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

شماره نشست 

75(1400-05) 
 19:30ساعت خاتمه:  17:00ساعت شروع: 20/06/1400تاریخ جلسه :

 محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد 

 دستور جلسه

 پیش از دستور:

 دولت و بخش خصوصیسخنان استاندار محترم استان و رئیس شورای گفتگوی  .1

 و رئیس اتاق بازرگانی استان سخنان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی .2

 ارائه گزارش در خصوص سرمایه گذاری نهایی پارک اوره لردگان و بروجن .3

 دستور جلسه:

و مواد  مانیعرضه فوالد، سدر بازار به دلیل  و کمبود کاال  متیق راتییتغ یبررس .1

 در بورس کاال یمیپتروش

 کسب و کار در استان طیمح یمل شیگزارش پا یبررس .2

 

   

 

                                

 
                

 

 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر ار محترم )رئیس شورای استانی(استاند 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  جناب آقای تهمتن عبداللهی 3
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  جناب آقای سجاد رستمی 4

 استان

 حاضر
 

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  ی سید حفیظ اهلل فاضلیجناب آقا 5
 حاضر

 

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای عطا اله ابراهیمی 6

 استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای احمد رضا صباغی 7
 حاضر

 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

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

 بن و سامان

 حاضر
 

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

 فارسان، کیار و کوهرنگ

 غایب
 

  غایب نماینده محترم مردم شهرستان بروجن جعفری جناب آقای امیر قلی 3

  غایب 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

 حاضر استان گستریداد کل رئیس یسامان
 

2 
 عبدالرضاجناب آقای 

 غایب استان دادستان مرکز یمحمدیعل
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  حاضر  شهردار شهرکرد جناب آقای بهادر عبدالغنی 1

  حاضر استان اسالمی شورای یسرئ جناب آقای رضایی 2

 تعاونی و خصوصی -هـ 

 )رؤسای اتاق ها(
 

 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 قادری جناب آقای مهدی  2

  حاضر شهرکرد اصناف اتاق رئیس جناب آقای نجف کریمی 3

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

  حاضر مدیر عامل شرکت فوالد تاراز جناب آقای رشیدی 2

  حاضر مدیر عامل شرکت نساجی نگین جناب آقای اخوان 3

  حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان جناب آقای مالکی 4

  حاضر رئیس انجمن بادام استان سلیمیجناب آقای  5
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 حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل جناب آقای نیکی 6
 

  حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان جناب آقای محمودی 7

  حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی جناب آقای بهنام علیخانی 8

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت انوادگینام و نام خ ردیف

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

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی جناب آقای بهرام اهلل بخشی 2

 دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید جلیل رضوی 3

 مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی 4

 مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی جناب آقای حمید رضا فالح 5

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سرکار خانم فرانک کبیری 6

 مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای فاضلی 7

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان جناب آقای شهرام احمدی 8

 مدیر عامل آب منطقه ای استان میجناب آقای فردوس کری 9

 مدیر کل اداره کل امور مالیاتی استان جناب آقای کورش بیگدلی 10

 مدیر عامل شرکت گاز استان جناب آقای جهانبخش سلیمیان 11

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی جناب آقای دبیر رضایی 12

 اتاق بازرگانی رئیس کمیسیون مالیات جناب آقای اردوان طهماسبی 13

 رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی جناب آقای یوسف ابوطالبیان 14

 معاون بانک ملی استان جناب آقای حبیب اله مردانی 15
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 مدیر کل گمرک استان جناب آقای اسماعیل اله دادی 16

 رئیس خانه معدن استان جناب آقای عبدالکریم کریمی 17

 رئیس شورای حل اختالف شعبه اتاق بازرگانی استان جناب آقای مسعود سوردی 18

 رئیس کانون کارآفرینی جناب آقای امین مالکی 19

 رئیس شورای اسالمی شهرکرد جناب آقای محمد رضا بیاتی 20

 معاون شرکت توزیع نیروی برق استان جناب آقای مجید شریفی 21

 دبیر اتاق تعاون استان جناب آقای فرامرز کریمی 22

 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان سرکار خانم فرج زاده 23

 معاونت فرمانداری شهرستان بروجن جناب آقای محمد رضا خلیلیان 24

 معاون اداره کل امور اقتصادی ودارایی جناب آقای واحد حیدری 25

 معاون اداره کل آب و فاضالب استان جناب آقای نبی اله پور عبداهلل 24

 شرکت پناه صنعت لردگان ای سجاد بیژنیجناب آق 25

 پارک اوره لردگان جناب آقای مجید کریمیان 26

 مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم 27

 مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای نیما ظفری 28

29 
 تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرددبیر کمیسیون های  جناب آقای سید مرتضی فیاضی 

