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

شماره نشست 

58(98-9) 
 23ساعت خاتمه:  19:30ساعت شروع :  16/11/98تاریخ جلسه :

 محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد 

 دستور جلسه

 

 دستور جلسه:

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بررسی مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی بخش خصوصی با حضور

 

 مهمانان ویژه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رضا رحمانی 1

معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه  جناب آقای دکتر غریب پور 2

 و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(

معاون محترم طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن  ب آقای دکتر زرندیجنا 3

 و تجارت

 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت جناب آقای دکتر اسماعیلی 4

 

   

 

                                

 

                

 



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اداریاتوماسیون 

01/12/1398 

 

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 خصوصی استان چهارمحال و بختیاری بخش و دولت وگویگفتصورتجلسه و مصوبات شورای 

 

 

 

 1396-03-10ریخ بازنگری: تا                                   02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  2

 

 

  

 
 

 د/چ/255/98

 ندارد

 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام خانوادگینام و  ردیف
 وضعیت حضور

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

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

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

  حاضر اقتصادی و دارایی استان مدیر کل امور  جناب آقای تهمتن عبداللهی 3

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

 استان

 حاضر
 

5 
جناب آقای سید حفیظ اهلل 

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  فاضلی
 حاضر

 

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

 استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون ی احمد رضا صباغیجناب آقا 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 اردشیر نوریان 1

 بن و سامان

 حاضر
 

نماینده محترم مردم شهرستان های اردل،  ناب آقای علی کاظمیج 2

 فارسان، کیار و کوهرنگ

 حاضر
 

  حاضر نماینده محترم مردم شهرستان بروجن سرکار خانم خدیجه ربیعی 3

  حاضر نماینده محترم مردم شهرستان لردگان جناب آقای محمد خالدی 4
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
 یاحمد رضا بهرام یجناب آقا

 غایب استان دادگستری کل رئیس یسامان
 

2 
 عبدالرضاجناب آقای 

 غایب استان دادستان مرکز یمحمدیعل
 

 تعاونی و خصوصی -د

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

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

 شهرکرد کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس جناب آقای فرامرز کریمی  2

 غیانجناب آقای چرا نماینده شهرکرد اصناف اتاق رئیس جناب آقای نجف کریمی 3

 

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

  حاضر مدیر عامل شرکت کالر صریجناب آقای مسعود نا 2

  حاضر مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی اهلل بخشی جناب آقای بهرام اهلل بخشی 3
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  حاضر مدیر عامل شرکت برفاب جناب آقای حسین ایزدی بروجنی 4

  حاضر مدیر عامل شرکت پلی دشت جناب آقای اردوان طهماسبی 5

 حاضر عامل شرکت کیمیاگران تغذیهمدیر  جناب آقای دبیر رضایی سورشجانی 6
 

  حاضر مدیر عامل شرکت گچ فارسان جناب آقای عبدالکریم کریمی 7

  حاضر مدیرعامل شرکت بهاران شیمی بروجن جناب آقای یوسف ابوطالبیان 8

 شهرداری و شوراها -هـ

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 وادگی نمایندهنام و نام خان

  حاضر  سرپرست شهرداری شهرکرد جناب آقای محمد رضا امیدی 1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس جناب آقای حیدر علیپور 2

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 داریمعاون هماهنگی امور اقتصادی استان جناب  آقای اله کرم نصیری 1

 دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید جلیل رضوی 2

 یاستاندار یگذار هیاز سرما تیدفتر جذب و حما مدیر کل جناب آقای برهان حسین پور 3

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جناب آقای مهرداد جوادی 4

 فاظت محیط زیست استانمدیر کل سازمان ح جناب آقای شهرام احمدی 5

 مدیر عامل آبفای شهری جناب آقای قدرت اله بیگلری 6

 نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای شهرام زارع 7

 مشاور اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای امین مالکی 8
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 مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی 9

 مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان حجناب آقای حمید رضا فال 10

