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١۴۰١/١۳۴١/چ
ندارد

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

محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد
ساعت خاتمه:۱۹:۰۰ ساعت شروع:۱۷:۰۰  تاریخ جلسه :۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره نشست 

(۰۴-۱۴۰۱)۸۷

دستور جلسه

پیش از دستور:
ارائه گزارش جناب آقای مهندس احمدی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی 

استان 

  

                               

               

دستور جلسه:

بررسی مشکالت واحد های صنعتی غیر معدنی استان چهارمحال و بختیاری
 با حضور جناب آقای برادران، معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت

الف: مشکالت تامین سرمایه
ب: مشکالت اجرایی

وضعیت حضور و غیاب جلسه
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الف- دولت
نام و نام خانوادگی 

نماینده
وضعیت حضور

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

حاضر استاندار محترم (رئیس شورای استانی) جناب آقای حیدری ١
حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای علی شهریارپور ٢

حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  جناب آقای تهمتن عبداللهی ٣

حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان

جناب آقای سجاد رستمی ٤

حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  جناب آقای محسن مولوی ۵

حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای عطا اله ابراهیمی ۶

حاضر
دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان  جناب آقای احمد رضا صباغی ٧

حاضر معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

جناب آقای برادران ۸

ب- مجلس شورای اسالمی
نام و نام خانوادگی 

نماینده

وضعیت حضور

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

نماینده نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد، 
بن و سامان

جناب آقای احمد راستینه ١

غایب نماینده محترم مردم شهرستان های اردل، 
فارسان، کیار و کوهرنگ

جناب آقای قدرت الله حمزه ٢

غایب نماینده محترم مردم شهرستان بروجن جناب آقای امیر قلی جعفری ٣

غایب نماینده محترم مردم شهرستان لردگان جناب آقای بامیری ٤

ج- قوه قضائیه
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نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

غایب رئیس کل دادگستری استان
جناب آقای احمد رضا بهرامی 

سامانی ١

نماینده دادستان مرکز استان
جناب آقای عبدالرضا 

علیمحمدی ٢

د- شهرداری و شوراها

نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

سرپرست شهرداری شهرکرد              حاضر   جناب آقای نجفی ١

حاضر رئیس شورای اسالمی استان جناب آقای سلیمانی ٢

هـ - تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)

نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

حاضر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی شهرکرد
جناب آقای آیت الله احمدی ١

حاضر رئیس اتاق تعاون استان ٢ جناب آقای مهدی قادری

حاضر رئیس اتاق اصناف شهرکرد جناب آقای نجف کریمی ٣
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(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی)

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

سمت نام و نام خانوادگی ردیف

حاضر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای زارع ١

حاضر مدیر عامل شرکت فوالد تاراز جناب آقای فروتن ٢

حاضر مدیر عامل شرکت نساجی نگین جناب آقای اخوان ٣

حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان جناب آقای مالکی ٤

حاضر رئیس انجمن بادام استان جناب آقای سلیمی ۵

حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل جناب آقای نیکی ۶

حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان جناب آقای محمودی ٧

حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی جناب آقای بهنام علیخانی ۸

و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
سمت نام و نام خانوادگی ردیف

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری جناب  آقای منزوی ١

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری جناب آقای حیدری ٢

دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید جلیل رضوی ٣

مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری جناب آقای ابراهیم رئیسی ٤

مشاور اتاق بازرگانی جناب آقای سوردی ۵

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان جناب آقای جیالن ۶

مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی ٧
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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای رضایی ۸