 

 مشروح  مذاکرات

سال ی در اریاستان چهار محال و بخت یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا جلسه پنجمین نشست و هفتاد و پنجمین

 استاندار محترم استان و رئیس شورای گفتگو، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو،با حضور   شهریور ماه 20روز شنبه   1400



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اتوماسیون اداری

30/06/1400 

  

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگویگفتشورای پنجمین هفتاد و  صورتجلسه و مصوبات

 چهارمحال و بختیاری

 

 

 

 1399-06-31ریخ بازنگری: تا                                   03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  6

 

 

  

 
 

 چ/1510/1400

 ندارد

، عیصنا ،یدر محل اتاق بازرگان 17:00 ساعت راسی ، و دولت یاز بخش خصوص یندگانیو نمااعضای محترم شورای گفتگو 

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم  استان  یرزمعادن و کشاو

 برگزار شد.

 : 1پیش از دستور

 و رئیس اتاق بازرگانی استان رای گفتگوی دولت و بخش خصوصیسخنان دبیر شو

 

از  یبانیست پشتگفت: واضح ا در این نشست یاریاستان چهارمحال و بخت یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 یخصه هاشا و طیشرا یشود که البته خود دارا یمحقق نم یفعاالن اقتصاد یمساعد برا طیبدون فراهم نمودن شرا دیتول

 گنجد.  یمجال نم نیاست که در ا یمختلف

ت و حرک دارید پابه اقتصا لین یاست و برا یمل تیحما ازمندین یاریاز چهارمحال و بخت تیداشت: رفع محروم انیب یاحمد

 تعدد بام یشورهاکو برطرف شدن مشکالت صادرات از  یرنفتیصادرات غ شتریهرچه ب نهیزم دیبا یاقتصاد مقاومت یدر راستا

 میحرت طیراشرا در  یاز کاهش ارزش پول مل یریو جلوگ ینگینقد یکشور و کنترل حجم باال یارز یازهایهدف کمک به ن

 .مییظالمانه فراهم نما یها

 والن قرارار مسئکنند در دستور ک یباآنها دست و پنجه نرم م دکنندگانیکه تول یا دهیافزود: الزم است مشکالت عد یو

 برداشته شود. دیتول یدر رشد و اعتال یموثر تر یرتفع شدن آنها بتوان گام هابا م ردتایگ

پروژه  یبهره بردار روند بسیار کند دردانست و افزود:  یقانون ریمساله موجود را بحث بحران آب و انتقال غ نیمهمتر یاحمد

ی اریاستان چهارمحال و بخت تیاز جمع یمیآب شرب ن نیدولت در خصوص تام 4مصوبه  رغمیانتقال آب بن بروجن عل
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 ندارد

کالن نسبت به رفع  طحالزم در س یها یریگیو پ یزنیکه خواهشمند است با را دغدغه اصلی مردم و بخش خصوصی است

 یاتیآب شرب عمل یرا برا یاریاستان چهارمحال و بخت بیاز مردم نج یمین یو خواسته اصل دیطرح همت گمار نیمعضالت ا

 دکنندگانیتول یگردند که برا یم یمشکل مواجهند و با تانکر آبرسان نیاستان به شدت با ا ینعتص ی.اکنون شهرک هادیساز

 است. ردشوا اریبس یامر

 یشورا یرشناسکا تهیبار در کم نیروگذر که چند جادیشهرکرد و بروجن و الزام به ا یشهرک صنعت یورود عدم اجرای یو

شهرک  شرکت و یبا حضور اداره کل راه و شهرساز یو کشاورز ع،معادنی،صنا یاتاق بازرگان یدولت و بخش خصوص یگفتگو

 ژهیار واعتب و اخذ را از دیگر مشکالت و نیاز های بخش خصوصی دانستند است یگریاستان مطرح و در حال پ یصنعت یها

 را از طریق پیگیری های استاندار محترم خواستار شدند. مورد  نیتحقق ا یبرا

 یمیحکام داا 54ده از جمله آب توسط ادارات خدمات رسان که متاسفانه بر خالف ما ییربنایخدمات ز هیافزود: عدم ارا یو

