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 چهارمحال و بختیاریگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

شماره نشست 

:55(98-6) 
 2/9/98تاریخ جلسه :

 ساعت شروع :

7:30  
 اتاق بازرگانیمحل نشست:  11ساعت خاتمه:

 دستور جلسه

  

 پیش از دستور جلسه: 

 مصوبات جلسه قبل یریگیپ -1

   طرح پسماند یو گزارش روند اجرا یریگیپ -2

    

 

 دستور جلسه:

 گزارش دبیر شورای گفتگو  -1

 سخنان استاندار محترم و رئیس شورای گفتگو   -2

برنامره هرای یتری بره      ارائه گزارش عملکرد دستگاههای مررتب  در خصروک کراریفرینی و تشرری      -3

 مناسبت هفته کاریفرینی.

 بررسی سایر موارد      -4

 

 

    

 

                                

 

                

  خارج از دستور:
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نماینده نام و نام خانوادگی

1 
 

 جناب آقای اقبال عباسی
  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی(

  حاضر ی استانزیو برنامه ر تیریسرپرست سازمان مد ارپوریشهری علجناب آقای  2

3 
جناب آقای تهمتن 

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  عبداللهی
 حاضر

 

  حاضر معدن و تجارت استان رئیس سازمان صنعت، جناب آقای سجاد رستمی 4

5 
جناب آقای سید حفیظ اهلل 

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  فاضلی
 حاضر

 

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای ذبیح اهلل غریب 6

7 
جناب آقای احمد رضا 

 استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون صباغی
 حاضر

 

  حاضر استان ستیز طیکل حفاظت مح ریمد یشهرام احمد 8

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب نماینده مجلس جناب آقای اردشیر نوریان 1

  بیغا نماینده مجلس  جناب آقای علی کاظمی 2

  بیغا نماینده مجلس  ربیعیسرکار خانم خدیجه  3

  بیغا نماینده مجلس  جناب آقای محمد خالدی 4
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
احمد رضا  یجناب آقا

 غایب استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس یسامان یبهرام
 

  غایب استان دادستان مرکز یمحمدیعل عبدالرضا 2
 

 تعاونی و خصوصی -د

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 جناب آقای آیت هللا احمدی

 

تاق  رئیس گانی،    ا نایع،   بازر عادن  صننن  و م

 استان مرکز کشاورزی
 نماینده

 

  غایب استان تعاون اتاق رئیس آقای مهدی قادری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای نجف کریمی 3

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام خانوادگی نمایندهنام و 

  حاضر مدیر عامل شرکت ورق خودرو استان اصغر اسماعیلی 1

  حاضر مدیر عامل شرکت کالر مسعود ناصری  2

  غایب مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی هللا بخشی بهرام هللا بخشی  3

  غایب مدیر عامل شرکت برفاب حسین ایزدی بروجنی 4

  حاضر شرکت پلی دشت مدیر عامل اردوان طهماسبی 5

  حاضر مدیر عامل شرکت کیمیاگران تغذیه دبیر رضایی سورشجانی 6

  حاضر مدیر عامل شرکت گچ فارسان عبدالکریم کریمی  7

  حاضر مدیرعامل شرکت بهاران شیمی بروجن یوسف ابوطالبیان 8
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 شهرداری و شوراها -هر
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب  استان شهر مرکز شهردار جناب آقای نورهللا غالمیان 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس جناب آقای حیدر علیپور 2

نحوه اداره دستورالعمل اصالحی    4ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هنننن(، در صورت ح ور نماینده به جای ع و اصلی شورا، موضوب تبصره          توضی : 

ستانی گفت     شوراهای ا سات  ستون  وگوی دولت و بخش خصوصی،   جل ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت ح ور  "در  شده و در   ینام و نام خانوادگ"درج 

 .معین گردد "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرکرد جلیل رضوی 1

