سازمان بریامه و بووجوه و سوازمان مودیریت و بریاموهریوزی اسوتان تهوران ،طبوق مصووبه شوورایعاتی اواری

مورخ  8929/2/94ره ور قن سازمان مدیریت و بریامهریزی استان «متوتی امور بریامهریزی ،بووجهریزی ،توسعه مدیریت و سرمایه
ایسایی ،فنی ،یظارت و تدوین سیاستهای بریامهای استایی ور چارچو

سیاستهای عمومی رشور» شناخته شوده ،ایون سوازمان

طبق وظایف تعیین شده ،مسئوتیت «تهیه و تدوین طرح قمایش سرزمینی استان ور چارچو

ضوابط ملی قمایش رشور متناسب بوا

ظرفیتها» را به عهده وارو.
 -نظام اجرایی آمایش استان و رکن اجرایی :بند اتف ماوه  99اایون احکام وائمی بریامههای توسعه رشور:

 وظیفه بررسی ،تصویب ،هماهنگی و یظارت مستمر بر تهیه بریامهها و طرحهای توسعه سرزمین ور سطوح ملی ،منطقهای و استاییو همچنین وظیفه بررسی و یظارت بر اجرای یظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارران و اجزاء قن ،و همچنین یظارت بر
اجرای اصول و ضوابط قمایش سرزمین ور سطوح ملی ،منطقوه ای و اسوتایی و عملکورو وسوتگاههوای اجرائوی ذیوربط بور عهوده
«شورایعاتی قمایش سرزمین» است .همچنین طبق تبصره  9این بند:
 یظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده وبیرخایه (سازمان بریامه و بووجه رشور) است ره میتوایود بورای ایجوام وظوایف خووویسبت به تشکی رارگروههای موضوعی یا موضعی اادام یماید.
 ور راستای گسترش یظارت بر اجرای قمایش استان ،سامایه اطالعرسایی مصوبات و تصمیمگیریهای شورای بریامهریزی اسوتان وهمچنین صورتجلسات رارگروههای تخصصی این شورا بر روی سامایه یکپارچهای به اطالع عموم رسایده شوو( .گامی ور راستای
شفافسازی و ایجاو اعتماو میان ووتت و ملت و شک گیری «یظارت عاتیه» و اجتماعی بر ی وه اجرای قموایش اسوتان بور مبنوای
افزایش قگاهی جمعی و راهش هزینه تصمیمگیریهای غیروایق)
 ایجاو سامایه اطالعرسایی ور خصوص سایر وستگاه های اجرایوی اسوتان و یوا ور حاتوت بهینوه ،تودوین و تعبیوه سوامایه مشوترکبه منظور ایعکاس مصوبات ،صورتجلسات و رلیه اادامات و فرایندها و رویههای تصمیمگیری همه وستگاههای مرتبط با قموایش
استان به عموم (بیشترین تاثیر را ور ضمایت اجرایی ت قق بریامه قمایش استان).
 ییشنهاو می شوو ور قینده یزویک ،یظام مدیریت استان به سمتی ییش روو ره فای صوتی و تصویری جلسات تصمیمگیوری را ییوزبرای اطالع عموم به اشتراک بگذارو .بدیهی است ره مروم حق وارید ره ور جریان تک تک تصمیمگیریهوا ور خصووص توسوعه
استان باشند و ور وااع هیچ موضوع م رمایهای ور خصوص توسعه استان یباید وجوو واشوته باشود .ییشونهاو مویشووو وبیرخایوه
این سامایه ور استایداری تهران به عنوان عاتی ترین یهاو مدیریتی استان مستقر شوو و رنترل و مدیریت قن بتدری به سازمان هوای
مروم یهاو (سمنها) سپروه شوو.
 رارگروه تخصصی «قمایش سرزمین ،م یط زیست و توسعه یایدار» شورای بریامهریزی و توسوعه اسوتان وظیفوه «بررسوی اجورایبریامه قمایش استان و ارائه ییشنهاو ور این زمینه» را بر عهده وارو و بنابراین میتواید به عنوان یک بازوی یظارتی عم یماید.
 طراحی و ییاوهسازی یظام جمعقوری قمار و اطالعات مکایی و رویدهای توسعه استان استفاوه از ظرفیتهای اایویی ور خصووصیظام جمعقوری قمار و اطالعات با تکمی سامایه ساترا (سامایه ارزیابی توسعه و رصد قمایش) و راهایدازی سوامایه اسوتایی سواترا
تشکی یایگاه مدیریت قمایش استان م قق می گروو.