 ینم یاتیبوده اما عمل خدمات بر عهده ادارت خدمات رسان نیا هیدولت، ارا یالحاق مقررات مال 81برنامه ششم توسعه و ماده 

  موده است.تان نرا متوجه اس یادیز انیاز استان شده و ز هیو عدم جذب سرما ذارگ هیموضوع باعث فرار سرما نیشود و ا

هرکرد ، ش ینعتدر شهرک ص دیجد یصنعت یواحدها جادیبرشمرد وگفت : با ا التیمشک گریبرق را از د یرویکمبود ن شانیا

 باشد. یمحسوس م اریشهرک بس نیوات برق در ا لویک 63پست  سیتاس ازمندیدشت که ن دیبروجن و سف

 یبانک التیز تسهافاده است یو دشوار هیمواد اول شیافزا لیدر گردش بدل هیبه سرما یاقتصاد یواحدها ازیدامه داد :نا یاحمد

 از دغدغه های اصلی تولید کنندگان است.  بانک ها اراتیبودن اخت نییپا لیبدل

که بعنوان  یدیکارخانجات تول هیاول مواد یبها دیشد شیاشاره کرد : افزا یاریاستان چهارمحال و بخت یاتاق بازرگان سیرئ

موضوع جز دالل  نید و انکن ی، کل محصول خود را در بورس عرضه م مانیو س یمیاست شرکت فوالد و پتروش یمثال مدت
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است و چون محصول  لیمدت زمان تحو ،یطوالن شیو افزا متیق شیافزا نبه همراه نداشته است و ثمره آ یگرید زیچ یباز

اخالل در امر صادرات  زیو ن متیو باال رفتن ق دیکند جز اخالل در تول یم نیاز کارخانجات را تام یاریبس هیولمذکور ، مواد ا

از محصوالت را  یادیتعداد ز هیکه مواد اول یاقالم ریاست در صورت امکان ، ورق و سا ستهیلذا شااست. در بر نداشته  یزیچ

هزار تومان  5ورق برابر  لویهر ک متیق 98برگردند. به عنوان مثال سال  هیاولدهند از بورس کاال خارج و به حالت  یم لیتشک

 است .  افتهی شیهزار تومان و باالتر افزا 25 در حدود رفته است که اکنون یهزار تومان بفروش م 9تا8به مبلغ  99و سال 

 یدیتول و ینعتص یطرح ها یاقتصاد هیرا باعث خلل در توج ختهینرخ ارز و نوسانات آن و تورم افسار گس تیعدم تثب یو

 گذار دانست. هیسرما یبرا

و  دانست یاداقتص یبنگاه ها تیخلل در فعال جادیاز کسب و کارها و ا یاریکرونا را باعث رکود در بس روسیو وعیش شانیا

 در نظر گرفته شود. یاقتصاد یبنگاه ها یخاص برا یتیحما یداد بسته ها شنهادیپ

 یز کشورهاارز ا مشکالت صادرکنندگان عنوان کرد و افزود : بازگشت  نیکل بازگشت ارز را از مهمترمش  یاله احمد تیآ

کشورها  گونه نیابانک در  ایمجاز  یندارند، مانند عدم وجود صراف جهت ورود ارز به داخل کشور یمشخص ستمیکه س یخارج

 است.کشوره ریمساله تعامل با سا نیت از اتنها راه برون رف هک دیبنما رانیکه اقدام به صدور حواله به ا

ادعا  یب که دیلکردن سربازان خط مقدم تو نهیخواست کرد واکسرد یاستان از دانشگاه علوم پزشک یاتاق بازرگان سیرئ 

قشر  نیا ورفته گصورت  یادیخصوص تعلل ز نیقرار دهد و افزود: انصافا در ا تیهستند را در اولو یمشغول به خدمت رسان

انجات تکش کارختا کارگران زحم شود دهیشیخصوص اند نیدر ا یداتیتمهاست  ستهیگرفته شده اند لذا شا دهیتکش نادزحم

در  یحت و ندیآ یدر معرض خطر به شمار م شانیاز ا یقابل توجه تیچرا که جمع رندیواکسن قرارگ قیتزر تیدر اولو زین

 بودند . یشغول خدمت رسانزحمتکشان م نیشد اما ا لیکه کل کشور هم تعط یطیشرا
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 : 2پیش از دستور

