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 د/چ/30/99

 ندارد

 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

شماره نشست 

61(99-3) 
 8:30ساعت شروع : : 01/04/99تاریخ جلسه :

ساعت 

 10:30خاتمه:

 محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد 

 دستور جلسه

 پیش از دستور:    

 یگزارش دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص        

 دستور جلسه:

 ارائه گزارش پارک علم و فناوری در راستای تحقق جهش تولید .1

 بررسی و پیگیری روند اجرایی طرح پسماند های استان .2

 قانون بهبود محیط کسب و کار 16بررسی نحوه عملیاتی شده ماده  .3

 

   

 

                                

 

                
 

 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -لفا

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استاندار محترم )رئیس شورای استانی( جناب آقای اقبال عباسی 1

  حاضر ی استانزیو برنامه ر تیریسازمان مد رئیس ارپوریشهری علجناب آقای  2

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  داللهیجناب آقای تهمتن عب 3

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

 استان

 حاضر
 

5 
جناب آقای سید حفیظ اهلل 

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  فاضلی
 حاضر

 

  حاضر ن مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استا جناب آقای ذبیح اهلل غریب 6

 استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای احمد رضا صباغی 7
 حاضر
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 ضر    حا مدیر کل محیط زیست جناب آقای شهرام احمدی 8

 ضر    حا رئیس پارک علم و فناوری  پیر علی یجناب آقا 9

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 ب/ نماینده()حاضر/ غای

 نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد،  جناب آقای احمد راستینه 1

 بن و سامان

 غایب
 

نماینده محترم مردم شهرستان های اردل،  جناب آقای قدرت اهلل حمزه 2

 فارسان، کیار و کوهرنگ

 غایب
 

  بیغا مردم شهرستان بروجننماینده محترم  جناب آقای امیر قلی جعفری 3

  بیغا نماینده محترم مردم شهرستان لردگان جناب آقای بامیری 4

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
 یاحمد رضا بهرام یجناب آقا

 غایب استان دادگستری کل رئیس یسامان
 

2 
 عبدالرضاجناب آقای 

 غایب استان دادستان مرکز یمحمدیعل
 

 

 

 تعاونی و خصوصی -د

 )رؤسای اتاق ها(
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس جناب آقای آیت اهلل احمدی 1

 شهرکرد کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس جناب آقای مهدی قادری  2

  حاضر شهرکرد 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 نماینده نام و

  حاضر مدیر عامل شرکت ورق خودرو استان جناب آقای اصغر اسماعیلی 1

  حاضر مدیر عامل شرکت کالر جناب آقای مسعود ناصری 2

  حاضر مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی اهلل بخشی جناب آقای بهرام اهلل بخشی 3

  حاضر برفابمدیر عامل شرکت  جناب آقای حسین ایزدی بروجنی 4

  حاضر مدیر عامل شرکت پلی دشت جناب آقای اردوان طهماسبی 5

 حاضر مدیر عامل شرکت کیمیاگران تغذیه جناب آقای دبیر رضایی سورشجانی 6
 

  حاضر مدیر عامل شرکت گچ فارسان جناب آقای عبدالکریم کریمی 7

  حاضر وجنمدیرعامل شرکت بهاران شیمی بر جناب آقای یوسف ابوطالبیان 8

 

 شهرداری و شوراها -هـ
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  شهردار شهرکرد جناب آقای بهادر عبدالغنی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس جناب آقای حیدر علیپور 2

 هاو دستگاهاسامی مدعوین و سایر مراجع  -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری جناب  آقای اله کرم نصیری 1

 دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید جلیل رضوی 2

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سرکار خانم فرانک کبیری 3

 مدیر کل تامین اجتماعی استان محمدی جناب آقای غالمرضا 5

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری جناب آقای علی محمدی 6

 مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی 7

 مدیر کل دفتر فنی استانداری جناب آقای احسان امانی 8

 عضو هیئت رئیسه اتاق جناب آقای شهرام زارع 9

 مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ای حمید رضا فالحجناب آق 10

 مدیر کل گمرک استان جناب آقای اسماعیل اله دادی 11

 فرماندار شهرستان لردگان جناب آقای ملک محمد قربان پور 12

 فرماندار شهرستان خان میرزا جناب آقای یوسف مرادی 13

 فرماندار شهرستان اردل جناب آقای محمود کیانی 14

 رئیس دانشگاه شهرکرد جناب آقای سعید کریمی 15
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 سرپرست سازمان همیاری شهرداری ها جناب آقای یوسف اسالمی 16