مدیر عامل شرکت پاک پی جناب آقای قاسمی ٩

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای فالح  ١٠

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان جناب آقای مختاری ١١

مدیر عامل شرکت مخابرات جناب آقای قهرمان ١٢

مدیر عامل شرکت شهد زاگرس جهانبین جناب آقای رستمی ١٣

رئیس خانه معدن استان جناب آقای کریمی ١٤

مدیر کل راه و شهرسازی استان جناب آقای مقصودی ١۵

نماینده شرکت متین ذوب جناب آقای زارع ١۶

شرکت فرا تجارت جناب آقای صادق زارع ١٧

ایرانپور، مدیر شرکت کاسپین پلیمر سپاهان جناب آقای ایرانپور ١۸

عضو هیئت نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون مالیات جناب آقای طهماسبی ١٩

معاون پارک علم و فناوری استان جناب آقای سلیمی ٢٠

سرپرست دفتر شهرکرد پتروشیمی لردگان جناب آقای جعفری ٢١

افضلیان، مدیر فنی نساجی نگین بروجن جناب آقای افضلیان ٢٢

بازرس شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای محسن اردشیری ٢٣

مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم ٢٤

دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید مرتضی فیاضی 
٢۵
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١۴۰١/١۳۴١/چ
ندارد

مشروح  مذاکرات

هشتاد و هفتمین نشست و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری در 

سال ١٤٠١ روز شنبه ١ مرداد ماه با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندار محترم استان، 

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو، اعضای محترم شورای گفتگو و 

نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی ، راس ساعت ١٧:٠٠ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان برگزار 

شد.

پیش از دستور ١: 

ارائه گزارش جناب آقای مهندس احمدی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق 
بازرگانی استان 

آیت الله احمدی ضمن بیان خیرمقدم خدمت جناب آقای دکتر برادران، معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و همه مدعوین بخش های دولتی و فعاالن بنگاه های اقتصادی حاضر در جلسه گفت: استان چهارمحال و بختیاری با 

دارا بودن ظرفیت های فراوان و مستعد در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت، متاسفانه در زمینه اشتغال و 

کارآفرینی در زمره استان های رده پایین در سطح کشور است که آسیب شناسی این مساله بطور مفصل در این جلسه نمی 

گنجد اما آنچه محرز است برخی قوانین دست و پاگیر اداری از سوی برخی سازمان ها و نیز عدم حمایت کافی در ارایه 

تسهیالت کم بهره و تسریع در پرداخت آنها از سوی بانک ها ازعوامل بازدارنده در کارآفرینی و به تبع آن ایجاد اشتغال در 

این استان بشمار می آید. همچنین با وجود اقدامات قابل توجه دولت در مهار معضل بیکاری، وجود چالشهای جدی نظیر 

نداشتن مهارت نیروی کار و نبود سازوکارهای موثر برای اتصال بین کارجویان و بازار تقاضا، رفع این معضل را همچنان دور 

از دسترس قرار داده است.

ریئس اتاق بازرگانی شهرکرد در ادامه افزود: دولت در فرایند رسیدگی به بودجه ساالنه ١٣٩۶ تا ١٤٠٠ در قالب تبصره ١۸ 

به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه خوبی داشته است، اما تالشهای صورت گرفته با وجود اینکه تا حدی موثر 
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١۴۰١/١۳۴١/چ
ندارد

بوده ، اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است چرا که برای تحقق اهداف دولت و نظام، همت جدیتر مدیران استانی را 

میطلبد تا از فرصت و تسهیالت قابل توجهی که دولت در اختیار این استان قرار داده به نحو مطلوبتری بهرهگیری شود.

احمدی اضافه کرد : از مهمترین موانع کسب و کار که مرتفع نمودن این مشکالت با همکاری و تعامل دوسویه دولت و بخش 

خصوصی ، باعث رونق تولید و حرکت بسوی جهش تولید می گردد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت -١

بیثباتی سیاستها، قوانین ، مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب وکار -٢

دشواری تأمین مالی از بانکها  -٣

موانع در فرآیند های اداری و اخذ مجوز های کسب و کار در دستگاه های اجرایی -٤

رویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات  -۵

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: رفع محرومیت از چهارمحال و بختیاری نیازمند حمایت ملی است و برای نیل به اقتصاد پایدار 

و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی باید زمینه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و برطرف شدن مشکالت صادرات از مسیر 

پانزده کشور همسایه با هدف کمک به نیازهای ارزی کشور و کنترل حجم باالی نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول 

ملی را در شرایط تحریم های ظالمانه فراهم نماییم. 

