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 چ/718/1400

 ندارد

 گزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاري

شماره نشست 

71)1400 -01( 
 10:30:ساعت خاتمه  08:30:ساعت شروع  02/03/1400:تاریخ جلسه 

 :محل نشست

 اتاق بازرگانی شهرکرد 

 دستور جلسه

  

  : پیش از دستور

ارائه گزارش (یس اتاق بازرگانی استان و رئ سخنان دبیر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی .1

 )1399عملکرد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی استان در سال 

 

پیگیري، بررسی مصوبات و ارائه گزارش دستگاه مربوطه در خصوص مصوبات شوراي گفتگوي دولت و  02

  )68جلسه شماره ( 1399بخش خصوصی در سال 

  

  :دستور جلسه

ب تقویم برگزاري جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی پیشنهاد و تصوی .1

 استان در سال جاري 

 
قانون بهبود محیط فضاي کسب و کار در خصوص پیش بینی وجه التزام  25بررسی نحوه اجراي ماده  .2

 توسط ادارات براي قطع برق یا گاز در هنگام عقد قرارداد با واحد هاي تولیدي

 اسیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در استانبررسی ضرورت ت .3

 بررسی برنامه دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی استان در خصوص تحقق شعار سال .4

  

  : خارج از دستور

 شهرکرد یمشکالت شهرك صنعت یبررس .1

 

  تلفن همراه در استان یمشکالت آنتن ده یبررس .2
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 چ/718/1400

 ندارد

  وضعیت حضور و غیاب جلسه

  دولت - الف

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 

  نماینده

    حاضر )رئیس شوراي استانی(استاندار محترم   جناب آقاي اقبال عباسی  1

   حاضر تاني اسزیو برنامه ر تیریسازمان مد رئیس ارپوریشهری علجناب آقاي   2

   حاضر مدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان   جناب آقاي تهمتن عبداللهی  3

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

 استان

 حاضر
  

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان   جناب آقاي سید حفیظ اهللا فاضلی  5
 حاضر

  

   حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان   جناب آقاي عطا اله ابراهیمی  6

 استان  يها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون  جناب آقاي احمد رضا صباغی  7
 حاضر

  

  مجلس شوراي اسالمی - ب

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 

  نماینده

رم مردم شهرستان هاي شهرکرد، نماینده محت  جناب آقاي احمد راستینه  1

 بن و سامان

  غایب
  

نماینده محترم مردم شهرستان هاي اردل،   جناب آقاي قدرت اهللا حمزه  2

  فارسان، کیار و کوهرنگ

 غایب
  

   غایب نماینده محترم مردم شهرستان بروجن  جناب آقاي امیر قلی جعفري  3

   غایب اننماینده محترم مردم شهرستان لردگ  جناب آقاي بامیري  4
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 چ/718/1400

 ندارد

  قوه قضائیه - ج

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

  نام و نام خانوادگی نماینده

1  
 یاحمد رضا بهرام يجناب آقا

  حاضر استان دادگستري کل رئیس یسامان
  

2  
 عبدالرضاجناب آقاي 

  غایب استان دادستان مرکز يمحمدیعل
  

  شهرداري و شوراها - د

  

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

  نام و نام خانوادگی نماینده

    حاضر  شهردار شهرکرد  جناب آقاي بهادر عبدالغنی  1

    حاضر استان اسالمی شوراي رئیس  جناب آقاي رضایی  2

  تعاونی و خصوصی - هـ 

  )رؤساي اتاق ها(
  

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  یت حضوروضع

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

  نام و نام خانوادگی نماینده

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس  جناب آقاي آیت اهللا احمدي  1

 شهرکرد کشاورزي
  حاضر

  

    حاضر استان تعاون اتاق رئیس  جناب آقاي مهدي قادري   2

    حاضر شهرکرد اصناف اتاق رئیس  جناب آقاي نجف کریمی  3
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 چ/718/1400

 ندارد

  )اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی هاي تشکل یا رؤساي تعاونی و خصوصی برتر هاي رؤساي هیأت مدیره شرکت یا عامل مدیران(

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  وضعیت حضور

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

    حاضر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان  جناب آقاي زارع  1

    حاضر مدیر عامل شرکت کالر  آقاي مسعود ناصريجناب   2

    حاضر مدیر عامل شرکت تولیدي صنعتی اهللا بخشی  جناب آقاي بهرام اهللا بخشی  3

  حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان  جناب آقاي مالکی  4
  

    حاضر مدیر عامل شرکت پلی دشت  جناب آقاي اردوان طهماسبی  5

  حاضر کت نهان گلمدیر عامل شر  جناب آقاي نیکی  6
  

    حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان  جناب آقاي محمودي  7

    حاضر  مدیرعامل شرکت بهاران شیمی بروجن  جناب آقاي یوسف ابوطالبیان  8

 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

 تصادي و توسعه منابع  استانداريمعاون هماهنگی امور اق جناب  آقاي اهللا کرم نصیري  1

 دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقاي سید جلیل رضوي  2

  مدیر کل اداره کل امور مالیاتی استان  جناب آقاي بیگدلی  3

  مشاور ارشد اتاق بازرگانی  جناب آقاي تیمور فتاحی  4

  مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتی  جناب آقاي حمید رضا فالح  5

 رئیس خانھ صنعت، معدن و تجارت استان شھرام زارع یآقا جناب  6

  مدیر ععامل شرکت آب و فاضالب استان  جناب آقاي احمد رضا محمدي  7
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 چ/718/1400

 ندارد

  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان  جناب آقاي مهرداد جوادي  8

  مدیر کل حفاظت محیط زیست  جناب آقاي شهرام احمدي  9

  فرماندار شهرستان سامان  اکبریان جناب آقاي کمال  10

  مدیر عامل آب منطقه اي استان  جناب آقاي فردوس کریمی  11

  فرماندار بن  جناب آقاي کیانوش نادري  12

  سرپرست شرکت گاز استان  جناب آقاي جهانبخش سلیمیان  13

  رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق  جناب آقاي دبیر رضایی  14

 عامل شرکت خمیر مایه ناغان مدیر جناب آقاي علی هاشمی  15

  معاون عمرانی فرمانداري کیار  جناب آقاي کهرانی  16

  فرماندار اردل  جناب آقاي محمود کیانی  17

  معاون اداره کل گمرك استان  جناب آقاي رضا عربی  18

  مدیر مالی اداري خمیر مایه ناغان  جناب آقاي علیرضا کریمی  19

  زیع برق استانشرکت تو  جناب آقاي مجید شریفی  20

  فرمانداري خانمیرزا  جناب آقاي علی قنبري  21

  مدیر عامل شرکت شهر سازان بدیع  جناب آقاي مصطفی شیاسی  22

  صندوق کارآفرینی امید  جناب آقاي ابراهیم محمدي  23

  معاون سازمان جهاد کشاورزي  جناب آقاي نعمت اهللا نوروزي  24

  ن الملل اتاق بازرگانی شهرکردمدیر امور بی  جناب آقاي مصطفی مقیم  25

  مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد  جناب آقاي نیما ظفري  26

 دبیر کمیسیون هاي تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقاي سید مرتضی فیاضی   27
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 چ/718/1400

