تاریخ1400/05/09 :
شماره/1400/1122 :چ

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

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

شماره نشست

تاریخ جلسه 1400/04/26:

)1400-04(74

ساعت شروع08:30:

ساعت خاتمه10:30:
اتاق بازرگانی شهرکرد

دستور جلسه
پیش از دستور:

 .1سخنان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی استان
 .2ارائه گزارش شرکت خمیر مایه ناغان از روند کاهش آلودگی زیست محیطی
 .3ارائه گزارش جلسه مشترک راه و شهرسازی و شرکت شهرک های صنعتی در خصوص
روگذر ورودی شهرک صنعتی
دستور جلسه:
 .1بررسی الزام اجرای ماده  18قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز تعیین نحوه ی
قیمت گذاری ارائه خدمات ساختمانی مرتبط
 .2بررسی الزام عملیاتی شدن ماده  14قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و معرفی یکی از
معاونت های دستگاههای اجرایی مرتبط به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار
وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

جناب آقای اقبال عباسی

استاندار محترم (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

جناب آقای علی شهریارپور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

3

جناب آقای تهمتن عبداللهی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
1
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

4

جناب آقای سجاد رستمی

5

جناب آقای سید حفیظ اهلل فاضلی

6

جناب آقای عطا اله ابراهیمی

7

جناب آقای احمد رضا صباغی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

حاضر

استان
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر
حاضر
حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای احمد راستینه

نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد،

2

جناب آقای قدرت اهلل حمزه

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی
نماینده

حاضر

بن و سامان
نماینده محترم مردم شهرستان های اردل،

غایب

فارسان ،کیار و کوهرنگ

3

جناب آقای امیر قلی جعفری

نماینده محترم مردم شهرستان بروجن

غایب

4

جناب آقای بامیری

نماینده محترم مردم شهرستان لردگان

غایب

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

1
2

جناب آقای احمد رضا بهرامی
سامانی

جناب آقای عبدالرضا
علیمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

حاضر

دادستان مرکز استان

غایب

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

د -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای بهادر عبدالغنی

2

جناب آقای رضایی

نام و نام خانوادگی نماینده

سمت
(حاضر /غایب /نماینده)

شهردار شهرکرد

حاضر

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

هـ  -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای آیت اهلل احمدی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

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

کشاورزی شهرکرد

حاضر

2

جناب آقای مهدی قادری

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

3

جناب آقای نجف کریمی

رئیس اتاق اصناف شهرکرد

حاضر

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای زارع

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

2

جناب آقای رشیدی

مدیر عامل شرکت فوالد تاراز

حاضر

3

جناب آقای اخوان

مدیر عامل شرکت نساجی نگین

حاضر

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

4

جناب آقای مالکی

رئیس کانون کار آفرینی استان

حاضر

5

جناب آقای سلیمی

رئیس انجمن بادام استان

حاضر

6

جناب آقای نیکی

مدیر عامل شرکت نهان گل

حاضر

7

جناب آقای محمودی

مدیر عامل پتروشیمی لردگان

حاضر

8

جناب آقای بهنام علیخانی

مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی

حاضر

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای اهلل کرم نصیری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