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مهرداد جوادی 2

 یاستاندار یگذار هیاز سرما تیسرپرست دفتر جذب و حما برهان حسین پور 3

 مدیر عامل آب منطقه ای استان احمد رضا سدهی 4

 رئیس خانه صنعت استان مسعود سوردی 5

 نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی شهرام زارب 6

 مشاور اتاق بازرگانی امین مالکی 7

 مشاور ارشد اتاق بازرگانی تیمور فتاحی 8

 صنعتیمدیر عامل شرکت شهرکهای  حمید رضا فالح 9

 فرماندار شهرستان سامان انیاکبر کمال 10

 مدیر کل امور اراضی استان شهرام جزایری 11

 مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان قهرمان آماره 12

 رئیس پارک علم و فناوری اسماعیل پیر علی 13

 مشاور اتاق بازرگانی حمیدرضا نیکی 14
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 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعیمعاون  فرج اهلل چراغ پور 15

 معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ابراهیم رئیسی 16

 رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات و گمرک اتاق بهنام علیخانی 17

18 
رئیس کمیسیسون جوانان و کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش  شهریار حیدری پور

 بنیان

 سازمان صمت حمیدرضا فرزان  19

 مدیر روابط عمومی استانداری احسان فروزنده 20

 روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد نیما ظفری 21

 امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد مصطفی مقیم 22

 معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی حمید رئیسی 23

 کشاورزیکارشناس سازمان جهاد  سمیرا اسکندری 24

 روابط عمومی مدیریت و برنامه ریزی علی اسکندری 25

 روابط عمومی استانداری نیما احمدی 26
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 مشروح  مذاکرات

با ح ور  یاریاستان چهار محال و بخت یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا 98جلسه سال  نینشست و ششم نیپنجاه و پنجم

در محل اتاق  7:30راس ساعت 1398دوم آذر ماه  ،یو دولت یاز بخش خصوص یندگانیشهرکرد و  نما یاتاق بازرگان سیاستانداراستان، نائب رئ

 استان برگزار شد .  یو معادن و کشاورز عیصنا ،یبازرگان

 

 (:1پیش از دستور )

رما به کارف دیگام به گام تعهدات خود با یاجرا یبرا گذارهیدر انجام تعهدات، گفت: سرما گذارانهیاز سرما یدر خصوص تعلل برخ یاقبال عباس

 جذب کرد. دیجد گذارهیسرما توانیتعهد الزم را بدهد و اگر به تعهدات خود عمل نکردند م

 یبیطرح محاسن و معا نیدارد، اظهار داشت: ا یاریدر کشور که مخالفان و موافقان بس نیبنز یبندهیدر ادامه با اشاره به موضوب سهم یعباس

 نشده است. نییمردم تب یبرا یطرح به خوب نیا یاجرا یایو مزا شودیاکتفا م بیکه تنها به گفتن معا میدارد، اما امروز شاهد

 تیدرصد جمع 50و تشکر دارد، گفت:  ریتقد یامر جا نیسوخت، صبر و تحمل داشتند و ا متیق شیمردم استان در موضوب افزا نکهیا انیبا ب یو

و  ییاجرا نیاز واردات بنز یریاز قاچاق سوخت و جلوگ یریدرآمد، جلوگکمک به اقشار کم یطرح برا نیسوخت محروم بودند و ا ارانهیکشور از 

به  ارانهیتومان آن در قالب  اردیلیهزار م 31برآورد شده که حدود  اردیلیهزار م 35سوخت در کشور  یبندهیشد و درآمد حاصل از سهم یاتیعمل

 .شودیافراد پرداخت م

 نیمطلوب در ا جهیبه نت میتوان یم یدار شتنیگفت: به مصالحت و خو یصنعت یآب شرب شهرک ها نیدر مورد مسئله تام نیهمچن استاندار

 . میمورد برس

روجن ب -طرح انتقال آّب  بن یطرح به صورت موقت تا اجرا ساتیشوند که استفاده از تاس هیتوج دیبا یکشاورز یطرح ها ندگانیافزود: نما یو

 است .