 ندارد

  مشروح  مذاکرات

سال ي در اریچهار محال و بخت استان یدولت و بخش خصوص يگفت و گو يشورا جلسه اولین نشست و هفتاد و یکمین

استاندار محترم استان و رئیس شوراي گفتگو، رئیس اتاق  ودبیر شوراي با حضور  1400 خرداد  ماه 2در روز یکشنبه  1400

 ،یدر محل اتاق بازرگان 08:30 ساعت راسی ، و دولت یاز بخش خصوص یندگانیو نماگفتگو، اعضاي محترم شوراي گفتگو 

با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتی و فاصله گذاري اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از  استان  يرزکشاو و معادن و عیصنا

  .قرآن کریم و نیز پخش کلیپ گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر برگزار شد

  :پیش از دستور

 و رئیس اتاق بازرگانی استان سخنان دبیر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی .1

 )1399لکرد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی استان در سال ارائه گزارش عم( 

رئیس اتاق شهرکرد ضمن تبریک به مناسبت سالروز آزادي خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهداي عزیز و گرانقدر و خیر 

  :خود را ارائه نمودند مقدم خدمت همه مدعوین بخش هاي دولتی و فعاالن بنگاه هاي اقتصادي حاضر در جلسه سخنان

بر اساس فلسفه وجودي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی مبنی بر رفع و رجوع معضالت و مشکالت بخش خصوصی با 

جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی بر اساس تقویم جلسات شوراي 12حضور بخش دولت، در سالی که گذشت 

  .گفتگوي دولت و بخش خصوصی برگزار شد

مصوبه اجرایی شدند و مابقی در حال  70مصوبه ملی اخذ شد که ازین تعداد  5مصوبه استانی و 112جلسه تعداد  12طی این 
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 چ/718/1400

 ندارد

  .پیگیري هستند

همچنین از مجموع . بود  1399مورد مربوط به سال  12جلسه شوراي گفتگو طی یکدهه گذشته  70از دیگر سو از تعداد کل 

مصوبه مربوط به  5مصوبه ملی طی ده سال ،  22اختصاص داشت و از جمع  1399مصوبه به سال  112مصوبه استانی  312

  .سال گذشته بود که نشان از ارتقا کیفیت و کمیت این نشست ها طی سال گذشته دارد

بوده و این شورا با  1399تا کنون در سال  1390به عبارت دیگر بیشترین تعداد جلسات و مصوبات شوراي گفتگو از سال 

 1398این رتبه در سال . کشوري را احراز نمود  10شاخصه هاي مد نظر مورد ارزیابی توسط وزارت کشور رتبه  لحاظ شدن

پله ارتقا یافت که نشان از اهمیت این شورا، مصوبات مهم و پیگیري و تالش پرسنل  18تعداد  99بود که در سال  28برابر 

  .مجموعه اتاق بازرگانی دارد

برگزاري این جلسات و نیز حضور میهمانان ویژه و شخص آقاي استاندار در این نشست ها امتیاز  الزم به ذکر است تعداد

  . موثري در ارزیابی نشست هاي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی توسط وزارت کشور به همراه خواهد داشت

یران ارشد برگزار گردیده که از آن جلسه با میهمانان ویژه کشوري و مد 5جلسه شوراي گفتگو در سال گذشته  12از مجموع 

 یمعاون هماهنگ پرست نیدکتر د يجناب آقا ،رانیدر ا شیکشور اتر ریسف شولز استفان يجناب آقاجمله می توان به حضور 

، جناب آقاي دکتر میرزایی معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت کشور يو توسعه منطقه ا يامور اقتصاد

معاونت محترم توسعه کار   يدکتر منصور يآقاقاي دکتر هللا گانی مدیر محترم بانک رفاه کارگران کشور، جناب جناب آ

 .ی و اعضاي محترم کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمی اشاره نمودو اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ینیآفر



  :تاریخ

  :شماره

 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري

 

 

 

 1399-06-31: تاریخ بازنگري                                   03:شماره بازنگري                                      ٠٣-٧٥-QMS-RE : کد مدرك

  دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ  8

  

  

   

  

 

 چ/718/1400

 ندارد

خش خصوصی با اتاق ایران و دبیرخانه این شورا در مرکز و نیز تعامل از سوي دیگر ارتباط دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و ب

با سایر استان ها در خروجی این سلسله جلسات بسیار موثر و راهشگا بوده است که این ارتباط دوسویه نیز در رتبه بندي این 

  . شورا سهیم می باشد

خواستی از ارگان ها و ادارات مختلف به منظور معرفی  در راستاي توانمند سازي دبیرخانه شوراي گفتگوي استان نیز طی در

نماینده اي از آن دستگاه جهت پیگیري هر چه بهتر و سریع تر مصوبات شوراي گفتگو و همچنین رابط با دبیر خانه شورا 

جلسات و  و همچنین مشاورین اتاق جهت ارزیابی) هر دو هفته یکبار(برگزاري جلسات دبیرخانه با کارشناسان . انجام شد 

همچنین ارائه پیشنهادات به منظور برگزاري هرچه بهتر جلسات شورا ، برگزاري جلسه فوق العاده با حضور رئیس اتاق، 

صورت پذیرفته .. مشاوران و دبیر خانه شوراي استان جهت بهبود رتبه استان در عملکرد شش ماهه دوم شوراهاي استانی و

  .است

اي محترم شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی استان و ریاست محترم این احمدي در پایان با تشکر از اعض

امید است بتوانیم در ارتقاي جایگاه اقتصادي استان کوشاتر از قبل  : شورا جناب آقاي مهندس عباسی استاندار محترم گفت

  .گام برداریم
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  : 2پیش از دستور

تگاه مربوطه در خصوص مصوبات شوراي گفتگوي دولت و بخش پیگیري، بررسی مصوبات و ارائه گزارش دس

  )68جلسه شماره ( 1399خصوصی در سال 

 يامور اقتصاد یمصوبات سفر معاون هماهنگبا توجه به مصوبات مهم مقرر شده در نشست شصت و هشتم با موضوع پیگیري 

مصوبات مقرر شده در آن جلسه مجددا  ، در این جلسه نیز)پرست نیدکتر د يجناب آقا( و توسعه مناطق وزارت کشور

  : بررسی شدند

  :1مصوبه شماره 

مقرر گردید در اسرع وقت جهاد کشاورزي نسبت به اخذ پاسخ استعالمات از طریق امور اراضی و واگذاري زمین 