2

جناب آقای بهرام اهلل بخشی

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی

3

جناب آقای سید جلیل رضوی

دبیرکل اتاق بازرگانی شهرکرد

جناب آقای تیمور فتاحی

مشاور ارشد اتاق بازرگانی

4

جناب آقای تیمور فتاحی

مشاور ارشد اتاق بازرگانی

5

جناب آقای حمید رضا فالح

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی

6

جناب آقای جوادی

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

7

جناب آقای فاضلی

مدیر کل اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

8

جناب آقای شهرام احمدی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

9

جناب آقای محمود کیانی

فرماندار اردل

10

جناب آقای کوهیان افضل

معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

11

جناب آقای محمد علی سبزیان

معاون شرکت گاز استان

12

جناب آقای دبیر رضایی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

13

جناب آقای اردوان طهماسبی

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی

14

جناب آقای مجید شریفی

معاون فروش و مشترکین شرکت توزیع برق استان

15

جناب آقای حبیب اله مردانی

معاون بانک ملی استان

16

جناب آقای صباح عباسی

معاون گمرک استان

17

جناب آقای ربیعی

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان

18

جناب آقای هاشمی

معاون اداره کل امور مالیاتی استان

19

جناب آقای شهبازی

دبیر خانه صنعت استان

20

جناب آقای بهرامی

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان

21

جناب آقای هاشمی

مدیر عامل شرکت خمیر مایه ناغان

22

جناب آقای علی خیر خواه

نائب رئیس انجمن بتن

23

جناب آقای جعفری

مدیر دفتر شهرکرد شرکت پتروشیمی لردگان

24

جناب آقای اسماعیل رحیمیان

کارشناس استانداری استان

25

سرکار خانم فرج زاده

کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان

26

جناب آقای مصطفی مقیم

مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد

27

جناب آقای نیما ظفری

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد

28

جناب آقای سید مرتضی فیاضی

دبیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی شهرکرد
مشروح مذاکرات

هفتاد و چهارمین نشست و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری در
سال  1400در روز شنبه  26تیر ماه  1400با حضور استاندار محترم استان و رئیس شورای گفتگو ،رئیس اتاق ودبیر شورای
گفتگو ،اعضای محترم شورای گفتگو و نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی  ،راس ساعت  08:30در محل اتاق بازرگانی،

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:

تاریخ بازنگری31-06-1399 :
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

صنایع ،معادن و کشاورزی استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از
قرآن کریم برگزار شد.
پیش از دستور:
سخنان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی استان
در ابتدای جلسه رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه و با
عنایت به قوانین مخل کسب و کار گفت:
با عنایت به فلسفه وجودی شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و
مقررات و نیز طرح و بررسی مشکالت مطرح شده در کمیته کارشناسی این شورا جهت تعیین تکلیف و مصوب شدن در
شورای گفتگو با هدف بهبود محیط کسب و کار  ،زمینهسازی برای حل مشکالت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی به
منظور پایدار سازی محیط کسب و کار و اشتغال آفرینی  ،ارائه خواستهها ،پیشنهادات و تذکرات متقابل مسؤوالن دستگاه
های اجرائی و نمایندگان تشکل های اقتصادی  ،بخشهای خصوصی  ،تعاونی و کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی جهت
بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواستههای مذکور و نهایتا پیگیری مصوبات با تالش مسئوالن ارشد استانی و
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی در این راستا برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی و بهبود مستمر محیط
کسب و کار بکار گرفته می شود.
احمدی در ادامه با اشاره به ماده  18قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت :در ماده 18قانون بهبود مستمر محیط
کسب وکار آمده است به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ،شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخش های مختلف بخش

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری03:
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرکرد
صورتجلسه و مصوبات هفتاد و سومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