 فرماندار شهرستان سامان انیاکبر کمالجناب آقای  11

 فرماندار شهرستان بن جناب آقای کیانوش نادری بلداجی 12

 مشاور اتاق جناب آقای حمید رضا نیکی 13

 هیئت نمایندگان اتاق جناب آقای شهریار حیدری پور 14

 اتاق ندگانینما ئتیعضو ه ینجف یجناب آقا 15

 اتاق ندگانینما ئتیعضو ه یاله بخش بیحب یجناب آقا 16

 معاون محترم عمرانی استانداری استان جناب آقای نظری 17

 بازرس محترم  کل استان جناب آقای احمدی 18

 مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان جناب آقای محمدی مقدم 19

 یر کل محترم استاندارد استانمد جناب آقای نظری 20

 مدیرکل محترم گمرک استان جناب آقای اهلل دادی 21

 فرماندار محترم شهرکرد جناب آقای ارژنگ 22

 فرماندار محترم بروجن جناب آقای ملکی 23

 فرماندار محترم فارسان جناب آقای طاهری 24

 افرماندار محترم خانمیرز جناب آقای مرادی 25

 فرماندار محترم کیار ی نصیریجناب آقا 26

 فرماندار محترم اردل جناب آقای کیانی 27

 فرماندار محترم کوهرنگ جناب آقای مصطفوی 28
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 رئیس محترم پارک علم و فناوری استان جناب آقای پیر علی 29

 مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان جناب آقای سده ای 30

 شرکت سناد مدیر عامل جناب آقای خلیل شریفی 31

 مدیر عامل شرکت بابک متال جناب آقای مشکین قلم 32

 مدیر روابط عمومی استانداری جناب آقای احسان فروزنده 33

 مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای نیما ظفری 34

 مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم 35

 دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد سید مرتضی فیاضی  جناب آقای 36

 مدیرعامل محترم شرکت موادغذایی خمیرمایه جناب آقای دیدری 37

 مدیرعامل محترم شرکت سناد بازرگان سپهر زاگرس جناب آقای شریفی 38

 مدیرعامل محترم آبمعدنی نگین زردکوه کوهرنگ جناب آقای امین الرعایا 39

 مدیرعامل محترم کود شیمیایی لردگان جناب آقای محمودی 40

 مدیرعامل محترم شرکت سیمان شهرکرد جناب آقای  رضایی 41

 مدیرعامل محترم شرکت فوالد سفید دشت جناب آقای ارباب زاده 42

 مدیرعامل محترم بروجن خودرو جناب آقای برجیان 43

 فراورده های غذایی قند چهارمحال مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای قربانی 44

 مدیرعامل شرکت ورقهای پوششدار تاراز جناب آقای بزرگی 45

 مدیرعامل محترم شرکت شیرخشک نوزاد پگاه جناب آقای خدایی 46

 مدیرعامل معدن شهید نیک چیان جناب آقای مالیان 47
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 مشروح  مذاکرات

با حضور  یاریاستان چهار محال و بخت یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یراشو 98جلسه سال  نهمین نشست و هشتمینپنجاه و 

 یگانندیو  نما شهرکرد یاتاق بازرگان سی، رئ استانداروزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی و معاونین ایشان، 

 .تان برگزار شداس  یرزو معادن و کشاو عیصنا ،یدر محل اتاق بازرگان 19:30راس ساعت 1398بهمن  16 ،یو دولت یاز بخش خصوص

ین سالگرد ل و یکمیی با تبریک فرا رسیدن چهضمن خوش آمد گو یاتاق بازرگان سیقرآن، رئ آیاتی از  نشست پس از تالوت نیا در

جارت ن و تعدممفتخریم که جلسه شورای گفتگو را با حضور وزیر محترم صنعت، : پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی اظهار داشت

اهد ن جلسات خونای ایجناب آقای دکتر رحمانی و معاونین ایشان برگزار می کنیم چرا که حضور چهره های تاثیر گذار سیاسی باعث غ

 شد.

 احمدی در ادامه مشکالت احصا شده توسط این اتاق را بشرح زیر اعالم و خواستار مرتفع نمودن آنها شد. 

ا ی لردگان بتروشیمالی و ارزی( جهت پیگیری و دستور انجام مطالعات طرح صنایع پایین دستی پتامین منابع مالی)تسهیالت ری -1

  99درصدی طرح مزبور در تولید اوره و راه اندازی آن در نیمه دوم سال  95توجه به پیشرفت فیزیکی 

رح های طبرای  فاینانس و تضامین حضور سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو و سرمایه گذاری یا اعطای خطوط اعتباری -2

 (.  98قانون بودجه سال  7اشتغالزا )در اجرای بند)ه( تبصره 

از استان  ز نیمیبروجن جهت تامین آب شرب بیش ا _تخصیص اعتبار برای پرداخت دیون ، اجرا و تکمیل طرح آبرسانی محور بن -3