  .به شهرك کشاورزي اقدامات الزم را انجام دهد و نتیجه را در جلسه آتی شوراي گفتگو گزارش دهد

استعالم  16از هجده استعالم مورد نظر  :شهر گفت نیخون يسالروز آزاد گرامیداشتضمن  يان جهاد کشاورزسازم سیئر

است که در محدوده مورد نظر دو معدن وجود دارد و  نیکه وجود دارد ا یهستند اما مشکل دییگرفته شده است و مورد تا

  .روانه معادن مذکور انجام شده استمعدن و تجارت در خصوص لغو پ ،با سازمان صنعت زین يمکاتبه ا

 )يکشاورز یشهرك اختصاص (طرح نیفعال هم هستند در محدوده ا ریغ باًیمعادن تقر نیکه ا نیبا توجه به ا :افزود یمیابراه 

  .دنشو فیتکل نییتع دیقرار دارد با

آب با  نیدر خصوص تأم هیتوافق اولبه  يا جلسه با آب منطقه یباشد و ط یآن منطقه م آب نیتام گریادامه داد مشکل د يو 
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  .میا دهیآن منطقه رس چاه هاي

و  میا کشور گرفته یصنعت يمصوبه از شرکت شهرکها کیبه صورت را موارد مذکور  : اضافه کرد رئیس سازمان جهاد کشاورزي

  .دعوت به عمل آمده است  شتریب یو بررس یهاول اراعتب نیاز مقامات مربوطه جهت تأم

معادن  فیتکل نییمعادن کشور در خصوص تع يصنعت معدن و تجارت استان با اشاره به ارسال نامه به شورا رکلمدیادامه در

و  یمعادن کشور بررس يدر شورا دیموارد با نیو در ا ستیاستان ن دنمعا يامکان ابطال پروانه توسط شورا : ذکر شده گفت

که  یکار گفت تا زمان يدر روند اجرا عیتسر تاکید بر استان ضمنمحترم موضوع استاندار  نیا انیدر پا .شود يریگ میتصم

صاحب پروانه بهره (با مالک معدن  رزایخانم فرمانداري ،شود یاز معدن مذکور انجام م يابطال پروانه بهره بردار ندیفرا

 شیپ یمشکل حقوق ندهیتا در آ ردیبگ نیزم يواگذار صوصو موافقت شخص مورد نظر را در خ کندبرگزار  يا جلسه )يبردار

  .دیکار خود را رسما آغاز نما يکشاورز یو شهرك اختصاص دیاین

  :2مصوبه شماره 

هکتار اراضی مورد نیاز فاز اول احداث شهرك صنعتی خصوصی در  200با توجه به فرایند اداري واگذاري 

  .به تصویب رسیده بودند) 68شماره ( شهرستان خانمیرزا، موارد زیر در جلسه قبلی

استاندار محترم بیان داشتند که استعالم پدافند غیر عامل مثبت تلقی شود و جزییات این مورد در آینده  .1

 .بررسی شود

با توجه به اینکه اجراي این طرح به همکاري امور اراضی نیاز دارد، امور اراضی ظرف مدت یک هفته  .2
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 . الم کندجلسات الزم را برگزار نماید و نتیجه را به سرمایه گذار طرح اع

مقرر شد محیط زیست نسبت به کروکی اصالح شده متقاضی که برابر با رعایت حرائم منطبق با قانون  .3

  .هواي پاك باشد را بررسی و پس از رعایت حرائم قانونی زیست محیطی، موافقت خود را اعالم نماید

 :گفت رزایدر شهرستان خانم یخصوص یاستان در خصوص طرح احداث شهرك صنعت یصنعت يشرکت شهرك ها رعاملیمد

 هیقرار گرفت و کل دییهکتار آن مورد تا 111فقط  یطیمح ستیمسائل ز لیهکتار بود که به دل 200طرح مورد نظر در ابتدا 

 يگذار طرح اعالم کرد بر اساس برآوردها هیدر ادامه سرما :فالح اضافه کرد .هکتار است 111همان   هاستعالمات به واسط

  .طرح الزم دارد ياجرا يرا برا هکتار 200ندارد و  يصرفه اقتصاد زانیم نیانجام شده ا

و سازمان  ستیط زیبا حضور مح يا روستا جلسه کیبه  یکیو نزد یطیمح ستیز يها تیمحدود لیبه دل : ادامه داد وي

  هکتار شود 180واگذار شود و در مجموع  گذار هیسرما نیبه ا گریهکتار د 70انجام گرفت و مقرر شد  یبازرس

که  یرا ندارد در حال ستیز طیمح هیدییبه مشکل خورده است و تا گریهکتار د 70 يواگذار ندفرآی متاسفانه :اضافه کرد فالح

گرفته خواهد  سیدر اسرع وقت جواز تاس ،شود اخذ یطیمح ستیمجوز ز کهیاستعالمات الزم اخذ شده است و در صورت هیبق

  .شد

مقرر شده  یطیمح ستیپاك و مجوزات ز يبر اساس قانون هوا : مورد گفت نیدر ا زیاستان ن ستیز طیمح حفاظت رکلیمد 

را  يانفراد يمجوزها ابقی همهکتار از طرح مذکور مجوز صادر شد و م 117واسطه  نیبود که مجوزات صادر گردد و  به هم

  .اخذ نموده است



  :تاریخ

  :شماره

 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري

 

 

 

 1399-06-31: تاریخ بازنگري                                   03:شماره بازنگري                                      ٠٣-٧٥-QMS-RE : کد مدرك

  دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ  12

  

  

   

  

 

 چ/718/1400

 ندارد

  .مجوز صادر گردد کجایبه صورت  دیکند و با یواگذار نم نیزم يانفراد يبه مجوز ها یاراضامور  : اضافه کرد ياحمد 

سازمان  یبازرس ي،استاندار یجلسه با حضور معاون عمران ستیز طیقانون مح 11واسطه و بر اساس ماده  به همین :افزود يو 

 ستیز یابیبه گزارش ارز توجهشد و مقرر شد با  لیتشک یصنعت يها و شرکت شهرك يجهاد کشاورز ،ستیز طیمح صمت،

  .واگذار گردد گذار هیهکتار در قالب استثنائات به سرما 180 یطیمح

خود را اصالح   زیست محیط یابیگزارش ارز گذار هیدر همان جلسه مقرر شد سرما: ادامه داد  ستیز طیحفاظت مح رکلیمد

که صدور مجوز طرح منوط به ه گذار برگزار گردد یسرما تیمربوطه جهت احراز اهل يها با حضور و دستگاه يا کند و جلسه

ما قرار نگرفته  اریدر اخت یطیمح ستیز یابیگزارش ارزو نیز از آن جلسه  يصورتجلسه ا چیهمتاسفانه که  ،جلسه باشد نیا