 معاون اداره کل امورمالیاتی جناب آقای عبداهلل هاشمی 17

 معاون پارک علم و فناوری جناب آقای مهرداد سلیمی 18

 مشاور اتاق جناب آقای فضل اله رحمتی 19

 مشاور اتاق ای میالد ارشادیجناب آق 20

 معاون سازمان اقتصاد و دارایی جناب آقای واحد حیدری 21

 معاون منابع طبیعی جناب آقای برمک اسدی 22

 شهردار بروجن جناب آقای حمزه ولیان 23

 کارشناس راه و شهرسازی جناب آقای محمد رضا صادقیان 24

 سعه شرکت آب منطقه ایمعاون طرح و تو جناب آقای تورج پور کاوه 25

 معون حفاظت شرکت آب منطقه ای جناب آقای علی اکبر صبا 26

 مدیر عامل شرکت طبیعت پاک زاگرس جناب آقای محمود ملکی 27

 شرکت طبیعت پاک زاگرس جناب آقای سید مهدی کاظمی 28

 شرکت پارس ویستا جناب آقای سعید سیدنا 29

 ت پارس ویستاشرک جناب آقای مهرداد فرهادیان 30

 مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم 31

 مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای نیما ظفری 32

 دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید مرتضی فیاضی  33

 خبرنگار جناب آقای محمد حیدری 34

 

 روح  مذاکراتمش
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 د/چ/30/99

 ندارد

در روز  99سال ی در اریاستان چهار محال و بخت یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا جلسه سومین نشست و شصت و یکمین

حل اتاق مدر  8:30ساعت راس   ،یو دولت یاز بخش خصوص یندگانیو  نما اعضای شورای گفتگو با حضور  1399 ماه یکم تیر

 .ر شدبرگزا و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی استان  یرزوو معادن و کشا عیصنا ،یبازرگان

 پیش از دستور:

  گزارش دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

ی گفتگو دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای جلسه ضمن عرض سالم و خوش آمدگویی به اعضای محترم شورای

ه روز تیرما صی و تبریک پیشاپیش به مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیه و عرض تبریک اولدولت و بخش خصو

 اصناف خدمت کلیه صنوف زحمتکش و فعال استان گفت:

لتی، ه هر عبکلیه جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ازین پس روزهای یکشنبه اول هر ماه و در صورت عدم برگزاری  

 لسات آیندهجگو از شنبه پس از آن ، این جلسات برگزار خواهد شد. همچنین الزم بذکر است دستور جلسات بعدی شورای گفت روز سه

ی است ا مقتضبصورت متناوب بررسی مصوبات اجرا نشده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته خواهد بود که الزام

 رتبط با مصوبات،  مساعدت الزم را مبذول فرمایند.دستگاه های ذیربط نسبت به ارایه گزارش م

 رئیس اتاق بازرگانی در ادامه به طرح و بررسی سه دستور کار پرداخت :

 ارایه گزارش پارک علم و فناوری در راستای تحقق جهش تولید -1

 بررسی و پیگیری روند اجرایی طرح پسماندهای استان -2

 مستمر محیط کسب و کار در استان قانون بهبود 16بررسی نحوه عملیاتی شدن ماده  -3

 

 دستور جلسه: 

 دیتحقق جهش تول یدر راستا یگزارش پارک علم و فناور هیارا .1

تحقق نمی  فناوریجهش تولید بدون توجه به رئیس اتاق بازرگانی در راستای نقش پارک علم و فناوری در راستای جهش تولید گفت: 

دانش بنیان و فناور به عنوان بازوان توانمند اقتصاد را با نیازسنجی داخلی و خارجی یابد و می توان توسعه و حمایت از شرکت های 
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 د/چ/30/99