 -فرصت های سرمایه گذاری برگرفته از قمایش استان :سرمایه گذاری بر صنایع رم ق

بر ،سورمایه گوذاری بورای ایجواو و توسوعه

یارک های علم و فناوری و وفاتر خدمات ،سرمایه گذاری ور زمینه صنایع یشتیبان توتیدات رشاورزی (صونایع فوراوری توتیودات
گلخایه ای و ،)...سرمایه گذاری ور زمینه صنایع اطعه سازی با تارید بر فناوری های یو و سورمایه گوذاری بور روی زیرسواختهای
ترایزیت (بناور خشک ،مرارز توجستیکی ،توسعه فرووگاه امام خمینی ،توسعه ایستگاههای مختص بوار ریلوی و ،)...توسوعه شوهر
یمایشگاهی قفتا

و همچنین سرمایه گذاری بر روی توسعه خدمات برتر.

 تسهی و تشویق وروو وفاتر شررت های چند ملیتی و سرمایه گذاری خارجی از طریق بسترسازی های اایویی و ماتی و همچنوینتقویت صنایع وایش بنیان با تکنوتوژی باال از ویگر راهبروهای این بخش می باشد.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقام م ترم وبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به مودیریت واحود شوهری روه ور بریاموه چهوارم و یونجم توسوعه تکلیوفشده است بیان واشتند :برطبق ماوه  894و  897بریامه چهارم و ینجم توسعه مدیریت واحد شهری به ووتت و ارگایهوای اجرایوی
تکلیف شده وتی تا امروز شک ییافته است ره اگر این تکلیف م قق می شد هم هزینه ها ور شهر تهران راهش ییدا می ررو و هم
وستگاهها بطور جزیره ای عم یمی رروید و هم ووتت بار اجرائیاش رمتر و بار یظارتی را می توایست سامایدهی رند.
 -ورمورو صنایع های تک حدوو  99هزار هکتار مساحت شهر قفتا

بوو ره ور سال  8978توا  8989ورموورو قن ب وث شود و ور

سال  8984به تصویب رسید.
 -ور ب ث ق

ور وو وهه اول ایقال

از  209انات ثبت شده ور تهران  89انات فعال بوو ره با وِبی 826میلیون مترمکعوب اسوتفاوه

می شد وتی با شک گیری ساخت و سازها ور تهران از این تعداو انات فعال حدوو  98تا  99انات فعال باای مایده است.
 -ور چهار سال گذشته گزارش وضعیت ق

رشور و بویژه استان تهران و یشست های وشت ها ور همین جلسه مطرح و یاوریوینت

قن برای همه وستگاههای مسئول فرستاوه شد ره اادام خاصی از سوی صاحبان عِله صورت یپذیرفت.

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 مشاورعاتی م ترم ریاست اتا بازرگایی تهران با اشاره به این یکته ره بریامه های قمایش زیربنای بریامه هوای توسوعه موی باشوداظهار واشتند :باید اب از اینکه بریامه های توسعه یوشته شوو؛ بریامه های قمایش به یتیجه برسد ،قیا این قمایش زیور بنوای بریاموه
ششم ارارگرفته و یا برای قینده ییش بینی می شوو ره ور این صورت اگر بخواهد ور  2سال قینده برای بریاموه هفوتم عمو شووو
اطعاد باید به روزرسایی گروو.

جناب آقای شکراله بنار:
 مدیرعام م ترم سازمان سرمایه گذاری و مشاررتهای مرومی شهر تهران ور شوهرواری تهوران ورخصووص گوزارش ارائوه شودهبیان واشتند :همایطوریکه ور گزارش اشاره شد م ور تهران ازوین ورحال تبدی شدن به یک اَبَور شوهر اسوت و اگور شوعاع 890
ریلومتری این منطقه را رصد رنیم بیش از ییمی از جمعیت ایران ور این حوزه ورحال حررت و زیدگی هستند .تذا مناسوب اسوت
ور این مطاتعه گرایش ها و جاذبه های یک اَبَر شهر ییز مورو قمایش ارارگیرو.