  .است

و  يمتاسفانه جهاد کشاورز : مربوطه گفت يها از دستگاه یبرخ يطرح مذکور با اعتراض به عدم همکار گذار هسرمای در ادامه

  .ندارد یتوجه چگونهیه این مصوباتاستان به  یاراضامور 

قدر مساحت زمین را کم و زیاد کرد که  امور اراضی سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري آن: شیاسی ادامه داد

  .مساحت واقعی زمین اصال مشخص نیست

قبل از  دیگذار با هیسرما تیاهل : ر گفتگذا هیاز سرما تیموضوع ضمن حما نیدر ادامه استاندار محترم استان در مورد ا

  .نه ایدارد  يگذار هیسرما تیاعالم شود که اهل يگذار هیبه سرما عیو به صورت سر ردیپروسه اخذ مجوز صورت بگ

هاي متولی از جمله سازمان صمت، جهادکشاورزي، شرکت  گذار باید توسط دستگاه عباسی با بیان اینکه اهلیت سرمایه
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اي رخ  گذار تخلف و سوءاستفاده اگر پس از تائید اهلیت و آغاز کار سرمایه: سنجیده شود، اظهار کرد... و  هاي صنعتی شهرك

 .کند رسیدگی پرونده دهد، آن زمان باید دستگاه قضایی به مسئله ورود و به

هاي  گذاري توسط دستگاه مایهگذار باید فرآیند سر پس از واگذاري اراضی به سرمایه: استاندار چهارمحال و بختیاري تاکید کرد

گذار  اجرایی مورد پیگیري واقع شود، نباید اجازه بدهیم که اراضی واگذار شده براي مباحث تولید و اشتغال توسط سرمایه

  بلوکه شود

 این مردم مطالبات از و است بهره بی صنعتی شهرك از خانمیرزا شهرستان اینکه به توجه با: استان اظهار داشت استاندار

 .شود شهرك صنعتی عمومی واگذار می ایجاد براي طرح این امتیاز رود می شمار به منطقه

در همین راستا استعالماتی که تاکنون براي ایجاد شهرك صنعتی خصوصی انجام شده براي تبدیل وضعیت به : وي افزود

 .ین موضوع را پیگیري کندتواند روند اجراي ا هاي صنعتی می شهرك صنعتی عمومی قابل قبول است و شرکت شهرك

به  یاز حالت خصوص صنعتیو شهرك  ندیو اخذ نما يریگیالزم را پ يمجوزها یصنعت يشرکت شهرکها دیمقرر گرد انیدر پا

  . شهرکهاي صنعتی استان دربیاید تملک شرکت

  :3مصوبه شماره

ه تعیین و بعد از جلسه با دبیر با توجه به صحبت ها و مکاتبات فرماندار محترم لردگان و خانمیرزا، چهار منطق 

اقتصاد مقاومتی بررسی شدند و با یک سرمایه گذار بخش خصوصی هم صحبت شده است که  مقرر شد 
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استانداري استان با همکاري ارگانهاي ذیربط و همچنین مسئولین پتروشیمی لردگان، مزیت ها و اولویت هاي 

فاده از مازاد اوره تولیدي در پتروشیمی لردگان را طی یک سرمایه گذاري جهت افتتاح پارك هایی به منظور است

  .جلسه و پس از دعوت از فعالین اقتصادي و متقاضیان سرمایه گذاري در این بخش را توضیح و شرح دهند

مربوطه  يبه همراه دستگاه ها يدیبازد : موضوع گفت نیدر مورد ا ياستاندار ي و توسعه منابعامور اقتصاد هماهنگیمعاون 

که متن در حال آماده  میدر حال حاضر در مرحله سوم هست ،الزم انجام گرفته اتو مناقص دیمشخص گرد نیزم 9انجام شد و 

  .گردد یامنا م ئتیاستاندار محترم و ه میبه محض آماده شدن تقدو باشد  یشدن م

ها به  شرکت حائز اهمیت است اینکهکه  ياما نکته ا ،شرکت به ما مراجعه کردند ششدو فراخوان انجام شد و  : افزود يرینص 

  .نده ادادن لیاسناد مورد نظر را تحو ها میتحر لیبه دل زاتیو کمبود تجه يمشکالت اقتصاد لیدل

مراحل  هیشکل خواهد گرفت و بق نیزم يواگذار فاز ،شرکت برنده شد نکهیدر فراخوان مرحله سوم به محض ا : ادامه داد يو 

  .رفت میرا جلو خواه

 کی یکه حت یانجام گردد و در صورت هورا در طرح احداث پارك يگذار هیمقرر شد مراحل فراخوان سوم سرما انیر پاد 

  .ردیبه سرعت انجام گ يدو اقدامات بع نیزم يباشد مراحل واگذار یشرکت متقاض

  : 4مصوبه شماره 

دن طرح هاي ماهیان گرمابی از مقرر شد بر اساس توافقات انجام شده در جلسات گذشته، نسبت به خارج کر.1
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اقدام و صرفا نسبت به پرورش ماهیان سردابی طبق مجوز هاي صادره  4قفس هاي موجود در دریاچه سد کارون 

  . ادامه پیدا کند

  . مقرر شد پرورش دهندگان ماهی در قفس نسبت به پرداخت دیون خود به شرکت آب منطقه اي اقدام کنند. 2

ان ماهی در قفس پس از پایان قرارداد جهت تمدید مجدد پروانه فعالیت خود در مقرر شد پرورش دهندگ. 3

  .مزایده شرکت کنند

مجوز جهت بهره  يدر خصوص اعطا یمشکل چیکه ه نیموضوع با اعالم ا نیاستان در مورد ا ستیز طیحفاظت مح رکلیمد

زا  مشکل یو سرداب یگرماب انماهی همزمان شپرور :گفت میندار 4سد کارون  اچهیدر در یسردآب انیو پرورش ماه يبردار

ه خود را از آن حوزه خارج کرد یگرماب انیشده است و ماه تهگذاش يفعال در آن منطقه جلسات متعدد يشرکت هابا است و 

  .ندا

  .نده اکردنخود  یگرماب انیمتاسفانه هنوز دو شرکت اقدام به خارج کردن ماه : افزود ياحمد

 طیبرعهده سازمان حفاظت مح ینوع گونه پرورش صیتشخ : کارگروه گفت نیاساسنامه ا و ربطیروه ذبا استناد به کارگ يو

  .باشد یم ستیز

منطقه وجود دارد  نیدر ا یش ماهوررپ تیهزار تن ظرف 4 : خصوص گفت نیدر ا زیاستان ن يجهاد کشاورز زمانسا سیرئ 

  .است دهیرس ياز آن به بهره بردار تن 2200که 
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 یو سرداب یگرماب انیمطالعات الزم جهت پرورش همزمان ماه دیبا دانشگاه مقرر گرد يا نامه تفاهم یط :ادامه داد یمیابراه