گو در گفت یشورا یها و اقدامات انجام شده در خصوص موضوب جلسه قبل تیفعال حیبه تشر یصنعت یادامه جلسه سرپرست شرکت شهرکها در

وجه به عدم وبا ت لیتشک یدر استاندار یگفتگو کارگروه یمصوبه جلسه قبل شورا رویپرداخت و گفت: پ یصنعت یآب شرب شهرکها نیمورد تام

 .میدیمطلوب نرس جهیاستان متاسفانه به نت یکشاورز یها رحط ندگانیح ور نما

 

 (:2پیش از دستور)

 مکاتبه مهلت کی یانجام کار ط یطرح برا یاستان، اظهار داشت: به مجر یصنعت یمحل دفن پسماندها نییبا اشاره به تع  نیهمچن یعباس

 کند. رییگذار تغ هیگذار، سرما هیسرما لیداده شود و در صورت عدم تحقق پروژه و عدم تما
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موضوب گفت:  نیگفتگو درباره ا یشورا یموضوب پسماند و با توجه به مصوبه جلسات قبل حیاستان با تشر ستیز طیکل حفاظت مح ریادامه مد در

 اداره ارائه نداده است.  نیخود را هنوز به ا یابیگذار گزارش ارز هیمتاسفانه شرکت سرما

 تیمشاغل موجود، حما یداریمورد نظر، عدم توجه به پا یبردار هنگفت در بحث آموزش و اشتغال بدون بهره یهانهیهز پروا،یمجوزات ب صدور

 گذارانهیبا سرما ییاجرا یهادستگاه یئبه عدم همکارشا جادیمحصوالت، ا یسازیتجار یمحصول، استفاده از بازرگانان برا دیتول یاز مخترعان برا

 جلسه بود. نیموضوعات مطرح شده در ا گریو ... از د نانیکارآفر یبرا یقیتشو یهاو تبعات آن، عدم وجود طرح

 

 (:1جلسه )دستور 

 نیو دولت نام برد و افزود: با گفتمان دو طرفه در ا یبخش خصوص نیگفتگو به منظور بحث و تبادل نظر ب یدر ادامه از جلسات شورا یناصر

 .  میرا حل و فصل کن یمشکالت، موضوعات و مسائل حساس بخش خصوص میتوان یجلسات م

از  یاتاق، تعداد نیگفتگو با ح ور مشاور یشورا یکارشناس تهیگفتگو در جلسات کم یمباحث مطرح شده در شورا هیشد: کل ادآوری یو

 لیو به ضرورت به صورت فوق العاده تشک کباریبه صورت منظم هر دو هفته  یبخش خصوص ندگانیو نما یدولت یو کارشناسان ارگانها رانیمد

 نیاتاق بعد از مطرح شدن در ا یتخصص یها ونیسیارائه شده توسط کم شنهاداتیپ هیو کل یارجاب شده از بخش خصوص ردموا هیو کل گرددیم

 شودیگفتگو ارجاب داده م یبه شورا ایو  ددگریمرتفع م ای تهیکم

 (:2دستور جلسه )

رای گذاران بافزایی، امید و نشاط را در جامعه افزایش دهیم، تاسرمایهجلسه گفت: باید تالش کنیم در هر شرایطی با هم نیاستاندار استان در ا

 تولید و اشتغال در چهارمحال و بختیاری پیشقدم شوند و بالطبع شاهد رونق و توسعه در استان باشیم.

قتصادی راهبرد دولت تدبیر و امید در حل مشکل بیکاری و تقویت بنیه اقتصادی های خالق ااضافه کرد: حمایت از کارآفرینی و ایده یعباس

 کشور است.

باید  های متولیچهارمحال و بختیاری گفت: کارآفرینی با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور رابطه تنگاتنگی دارد و تمامی دستگاه استاندار

 کار بگیرند.امکانات خود را در این مسیر بهرویکرد دولت را سرلوحه امور خود قرار داده و حداکثر 

های اجرایی های خالق اقتصادی فرصت مغتنم رونق و توسعه استان است که مسئوالن دستگاههای مادی و اندیشهادامه داد: جذب سرمایه وی

 باید با حمایت گسترده از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی نسبت به این مهم اهتمام ورزند.