پیوست :ندارد

چهارمحال و بختیاری

اتوماسیون اداری

ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است
زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغالن در بخش ساختمان را فراهم کند.
وی ادامه داد :این تشکل ها مسؤولیت تعیین هویت ،طبقه بندی مهارتی ،کاریابی ،معرفی کارجویان به کارفرمایان ،معرفی
کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغالن در بخش
ساختمان را برعهده دارند.
رئیس اتاق اظهار داشت :در این راستا طی جلسه ای کارشناسی در مورخ  1400/4 /10با حضور متولیان امر منجمله سازمان
نظام مهندسی،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شهرداری ،استانداری ،کانون کارفرمایان و انجمن صنفی پیمانکاران
عمرانی استان این موضوع مطرح و برای اعالم نظر نهایی و تصویب به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده
شد؛ همچنین مقرر شد در خصوص نحوه نرخ گذاری و ایجاد رویه یکسان و سازماندهی مناسب در برخی مشاغل ساختمانی
تصمیم گیری گردد.
احمدی همچنین در ادامه با رجوع به ماده  14قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد :در خصوص ماده  14قانون
بهبود مستمر محیط کسب وکار نیزآمده است به منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تالش
برای حل مشکالت آنان و ارائه پیشنهاد برای اصالح قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و رویه های اجرائی به
شورای گفت وگو ،وزراء و رؤسای دستگاه های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه
ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
وی ادامه داد :لذا با عنایت به اهمیت این موضوع در بهبود محیط کسب و کار الزام به معرفی مسئول بهبود در ادارات کل
امری ضروری بنظر می رسد که شایسته است تصمیمات مقتضی در این باب اتخاذ گردد.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به موضوع روگذر شهرک
صنعتی شهرکرد گفت :تا کنون  3جلسه کارشناسی در این خصوص برگزار گردیده است؛ لذا با عنایت به تردد روزانه بیش
از 7000خودرو از مسیر این جاده و خطرات فراوان ورود و خروج از محور اصلی به سمت شهرک صنعتی ،ایجاد روگذر در این
محل بسیار ضروری است.
احمدی افزود :در جلسات گوناگون کارشناسی پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ایجاد تقاطع غیر همسطح،زیرگذر یا
روزگذر ،مناسب ترین گزینه ایجاد روگذر برای این منطقه مصوب شد و مقرر گردید اداره کل راه و شهر سازی طرح
پیشنهادی خود را به شرکت شهرک ها ارایه و کارگاه را تجهیز تا شرکت شهرک ها مبلغ  50میلیارد ریال اعتبار مالی در دو
مرحله برای این امر مساعدت نمایند اما متاسفانه کماکان این مورد معطل مانده و طرح نهایی به شرکت شهرک ها و نیز
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارایه نشده است که شایسته است تصمیم گیری نهایی در خصوص عملیاتی
شدن این مورد نیز اتخاذ گردد.
پیش از دستور:2
ارائه گزارش شرکت خمیر مایه ناغان از روند کاهش آلودگی زیست محیطی
این موضوع پس از بحث و بررسی در چند جلسه شورای گفتگو و همچنین چندین جلسه کمیته کارشناسی مجددا به ص حن
رسمی شورای گفتگو آورده شد .در آخرین جلسه مورخ  1400/03/02مقرر شد این شرکت نسبت به رف ع آالین دگی پس اب
خروجی کارخانه اقدامات الزم را انجام دهد و در صورتی که موفقیتی حاصل نش ود ،تص میمات مقتض ی در خص وص ادام ه
فعالیت کارخانه گرفته شود.
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در ابتدا رئیس اتاق بیان کرد :مدیریت جدید فعالیت هایی در خصوص کاهش آالیندگیهای زیست محیطی ش رکت خمی ر
مایه ناغان انجام داده است ولی ایشان خواستار زمان بیشتری هستند تا بتوانند این مشکل بزرگ را حل کنند.
به عنوان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در ادامه با اشاره به مشکل آلودگی شرکت خمیر مایه ناغان
گفت :مصوباتی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصویب شد و به این شرکت مهلت داده شد که این مصوبات را
به سرانجام برساند که متاسفانه تا این لحظه به نتیجه نرسیده است.
در اد امه هاشمی ،مدیر عامل این کارخانه عنوان کرد که شرکت خمیر مای ه قب ول دارد ک ه باع ث ایج اد مش کالت زیس ت
محیطی و همچنین آلوده کننده محیط زیست بوده است اما موانعی در جهت برطرف شدن این مشکالت وجود داش ته اس ت
که مهمترین این موانع مشکل مالی است.
وی ادامه داد :در سال گذشته مصوب شد  10میلیارد تومان به شرکت خمیر مایه تس هیالت داده ش ود ک ه فع ال ب ه خ اطر
مشکل ایجاد شده بین شرکت خمیر مایه و بانک صادرات این تسهیالت پرداخت نشده است.
هاشمی افزود :طی دو ماه گذشته با مشکل بوی بد در شهر ناغان روبرو بودیم که خوشبختانه با تالش ش بانه روزی توانس تیم
این مشکل را به طور کامل برطرف کنیم به طوری که حتی در خود کارخانه این مشکل وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت خمیر مایه در خصوص مشکل آالیندگیهای زیست محیطی نیز گفت :ما در ای ن خص وص ص رفه ج ویی
هایی را انجام داده ایم و توانسته ایم از مقدار آالیندگی ها کم کنیم  .ایشان درخصوص طرح ها و برنام ه ه ای از ب ین ب ردن
آالیندگی ها بیان کردند که مهمترین برنامه تولید مالچ گیاهی می باشد  .این مالچ از پساب های روزانه ش رکت خمی ر مای ه
تولید می شود که این پساب ها روزانه حدود  %86آالیندگی ها می باشد .هاشمی همچنین با اشاره ب ه اق دامات عملی اتی در
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خصوص استفاده موثر از پساب ها گفت :با تالش شبانه روزی تقریباً 60درصد کار فاز اول این طرح انجام شده است و ظ رف