جناب آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقام م ترم وبیر شورای گفتگوی استان ورخصووص بنود  8وسوتور جلسوه مبنوی بور اطوع وریافوت مسوتمری بازیشسوتگی؛بازیشستگان مشغول به رار ور رارخایجات توتیدی چینی ،بیان یمووید :موضوع اطع وریافت مسوتمری بازیشسوتگی بازیشسوتگان
رارخایجات ایجمن صنایع چینی ور رارگروه تخصصی ذی شورای گفتگو مطرح و با حضور یمایندگان یهاوهای ذیربط و ایجمون
یاوشده مورو بررسی ارارگرفت ره یتای خالصه شده به شرح زیر است:
 مفهوم استنباطی برخی از شعبات تأمین اجتماعی ورخصوص بند  82ماوه  9اایون تأمین اجتماعی اینست ره مستمری بگیر ت وتیوشش این سازمان م کوم به عدم اشتغال و یا عدم ایتقال تجربه و تخصص ارزشمند خووو بوه ویگوران و همچنوین م کووم بوه
اناعت با مستمری م دوو بازیشستگی و عدم بهبوو شرایط زیدگی است مگر با اطع مستمری.
 براساس رأی شماره  8898ویوان عداتت اواری ،وریافت مستمری بازیشستگان برای رسی ره بازیشسته میشووو یوک امور مسولم وم رز است و اشتغال به رار جدید برای تأمین هزینه های زیدگی یا بهره رسایی از تخصص منافاتی با قن یدارو.
 براساس رأی شماره  8978/02/97 -20ویوان عوداتت اواری ورخصووص اشوتغال غیور مسوتمر ور زموان و سواعات م ودوو بواحق اتزحمه معین مورو توافق رارگر و رارفرما ،اطع مستمری افراو بازیشسته مالک موجهی یدارو.
 از  88صندو بازیشستگی ور رشور  87صندو از بند  82ماوه  9اایون تأمین اجتماعی ییروی یمی رنند و فقط برخی از شوعباتتأمین اجتماعی به اطع مستمری بازیسشتگان مشغول به رار بعداز بازیشستگی اادام میکنند ره وتی موجهی ییست.
 ممنوعیت اشتغال به رار بازیشستگان ووتتی ییز فقط من صر به اشتغال ور ووتت است یه سایر بخش هوا .حتوی بازیشسوتگایی روهبا مجوز ور ووتت بکار گرفته میشوید ،چه ت ت یوشش صندو تأمین اجتماعی و چه صوندو بازیشسوتگی رشووری ،مسوتمری
بازیشستگی قیها اطع یمیشوو.
 -تفسیر و عملکرو برخی از شعبات تأمین اجتماعی ره اادام به اطع مستمری بازیشستگی و اعمال جریمه میکنند مغوایر بوا مفواهیم

رارقفرینی و توسعه و توتید است .چراره اشتغال ور هر وضعیتی اشتغال است و یمیتوان به صرف اشتغال ،حق مسلم یک بازیشسته
را اطع ررو و شاغلین مشمول این اایون ضامن عدم توایایی ووتت و سازمان تأمین اجتماعی ور ایجاو اشتغال ییستند.

براساس تصمیمات اعضاء جلسه کارگروه مقررگردید:
 مقررشد یتای رارگروه ور جلسه شورای گفتگوی اسوتان تهوران ور حضوور مسوئوتین سوازمان توأمین اجتمواعی مطورح و مووروبررسی ارارگیرو.
 ایجمن صنایع چینی ایران رأی شماره  20را ییگیری و یاسخ یامه تأمین اجتماعی را براساس این رأی بدهند. ایجمن ییز از طریق ویوان عداتت اواری عدم اجرای رأی مذرور را توسط شعبه ذیربط و بصورت همزمان از طریق اواره ر ذیربطور استان ییگیری یمایند.
 اگر شورای گفتگو الزم بداید این موضوع ییز از طریق ستاو ااتصاو مقاومتی ییگیری گروو. برای اادام وراز مدت ییز اصالح بند  82ماوه  9اایون تأمین اجتماعی را از طریق معاویوت حقووای ریاسوت جمهووری و مجلوشورای اسالمی تقاضا گروو.