به همان  تواندیکند م جادیشغل ا کیاگر  یحت ینیمتفاوت است، خاطرنشان کرد: کارآفر یینوآور با اشتغالزا ینیکارآفر نکهیا انیببا  یعباس

 .میوارد عمل شو یارتباط با دانشگاه، صنعت و گردشگر قیاز طر دیبا ینیکارآفر جادیا یاندازه، مع الت کشور را حل کند و  برا

را به منظور رونق در بازار کسب و کار  ییهاتیفعال یگردو بوم یلیتبد عیصنا ،یگردشگر یهادر بسته توانیه کرد: مگفتگو اضاف یشورا سیرئ

 دنبال کرد.
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 طلبد. یرا م یصنعت، تجارت و بازرگان یبخشها هیکل یهمکار نانیکرد: حل مشکالت کارآفر دیتاک یو

راهکار  کیها شرکت نیکرد: ا حیاست، تصر نانیحل مشکالت کارآفر یراهکار برا نیبهتر یخدمات مشاوره ا یشرکت ها  نکهیا انیبا ب یعباس

 یادارا یندهایفرآ یریگیپ توانندیاست؛ افراد م ستند،یآشنا ن یاست که به روند ادار یگذارانهیو سرما نانیحل مشکالت کارآفر یمناسب برا

 ود.ش لیها بسپارند تا امور تسهشرکت نیگرفتن پاسخ استعالمات و ... را به افراد کاردان در ا ،یثبت شرکت، گرفتن موافقت اصول دمانن

 تا اخذ موافقت یاز طراح یتوسعه ا یطرح ها فیکم و ک نانیکار آفر یتوانند برا یشرکت ها م نیکرد: ا دیتاک یاریچهارمحال و بخت استاندار

 د.و پاسخ استعالمات را به اجرا  برسان یاصول

 

 (:3دستور جلسه )

کانون  نیارائه نمود و گفت: ا یدر استان گزارش ینیکانون کارآفر لیاز روند تشک یاریچهارمحال و بخت ینیکانون کارآفر سیدر ادامه جلسه رئ

کانون  نیاهداف ا نیرا از مهم تر یدولت یو ارگان ها یآغاز کرد و همسو کردن دانشگاهها، بخش خصوص رماهیخود را از ت یرسم تیفعال

 دانست. 

تعداد پرورش اس نهینموده و زم شترینوآورانه توجه ب ینیبه کارآفر دیفراتر رفته است؛ با یگذارهیسرما یهااز بحث ینیادامه داد: کارآفر یمالک

 .میحوزه را فراهم کن نیدر ا

شروب  یرا برا نهیزم یعلم و فناور یهاپارک نیکند؛ همچن یینوآورانه را شناسا ینیکارآفر گذارانهیسرما دیبا یکرد: بخش خصوص دیتأک یو

 .میمحصوالت شو یسازیوارد عرصه تجار یصنعت یشهرک ها یبا همکار ینینوآورانه فراهم کنند تا بعد از کارآفر ینیکارآفر تیفعال

 را ارائه داد.  یگذار هیگذار و روند سرما هیسرما شیبه منظور پا یا تهیکم لیتشک شنهادیپ نیهمچن یمالک

 کردند.  حیرا تشر ینیکارآفر نهیخود در زم یحوزه کار یها تیاز فعال یگزارش ینیمرتبط با کارآفر یدستگاهها رانیادامه جلسه مد در

 یابر یاریگفت:  در استان چهارمحال و بخت ایو دن رانیدر ا ینیکارآفر یخیروند تار حیپس از توض یکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد

 در حال انجام شدن است.  یمثبت یبرگزار شد که خوشبختانه کارها ینیبار انتخابات کانون کارآفر نیدوم

از  نیهمچن یبرتر است. و نانیکارآفر ییو شناسا ینیجشنواره کارآفر یدر صدد برگزار یاضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع فاضل

 جوان خبر داد.  نانیالزم به کارآفر یو آموزشها التیتسه یاعطا

ر ب هااستیکسب و کار، س یگفت: طبق قانون در جهت بهبود ف ا ،یصنعت یواحدها یاندازراه یصدور مجوز برا حیدر توض یعبدالله تهمتن

 مانند اشباب بازار است. یبدون در نظر گرفتن مسائل یصنعت یواحدها سیتأس یصدور مجوز نامحدود برا

 یهادر مرحله صدور مجوزها از دستگاه گذارانهیسرما اتیثبت شکا یافزود: سامانه دادور برا یاریچهارمحال و بخت ییتصاد و دارااق رکلیمد

گذاران راه  هیجهت مشاوره به فعاالن و سرما اوریسامانه  نیو همچن شودیروز پاسخ داده م 7ظرف مدت  اتیشده است که شکا جادیا ییاجرا

 است. یو قابل بهره ور یانداز
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خصوص به سامانه مربوطه  نیپرونده در ا 250خاطرنشان کرد: حدود  گذاران،هیاز سرما تیجهت حما میمستق یهااتیبا اشاره به قانون مال یو

 ارسال شده است.