 سخنان استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 یشهرک صنعت ژهیواستان به یصنعت یها با اشاره به مشکل آب شرب شهرک یاریاستاندار چهارمحال و بخت در ابتدا

 کینزد ندهیدر آ بروجن -بن یخود منتظر پروژه آبرسان عیصنا ازیآب موردن نیتام یبرا دینبا یشهرکرد، گفت: شهرک صنعت

 ی مستقربرای واحد هایی که در شهرکهای صنعتصادره  یزهااستان موظف است طبق مجو یصنعت یهاباشد، شرکت شهرک

 د.کن نیم... تا استفاده از تانکر و اجاره چاه و ار،یس یآبرسان قیخود را از طر عیصنا ازیآب مورد نهستند، 

 یبرداررهبه به در موعد مقرر ریعلت مشکالت به وجود آمده در محل آبگبروجن به -بن یکرد: پروژه آبرسان انیب یسعبا

اتمام  به زین یاصل ریمس یگذارکرد، لوله دایپروژه اختصاص پ نیتومان اعتبار به ا اردیلیم 400سال گذشته حدود  د،ینرس

 ریآبگ یضلک ارااگر بحث تم شود،یم یابیمطلوب ارز زیپمپاژ ن یهاستگاهیو ا هاخانههیتصف یکیزیف شرفتیاست و پ دهیرس

 خواهد کرد. نیاستان را تام تیاز جمع یمیپروژه آب شرب ن نیمرتفع شود، ا

 نیاز ا یرای: بسشد ادآوریاست،  یاریبس یهاتیظرف یاستان دارا نیا نکهیبر ا دیبا تاک یاریچهارمحال و بخت استاندار

 یه از سورائه شداآمار  نیطبق آخر . استان محروم است نیا مییمرتب بگو دینباو  ها وجود ندارداستان ریدر سا هاتیظرف

 ریه سابنسبت  یدر رتبه خوب یکشور نیانگیکرده و نسبت به م دایپ شاستان کاه تیشاخص محروم رانیمرکز آمار ا

 .میقرار دار افتهیکمتر توسعه  یهااستان

آمارها  نیاز ا یزیربرنامه یاز کارشناسان مجرب حوزه آمار استفاده کرد تا بتوان برا دیبا یریدر بحث آمارگادامه داد:  یو
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 استان قرار داد کیکسب و کار در  یرا مالک ارائه گزارش و ارائه آمار از فضا یتلفن یهاینظرسنج توانیاستفاده کرد، نم

 :3پیش از دستور 

 گذاری نهایی پارک اوره لردگان و بروجنارائه گزارش در خصوص سرمایه 

متعدد  یهایریگیز پپس ا نکهیبا اشاره به ا یاریچهارمحال و بخت یاستاندار یامور اقتصاد یدر ادامه جلسه معاون هماهنگ

اندار، تا حضور اسبردگان پارک اوره ل یامنا اتیاظهار کرد: ه د،یبه سرانجام رس یاریاحداث دو پارک اوره در چهارمحال و بخت

 یاهنگون همو معا یاسالم یشهرستان لردگان در مجلس شورا ندهیلردگان، نما یمیشرکت پتروش ترول،پ یمیشرکت پتروش

 شد. لیاستاندار تشک یامور اقتصاد

با  زیلردگان ن یمیدرصد سهام و شرکت پتروش 80شرکت پناه صنعت با  تیسه مرحله فراخوان در نها یبرگزار یافزود: ط یو

رخواست د آنپس از  که شرکت هستند لیدر حال فراهم کردن مقدمات تشکو  شدند دهیمزا نید سهام برنده ادرص 20

 .شودیارائه م یاراض یواگذار

 نیخواهد شد، در ا ییماه اجرا 36تومان در مدت زمان  اردیلیم 2009 یگذارهیکرد: پارک اوره لردگان با سرما انیب یرینص

 .شودیم دیو ... تول نیمصرف، لوازم خودرو، مالم کباریظروف  ،یکیستمواد پال منطقهپارک در شش 

: دو مرحله گفت بروجن ییمایدر خصوص طرح پارک پتروش یاریاستاندار چهارمحال و بخت یامور اقتصاد یهماهنگ معاون

با اعتبار  زیپروژه ن نیا اند،کرده یمشارکت اعالم آمادگ یاعالم شده است که دو شرکت برا گذارهیجذب سرما یفراخوان برا
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 .شودیم ییماه اجرا 24تومان در  اردیلیم 3140