وی همچنین افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال فراگیر، اشتغال روستائیان و عشایر، توسعه مشاغل خانگی، 

تولید پوشاک در مناطق روستایی، توسعه باغات دیم، کشت گیاهان دارویی و گل محمدی، عملیات آبخیزداری و آبخوان 

داری، توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی و تهیه طرح جامع گردشگری استان را از مهمترین زیربخش های تخصصی طرح 

های ویژه اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری دانست. 
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دستور جلسه 

بررسی مشکالت واحد های صنعتی غیر معدنی استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای زارع؛ رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان 

مشکالت حوزه صنعت در استان چهارمحال و بختیاری به چند دسته تقسیم می شود. اولین مشکل تامین مواد اولیه صنایع 
فلزی و شیمیایی استان است. مشکل دوم نوسانات زیاد قیمت و همچنین نبود خوراک مواد اولیه است. نوسانات قیمت برای 
صنعتگران مشکالت فراوانی را به وجود آورده است. ١۵ طرح بزرگ در استان وجود دارد که پیشرفت فیزیکی باالی ۵٠ 
درصد داشته است اما به دلیل عدم استفاده از تسهیالت صندوق ملی توسعه این واحد ها شروع به کار نداشتند. الزم به ذکر 
است که با راه اندازی ١۵ طرح ذکر شده حداقل در هر واحد ۵٠٠ نفر مشغول به کار خواهند شد. مشکل دیگر حق تایید 
ثبت برای تسهیالت دریافتی است که مبالغ باالیی را از صنعتگران دریافت می کنند. طرح هایی وجود دارد که تکمیل شده 
اند ولی به همین دلیل واحدصنعتی شروع به کار نکرده است. سامانه های تحت نظر وزارت خانه مشکالتی را دارند نیاز به 
پشتیبانی از این سامانه ها وجود دارد. ٢ هزار میلیارد تومان تسهیالت تبصره ماده ١۸ وارد استان چهارمحال و بختیاری شده 
است که فقط ٤٠ میلیارد تومان آن دریافت شده است. این تسهیالت به بانک هایی اعطا شده است که ظرفیت واگذاری 

تسهیالت یادشده را ندارند.

مشکل اصلی در صنعت استان آب است. شهرک صنعتی شهرکرد نه آب شرب دارد و نه آب برای استفاده صنعتی. چندین 
جلسه در این خصوص تشکیل شده است ولی قوانین برای رفع این مشکل دست و پا گیر می باشد.

جناب آقای رضایی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

بسیاری از قوانین و دستورالعملهای خلق الساعه موانع جدی را در مسیر تولید ایجاد کرده است و پیشنهاد میشود بسیاری از 
آنها اصالح و یا حذف شوند. به عنوان مثال میتوان گفت که طبق قانون شرکت تازه تاسیس حدود ٣٠ میلیون تومان هزینه 
حسابرسی دارد در حالی که این شرکت تازه تاسیس شده است و این هزینه بسیار زیاد می باشد. دومین موردی که میتوان 
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به آن اشاره کرد ایجاد اشتغال و ایجاد سرمایه جدید است. بسیاری از صنایع استان چهارمحال و بختیاری نیمه فعال است 
برای فعال سازی این صنایع نیاز به مساعدت وجود دارد. قوانینی نیاز است که واحدهای غیر فعال و نیمه فعال را به 

واحدهای فعالیت تبدیل کند.