 چهارمحال و بختیاری

یب دار شی سطوح رد نیاز جهت احداث ) خرید و اجرا ( نیروگاه های کوچک خورشیدی رومشارکت در تامین تسهیالت بانکی مو -4 

برق  ل فروشواحد های صنعتی از طریق اعطای تسهیالت ،تضمین تسهیالت توسط صندوق ضمانت صنایع کوچک و بازپرداخت از مح

 اعتباری بخش صنعت. به ساتبا  تا استهالک اقساط و تخصیص  یارانه سود تسهیالت از محل کمکهای فنی

ز صدور جواز سال ا2 تامین اعتبار جهت حق النظاره واحد های بسته بندی آب معدنی و نیز تنفس پرداخت حق النظاره برای مدت -5 

 تاسیس

 مشارکت در تامین اعتبار الزم جهت اجرای پروژه انتقال پساِب آب و فاضالب به شهرک های صنعتی -6 

در شهرک های صنعتی از جمله شهرک های صنعتی  20به  63ارد ریالی جهت  احداث پست میلی 160تامین اعتبار  -7
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 بروجن،سفیددشت و شهرکردِ.

ن و ت فراواتامین اعتبار در خصوص تقاطع های غیر همسطح بمنظور سهولت دسترسی به شهرک صنعتی شهرکرد بدلیل مشکال -8 

 حوادث زیاد

فقدان  ان به دلیلاتی ایراری الزامات کیفی در کشور عراق و در نتیجه کاهش سهم بازار صادرایجاد محدودیت های تعرفه ای و برقر -9 

 دیپلماسی اقتصادی قوی در امر صادرات

ه برکت فوالد شز طریق تامین ورق بعنوان ماده اولیه کارگاه های کوچک و متوسط صنایع پایین دستی فوالد که ورق تولید شده ا-10 

 و صنایع پایین دستی قادر به خرید نقدیِ ورق از بورس نمی باشند. بورس واگذار می گردد

یل کاال کی از تاریخ تحوقانون امور گمرکی دال بر مدت مجاز نگهداری کاال در انبارهای گمر 24درخواست عدم اعمال مصوبه ماده  -11

 به این اماکن برای واحد های تولیدی

ت اخت تسهیالصوص پردت با عنایت به مصوبات ستاد تسهیل استان و موافقت آنها در خالزام بانک های عامل به پرداخت تسهیال -12 

 بانکی به طرح های واجد شرایط بخش کشاورزی از محل ثبت نام سامانه بهین یاب

ع موضو لی( ،و تکمی عدم اجرای قانون انتزاع )قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ) صنایع تبدیلی -13 

 هیات محترم وزیران( 6/12/1392مورخ  49292ت /181557مصوبه شماره 

در سنوات  ی و ...تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به متقاضیان و مالکین واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، صنایع ، گردشگر -14 

ذکور مکیت اراضی ند مالسیز رسیده اند که انتقال گذشته که در حال حاضر در حریم شهرها واقع شده و عمدتا به مرحله بهره برداری ن

 به نام متقاضیان با مشکل مواجه گردیده و باعث نارضایتی واحدهای تولیدی گردیده است.

رکز توسعه مکاری مهارایه تسهیالت یا تخفیفات برای حضور تولید کنندگان صنایع دستی در نمایشگاه های خارج از کشور با  -15 

 به شرایط تحریمیصادرات با توجه 

 احیای مجدد بیمه هنرمندان، تولیدکنندگان و قالی بافان -16

 تیاختصاص یارانه برای تولیدکنندگان صنایع دستی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تولیدات صنایع دس-17 

 محترم ور وزیرحضگفت:  هه فجربا تبریک فرا رسیدن ایام اهلل دنیز  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری

 صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی و معاونین ایشان باعث دلگرمی ما در این شرایط اقتصادی است.
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که  هل در استان صادر شدهزار میلیارد ریا 17گذاری فقره جواز تاسیس با سرمایه 450از ابتدای امسال تاکنون رستمی در ادامه گفت: 

 .درصد رشد داشته است 54ر مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این رقم د

هت ن در جهای ظالمانه دشمنان، حاکی از تمایل مردم استاگذاری با توجه به تحریمسجاد رستمی افزود: این رشد سرمایه