 یکیزیف شرفتی: پشد آورادی ن،یمالم دیتول یپتروارمند در شهرستان لردگان برا ییایمیش عیدر ادامه با اشاره به طرح صنا یو

ربوط به م زیدرصد ن 20ترول و شرکت مربوط به شرکت پ نیدرصد سهام ا 80درصد بوده  و  35طرح در حال حاضر  نیا

 لردگان است. یمیشرکت پتروش

و وارد کشور شده  یردایدالر خر ونیلیم 50پتروارمند با اعتبار  ییایمیش عیطرح صنا ازیمورد ن زاتیکرد: تجه انیب یرینص

 200زار و ه کی یگذارهیطرح با سرما نیکند، ا یریگیرا پ زاتیتجه نیا صیمقدمات ترخ دیاست که سازمان صمت با

و  یه آن در خراسان شمالنمونه مشاب 2دالر ارز در مرحله اجرا قرار گرفته است که در کشور  ونیلیم 50 نیز تومان و اردیلیم

 وجود دارد. هیاروم

طرح  نیدر ا یگذارهیبروجن، گفت: سرما ییمایپارک پتروش یگذارهیدر ادامه در خصوص طرح سرماهمچنین  استاندار استان

 یمیتروشپکارخانه  یدستنییپا صنعت 63 تعدادمقرر شده است  هایزیرطبق برنامه شود،یمحسوب م ییت استثنافرص کی

 است. ازیتومان اعتبار مورد ن اردیلیم 3000واحدها  نیاستقرار ا یپارک مستقر شوند که برا نیلردگان در ا

 یمیاحد پتروشو قیبروجن از طر ییمایدر پارک پتروشمستقر  یدستنییپا عیصنا هیدرصد مواد اول 50داد:  حیتوض عباسی

کار احداث از بهآغ یابر یبه استعالمات چندان ازیقرار دارد و ن یتیجاده ترانز یکیپارک در نزد نیا شود،یم نیلردگان تام

 .ندارد

 



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اتوماسیون اداری

30/06/1400 

  

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگویگفتشورای پنجمین هفتاد و  صورتجلسه و مصوبات

 چهارمحال و بختیاری

 

 

 

 1399-06-31ریخ بازنگری: تا                                   03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  12

 

 

  

 
 

 چ/1510/1400

 ندارد

 :1دستور جلسه

 ر بورس کاالبررسی تغییرات قیمت و کمبود کاال بر اثر عرضه فوالد، سیمان و مواد پتروشیمی د

علت  شور بهکاقتصاد  طیشراریاست سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: 

ا مشکل ب داتیموضوع باعث شده تا در عرضه تول نیکه هماست شده  یادیکرونا، دستخوش مشکالت ز وعیو ش هامیتحر

 شود. ادیز یمتیو  نوسانات ق میمواجه شو

 حیاست، تصر س شدهوارد بور یمیپتروش هیکشور از جمله فوالد و مواد اول یصنعت داتیتول یبرخ نکهیبا اشاره به ا یستمر

 ص یابد. ه اختصاتولید کنند گر واسطه از دیو فروش شفاف شود و سود تول دیتا بازار خر شودیکرد: عرضه در بورس سبب م

در کشور  مانیس دیتول ریبرق سبب کاهش چشمگ یافزود: قطع ریاخ یهار در ماهدر کشو مانیس دیبا اشاره به چالش تولوی 

 د.شن عرضه آ یواقع متیدر بازار به چند برابر ق مانیس متیاز رانت شکل گرفت و ق یاشبکهبه تبع آن استان که   و

و  دیررت، خمعدن و تجا وزارت صنعت، استیس نکهیا انیبا ب یاریسازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بخت سییر

اد ماز داتیلپس توسشود و  دهیسنج یداخل ازیتا در ابتدا ن شودیاقدام سبب م نیفروش کاال در بازار بورس است، افزود: ا

 .شودیم یریرانت در بازار جلوگ جادیاز ا ینظارت یمعامالت و نظارت نهادها تیبر آن با شفافصادر شود و عالوه

و  دیخر تیافار، شفشدن باز یکرد: رقابت حیهمراه است، تصر یبیو معا ایعرضه کاال در بورس با مزا نکهیا انیبا ب یرستم

و فروش  دین خرکاال با ضمانت و فراهم شدن امکا لیعادالنه سود، تحو عیاز آن، توز یفروش، حذف انحصار و فساد ناش