 40روز آینده از همین پساب آلوده می توانیم به تولید مالچ گیاهی برسیم.
هاشمی افزود :این مالچ گیاهی کامال بی ضرر است و ما میتوانیم از آن در مکان ها و محل هایی که نزدیک به زیستگاه ها می
باشند استفاده کنیم چرا که در این محصول هیچگونه مواد سمی وجود ندارد.
در پایان هاشمی اضافه کرد :ما سعی می کنیم تا بهمن ماه مشکالت آالیندگی را به صورت کامل برطرف کنیم.
در ادامه فرماندار شهرستان اردل ضمن انتقاد از ادامه داشتن آالیندگی ها در شهرستان اردل گفت :آل ودگی پس اب خروج ی
این کارخانه عالوه بر شهر ناغان شهر اردل را نیز شامل می شود ،خصوصاً بوی بد که از شرکت خمیر مایه نشأت م ی گی رد و
باعث آزار و اذیت ساکنین شهر اردل شده است و متاسفانه تا این لحظه تغییری در این خصوص در شهر اردل صورت نگرفت ه
است.
در ادامه مدیر کل حفاظت محیط زیست نیز بیان کرد :در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال های قبل ق ول ه ایی داده
شد که دیگر آالیندگی های این کارخانه وارد محیط زیست نشود اما با شروع کار این شرکت ،متاسفانه آالین دگی ه ا دوب اره
وارد محیط زیست شدند.
احمدی افزود :در هفته های گذشته در مورد بحث آالیندگی زیست محیط ی ش رکت خمی ر مای ه در اس تانداری جلس ه ای
گذاشته شد اما متاسفانه مسئولین این شرکت هیچگونه نیتی برای کاهش یا از بین بردن این آالیندگی ها ندارند و متاس فانه
در فاصله یک ماهه شورای گفتگوی قبل تا این جلسه هیچ گونه کاری در خصوص کاهش آالیندگی ها از شرکت خمی ر مای ه
صورت نگرفته است.
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در پایان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت :در مورد شرکت خمیر مایه همچنان مص وبات قبل ی
به قوت خود باقی هستند ،شرکت خمیر مایه باید حسن نیت خود را برای حل این مشکالت ثابت کند و با فرمان داری و اداره
کل محیط زیست همکاری های الزم را داشته باشد .همچنین ایشان ادامه دادند که استانداری هم در این خصوص کمک های
الزم را به شرکت خمیر مایه انجام خواهد داد .شرکت خمیر مایه ظرف مدت یک ماه آینده روند رو به رشد خود را اثبات کند.
پیش از دستور  :3ارائه گزارش جلسه مشترک راه و شهرسازی و شرکت شهرک های صنعتی در خصوص روگذر
ورودی شهرک صنعتی
با توجه به مطرح شدن این موضوع در چندین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو ،مشاور ارشد اتاق بازرگانی
و مسئول کمیته کارشناسی در این خصوص گفت:
در جلسات کمیته کارشناسی ،مدیر نظارت شرکت شهرک های صنعتی خواستار ارایه طرح نهایی روگذر توسط اداره کل راه و
شهرسازی به شرکت شهرک ها شد ،در ادامه شرکت شهرک ها موافقت کرد اگر اداره راه طرح را ارائه دهد دو و نیم میلیارد
تومان پرداخت خواهد کرد  ،از طرفی اعتبارات شرکت شهرک ها برای کل شهرکها محدود است اما سازمان مرکزی به
شرطی که اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی اقدامات ابتدایی را آغاز کند با تایید مجمع مبلغ دو و نیم میلیارد تومان
دیگر نیز اضافه خواهد نمود.
فتاحی افزود :با توجه به تردد روزانه بیش از  7هزار خودرو از این منطقه شایسته است اقدامات الزم جدی تر انجامگیرد.
مد یر عامل شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به ضرورت اجرای رو گذر در ورودی شرکت شهرکهای صنعتی با توجه به ت ردد
روزانه هزاران وسیله نقلیه گفت:شواهد نشان می دهد که عزمی برای اجرای این طرح از س وی اداره راه و شهرس ازی وج ود
ندارد ،این در حالی است که حدود  4الی  5سال است که طرح روگذر مطرح شده است .فالح ادامه داد روزانه حدود  7ه زار
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تردد در شرکت شهرکها وجود دارد و همچنین صورت جلساتی وجود دارد که مقرر شده است ،طرح نه ایی توس ط اداره راه و
شهرسازی مشخص شود اما متاسفانه هیچ گونه طرحی از طرف راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی افزود :دعوت نامه جلسه مشترک برای مدیر کل راه و شهرسازی ارسال شد که دو نفر از کارشناسان اداره راه و شهرسازی
به عنوان نماینده در جلسه حضور پیدا کردند که متاسفانه نظری کامال متفاوت با طرح ارائه شده بیان کردند و ایشان پیشنهاد
اجرای طرح زیرگذر به جای طرح روگذر را مطرح نمودند.
فالح اضافه کرد :در صورت جلساتی که وجود دارد  ،اداره کل راه و شهرسازی می بایست ظرف مدت یک م اه ط رح تکمیل ی
خود از روگذر را ارائه دهند و شرکت شهرکها در این زمینه با این اداره همکاری های الزم را داشته باشد ک ه متاس فانه ای ن
طرح ارائه نشده است .
وی ادامه داد اگر قانون این اجازه را به شرکت شهرکها داده بود و وظیفه شرکت شهرکها در خصوص اجرای طرح روگذر ب ود،
سعی میکردیم در کمترین زمان طرح را عملیاتی کنیم
آقای ربیعی معاون اداره کل راه و شهرسازی بیان کردند برای اجرای پروژه های مطرح شده بودجه و اعتبار بسیار مهم است و
همچنین در جلسه ای که برگزار شد به صراحت بیان شد که  50درصد از اعتباراجرای طرح روگذر به عهده ش رکت ش هرکها
باشد.
مهندس نصیری نیز اظهار داشت بیان کردن دستگاه متولی برای اجرای این طرح قطعاً اداره کل راه و شهرسازی می باشد که
باید اعتبارات این طرح را تامین کند همچنین باید تفاهم نامهای بین اداره کل راه و شهرسازی و شرکت شهرکها منعقد ش ود
.وی ادامه داد که بحث اجرایی کردن طرح روگذر باید وارد حوزه عمرانی گردد و پیگیری ها در این خصوص به ط ور ج دی
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انجام گیرد.
دستور جلسه :1
بررسی الزام اجرای ماده  18قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز تعیین نحوه ی قیمت گذاری ارائه
خدمات ساختمانی مرتبط