 ندارد

  .زمینه ساز جهش تولید دانست

 ناورانش محور و فدشکوفایی واحدهای  در موثری نقش کمک به تامین سرمایه در گردشو  اداری زائد فرآیندهای احمدی افزود: حذف

 به همراه خواهد داشت

 گزارشی را به شرح زیر ارائه دادند: استان  ریاست پارک علم و فناوری در ادامه جلسه 

اندازی بنیان در استان راهگلخانه هوشمند با مشارکت سه شرکت دانش 50در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید، امسال 

 .شودمی

برداری از این طرح، هرهبوی ادامه داد: با  .ذاری شده استهدفگروستاها در  مقیاس های کوچکها در پیرعلی افزود: ایجاد این گلخانه

 .شوددانشگاهی رشته کشاورزی اشتغالزایی می نالتحصیالفارغ تعداد زیادی ازبرای 

 .جات به صورت طبقاتی کشت شودها گیاهان دارویی و صیفیپیرعلی گفت: قرار است تا در این گلخانه

بنیان در استان انشدنجیره های این نهاد در راستای ایجاد زختیاری، تولید نمد را از دیگر طرحرییس پارک علم و فناوری چهارمحال و ب

ن مد در استانراوری فطی سالجاری اعالم کرد و افزود: در این طرح نیز با مشارکت سه شرکت فناور به فراوری پشم، ریسندگی نخ و 

 .شودپرداخته می

 تان به شمارهای فناورانه اسشن فروش آنالین محصوالت کشاوری و شیالت نیز از دیگر طرحپیرعلی خاطر نشان کرد: اجرای اپلیکی

 .تواند نقش مهمی در ساماندهی عرضه محصوالت و رونق تولید ایفا کندرود که میمی

یز نر و ا وی همچنین کمک به شرکتهای دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاههای خارجی به منظور آشنایی با فضای کسب و ک

عدادی تا بتوانیم ستیم تبازاریابی را از اهداف پارک در سال جدید خواند و گفت: در صدد عقد تفاهم نامه با شرکت شهرکهای صنعتی ه

 از شرکت های دانش بنیان فعال را به شهرک های صنعتی انتقال دهیم.

 نیان تبدیلدانش ب دانش بنیان را دارند به شرکت هایپیر علی همچنین پیشنهاد داد تعدادی از واحد های صنعتی فعال که ظرفیت 

 شوند و با این کار بتوانند از تسهیالت و مزیت های این شرکت ها استفاده کنند. 

 بررسی و پیگیری روند اجرایی طرح پسماند های استان .2

 نیگفتگو با ا یو شورا یناسکارش تهیجلسه کم نیچند رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص مدیریت پسماند های استان گفت: 

 بجتناا یکه  پسماند از مواد ییشکل نگرفته است. از آنجا یمشهود یاتیاما متاسفانه تا کنون اقدامات عمل دهیموضوع برگزار گرد
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، ستا یورضرآن  فعد یاو  دازشپرو  نیستآن  به یزنیا یکدنز هیندو در آ حاضر لحادر  کهاست  نسانیا یفعالیتهااز  ناشی ناپذیر

 بر آن اعمال شود. یتیریگرفته شده و مد یماتیشده تصم دیتول یپسماندها یکه برا کندیم جابیا یکنون یاجتماع یزندگ

 یبرگزار سماند وپ تیریمطرح شده در باب مد یاز دغدغه ها یکیگفتگو به عنوان  یشورا ی ژهیو تیبا عنااحمدی خاطر نشان کرد: 

 لیالام و دانج شتریطرح با سرعت ب نیشدن ا ییاست روند اجرا یمقتض، خصوص نیتگو در اگف یو شورا یجلسه کارشناس نیچند

 .ردیآن صورت گ یشدن طرح،  اعالم و اقدامات الزم جهت رفع و رجوع مشکالت احتمال یاتیدر عمل یرکود کار

زی با یک د کشاوردی در استان پسمان: بیشترین پسماند تولینیز درمورد این موضوع گفتزیست چهارمحال و بختیاری مدیرکل محیط