در سامانه  یاداره در سال جار نیا لهیبه وس یینفر اشتغال زا 448حدود    نکهیا انیبا ب یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م ریمد

با  یانامهمنظور تفاهم نیهمشود؛ به جادیحوزه اشتغال ا نیاز تعهد در ا شیسال ب انیتا پا شودیم ینیبشیاست، گفت: پ دهیرس رصد به ثبت

 منعقد شده است. یاریشغل در چهارمحال و بخت 120 جادیا یبرکت برا ادینب

 100تا سقف  التیپرداخت تسه یخاطرنشان کرد: برا ،یاداره در خصوص رونق در بخش گردشگر نیاقدامات ا در ادامه با اشاره به یجواد

 .ستین یکاربر رییبه تغ ازین یبومگرد یهااقامتگاه یتومان برا ونیلیم

بازفت، پل زمانخان، هتل شلمزار، سورشجان،  مه،یاز جمله منطقه د یدر مناطق یاریدر چهارمحال و بخت یگذارهیبسته سرما 10ادامه داد:  یو

 فراهم شده است. زیآن ن یهارساختیو ز هیگهرو و ... در حال ته

 یهاطرح یواگذار یبرا ییهایریگیخبر داد و اظهار کرد: پ 1400تا سال  یاریدر چهارمحال  و بخت یگذارهیبسته سرما 50 هیاز ته یجواد

 انجام شده است  یهتل گودال چشمه و گردنه باباولشهرکرد،  هیدر منطقه منظر یگردشگر

در  یگردعتیو طب یگردشگر نگیطرح توسعه کمپ 10 یافزود: اجرا یاریچهارمحال و بخت یدستعیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم رکلیمد

 گندمان و ... در دستور کار قرار دارد. شهیچما، مجتمع آفتاب چغاخور، بازفت، گردب یخیغار رغار،ی، پ4دوپالن، کارون 

 میخبر داد و عنوان کرد: درصدد هست یاریدر چهارمحال و بخت ینیاز کارآفر تیحما یدر راستا یدست عیصنا یاز فعال شدن تعاون یو

 .میکوچک قرار ده یهادر کارگاه یدستعیصنا دکنندگانیتول اریرا در اخت هیمواداول

 در دستور کار قرار دارد. یبه بخش خصوص یخیتار یبناها یواگذار ییاشتغالزا یدر راستا نیداد: همچن حیتوض انیدر پا یجواد

 است که در یبر نوآور یمبتن دیکسب و کار جد یف ا اینشست گفت: در دن نیدر ا زین یاریچهارمحال و بخت یپارک علم و فناور  سیرئ

 .ستیکسب و کار ن نیجز هم یراه یاقتصاد فعل طیکشور با توجه به شرا

ت و مهم اس اریافراد زمان بس نیا یبرا رایکنند ز یرا دلسرد م دهیا یو افراد دارا انیدانشجو ،ییاجرا یدستگاه ها یکرد: در برخ دیتاک یعل ریپ

 کند. یم جادیرا ا یدلسرد نیا یآت یآنها به هفته ها یموکول شدن روند ادار

 یهانخبگان و پارک ادیها، بنمراکز رشد در دانشگاه یبا همکار یاقدامات نانیدر ادامه جلسه گفت: جهت ارائه خدمات به کارآفر یرستم سجاد

 ها در حال انجام است.آپاستارت یبرگزار یبرا یزیربا برنامه یعلم و فناور

آموزش با  تیطرح با محور نیداد: ا حیسامانه تاپ، توض یاندازبا اشاره به راه یاریسازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بخت سیرئ