در ابتدا فتاحی مشاور ارشد و مسئول کمیته کارشناس ی در ای ن خص وص ض من ارائ ه توض یحات گف ت :در
خصوص قیمت گذاری قرار بر این شد که هر صنف به طور جداگانه قیمت گذاری را انجام ندهن د و دس تگاه و
ارگانی نیز به عنوان نظارت براین قیمت گذاری ها وجود داشته باشد.
وی افزود :متاسفانه کسانی که تشکل را ایجاد کرده بودند ،خودشان قیمت گذاری را انجام می دهن د ک ه ای ن
برخالف روند کشوری است ،در حالی که باید به دستگاههای متولی پیشنهاد قیمت داده شود و مراجع ذی ربط
پس از بررسی ،اعمال نظر نمایند.
در ادامه مدیر کل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کردند اکثر صنوف دارای تشکل مربوطه هستند.
فاضلی اضافه کرد :اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی این آمادگی را دارد ظرف مدت دو هفت ه ای ن تش کل ه ا را
تشکیل دهند.
وی در مورد قیمتگذاری هم بیان کرد که انجمن های تشکیل شده مبادرت به قیمت گ ذاری م ی کنن د ام ا
باید دستگاه نظارتی نیز برای قیمت گذاری ها وجود داشته باش ند؛ ب ه عن وان مث ال اداره تع اون ک ار و رف اه
اجتماعی به همراه معاونت امور عمرانی استانداری و اتاق اصناف میتوانند به عنوان عضو در ای ن انجم ن ه ا و
تشکل ها عضویت پیدا کنند و وظیفه نظارت برقیمتگذاری را انجام دهند.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در ادامه بیان کرد :اصنافی که دارای تش کل نیس تند
هر چه سریعتر باید مبادرت به تشکیل انجمن و تشکل نمایند و کار گروهی در اتاق بازرگانی ص نایع مع ادن و
کشاورزی که شامل سازمان صنعت و معدن و تجارت ،اتاق اصناف ،اداره کار رفاه و تامین اجتماعی ،و س ازمان
فنی و حرفه ای تشکیل شود و این دستگاه ها در خصوص قیمت گذاری و همچنین سازمان فن ی و حرف ه ای
در بحث آموزش با هم همکاری و تصمیم گیری کنند
نصیری در مورد بحث قیمت گذاری نیز گفت :بازار باید کنترل شود و سازمان نظارت بازرگانی باید قیمت ها را
کنترل کند و هر صنفی نتواند به راحتی قیمت خدمات خود را افزایش دهد
وی ادامه داد که بحث قیمت گذاری خدمات ساختمانی باید به س تاد تنظ یم ب ازار ارائ ه ش ود و در م ورد آن
تصمیم گیری صورت گیرد.