  .شود یسازمان اطالع رسان نیو به ا ردیانجام گ

 مسائل: گفت همزمان، صورت به آبی در دریاچه سد کارون چهار خصوص طرح پرورش ماهیان سردآبی و گرم استاندار استان در

خطر بودن این موضوع را تائید  است و این سازمان باید بی دامپزشکی سازمان اختیارات حیطه در ماهی پرورش به مربوط نیف

 . ترین زمان ممکن پاسخ داده شود کند، استعالمات باید در کوتاه

  : 5مصوبه شماره 

 اریدر شهرستان ک هیما ریکارخانه خم التیتسه یهیمقرر شد سازمان صنعت معدن و تجارت استان طرح توج.1

 شورا گزارش دهد ندهیرا در جلسه آ جهیو نت یبررس یندگیرا جهت رفع آال

ناغان، مقرر شد میزان پیشرفت کاهش و رفع  هیما ریکارخانه خم یپساب خروج دیشد یبه آلودگ تیبا عنا.2

استان پیگیري و  آالیندگی این واحد تولیدي تا سه نشست بعدي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی

 يگفتگو يشورا رخانهیو سازمان صمت به دب ستیز طیاقدامات هر ماهه توسط اداره کل مح شرفتیگزارش پ

 .استان ارسال گردد

درصد پساب کارخانه را  30 حدود یمبا اقدامات انجام شده موفق شد : گفتمورد  نیناغان در ا هیما ریعامل شرکت خم ریمد

 .میکاهش ده
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  .میکارخانه هست نیا یجهت اصالح آلودگ ییبه دنبال اقدامات اجرا یبا استفاده از منابع داخل : داد ادامه یهاشم

 یندگیرفع آال واحدجهت احداث  يبرنامه زمانبند کی ستیز طیسازمان محهمکاري تا با  میدرصدد هست : ادامه داد يو

  .میکن لیتبد هریو غ التیش ي،کشاورز يبرا دیمحصول مف کیپساب کارخانه را به عنوان  میو بتوان میکن میتنظ

  . استالزم زمان از واحد مذکور  يبردار اجرا و بهره يماه زمان برا 9 باًتقری:اضافه کرد  یهما ریعامل کارخانه خم ریمد

خانه کار نیا يارز التیتسه یبده لیبه دل : موضوع گفت نیسازمان صنعت معدن و تجارت استان در مورد ا رکلیمددر ادامه 

  .شده است یکارخانه منتف نیا دیجد التیتسه افتیو با توجه به استعالمات انجام شده در

مجموعه  نیا یندگیمتاسفانه آال : کارخانه گفت نیا یاز روند اصالح آلودگ انتقادبا  زین ستیز طیحفاظت محمدیر کل 

به  انیضرر و زباعث و به تبع آن  ستیز طیفتن محر نیروند باعث از ب نیکه ا ،باشد یمعمول م يبرابر استانداردها نیچند

  .شود یمردم آن منطقه م

در جهت رفع  یمتاسفانه اقدامات اساس :ناغان گفت هیما ریکارخانه خم رانیبا انتقاد از مد زیاستان ن يکل دادگستر سیرئ

  میهست یندگیع آالکارخانه در صورت عدم رف نیا یلیو ما خواهان تعط شود یمجموعه انجام نم نیا یندگیآال

پساب این کارخانه در سالیان اخیر، آلودگی بسیاري : در ادامه با اشاره به وضعیت کارخانه خمیرمایه ناغان گفتاستاندار استان 

مردم منطقه بوده، متاسفانه باوجود تذکرات و تعیین مهلت   زیست وارد کرده است و این مسئله همواره محل گالیه به محیط

 . ه استودگی این امر تاکنون محقق نشدبراي کاهش آل
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زیستی را رعایت و میزان  فرصت دارد استانداردهاي محیط یک ماهمدیرعامل کارخانه خمیرمایه ناغان  :عباسی ادامه داد

 .آلودگی این کارخانه را تا حد مجاز و استاندارد پایین بیاورد، در غیراینصورت از فعالیت این کارخانه جلوگیري خواهد شد

توان به بهانه صادرات و تولید اجازه فعالیت به واحدي داد که پساب آن موجب آلودگی  نمی: وي همچنین تاکید کرد

  .شود محیطی می زیست

  :1دستور جلسه 

استان در سال  یاتاق بازرگان یدولت و بخش خصوص يگفتگو يجلسات شورا يبرگزار میتقو بیو تصو شنهادیپ

  يجار

نمایندگان مردم استان در مجلس شورا اسالمی در نشست هاي شوراي گفتگو پیشنهاد شد جلسات با توجه به اهمیت حضور 

  . شوراي گفتگو در آخرین شنبه هر ماه برگزار شود که به تصویب اعضاي حاضر و رئیس محترم جلسه رسید

  :2دستور جلسه

بینی وجه التزام توسط  قانون بهبود محیط فضاي کسب و کار در خصوص پیش 25بررسی نحوه اجراي ماده  

  ادارت براي قطع برق یا گاز در هنگام عقد قرارداد با واحد هاي تولیدي

  :25متن ماده 

خدمات  ایگاز  ایقطع برق  تیدر اولو دینبا يو کشاورز یصنعت يدیتول يخدمات مخابرات، واحدها ایدر زمان کمبود برق، گاز 



  :تاریخ

  :شماره

 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري

 

 

 

 1399-06-31: تاریخ بازنگري                                   03:شماره بازنگري                                      ٠٣-٧٥-QMS-RE : کد مدرك

  دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ  19

  

  

   

  

 

 چ/718/1400

 ندارد

 يده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاعرضه کنن يمخابرات قرار داشته باشند و شرکتها

 ینیب شیخدمات مخابرات را در متن قرارداد پ ایگاز  ایوجه التزام قطع برق  ،یخدمات و يکشاورز ،یاعم از صنعت يدیتول

برق  انیدستور دهد موقتاً جر مخابرات ایگاز  ایعرضه کننده برق  يبه شرکتها یمقطع يکمبودها لیهرگاه دولت به دل. کنند

را قطع کنند، موظف است نحوه جبران  یتعاونو  یخصوص يمتعلق به شرکتها يدیتول يواحدها یخدمات مخابرات ایگاز  ای

  .و اعالم کند نییتع زیفوق را ن میاز تصم یشرکتها ناش نیوارده به ا يخسارتها

 يو ارتباطات و فناور روینفت، ن ،يمعدن و تجارت، جهاد کشاورز صنعت، يماده توسط وزارتخانه ها نیا ینامه اجرائ نییآ

  .رسد یم رانیوز  أتیه بیقانون به تصو نیشود و ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن ا یم هیاطالعات ته

استان  نیتأم يجان شهروندان را به خطر اندازد، شورا ،یمسکون يگاز واحدها ایکه قطع برق  ياضطرار يـ در زمانها1تبصره