 800یژه با یک هزار و وهزار تن و پسماند  30هزار تن، پسماند صنعتی با  265هزار تن در سال است و پسماند عادی با  85میلیون و 

 .های بعدی قرار داردتن در ردیف

ان دار در استسعه پایزیست و تحقق تومردم، محیطوی ادامه داد: اگر این پسماندهای به درستی ساماندهی و مدیریت نشود به سالمت 

 .رساندآسیب می

فت: بی کرد و گارزیا احمدی، وضعیت ساماندهی پسماندهای ویژه شامل پسماندهای عفونی، بیمارستانی و شیمیایی در استان را مطلوب

 .داین خصوص وجود ندار و مشکلی در شده خطرسازیبا همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی این پسماندها بی

ره کرد و یز اشاهای انجام شده برای ساماندهی پسماندهای عادی در استان نزیست چهارمحال و بختیاری به پیگیریمدیرکل محیط

تا ین راسهمزمینه مجوز اخذ نموده و فعال درخواست وام از بانک نموده است و در  افزود: یک شرکت بخش خصوصی در همین

 بب مشکالتسدرصدی این طرح، روند اجرای کار به  68برای این شرکت صادر شده اما با وجود پیشرفت  محیطیزیست مجوزهای 

  روز مشکل مالی حل می گردد.  20مالی ناتمام مانده است و اعالم نموده است ظرف مدت 

ز سرگرفته طرح ا د و روند اجراییاحمدی تصریح کرد: به مدت یک ماه به این شرکت مهلت داده شده تا مشکالت خود را برطرف کن

 .شودواگذار میو یا خود شهرداری شود اما چنانچه این مهم محقق نشود امتیاز این طرح به شرکت دیگری 

 ر ده گرفته دا برعهگذار نیز که اجرای این طرح روی در خصوص ساماندهی پسماندهای صنعتی در استان نیز اظهار داشت: یک سرمایه

 ک ماههی مهلت که در این خصوص نیز زیست محیطی با ایراداتی از طرف اداره کل محیط زیست روبه رو شده استبررسی مطالعات 

 تا اصالحیه های مورد نظر را در گزارش ارزیابی زیست محیطی اعمال کنند.  داده شده

انتخاب  و یوبات قبلجود مصبا واستان گفت:  استاندار استان چهارمحال و بختیاری نیز با انتقاد از اجرایی نشدن ساماندهی پسماند های

 .شود فیتکل ستاین امر می بایبرنامه در استان محقق نشده که  نیپسماندها، هنوز ا افتیو باز یسامانده یبرا گذارهیسرما
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از  یبخش یاجرا مشخص شده است و با وجود گذارهیسرما 2 یو صنعت یعاد یپسماندها یسامانده یاظهار داشت: برا یعباساقبال  

 .برطرف شود ترعیمشکالت هرچه سر نیا طلبدیروبرو شده است که م یطرح، با مشکالت

برگزار  نشست گذارانهیبا سرما ستیزطیو مح یصنعت، معدن و تجارت، شهردار یهامشکالت دستگاه نیرفع ا یادامه داد: برا یو

 .کنند

ان این دو ایه گذاردر صورتی که تا جلسه بعدی شورای گفتگو  سرم: فزودهمچنین با تاکید بر حل مشکالت سرمایه گذاران ا یعباس

 نند.کطرح مشکالت اجرایی پروژه های مذکور را حل نکنند، به ناچار باید کار را به سرمایه گذاران دیگر واگذار 

  قانون بهبود محیط کسب و کاردر استان 16بررسی نحوه عملیاتی شدن ماده  .3

 کان دسترسیبردن امها موظفند به منظور باالشهرداریتوجه به اهمیت موضوع گفت:  بر اساس این ماده ،  رئیس اتاق بازرگانی با

به  های متعلق ز زمیناتولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده 

ام شده به قیمت تم یبی برای عرضه کاالهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناهای مناس یا وزارت راه و شهرسازی، مکانو خود 

 .صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کاالهای ایرانی اجاره دهند

ی دسترسده و واجه بومهای اخیر با حضور چشمگیر تولیدکنندگان و برندهای خارجی در شرایطی که بازار ایران در سالاحمدی افزود: 