دستور جلسه :2
بررسی الزام عملیاتی شدن ماده  14قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و معرفی یکی از معاونت های
دستگاههای اجرایی مرتبط به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار
در ابتدا مشاور ارشد اتاق و مسئول کمیته کارشناسی بیان کرد :معاونین مربوطه جهت پیگیری و مطالبات مربوط
به قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز قوانین مخل کسب و کار ،باید به دبیر خانه شورای گفتگو معرفی
شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در خصوص ماده  14قانون بهبود محیط کسب و کار
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گفت :سیاست گذاری در خصوص این ماده با وزارت اقتصاد و دارایی و به تبع آن با اداره کل اقتصاد و دارایی می باشد و این
وزارتخانه و اداره متولی این ماده می باشد که در کنار آنها بخش خصوصی هم میتواند حضور مستمر داشته باشد.
نصیری افزود :دستگاه ها باید هر چه سریعتر معاونین خود را معرفی کنند
وی ادامه داد که اجرای ماده  14قانون بهبود محیط کسب و کار امری بسیار مهم در این شرایط اقتصادی می باشد که کمک
شایانی به حل و فصل مشکالت مربوط به صدور مجوزات خواهد کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در این خصوص گفت :در خصوص ماده  14قانون بهبود بهبود محیط کسب و کار در
آبان  92تصمیم گیری شد و مشخص شد که کدام دستگاه ها متولی اجرای این ماده می باشد و این دستگاه در سال 1396
معاون مربوطه را معرفی کرد. .
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت  10:30با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصــوبات اســـتانی
ردیف