 نییماده را نقض کند و دستور دهد بدون تع نیاست، حکم ا دیحداکثر دو روز که قابل تمد يتواند برا یاضطرار م جادیمحل ا

 ندگانینما دیباره، با نیدر ا يریگ میدر جلسه تصم. قطع شود يدیتول يگاز واحدها ایوارده، برق  ينحوه جبران خسارتها

  .ماع نظراتشان دعوت شونداست يمرکز استان برا ياتاقها

نامه پوشش دهنده  مهیب دیامکان خر مه،یب يبا شرکتها یعرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگ يـ شرکتها2تبصره

  .مشترك خود فراهم آورند يدیتول يواحدها يگاز را برا ایاز قطع برق  یخسارات ناش

 محیط مستمر بهبود قانون 25 ماده مطابق : داشت عنوان گاز شرکت عمده فروش و فنی خدمات در ابتدا محمدي رئیس

 اعمال فروش قراردادهاي در را الزم زیرساخت باید مخابرات و برق اداره مانند نیز گاز ، اداره 16/11/90 مصوب کار و کسب



  :تاریخ

  :شماره

 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري

 

 

 

 1399-06-31: تاریخ بازنگري                                   03:شماره بازنگري                                      ٠٣-٧٥-QMS-RE : کد مدرك

  دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ  20

  

  

   

  

 

 چ/718/1400

 ندارد

   .تیپ است قراردادهاي اصالح حال در اداره این که نماید

 گاز بر عالوه تخفیف و مصرف مدیریت بررسی براي آیا : در این خصوص گفتنیز  ریزي برنامه و مدیریت سازمان از امیري

 و که قدیمی هاي صنعتی کوره اکثر ؟چون در برخی تولیدات مانند گردد می لحاظ تخفیفاتی هم صنعت براي خانگی

 همچنین یا ندارند ياقتصاد توجیه ، است گذاشته بسیاري تاثیر آنها اقتصادي وضعیت بر نیز کرونا شرایط و پرمصرف هستند

 با جویی صرفه با متناسب نفت وزارت برنامه، سازمان در اقتصاد ملی شوراي مصوبه طریق از قدیمی هاي گلخانه برخی براي

  .کند اعمال را اي یارانه گاز می تواند مصرف

 رغم علی است نشده ابالغ اجرایی نامه آیین : داشت عنوان شرکت توزیع نیروي برق استان خصوص شریفی معاون این در

 در نامه آیین با هستیم که این مورد مشکل دچار صنعتی مطالبات وصول براي چون است خاص و نیست تسهیل شرایط قانون

  . است بررسی حال

  :3دستور جلسه

  بررسی ضرورت تاسیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در استان 

 

شایسته است : ستان به برخی کشورها و حجم زیاد تجارت خارجی استان گفترئیس اتاق بازرگانی با اشاره به صادرات موثر ا

به منظور سهولت صادرات و جلوگیري از بروکراسی هاي اداري و نیز تسریع در این امر  ، نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه 

 .در استان تاسیس گردد 
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ارجه ضمن تسهیل و تسریع در امر صادرات ، باعث رونق بدون شک ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امور خ: احمدي ادامه داد 

صادرات استان به دلیل ارتباط با سایر کشورها و ظرفیت سنجی بهتر و موثرتر با آنها خواهد شد و نهایتا این امر ارزآوري 

دیم در این خصوص مطلوبی به همراه داشته و در اقتصاد استان نقش مهمی ایفا خواهد نمود، لذا از استاندار محترم خواهشمن

  .مساعدت الزم را مبذول فرمایند و همچون گذشته همراه و یاریگر ما باشند

  : 4دستور جلسه 

  استان در خصوص تحقق شعار سال یو بخش خصوص ییاجرا يبرنامه دستگاهها یبررس

انع زدایی ها و پشتیبانی ها با نام سال تولید، م 1400رئیس اتاق بازرگانی استان در این خصوص و با توجه به نامگذاري سال 

شایسته است کلیه دستگاه هاي اجرایی و نیز فعاالن اقتصادي و تولیدکنندگان نسبت به شناسایی و ارسال مشکالت و : گفت

موانع تولید و نیز راهکارهاي عملیاتی جهت پشتیبانی از تولید،  اهتمام ورزند و موارد احصا شده خود را به دبیرخانه شوراي 

دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی استان جهت طرح در کارگروه هاي کارشناسی و به طبع آن نشست هاي  گفتگوي

  . شوراي گفتگو به منظور بررسی و برنامه ریزي در راستاي تحقق شعار سال ارسال نمایند

  : 1خارج از دستور

  بررسی مشکالت شهرك صنعتی شهرکرد

شهرك  نیبه عنوان بزرگتر یشهرك صنعت ادیاستان با اذعان به مشکالت ز ینیکانون کارآفر ریمد در ابتداي این موضوع
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 نییتعکه از آن جمله می توان به  میهست كشهر نیسال گذشته غرق در مشکالت ا کیاستان گفت متاسفانه در  یصنعت

  . اشاره نمود رهیو غ شرب  آب نیتام جاده ورودي،آسفالت  فیتکل

 بهشتیارد يآب از ابتدا نیعدم تام لیهزار مترمکعب است که متاسفانه به دل 55 شهرك نیا ماهانه بمصرف آ :افزود مالکی 

ك شهر نیبه ا يتریهزار ل 12تانکر  850حدود  کهاند  شده یآبرسان يها راز واحدها مجبور به استفاده از تانک ياریماه بس

  .باشد یشهرك آب م نیا درفعال  يحدهااز وا یلیخ یمصرف هیاست که مواد اول یدر حال نیا؛ دنکن یمآبرسانی 

 یکیچاه آب در نزدیک  ایو  تانکرهاي آب بیشترکه  مینشده است درخواست دار شتریب ینیچن نیتا مشکالت ا : ادامه داد يو

  .گذاشته شود اریدر اخت كشهر نیا

مقرر شد با : ی استان گفتمدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتی استان نیز با شاره به مشکالت زیر ساختی شهرك هاي صنعت

به شهرك صنعتی  شهر شهرکرد فاضالب هشد  لیتر پساب تصفیه 100هماهنگی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاري 

  .شهرکرد اختصاص پیدا کند، اما قیمت فروش هنوز نهایی نشده است

تامین آب داخل شهرك بر عهده شرکت  :به مشکل تامین آب شهرك صنعتی شهرکرد گفتدر ادامه استاندار استان با اشاره 

ها با افزایش  طلبد شرکت شهرك هاي صنعتی است و تا زمانی که منبع آب پایدار براي این منطقه تامین نشود، می شهرك

 .تعداد تانکرهاي آبرسانی سیار نسبت به رفع این چالش اقدام کند

امین تعداد تانکرهاي الزم با مشکل تامین منابع هاي صنعتی در خصوص ت چنانچه شرکت شهرك: خاطر نشان کرد عباسی
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 .توان در تامین بخشی از اعتبارات این شرکت را یاري کرد مالی مواجه باشد می