 .گذاری در بخش تولید استسرمایه

گذاری یک ا سرمایهبمعدن  191هزار نفر، 20یلیارد و اشتغال هزار م 33گذاری واحد صنعتی با سرمایه 900وی ادامه داد: هم اینک 

 .هزار واحد صنفی در این استان فعال است 42نفر و  600میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و  950هزار و 

کمک  ر خصوصدهای بخش صنعت، معدن و تجارت این استان اشاره کرد و گفت: برخی مصوبات رستمی در ادامه به مشکالت و چالش

 تمصوبا ینا اجرای خصوص در شود وزیر صنعت،معدن و تجارتگذاری در این استان اجرا نشده است، که درخواست میبه سرمایه

 .دستورات الزم را صادر فرمایید

و  روان ایمید: سازمهای اجرا نشده در استان برشمرد و گفتوی، احداث کارخانه فراوری مس و طال در شمال استان را از جمله طرح

 .هایی در این استان اجرا کنند که تاکنون محقق نشده استایدرو نیز مقرر شده تا طرح

های دشمن، تحریم رستمی بر ضرورت تغییر مبادالت ارزی تاجران این استان با کشور عراق تاکید کرد و گفت: با توجه به اعمال

رده ان ایجاد کگان استای مشکالتی را برای تولیدکنندارزی و تعرفههای بیشترین حجم صادرات استان با کشور عراق است اما محدودیت

 .است

 450اعتبار  لردگان، تامین پتروشیمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، تکمیل زنجیره تولید شرکت

ین ادر  بخش یناتظارت ستباف را از دیگر انها و نواحی صنعتی استان و رونق تولید فرش دشهرک میلیارد ریالی برای تکمیل زیرساخت

 .حوزه برشمرد

عت، صن حترممهم مصادف شدن دهه فجر و حضور وزیر های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسالمی نماینده مردم شهرستان

ری به بختیا ورمحال های صنعتی چهاگفت: شهرکمعدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی و معاونین ایشان را خوش یمن دانست و 

، شود وزارت صنعتیاند و با کمبود آب مواجه هستند که توصیه معلت کمبود منابع آب پایدار در معرض تهدید تعطیلی قرار گرفته

 .ها حمایت کندمعدن و تجارت از این شهرک

 .ودشاکنون با تانکر سیار تامین میهای صنعتی استان هماردشیر نوریان تاکید کرد: آب شهرک

 .و بهداشتی محروم هستند مهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در حال حاضر از آب آشامیدنی سالوی افزود: کارگران شهرک
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 شود و در صنایع بزرگنوریان تصریح کرد: با این وضعیت اما بسیاری از منابع آب چهارمحال و بختیاری روانه استانهای همجوار می

 .ددگررروی باال مصرف میبا هد مانند فوالد و ذوب آهن

 کشور قرار توسعه نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: صادرات به عنوان محور

 .خواهند قبول کنندنمی را برخی این مساله که  دارد ولی به دلیل تحریمهای دشمن با مشکالتی روبرو شده است

ورت است و یک ضر ع تبدیلی و تکمیلی در چهارمحال و بختیاری با هدف حفظ و ایجاد ارزش افزوده در استانوی گفت: توسعه صنای

 .است تجارت و معدن صنعت، وزارت جانبه نیازمند حمایت همه

ت، معدن وزارت صنع لردگان در چهارمحال و بختیاری مورد توجه پتروشیمی نوریان تاکید کرد: توسعه صنایع پایین دستی طرح بزرگ

 .و تجارت قرار گیرد

معدن و  م صنعت،ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تبریک حضور وزیر محتر استاندار چهارمحال و بختیاریدر ادامه 

 ق اقتصاد وقق رونشمار بخش کشاورزی و دامپروری این استان و تحهای بیگیری از ظرفیتگفت: برای بهره تجارت و معاونین ایشان

 .گذاری هستیمهای بزرگ سرمایهاشتغال نیازمند ورود شرکت

کشور  ونق اقتصادرگی در گذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی گام بزرتوانند با سرمایههای بزرگ میاقبال عباسی افزود: این شرکت

 .شودتواند تسریع می و این استان بردارند که این مهم با دستور وزیر صنعت،معدن و تجارت

و نیم درصد  2شور، کهای مختلف، تصریح کرد: تولید یک و نیم درصد فوالد های این استان در حوزهوی با اشاره به بخشی از ظرفیت

د خوراک آبزیان درص 85مامایی و درصد بادام  20آال و درصد ماهی قزل 20درصد نیترات،  45و نیم درصد گوشت قرمز،  3سیمان، 

 .روداستان توانمندی در حوزه اقتصاد به شمار ا چهارمحال و بختیاری باعث گردیده ت کشور

 شاورزی سببکر بخش استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این در حالی است که نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه د

د تولی تر ازایت بیشحم باعث یجاد این صنایعاز همین رو تقاضا در خصوص ا شود. دالالننفع شده تا ارزش افزوده این تولیدات به 

  کنندگان این حوزه خواهد شد.