جناب آقای مالکی؛ رئیس کانون کارآفرینان استان

در ١٠ سال گذشته متاسفانه مسئولین نتوانسته اند قیمت مواد اولیه را کنترل کنند. باید بر روی قیمت ها نظارت صحیح و 
دقیق انجام بگیرد. بازار زمانی ثبات پیدا خواهد کرد که دولت اقتصاد را به مردم واگذار کند. سازمان صنایع کوچک باید در 

این شرایط اقتصادی با صنعتگران همکاری داشته باشد نه اینکه تولید کننده را تحت فشار قرار دهد.

ایرانپور، مدیر شرکت کاسپین پلیمر سپاهان 

بر اساس بند ب ماده ١٩ قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات دستگاه هایی که تولید داخلی 
نداشته باشند معاف از پرداخت این حقوق است. اما در قانون بودجه ١٤٠١ در بند ص تبصره ۶ نرخ تعرفه را کاهشی اعالم 
کردند. در حال حاضر برخی دستگاه هایی که برای امر تولید وارد شده اند در گمرک وجود دارد که اگر حقوق گمرکی آنها 

پرداخت نگردد آن را به مزایده خواهند گذاشت.

افضلیان، مدیر فنی نساجی نگین بروجن:

مشکل اصلی بسیاری از صنایع در حال حاضر کمبود برق و نیروی کار در فصل تابستان است که باعث خراب شدن مواد اولیه 
،آسیب به دستگاههای الکترونیکی و سایر مشکالت برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی می شود. راهکارهایی نیز در این 
خصوص ارائه شده است ولی متاسفانه پیگیری نشده اند. باید قطعی برق را مدیریت کرد، عالوه بر روزهایی که قطعی برق در 

شهرک های صنعتی وجود دارد در سایر روزها نیز با قطعی برق مواجه هستیم.

الله بخشی، عضو هیئت رئیسه:

تولید کننده ای با مشکالت بسیاری یک واحد تولیدی را راه اندازی می کند اما به دالیل متعددی مجبور به تعطیل کردن 
واحد خود می شود، نباید ضریب مالیاتی تولید کننده که در استان چهارمحال و بختیاری تولید انجام میدهند با تولیدکننده 

ای که در شهر های توسعه یافته است یکی باشد.
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رستمی، مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

سال گذشته ٢۵۶درصد اهداف صادراتی که وزارتخانه برای استان پیشبینی کرده بود، محقق شد و این  استان در تحقق 
صادراتی رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داد.

رستمی از صدور مجوز احداث طرحهای جدید پاک اوره لردگان و پارک پتروشیمیایی بروجن با ۶٠ هزار میلیارد ریال 
سرمایهگذاری و اشتغالزایی مستقیم برای ۶ هزار نفر خبر داد و گفت: اجرای این ٢ طرح در مرحله انتخاب پیمانکار و 
تحویل زمین است و با راهاندازی این ٢ طرح ، بخشی از مشکل اشتغال به عنوان یکی از معضالت و مشکالت اصلی استان 

برطرف خواهد شد.

وی تعداد معادن چهارمحال و بختیاری را تا نیمه دوم سال ١٣٩۸ بیش از ٢٠٠ معدن برشمرد و گفت: از این تعداد ٩٠ 
معدن فعال و ١١٠ معدن بهصورت غیرفعال در اختیار برخی افراد قرار داشت و با پیگیریهای انجام شده  معدنهای 

بالتکلیف پس از سلب صالحیت، از طریق برگزاری مزایده به افراد دارای صالحیت واگذار میشود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: در حوزه سرمایهگذاری نیز جوازهای تاسیس چندین 
طرح با سرمایهگذاری بیش از یکهزار و  ۵٢۵ میلیارد تومان در استان صادر شده که ٢ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال 

در میزان سرمایهگذاری افزایش داشته است.

وی با اشاره به مجموع ٢ هزار طرح صنعتی در حال اجرای استان تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای صنعتی 
جدید در چهارمحال و بختیاری، سهم این استان در طرحهای صنعتی فعال کشور به ٢.۵ درصد افزایش مییابد.