 در بورس است. کاالاز جمله محاسن عرضه  یصنعت یمحصوالت راهبرد



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اتوماسیون اداری

30/06/1400 

  

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگویگفتشورای پنجمین هفتاد و  صورتجلسه و مصوبات

 چهارمحال و بختیاری

 

 

 

 1399-06-31ریخ بازنگری: تا                                   03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  13

 

 

  

 
 

 چ/1510/1400

 ندارد

 یبرا عرضه کاال تیشده توسط کارگزار بورس، اولو یداریخر یکاال متیدرصد ق 10حال مسکوت ماندن  نیدر ع یو

 نوان کرد.ورس عبدر  داتیعرضه تول بیدر بورس را از معا یگذارمتیبر اساس ق هیتر شدن مواد اولکالن و گران دارانیخر

 و دارانیرخ یبرا را یمسئله مشکالت نیدر بازار بورس، گفت: ا هیمواداول نیتام یبرا دکنندگانیدر خصوص مشکالت تول یو

 الن مرتبطمسئو یانامه و درخواست بر کیموضوعات را در قالب  نیا توانیکرده است، م جادیکنندگان کاال در بورس اعرضه

 اقدام کنند. نرفع مشکل در سطح کال یارسال کرد تا برا

 یها متیق وبه نرخ ارز  ینگاه میاست که بورس ن نیا 1400تا  98سال  متیعلت تفاوت قمشاور ارشد اتاق نیز گفت: 

 وجود داشته باشد. یاقتصاد تیریمد دیکشور با یفعل طیدر شرا و واردات و صادرات دارد

ئله مس نیکرد: ا حی، تصرکاالها در بورس هستم یو فروش تمام دیمخالف خر نکهیبر ا دیبا تاکدر ادامه عباسی استاندار استان 

 یکاال دیجبار با، باالمعامله در بورس را ندارند طیکه شرا یافراد نیبنابرا کند،یخرد کاال را با مشکل مواجه م دارانیخر

 محدود کرد. ازار بورسا به بعرضه کاال را صرف دینبا نیه کنند، بنابرایته متیموردنظر خود را از بازار آزاد و با چند برابر ق

 دی، باکرده است جادیجات اکارخان یبرادر  هیاول مواد نیرا در تام یبورس مشکالت هیفروش کاال و مواداولو  دیافزود: خر عباسی

بورس  قیرطا از خود ر ازینتوانند مواد مورد ن عیمشخص شود اگر صاحبان صنا دیبرطرف شود، با هاتیموانع و محدود نیا

ول قامات مسئم یصورت شفاف براموضوعات به نیایا خیر؟ و  د دارداز بازار آزاد وجو هیامکان واردات و ته ایکنند آ هیته

 .ارسال شود
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 چ/1510/1400

 ندارد

 : 2دستور جلسه 

 بررسی گزارش پایش ملی محیط کسب و کار در استان

 4ت که طبق ماده سال اس 5حدود  : شهرکرد گفت یمعادن و کشاورز ،عیصنا ی،کل اتاق بازرگان ریدب در ابتدای این مبحث

 یمل شین طرح پاتعاو اتاق نیو همچن رانیبه همراه اتاق اصناف ا رانیا یکسب و کار اتاق بازرگان طیمح قانون بهبود مستمر

 دهند. یکسب و کار را در کل کشور انجام م طیمح

 ه است.کسب و کار صورت گرفت طیمح شیپا نشد ییاجرا 95سال  و از شد  بیقانون تصو نیا 90سال رضوی افزود: 

 یدفصورت تصا را به یدفعاالن اقتصا ، تعدادیهمه استان ها یبرا رانیصورت است که اتاق ا نیکار به انحوه وی ادامه داد: 

 نیمچنهتان ها و صناف اساستانها ، اتاق ا یبازرگان یهادر اتاق شیپا نی. مسئولدهدیخود قرار م سامانهکند و در  یانتخاب م

پرسیده ارد از آنها وجود د شیمورد سوال که در طرح پا 28و  رندیگ یمتماس  یفعاالن اقتصاد نیاتاق تعاون استان ها با ا

 می شود. 