ستان اه اقتصادی قه ویژهای صنعتی، اظهار داشت: منطعباسی در ادامه با تاکید بر واگذاری منطقه ویژه اقتصادی این استان به شهرک

گذاری است اما رمایهسهکتار آن آماده  400اینک ت و همبا یک هزار هکتار مساحت در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی واقع شده اس

 به صنعت بخشیرونق راستای در رو همین است. از نشده روبرو گذارانسرمایه سوی از مناسبی استقبال با های الزمبا وجود زیرساخت

 است. صنعتی هایشهرک به واگذاری  آماده منطقه این
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ا بادام مامایی تشکیل رهزار تن این محصوالت  15 بادام در این استان اشاره کرد و گفت: هزار تن  24وی همچنین به تولید ساالنه 

توان ارزش ل گیرد میبندی در این رابطه در استان شکچنانچه صنایع بستهتن مغز بادام می گردد و  5000که منجر به تولید  دهدمی

 .نصیب استان کرد را  افزوده بسیاری از این محصول

ت این ی نکرده اسم آمادگتاکنون اعال بادام  بندی و فراوری محصولگذار مطرح و بزرگی برای بستهسرمایه به دلیل اینکه زود:عباسی اف

 .مگیریایم از این ظرفیت در رونق اقتصادی استان بهرهفرصت را از دست داده و نتوانسته

گذاری نه سرمایهشود تا زمیاز وزیر صنعت،معدن و تجارت درخواست میگذار بزرگ دارد و وی افزود: اقتصاد این استان نیاز به سرمایه

 .های بزرگ کشور را در این استان فراهم کندشرکت

ی استان در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزنیز معدن و تجارت  ،وزیر صنعت

ی همند اسالمب شکواستان با تبریک فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقال چهارمحال بختیاری در جمع فعاالن اقتصادی این

که با  هستند گفت: امروز حضور و خدمت ما مدیون جانفشانی شهداست و در شرایط حاضر رزمندگان جنگ اقتصادی تولیدکنندگان

 .ربلند و پیروز استتالش صنعتگران، معدنکاران، اصناف و کشاورزان عزیز، در این عرصه نیز ملت ما س

سال  ت به مدت مشابهها تولیدات نسبدهد که در اکثر رشتهماهه تولیدات منتخب کاالیی کشور نشان می 10رضا رحمانی افزود: آمار 

ست دزان و همه ما عزیقبل افزایشی بوده است و این در حالی است که برخی انتظار تعطیلی کارخانجات ما را داشتند اما با تالش ش

 .درکاران، خوشبختانه شرایط و اتفاقات برخالف نظر دشمنان در حال وقوع استان

 گوی دولت ورای گفتبا حضور در جلسات هم خانواده و مرتبط از جمله ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شو رحمانی اضافه کرد:

مسائل و  یر نفتیغهای توسعه صادرات کارگروهپ بخش خصوصی، کارگروه های تنظیم بازار و یا حتی در برخی مناطق مرزی در چارچو

مات زیزان تصمیات این عدهیم تا بتوانیم با دریافت اطالعات دقیق و نظرمی موارد مرتبط را با بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار 

 .مقتضی را به درستی اتخاذ و در این راستا اقدام کنیم

ه این ه البتکها جهت تصمیم گیری دقیق و مقتضی است بندی نظرات همه تشکل وی تصریح کرد: روال حضور ما در استان ها جمع

تخانه جهت و به وزار ا احصارامر مستلزم اقدام روسای سازمان های استانی با لحاظ تمام این مختصات و موارد مربوطه است که باید آنها 

 .دنپیگیری های الزم منعکس نمای

کرد: بنده نسبت به وضعیت استان چهارمحال و بختیاری اطالعات الزم را دارم و وظیفه خودم  وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان

در خصوص مناطق کم برخوردار که باید در اولویت توجه )مدظله العالی(و رهبری معظم انقالب )ره( می دانم و پیرو فرمایش امام راحل 