رستمی گفت: برای اجرای این طرحها ۵٠هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است که با  بهرهبرداری از آنها زمینه اشتغال 
٣٠ هزار نفر به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

 برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت

در خصوص ثبات قیمتها در مواد اولیه دولت نمی تواند به صورت دستوری کل بازار را قیمت گذاری کند چرا که باعث از 
بین رفتن بازار رقابتی می شود. برخی افزایش قیمتها مربوط به داخل کشور است در پنج سال اخیر هر ساله بیش از ٣۵ 
درصد تورم وجود داشته است. از سال ٩٧ تا االن با ۶٠٠ درصد تورم مضاعف روبرو بودهایم. برخی افزایش قیمت ها نیز 
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مربوط به خارج از کشور است و مربوط به تورم جهانی می باشد. افزایش قیمت ها گاهی نه ارتباطی به مصرف کننده و نه 
ارتباط به تولید کننده دارد آنچه باعث افزایش قیمت ها می شوند وجود واسطه ها می باشد.

یکی از وظیفه های اتاق ها مشاوره در حوزه کسب و کار به سه قوه میباشد.  در خصوص سامانه ها نیز ضعف ها در حال رفع 
شدن می باشد.

شهرک صنعتی که در آن آب وجود نداشته باشد قابل قبول نیست ، ابتدا زیر ساختا باید فراهم شود.

 برای رونق صنعت قطعا نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری وجودارد. در خصوص بانکها، باید بانکهایی که این پرداخت 
تسهیالت را با مشکل مواجه کرده اند بازخواست شوند.

در خصوص حقوق ورودی واردات ماشین آالت، این طرح به یکباره مصوب شد که بسیار مبهم است و باید اصالح گردد.

در مبحث هزینه تاییدیه ثبت نیز باید اصالحاتی انجام شود. تسهیالت تبصره ١۸ نیز امسال وجود دارد باید پیگیری ها برای 
جذب این تسهیالت در استان انجام  بگیرد.

 در خصوص ایرادهای وارد شده به گمرک، برخی مربوط به نرخ بانکی است که تبدیل به نرخ شناور شده و مصوبه مجلس 
است و این ها نیز اجرا شده است. نرخ ٤٢٠٠ تومانی حذف وبه ٢۶ هزار تومان افزایش یافته است. تالشهایی صورت گرفته 
است که نرخ تعرفه ها کاهش پیدا کند.در مورد مشکالت سامانه گمرک اصالحات در حال انجام است سعی میکنیم که این 

اصالحات زودتر انجام پذیرد.

مشکل قطعی برق به دلیل نبود زیرساخت است تدابیری در این خصوص در نظر گرفته شده است.

مالیات واحدهای صنفی باید مورد اصالح وبازبینی قرار بگیرد، همچنین هزینه حسابرسی برای شرکتهای تازه تاسیس نیز باید 
مورد بازبینی قرار بگیرد. در خصوص هزینه های حمل و نقل گفته شد که حداکثر ٣۵ درصد باید افزایش پیدا کند البته 
برخی هزینه ها قابل کاهش است مثل ۸ درصد هزینه صدور بارنامه. با کاهش برخی از هزینه های تولید میتوان کمک قابل 

توجهی به کاهش قیمت نهایی محصوالت برای مصرف کننده کرد.

تکمیل زنجیره فوالد با ارزش افزوده باال و اشتغالزایی قابلتوجه از مهمترین برنامههای مربوط به وزارت صنعت، معدن و 
است.
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برادران تصریح کرد: فعال کردن واحدهای تولیدی صنعتی نیمهفعال و تعطیل با کمک استانداران و تالش مجموعه مدیران 
مرتبط در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان اظهار داشت: تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام چهارمحال و بختیاری باعث جهش و تحول در 
بخشهای مختلف این استان میشود که باید در اولویت قرار گیرد.

پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت ١٩:٠٠ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصــوبات اســـتانی
مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

۱ ماه اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت استان 

١. مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

پیگیری های الزم جهت تامین سرمایه در گردش 

واحد های صنعتی که مشکل سرمایه در گردش 

جهت تامین مواد اولیه را دارند انجام دهد و نتیجه 

اقدامات را به دبیر خانه شورای گفتگوی استان 

ارسال نماید. 

۱ ماه کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان

٢.مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانکهای استان 

موانع اعطای تسهیالت به طرحهای صنعتی توسط 

بانکها را شناسایی نماید و گزارش اقدامات را به دبیر 

خانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید.

بررسی مشکالت 
واحد های صنعتی 
غیر معدنی استان 
چهارمحال و 

بختیاری
 

الف: مشکالت 
تامین سرمایه

۱
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۱ ماه اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت استان

٣. مقرر شد گزارش دریافت تسهیالت سفر ریاست 

جمهوری در جهت گسترش فعالیت کارخانه حجاب 

شهرکرد به دبیر خانه شورای گفتگو ارسال شود.

۱ ماه اداره کل امور مالیاتی 
استان 

٤. مقرر شد ضریب مالیاتی فعاالن اقتصادی استان 

چهارمحال و بختیاری توسط سازمان امور مالیاتی 

بررسی و نسبت به سایر استانهای برخوردار تعدیل و 

یا اصالح شود و گزارش آن به دبیر خانه شورای 

گفتگو ارسال شود. 

۱ ماه اداره کل حمل و نقل 
جاده ای استان

۵. مقرر شد اداره کل حمل و نقل جاده ای و پایانه 

ها میزان افزایش کرایه حمل را بررسی نماید و 

موضوع حذف هزینه صدور بارنامه را جهت کاهش 

هزینه های باربری کارشناسی و به دبیر خانه شورای 

گفتگو اعالم نماید



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١۴۰١/۰۵/۲۳
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 
صورتجلسه و مصوبات هشتاد و هفتمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان 

چهارمحال و بختیاری

کد مدرک: QMS-RE-75-03                                       شماره بازنگری:٠٣                                   تاریخ بازنگری: ٣١-٠۶-١٣٩٩

14 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١۴۰١/١۳۴١/چ
ندارد

۱ ماه اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت استان

١.مقرر شد با پیگیری سازمان صنعت، معدن و 

تجارت، خانه صنعت، و شرکت شهرکها مشکالت 

مربوط به سامانه های خدمات رسان به صنعتگران 

نظیر بهین یاب، سامانه جامع تجارت و... شناسایی و 

به تهران انعکاس داده شود و نتیجه به دبیر خانه 

شورای گفتگو ارسال شود.

۱ ماه اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت استان

٢. مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

پیگیری های الزم جهت تسهیل صدور مجوز راه 

اندازی واحد های متقاضی را در دستور کار قرار 

بدهد.

مستمر شرکت شهرکهای 
صنعتی استان 

٣.مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به 

واگذاری زمین های جدید فقط در صورت تامین 

منابع آبی اقدام نماید.

ب:مشکالت 
اجرایی

۲



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١۴۰١/۰۵/۲۳
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 
صورتجلسه و مصوبات هشتاد و هفتمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان 

چهارمحال و بختیاری

کد مدرک: QMS-RE-75-03                                       شماره بازنگری:٠٣                                   تاریخ بازنگری: ٣١-٠۶-١٣٩٩

15 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١۴۰١/١۳۴١/چ
ندارد

مستمر شرکت شهرکهای 
صنعتی استان

٤. مقرر شد واحد های تولیدی تعطیل و نیمه 

تعطیل پس از معرفی و شناسایی توسط سازمان 

صمت، با همکاری دفتر امور اقتصادی استانداری، 

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و شرکت 

شهرکها و اتاق بازرگانی مجددا به چرخه تولید 

بازگردند و مشکالت پیش روی آنها تا حد امکان 

مرتفع شود. 