 فعال در حال انجام است. یاقتصاد یهامسلح و بنگاه یروهایوزارت علوم، ستاد ن یهمکار

یم فیتعر یاقتصاد یهابنگاهها در پروژه ستند،یکه مسئله محور ن ییهانامهانیدر نگارش پا نهیاز هدررفت هز یریجلوگ یاضافه کرد: برا یو

 دانش خود را ارتقاء دهند. یاقتصاد یهابا ح ور در بنگاه توانندیخود م یدر فرصت مطالعات دیاسات نیهمچن شوند؛
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ا ر نانیبا کارآفر یصنعت یهاارتباط شرکت میتالش کن دیعنوان کرد: با م،یبا مشکل مواجه هست هادهیا یسازیدر تجار نکهیا انیبا ب یرستم

 .ردیدر کنار هم قرار گ دیبا هیتجربه و سرما  ها،دهیا دنیبه سرانجام رس یو برا میبرقرار کن

 جادیکه منجر به ا یآموزش یهادوره یبرگزار یبرا یزیرگفت: در حال برنامه زین یاریچهارمحال و بخت یاو حرفه یکل آموزش فن ریمد

 باشد. یصورت استاد و شاگردکار به یواقع طیر محد دیها باآموزش م؛یاشتغال در استان شود، هست

ت، کسب و کار اس یمربوط به بحث ف ا ینیبحث کارآفر نکهیا انیجلسه با ب نیدر ا یاریسازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بخت سرپرست

 است. 127کشور جهان  190 نیدر ب رانیرتبه ا ست،یمقررات کسب و کار در مجموب مطلوب ن یبندرده نیدر آخر رانیگفت: رتبه ا

ثبت ملک، اخذ مجوز ساخت، ثبت  ،یتجارت فرامرز ات،یآن پرداخت مال نیشاخص که مهم تر 10 یبندرده نیپور ادامه داد: در ا اریشهر

الت در حوزه شاهد تحو یبندرده نیدر ا رانیکم ا ازیو .... مؤثر است، اما با وجود امت  یقرارداد، شروب کسب و کار، حل و فصل ورشکستگ

 .میهست ارکسب و ک یف ا

 یسنج تیگفت: متاسفانه صدور مجوزها بدون ظرف یگذار هیسرما انیپروا به متقاض یب یبا انتقاد از صدور مجوزها یکشاورز ونیسیکم سیرئ

 . گرددیفعال م مهیفعال و ن یامر باعث رکود در کار شرکت ها نیکه ا ردیگیالزم انجام م

روند  نیخود مشغول به کار هستند که با ادامه ا تیدرصد ظرف 30با  یصنعت یفعال در شهرک ها یافزود: در حال حاضر  اکثر شرکتها ییرضا

 باشند. یم روین لیشرکت ها ناچار به تعد

 

 

 

 مصرروبات اسرررتانی

 تررررصمیمات عنرروان دستررور ردیف

1 

 پیگیری مصوبه جلسه قبل   (:1)پیش از دستور

)بررسی پیشنهادات تامین آب شرب شهرکهای 

 54جلسه  صنعتی(

 

 

مقرر شد جلسه ای در دفتر فرماندار سامان با ح ور 

شرکت شهرکهای صنعتی، دادستان استان و جهاد 

کشاورزی با نمایندگان طرح عمان سامانی برگزار شود و 

طرح تامین آب شرب شهرکهای صنعتی برای نمایندگان 

 طرح عمان سامانی توجیه شود.  
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2 

 (:2از دستور شی)پ

 اجرای طرح پسماندپیگیری و گزارش روند 

 54مربوط به جلسه

مقرر شد سازمان صمت به عنوان کارفرمای طرح  پسماند 

طی مکاتبه ای از شرکت سرمایه گذار)پارس ویستا( در 

خواست کند که طرح مطالعاتی)گزارش ارزیابی( خود را 

ظرف مدت یکماه ارائه دهد و در صورت عدم همکاری و 

نبال جذب سرمایه عدم تمایل به سرمایه گذاری، به د

گذار دیگری جهت اجرای طرح مذکور باشند و قرارداد 

 پارس ویستا لغو گردد. 
 

 رراگیررمصرروبات مررلی و فر

 تررررصمیمات عنرروان دستررور ردیف

1 

- - 

 