حالت و عدد  نیبهتر 1ددع. دنانتخاب کن به عنوان پاسخ را یعدد 10تا  کیاز  دیبا یفعاالن اقتصاددبیر کل اتاق اضافه کرد: 

 یاریو بخت متاسفانه استان چهارمحالکه  شودیانجام م شیپا نیمرتبه ا 4حالت ممکن است .در هر سال  نیبدتر  10

 .منفی داشته باشد ریگذار تاث هیتواند در عدم جذب سرما یندارد که م یمل شیدر طرح پا یمناسب تیوضع

قرار  یرا مورد بررس شیطرح پا یشود که آمارها لیخصوص تشک نیدر ا یکارگروه : کرد انیب در ادامه استاندار استان 
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 چ/1510/1400

 ندارد

 شود. یریدر خصوص حل مشکالت ارائه شود و اگر آمار درست نبود دوباره آمار گ یدرست بود راهکارشده  ادیاگر آمار . دهند

 با ذکر صلوات به پایان رسید.  19:30پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت 

 

 مصــوبات اســـتانی

 مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

 : 1یش از دستورپ

سخنان استاندار 

محترم استان و 

رئیس شورای 

گفتگوی دولت و 

 بخش خصوصی

.مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی، نسبت به 1

تامین آب کلیه واحد هایی که مجوز کسب و کار به 

 آنها از طرف آن شرکت داده شده است، اقدام کند و

از هر طریق ممکن آب مورد نیاز را تامین و در 

 ر قرار دهد. اختیا

شرکت شهرکهای 

 صنعتی
 مستمر

 در کشور یمسئوالن اتاق بازرگان با توجه به اینکه .2

جمهور و  سیجلسات مختلف با حضور معاونان رئ

مسائل و مشکالت  ، مقرر شد وزرا حضور دارند

 یتخصص یهاونیسیدر کمدر استان و تجار  عیصنا

ت حل مشکال یمدنظر برا یراهکارها شوند ومطرح 

 به اتاق بازرگانی ایران ارسال شود. 

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

 کشاورزی
 ماه 2
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 چ/1510/1400

 ندارد

2 

 : 3پیش از دستور

ارائه گزارش در 

خصوص سرمایه 

گذاری نهایی پارک 

اوره لردگان و 

 بروجن

.مقرر شد شرکت های منتخب در مبحث سرمایه 1

ر دگذاری طرح پارک اوره) پناه صنعت و پترو ارمند( 

ع وقت در خصوص فرآیند اخذ زمین اقدامات اسر

 الزم را انجام دهند. 

شرکت های منتخب 

سرمایه گذاری طرح 

 اوره
 ماه 1

.مقرر شد امور اراضی نسبت به واگذاری زمین به 2

 شرکت های منتخب و متقاضی اقدامات الزم را انجام

 دهد. 

 ماه 2 امور اراضی

3 

 :1دستور جلسه 

بررسی تغییرات 

کمبود کاال  قیمت و

بر اثر عرضه فوالد، 

سیمان و مواد 

پتروشیمی در 

 بورس کاال

د با توجه به دشواری تامین کاال از بورس، مقرر ش 

کلیه مشکالت و معایب تامین کاال از بورس و نیز 

مشکالت تامین کنندگان و عرضه کنندگان احصا 

 شده و جهت بررسی بیشتر به اتاق ایران ارسال شود

یاز نامه ای از سوی استاندار محترم و در صورت ن

 استان به وزیر صمت ارسال گردد.

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

 کشاورزی استان

 

فعاالن اقتصادی، 

تامین کنندگان و 

عرضه کنندگان کاال 

 در بورس کاال

 ماه 1



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اتوماسیون اداری

30/06/1400 

  

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگویگفتشورای پنجمین هفتاد و  صورتجلسه و مصوبات

 چهارمحال و بختیاری

 

 

 

 1399-06-31ریخ بازنگری: تا                                   03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  17

 

 

  

 
 

 چ/1510/1400

 ندارد

4 

 : 2دستور جلسه 

ــزارش  ــی گ بررس

پایش ملی محـیط 

ــار در  ــب و ک کس

 استان

تگاههای مرتبط با پایش محیط مقرر شد کلیه دس

ا کسب و کار در استان، پیشنهادات و اقدامات خود ر

جهت ارتقای رتبه استان در این پایش به اتاق 

بازرگانی ارسال کنند تا جهت بررسی های بیشتر و 

نیز جمع بندی در کمیته کارشناسی با حضور 

 مدیران کل و نیز صاحبنظران بررسی شود. 

کلیه دستگاههای 

بط با محیط مرت

 کسب و کار 

 

 

 اتاق بازرگانی استان

 ماه 1

 

 