توان از تانکرهاي سازمان مدیریت بحران براي آبرسانی به این شهرك استفاده کرد، زیرا این تانکرها در حال  نمی: ادامه دادوي 

هاي صنعتی براي حل مشکل اقدام به  یار به روستاهاي استان را بر عهده دارند، شرکت شهركحاضر مسئولیت آبرسانی س

 .اجاره و خرید تانکر کند

هاي  هاي فراوان و با پیگیرهاي الزم، بحث آسفالت جاده ورودي شرکت شهرك پس از کش و قوس: عباسی خاطرنشان کرد

  .شود می صنعتی شهرکرد حل شد و عملیات اجرایی از امروز آغاز

  : 2خارج از دستور

  بررسی مشکالت آنتن دهی تلفن همراه در استان

جلسات  : مشکالت مخابرات در استان گفت یاتاق در کارگروه بررس ندهیاتاق و نما سهیرئ ئتیعضو ه یدر ابتدا اهللا بخش

عدم همکاري در امکان کالت از مش یکیو مشکالت مطرح شد که  شده استبرگزار  يدر فرماندار نیدر اتاق و همچن يمتعدد

  .و مردم محالت مختلف شهر و استان بود مختلف هاي ارگان سوي از مناسب جهت قرار دادن آنتن مخابرات  يفضااستفاده از 

  .شود یدگیموضوع رس نیبه ا يبه صورت جد دیاست و با يا شهیمشکالت تلفن همراه ر : اضافه کرد یبخش اهللا

  . با ذکر صلوات به پایان رسید 10:30نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت  در ادامه پس از بحث و تبادل
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  مصــوبات اســـتانی

  مدت  مسئول پیگیري  تــــصمیمات  عنــوان دستــور  ردیف

1  

  : 2پیش از دستور

جلسه ي مصوبات ریگیپ

  )68شماره 

  :1مصوبه شماره

مقرر گردید در اسرع  

وقت جهاد کشاورزي 

اخذ پاسخ نسبت به 

استعالمات از طریق 

امور اراضی و واگذاري 

زمین به شهرك 

اختصاصی کشاورزي 

اقدامات الزم را انجام 

دهد و نتیجه را در 

جلسه آتی شوراي 

  .گفتگو گزارش دهد

 يابطال پروانه بهره بردار ندیکه فرا یتا زمانمقرر شد 

با  رزایخانم فرمانداري ،شود یاز معدن مذکور انجام م

 يا جلسه )يصاحب پروانه بهره بردار(معدن مالک 

 صوصو موافقت شخص مورد نظر را در خ کندبرگزار 

 شیپ یمشکل حقوق ندهیتا در آ ردیبگ نیزم يواگذار

کار خود را رسما  يکشاورز یو شهرك اختصاص دیاین

  .دیآغاز نما

  

  

  

فرمانداري 

  خانمیرزا

  ماه 1

سازمان جهاد 

  کشاورزي

اداره کل 

، معدن و صنعت

  تجارت استان
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 ندارد

2  

  :2مصوبه شماره 

 انیاستاندار محترم ب. 1

داشتند که استعالم 

عامل مثبت  ریپدافند غ

 اتییشود و جز یتلق

 ندهیمورد در آ نیا

  .شود یبررس

 نکهیبا توجه به ا. 2

طرح به  نیا ياجرا

 یامور اراض يهمکار

 یدارد، امور اراض ازین

هفته  کیظرف مدت 

م را برگزار جلسات الز

  

گذار با قید فوریت بحث سرمایه مقرر شد سرمایه 

گذاري را پیگیري و اقدام نماید، در ضمن بررسی 

اهلیت سرمایه گذار انجام و در صورت نداشتن اهلیت 

بر اساس ضوابط و مقررات اقدام شود و در صورت عدم 

 به توجه بااجرا توسط سرمایه گذار در مدت مقرر و 

 رهبه بی صنعتی شهرك از خانمیرزا شهرستان اینکه

 رود می شمار به منطقه این مردم مطالبات از و است

به شرکت شهرك صنعتی  ایجاد براي طرح این امتیاز

 مذکورشرکت و  شود واگذار شهرکهاي صنعتی استان 

 . یدو اخذ نما يریگیالزم را پ يمجوزها

  

سازمان جهاد 

  کشاورزي

  

  ماه 1

شرکت 

شهرکهاي 

  صنعتی استان
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را به  جهیو نت دینما

گذار طرح اعالم  هیسرما

  .3.کند

 طیمقرر شد مح.3

نسبت به  ستیز

اصالح شده  یکروک

که برابر با  یمتقاض

حرائم منطبق  تیرعا

پاك  يبا قانون هوا

و پس  یباشد را بررس

 یحرائم قانون تیاز رعا

 ،یطیمح ستیز

موافقت خود را اعالم 

  .دینما

  

  

سازمان صنعت، 

عدن و تجارت م

  استان

3  

  :3مصوبه شماره

با توجه به صحبت ها و 

مکاتبات فرماندار محترم 

لردگان و خانمیرزا، چهار 

منطقه تعیین و بعد از 

جلسه با دبیر اقتصاد 

مقاومتی بررسی شدند و با 

  

در طرح  يگذار هیقرر شد مراحل فراخوان سوم سرمام

 نیزم يانجام گردد و مراحل واگذار هورا احداث پارك

  ردیبه سرعت انجام گ يدو اقدامات بع

معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادي و 

توسعه منابع 

  استانداري

  

  هفته 2
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 ندارد

یک سرمایه گذار بخش 

خصوصی هم صحبت شده 

است که  مقرر شد 

استانداري استان با 

ذیربط و  همکاري ارگانهاي

همچنین مسئولین 

پتروشیمی لردگان، مزیت 

ها و اولویت هاي سرمایه 

گذاري جهت افتتاح پارك 

هایی به منظور استفاده از 

مازاد اوره تولیدي در 

پتروشیمی لردگان را طی 

یک جلسه و پس از دعوت 

از فعالین اقتصادي و 

متقاضیان سرمایه گذاري 

در این بخش را توضیح و 

  .شرح دهند

  

  

پتروشیمی  

  لردگان

4  

  : 4مصوبه شماره 

مقرر شد بر اساس توافقات 

جام شده در جلسات ان

گذشته، نسبت به خارج 

  

مقرر شد پرورش ماهی قزل آال فعال طبق مصوبات 

قبلی انجام شود و در ادامه جهاد کشاورزي و اداره 

شیالت با هماهنگی امور آب منطقه اي و محیط 

سازمان جهاد 

کشاورزي 

  استان

  

  ماه 1



  :تاریخ
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 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري

 

 

 

 1399-06-31: تاریخ بازنگري                                   03:شماره بازنگري                                      ٠٣-٧٥-QMS-RE : کد مدرك

  دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ  28

  

  

   

  