1

عنــوان دستــور

تــــصمیمات

مسئول پیگیری

مقرر شد کارخانه خمیرمایه ناغان حداکثر یک ماه اداره کل محیط
پیش از دستور :2
زیست
ارائه گزارش شرکت فرصت دارد ،استانداردهای محیطزیستی را رعایت و
خمیر مایه ناغان از
میزان آلودگی این کارخانه را تا حد مجاز و استاندارد شرکت خمیر
روند کاهش آلودگی
مایه ناغان
پایین بیاورد ،در غیراینصورت محیط زیست طبق
زیست محیطی
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ضوابط و مقررات اقدام مقتضی را به عمل می آورد.
.1مقرر شد طی یک هفته جلسه ای فوری در دفتر

پیش از دستور :3

جناب آقای استاندار و یا دفتر امور عمرانی استانداری و
ارائه گزارش جلسه
مشترک

و

راه

شهرسازی و شرکت

شرکت
شهرکهای
صنعتی

با حضور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و نیز
مدیر کل راه و شهر سازی استان تشکیل شود و تفاهم
نامه همکاری امضا گردد.

اداره کل راه و
شهر سازی

شهرک های صنعتی

2

در

خصوص

روگذر

ورودی شهرک صنعتی

.2مقرر شد حوزه عمرانی استانداری جلسه ی را با
حضور دستگاههای مربوطه ،اعم از شرکت شهرک های
صنعتی ،اداره کل راه و شهرسازی ،شهرداری شهرکرد

 10روز
امور عمرانی
استانداری

و نیز سازمان برنامه و بودجه استان ،برگزار کند و
هزینه اجرایی پروژه مذکور را برآورد کند و نیز نحوه
عملیاتی شدن و منابع تامین اعتبار را مشخص کند.
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بررسی الزام اجرای .1مقرر شد کارگروهی با محوریت اتاق و با حضور اداره

3

اتاق بازرگانی
استان

ماده  18قانون بهبود کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،فنی و حرفه ای و
مستمر محیط کسب
سازمانهای مربوطه تشکیل شود و در خصوص آموزش؛ اداره کل تعاون،
و کار و نیز تعیین
کار و رفاه
قیمت گذاری و موارد دیگر در خصوص تشکل ها
نحوه ی قیمت
اجتماعی
 1ماه
گذاری ارائه خدمات تصمیم گیری شود.
ساختمانی مرتبط

 .2مقرر شد قیمت گذاری کاالها و خدمات اصناف و
تشکل ها بر اساس قوانین کشوری انجام شود.

بررســــی الــــزام
عملیاتی شدن مـاده
 14قـــانون بهبـــود
مستمر محیط کسب مقرر شد دستگاههای مربوط به ماده  14قانون بهبود
و کار و معرفی یکـی مستمر محیط کسب و کار معاونین مرتبط را جهت
4

از معاونـــت هـــای
دستگاههای اجرایی
مــرتبط بــه عنــوان

مطالبات و پیگیری های قوانین بهبود مستمر محیط

کلیه
دستگاههای
اجرایی

 1ماه

کسب و کار به دبیر خانه شورای گفتگو معرفی نمایند.

مســـئول بهبـــود
مستمر محیط کسب
و کار
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