های جای کاال دز مواردر بسیاری ا کنندگان، روز به روز محدودتر شده است وتولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و مصرف

وکار ستمر محیط کسب( قانون بهبود م16گیرند، اجرای ماده )ها و مراکز خرید را، کاالهای خارجی میهای فروشگاهایرانی در قفسه

ی توسط ایرانموچک و منفذی برای رساندن محصوالت تولیدکنندگان ک دتوانهایی برای عرضه کاالهای ایرانی، مید مکانمبنی بر ایجا

ا از ین سهولت ران ماده، های اجرایی مرتبط در اجرای حکم ایها و سایر دستگاهشهرداریاقدامات کمرنگ به بازار باشد. اما متأسفانه 

 است. دهتولیدگنندگان ایرانی دریغ کر

قط در اه گذشته فمر چند در ادامه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تعطیلی بازار به دلیل شیوع بیماری کرونا د

 زمینه میوه و تره بار اقدام می شود.  

 رستمی ادامه داد: با اجرای این ماده در شرایط فعلی باعث خسارت به کسبه خواهیم شد. 

ا بازار شب صادف شدن بته و مستان چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل تعطیلی بازار در چهار ماه گذشاستاندار ا

الزم را  رکرد اقداماری شهعید، محیط کسب و کار بازاریان صدمه زیادی دیده است در این شرایط در مورد بازارچه میوه و تره بار شهرد

 انجام دهد. 
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 با ذکر صلوات به پایان رسید.  10:30در ساعت  این جلسه

 

 مصــوبات اســـتانی

 مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

 :1دستور جلسه 

ارائه گزارش پارک علم و 

تحقق  یدر راستا یفناور

 دیجهش تول

پیشنهاد گردید واحد های صنعتی واجد شرایط با کمک 

 واوری جهت استفاده از مزایا مشاوران پارک علم و فن

تسهیالت شرکت های دانش بنیان به شرکت ها ی 

 دانش بنیان تبدیل شوند. 

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

 

 پارک علم و فناوری

 ماه 1

پیشنهاد می گردد در صورت مهیا بودن شرایط، واحد 

ای های صنعتی مواد اولیه مورد نیاز خودر ا از شرکت ه

 مین کنند. دانش بنیان تا

شرکت شهرکهای 

 صنعتی؛

 پارک علم و فناوری

 

2 

 

 

 :2دستور جلسه 

  

 

روند  یریگیو پ یبررس

 یطرح پسماند ها ییاجرا

 استان

مقرر شد شرکت پارس ویستا اشکاالت گزارش زیست 

ر دمحیطی را تا جلسه آینده شورای گفتگو اصالح کند و 

 ت لغوصورت عدم اصالح، پروانه سرمایه گذاری این شرک

 و به سرمایه گذار دیگر واگذار گردد. 

جلسه آینده  شرکت پارس ویستا

شورای 

 گفتگو

مقرر شد شرکت طبیعت پاک زاگرس تا جلسه بعدی 

شورای گفتگو اقدام الزم در خصوص اخذ تسهیال ت 

مورد نظر خود جهت انجام پروژه را انجام دهد و 

 مشکالت مالی طرح برطرف شود و شهرداری شهرکرد

موظف است جهت واگذاری زباله با این شرکت همکاری 

کند و در صورتی که این شرکت موفق به دریافت 

تسهیالت و رفع مشکالت مالی نشد، پروانه سرمایه 

گذاری لغو خواهد شد و به شخص واجد شرایطی واگذار 

 گردد. 

شرکت طبیعت 

 پاک زاگرس؛

 شهرداری شهرکرد

جلسه آینده 

شورای 

 گفتگو
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3 

 :3جلسه دستور

بررسی نحوه عملیاتی 

قانون بهبود  16شده ماده 

 محیط کسب و کار

مقرر شد شهرداری شهرکرد مکانهایی را جهت عرضه 

  .مستقیم میوه و تره بار در شهر آماده و تجهیز کند

  شهرداری شهرکرد

 

 مصوبات ملی و فراگیر

 تصمیمات عنوان دستور ردیف

 

----------- ---------------- 

 

 