 

 چ/718/1400

 ندارد

کردن طرح هاي ماهیان 

گرمابی از قفس هاي 

اقدام و  4موجود در کارون 

صرفا نسبت به پرورش 

ماهیان قزل آال طبق مجوز 

  . هاي صادره ادامه پیدا کند

مقرر شد پرورش . 2

دهندگان ماهی در قفس 

نسبت ب پرداخت دیون 

خود به شرکت آب منطقه 

  . کننداي اقدام 

مقرر شد پرورش . 3

دهندگان ماهی در قفس 

جهت تمدید مجدد پروانه 

فعالیت خود در مزایده 

  .شرکت کنند

امکان پرورش  زیست، مطالعات الزم در خصوص

همزمان دو گونه ماهیان سردابی و گرمابی را بررسی 

کند و جهت اتخاذ تصمیم به سازمان حفاظت محیط 

  . زیست و سازمان شیالت ایران ارسال گردد

  

  

  

اداره کل 

حفاظت محیط 

  زیست استان

5  

  : 5مصوبه شماره 

مقرر شد سازمان .1

عدن و تجارت صنعت م

 یهیاستان طرح توج

کارخانه  التیتسه

در  هیما ریخم

را جهت  اریشهرستان ک

رفع جهت رفع 

  

حداکثر یک ماه کارخانه خمیرمایه ناغان  مقرر شد

زیستی را رعایت و  استانداردهاي محیط فرصت دارد،

کارخانه را تا حد مجاز و استاندارد  میزان آلودگی این

محیط زیست طبق پایین بیاورد، در غیراینصورت 

 . ضوابط و مقررات اقدام مقتضی را به عمل می آورد

  

اداره کل 

حفاظت محیط 

  زیست استان

  

شرکت خمیر 

  مایه ناغان

  ماه 1
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 ندارد

و  یرا بررس یندگیآال

را در جلسه  جهینت

  دشورا گزارش ده ندهیآ

6  

  : 1دستور جلسه

 میتقو بیو تصو شنهادیپ

 يجلسات شورا يبرگزار

بخش  دولت و يگفتگو

 یاتاق بازرگان یخصوص

  ياستان در سال جار

  

  

نظر به حضور نمایندگان استان در روز هاي شنبه در 

استان، مقرر شد برگزاري نشست هاي شوراي گفتگو 

روزهاي شنبه آخر هر ماه باشد تا بستري جهت حضور 

  .نمایندگان محترم در این جلسات فراهم شود

  اتاق بازرگانی 

  

  

  مستمر

7  

  : 2سه دستور جل

بررسی نحوه اجراي 

قانون بهبود  25ماده 

محیط فضاي کسب و 

کار در خصوص پیش 

بینی وجه التزام توسط 

ادارت براي قطع برق 

یا گاز در هنگام عقد 

قرارداد با واحد هاي 

 تولیدي

مقرر شد شرکت توزیع نیروي برق استان و شرکت گاز 

 پیگیري الزم در خصوص اعمال وجه التزام برق یا گاز

 25در متن قراردادهاي فروش این خدمات مطابق ماده 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را انجام و 

نتیجه را به دبیر شوراي گفتگوي دولت و بخش 

  .خصوصی اعالم نمایند

  

شرکت توزیع نیروي 

  برق استان

  ماه 1

  

  شرکت گاز استان

شرکت مخابرات 

  استان

8  

  :3دستور جلسه

ورت تاسیس بررسی ضر

نمایندگی دفتر وزارت 

با توجه به اهمیت و ضرورت تاسیس دفتر نمایندگی 

وزارت امور خارجه در استان، مقرر شد اتاق بازرگانی 

استان،درخواست کتبی خود را جهت بررسی بیشتر به 

استانداري 

  استان

  

  ماه 1



  :تاریخ

  :شماره

 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري
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 چ/718/1400

 ندارد

  . استانداري استان  ارسال نماید امور خارجه در استان

  

 رگانیاتاق باز

  

9  

  : 4دستور جلسه 

بررسی برنامه 

دستگاههاي اجرایی و 

بخش خصوصی استان 

در خصوص تحقق شعار 

 سال

مقرر شد کلیه دستگاههاي اجراي خالصه برنامه .1

هاي اجرایی خود را جهت تحقق شعار سال به دبیر 

خانه شوراي گفتگوي استان، مستقر در اتاق بازرگانی 

کارشناسی، ارسال  جهت طرح و بررسی در کمیته

  نمایند

مقرر گردید پس از جمع بندي و تکمیل اهداف  .2

کمی، اقدامات برنامه حمایت از تولید براي اجرا، 

پیگیري و رصد دوره اي به اتاق بازرگانی صنایع، 

معادن وکشاورزي استان جهت طرح و بررسی در 

  . .کمیته کارشناسی ارسال نمایند

  

  

  

  اتاق بازرگانی

  

  

  هفته 2

کلیه 

دستگاههاي 

  اجرایی

10  

 : 1خارج از دستور

بررسی مشکالت شهرك 

  صنعتی شهرکرد

تامین آب داخل شهرك بر عهده با توجه به اینکه . 1

تا زمانی که ، مقرر شد هاي صنعتی است شرکت شهرك

منبع آب پایدار براي این منطقه تامین نشود،  شرکت 

انی سیار ها با افزایش تعداد تانکرهاي آبرس شهرك

چنانچه شرکت و  .نسبت به رفع این چالش اقدام کند

معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادي و 

توسعه منابع 

  استانداري

  ماه 1



  :تاریخ

  :شماره

 :پیوست

 اتوماسیون اداري

25/03/1400  

   

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگوي گفتشوراي  هفتاد و یکمین صورتجلسه و مصوبات

  چهارمحال و بختیاري
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 چ/718/1400

 ندارد

هاي صنعتی در خصوص تامین تعداد تانکرهاي  شهرك  

استانداري الزم با مشکل تامین منابع مالی مواجه باشد 

 .همکاري هاي مالی الزم را انجام دهد

با توجه به صحبت هاي استاندار محترم استان مقرر . 2

ت جاده ورودي شرکت آسفالشد عملیات اجرایی 

توسط اداره کل راهداري  هاي صنعتی شهرکرد شهرك

  . شودآغاز  و حمل و نقل جاده اي

  

شرکت 

شهرکهاي 

  صنعتی

اداره کل 

راهداري و حمل 

  و نقل جاده اي

11  

  :2خارج از دستور 

 مشکالت آنتن یبررس

تلفن همراه در  یده

   استان

مقرر شد معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري با 

فرمانداري و شهرداري شهرکرد جلسه اي برگزار نمایند 

و  مسئله جایگذاري آنتن هاي تلفن همراه حل و فصل 

  .گردد

معاونت هماهنگی 

عمرانی امور 

  استانداري

  فرمانداري  جلسه بعدي

  شرکت مخابرات

  هرداريش

 

 