جناب آقای مهندس قصاعی:
 -عضو م ترم هیأت یمایندگان اتا بازرگایی تهران و رئی

ایجمن صنایع چینی ایران با ایتقاو از اطع مستمری بازیشستگان برخوی

از رارخایجات توتیدی چینی ور رشور از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بهایه اشتغال ووبواره ایون افوراو ور واحودهای توتیودی
بیان واشتند :ایران بعد از چین با توتید حدوو  60هزار تن م صوالت چینی وومین توتیدرننده چینی ور وییا است با اشوتغال زایوی
مستقیم  80تا  89هزار یفر و غیر مستقیم شاید وه ها هزار یفر را شام می شوو.
 یایه گذار م ترم صنایع چینی زرین با اشاره به سوابق ورخشان این برید ملی و جهایی ره ور طی  9ووره بعنوان واحد صواوررنندهیمویه مفتخر به وریافت توح از  9رئی

جمهور ور راریامه راری خوو وارو با ایتقاو از اطوع وریافوت مسوتمری بازیشسوتگایی روه

م کوم به عدم اشتغال یا عدم ایتقال تجربه و تخصص ارزشمند خووو بوه ویگوران و همچنوین م کووم بوه اناعوت بوا مسوتمری
بازیشستگی و عدم بهبوو شرایط زیدگی خوو هستند؛ مگر با اطع مستمری ،این اادام را خوالف اوایون و شورع عنووان یموویود و
جهت جلوگیری از راهش رمیت و ریفیت این صنعت خواستار رسیدگی به رفع این مشک از سوی سازمان تأمین اجتماعی شدید.
 ایشان ور اوامه سخنان خوو افزووید :مفهوم استنباطی برخی از شعب توأمین اجتمواعی ورخصووص بنود  82مواوه  9اوایون توأمیناجتماعی این است ره مستمری بگیر ت ت یوشش این سازمان یعنی رسی ره یباید رار رار رند و بر همین اساس سازمان موذرور

بصورت مکتو

به بازیشسته اعالم یمی رند بلکه صرفاد بصورت شفاهی و با تلفن اشخاص را احضار و تعهد یک طرفه مویگیورو

مبنی براینکه شما مجاز به رار ییستید و گریه مسوتمری اطوع موی شووو .براسواس رأی ویووان عوداتت اواری ،وریافوت مسوتمری
بازیشستگان برای رسی ره بازیشسته میشوو یک امر مسلم و م رز است و اشتغال به رار جدید برای تامین هزینههای زیودگی یوا
بهرهرسایی از تخصص منافاتی با قن یدارو .از  88صندو بازیشستگی ور رشور  87صندو از بند  82ماوه  9اایون تامین اجتماعی
ییروی یمی رنند و فقط برخی از شعبات تأ مین اجتماعی به اطع مستمری بازیشستگان مشغول بوه روار بعود از بازیشسوتگی ااودام
میرنند ره وتی موجهی ییست.

سرکار خانم مهندس رضائی بختیاری:
 مدیرر م ترم تعاون ،رار و رفاه اجتماعی استان تهران ورخصوص اطع وریافت مستمری بازیشستگی؛ بازیشستگان مشغول به رارور رارخایجات توتیدی بیان واشتند :با استناو به قرای ویوان عداتت اواری ره ورجلسه ارائت گروید اطعاد بازیشستگان اگر بصورت
ساعتی رار رنند و مستمر یباشد؛ یباید مشکلی واشته باشد .ما ور اواره تعاون ،رار و رفاه اجتمواعی مجوری هسوتیم و سیاسوتگذار
ییستیم .از منظر ما تعداو زیاوی جوایان جویای رار وجوو وارید ره یا امید هستند تذا باید جامعه را بصورت رلوی ویود .بزرگتورین
مشکلی ره وجوو وارو ادمت اوایین و مشکالت به روز است.

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 ایشان با اشاره به متوسط سن امید به زیدگی گفتند :زمایی ره اایون تأمین اجتماعی تصویب شد متوسط سن امید به زیدگی  26توا 28سال بوو وتی ارنون امید به زیدگی به  72سال رسیده است ره حداا  92سال باید سازمان مذرور مسوتمری یرواخوت یمایود.
ور وییا امروزه برای بازیشسته شدن سن را وریظر می گیرید ره حدووا  49سال توا  47سوال موی باشود؛ یوه  90سوال خودمت را.
از یظر سازمان تأمین اجتماعی اشتغال یک فرو بازیشسته وارای وو جنبه است ،اول یک حقو مستمری ره موی گیورو و ووم حوق
بیمه ای ره یرواخت یمی رند .ییشنهاو مشخص اینست ره اگر بخواهیم مشک را ریشه ای ح رنیم باید سون بازیشسوتگی را بوه
تدری افزایش بدهیم.

جناب آقای محمدعلی جنانی:
 مدیرر م ترم امور فنی مستمری های سازمان توأمین اجتمواعی بوا اشواره بوه تصوویب اوایون توأمین اجتمواعی ور سوال ،8926بیان واشتند :سن بازیشستگی عاوی  28سال و ور مشاغ سخت و زیان قور  68است ورصورتیکه سن امید به زیدگی باالی 70سال

می باشد ،به این ترتیب سازمان حدوو  97سال مستمری موی وهود و ایون موضووع موا را بوا مشوک جودی روبورو روروه اسوت
بطوریکه  %70مصارف ورحوزه تعهدات بلند مدت و  %64ور بازیشستگی های ییش از موعد استفاوه می شوو.

 ایشان با اشاره به بند  82ماوه  9اایون تأمین اجتماعی ،اظهار واشتند :همایطوریکه ور واویامه شوماره  20ویووان عوداتت اواریتوضیح واوه شده است مقصوو مقنن از این بند؛ عدم اشتغال به رار ثابت و تماموات ور رارگاههای توتیودی ور ازای وریافوت
حقو ثابت است و با اشتغال فرو بازیشسته به صورت ییمهوات ور یک رارگاه توتیدی (ماینود بازیشسوتگان سوازمان توأمین
اجتماعی ره ارنون بعنوان مشاور ور شررتها و هیأت ها حضور فعال واریود) ،هویچگویوه منافواتی یودارو و ور صوورت اطوع
مستمری این افراو از سوی شعبات تأمین اجتماعی ،یسبت به قن برخورو خواهیم ررو.
سرکار خانم علی آبادی:
 -مدیر م ترم امور بیمه و تأمین اجتماعی اتا بازرگایی تهران با اشاره به توضی ات جنا

قاای جنایی بیان واشتند :اگر بازیشستگان

سازمان مذرور ور رارخایجات توتیدی چینی بعنوان مشاور و به صورت ییمه وات مشغول بکار هستند و از سوی یکوی از شوعب
سازمان تهدید به اطع مستمری شده اید ،طی یامه ای به اتا بازرگایی تهران منعک

یمایند تا یسبت به ییگیری اادام یماییم.

در پایان جلسه مقرر شد بند  2 ،5و  7دستور جلسه بعلت طوالنی شدن گزارش آمایش در شصت و چهارمین جلسه شورای
گفتگوی استان مطرح شود.

مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

بر اساس بند الف ماده  32قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشوور،
نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهوده دبیرخانوه (سوازمان برناموه و
بودجه کشور) است که میتواند برای انجوام واوایف خوود نسوبت بوه
1

تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام و همچنین صورتجلسات

*

*

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه های تخصصی این شورا و نیز ایجاد سوامانه اطوالع رسوانی در
خصوص سایر دستگاه های اجرایی استان بر روی سامانه یکپارچه ای بوه
اطالع عموم رسانده شود.
پیشنهاد می شود در آینده نزدیک ،نظام مدیریت استان به سمتی پیش رود
که فایل صوتی و تصویری جلسات تصمیم گیوری را نیوز بورای اطوالع
عموم به اشتراک بگذارد .بدیهی است که مردم حق دارند که در جریوان
2

تک تک تصمیمگیری ها در خصوص توسعه استان باشند و در واقع هیچ
موضوع محرمانهای در خصوص توسعه استان نباید وجود داشوته باشود.

*

سازمان برنامه و بودجه کشور
استانداری

پیشنهاد می شود دبیرخانه این سوامانه در اسوتانداری تهوران بوه عنووان
عالی ترین نهاد مودیریتی اسوتان مسوتقر شوود و کنتورل و مودیریت آن
بتدریج به سازمانهای مردم نهاد (سمنها) سپرده شود.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان وایفه «بررسی اجرای برنامه آموایش
3

استان و ارائه پیشنهاد در ایون زمینوه» را بور عهوده دارد و بوا تشوکیل
کارگروه تخصصی «آمایش سرزمین ،محویط زیسوت و توسوعه پایودار»
میتواند به عنوان یک بازوی نظارتی عمل نماید

*

استانداری
شورای برنامهریزی و توسعه استان

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

طراحی و پیادهسازی نظام جمعآوری آمار و اطالعات مکانی و روندهای
توسعه استان استفاده از ارفیت های قانونی در خصوص نظام جمعآوری
4

آمار و اطالعات با تکمیل سامانه ساترا (سامانه ارزیابی توسوعه و رصود

سازمان برنامه و بودجه کشور

*

استانداری کلیه دستگاههای اجرایی

آمایش) و راه اندازی سامانه استانی ساترا تشکیل پایگاه مدیریت آموایش
استان محقق گردد.
فرصت های سرمایه گذاری برگرفته از آمایش استان :سرمایه گذاری بور
صنایع کم آب بر ،سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه پارک های علم و
فناوری و دفاتر خودمات ،سورمایه گوذاری در زمینوه صونایع پشوتیبان
تولیدات کشاورزی (صنایع فراوری تولیدات گلخانوه ای و ،)...سورمایه
5

گذاری در زمینه صنایع قطعه سازی با تاکید بر فناوری های نو و سرمایه

*

گذاری بر روی زیرساختهای ترانزیت (بنادر خشک ،مراکز لوجسوتیکی،

سازمان برنامه و بودجه کشور
استانداری

توسعه فرودگاه امام خمینی ،توسعه ایستگاههای مختص بار ریلوی و،)...

امور اقتصادی و دارایی استان

توسعه شهر نمایشگاهی آفتاب و همچنین سرمایه گذاری بر روی توسعه
خدمات برتر و همچنین تقویت صنایع دانش بنیان با تکنولوویی بواال از
پیشنهادات راهبردی می باشد.

2

محقق سازی برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصووص مودیریت واحود
شهری

*

*

استانداری
کلیه دستگاههای اجرایی

سن بازنشستگی عادی  51سال و در مشاغل سخت و زیان آور  41است
درصورتیکه سن امید به زندگی باالی  70سال می باشد ،به ایون ترتیوب
7

سازمان حدود  27سال مستمری می دهد ،لذا برای آنکه بتووانیم مشوکل
بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی را درخصوص دریافت مسوتمری
حل نماییم ،پیشنهاد می شود با توجه به باالرفتن سن امیود بوه زنودگی؛
تقاضای افزایش سن بازنشستگی مطرح گردد.

سازمان تأمین اجتماعی
*

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

با اشاره بوه بنود  15مواده  2قوانون توأمین اجتمواعی ،ااهوار داشوتند:
همانطوریکه در دادنامه شماره  30دیوان عدالت اداری توضیح داده شده

1

است مقصود مقنن از این بند؛ عدم اشتغال به کار ثابت و تماموقوت در

انجمن صنایع چینی

کارگاه های تولیدی در ازای دریافت حقوق ثابت است و با اشتغال فورد

سازمان تأمین اجتماعی

بازنشسته به صورت نیمهوقت در یک کارگاه تولیدی منافاتی ندارد ،لوذا

*

*

مقرر شد اگر موردی خالف این رأی مشاهده گردیود در صوورت قطوع

اتاق بازرگانی تهران
دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

مستمری این افراد از سوی شعبات تأمین اجتماعی اعالم تا نسبت بوه آن
برخورد صورت پذیرد.
مقرر شد ،چنانچه بازنشستگان سازمان تأمین اجتمواعی در کارخانجوات
تولیدی چینی بعنوان مشاور و به صورت نیمه وقت مشغول بکار هسوتند
3

و از سوی یکی از شعب سازمان تهدید به قطع مستمری شده انود ،طوی
نامه ای به اتاق بازرگانی تهران منعکس نمایند تا نسبت به پیگیری اقودام

انجمن صنایع چینی
*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

نماییم.

10

مقرر شد بند  2 ،5و  7دستور جلسه بعلت طوالنی شدن گزارش آموایش
در شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استان مطرح شود.

اتاق بازرگانی تهران

*

دبیرخانه شورای گفتگوی استان تهران