و مزیت های بسیار بزرگی است که با توجه به آنها می توانیم مقدمات توسعه  ها قرار گیرند؛ اطمینان دارم این استان دارای ظرفیت ها
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 .بیش از پیش آن را فراهم آوریم

وجیه غیرقابل ت کارهای ولی باید متناسب با ظرفیت ها اختصاص یابند و حتماً موجود هسترحمانی تاکید کرد: تسهیالت و منابع کالن 

رای به آثار آن کی باشد گیرند، چرا که روند اقدامات و تصمیم گیری های ما باید به گونه اهای بعدی سرمایه گذاری قرار در اولویت

 .مردم ملموس شود

نجیره زر گرفته و ژه قرارحمانی گفت: به عنوان نمونه ظرفیت های بخش کشاورزی در این استان، در یک نگاه مزیتی باید مورد توجه وی

 .شود انجام چهارمحال و بختیاریفرآوری، تکمیل صنایع تبدیلی و...، در 

طالعات مست و باید ااومتی وی با اشاره به تجربه برخی شهرستان ها در توسعه صنایع تبدیلی گفت این نمونه یکی از اقدامات اقتصاد مق

گذاران در این هسرمای های آن انجام شود و بدون ایجاد هرگونه هزینه برای مردم و جلبالزم در این خصوص در این استان و شهرستان

 .های الزم برداشته شودراستا گام

ی صنعتی و معدنی ااستان کم برخوردار کشور برای ایجاد فرصت های توسعه  12رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص 

  .جدید در آنها، گفت: مطالعه در خصوص ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی استانها به عنوان رسالت ما است

ومی، بنسانی اوی افزود: سیاست جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی جذب نیروی 

این  وآنها است  ستقرارشهرستان و حتی روستای محل ا ،های محل استقرار و تأمین و تدارک از استانانتقال حساب های مالی به استان

 .ست که می تواند آثار اقدامات ما را برای مردم ملموس تر نمایدی اینمونه ای از فعالیتها

افذ و نیک قانون  ه عنوانتسهیل و رفع موانع تولید که تصریحا ب یا مصوبات مانند ستادتاکید کرد: اگر کسی بر خالف قانون،  رحمانی

ولید و د که حفظ تموش کریرفتنی نیست و نباید فراجمهور محترم نیز بوده است، اقدام کند؛ به هیچ عنوان پذاجرایی مورد تایید رئیس

 .اشتغال امروز تکلیف شرعی و قانونی هریک از ما است

استان و  درو دروی همچنین گسترش منطقه ویژه اقتصادی استان را از اولویت های سفر خود دانست و گفت: استقرار صنایع ایمی

 . ر معاونت این وزارتخانه در استان عملیاتی خواهد شدپیگیری و اجرای صنایع ایدرو با محوریت دکتر غریب پو

ک ه شرکت شهرصادی برحمانی بر استقرار صنایع فوق در اولویت سرمایه گذاری در استان تاکید و همچنین واگذاری منطقه ویژه اقت

 عالم داشت.  انطقه ویژه در م میدرو راهای صنعتی را پس از بررسی قانونی اعالم و در صورت عدم اجرا به لحاظ قانونی استقرار ایدرو و ای

تواند با جرأت برای تولید تصمیم بگیرد و یا گامی است در این فضا و شرایط نمیجهادی فاقد  روحیه  که وی تاکید کرد: هر مدیری

حفظ تولید و بازگشت بردارد، باید کنار رود؛ چرا که وظیفه اصلی ما حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی است و نباید فراموش کنیم که 
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 .واحدها به عرصه تولید کارکرد اصلی ستادهای تسهیل و رفع موانع در استان ها است

ر کشور رین تشکل دتاصلی  ورحمانی با اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در استانها به عنوان بزرگ ترین 

ا ی از بخش هبسیار وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع مورد توجه جدی است و در که دارای جایگاه قانونی ویژه است گفت: در

 .استفاده الزم می شودنظرات اتاق ها های الزم از آرا و گیریبرای تصمیم

ته البارد که داوانی وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه صادرات به عنوان پیشران اقتصاد کشور برای ما اهمیت فر

 .مرتفع گرددمطمئناً نتیجه اصلی آن رونق تولید است و حتماً باید موانع آن 

ه صادرات اضافه کرد: در و نیم درصد برای توسع 14هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود  4رحمانی با اشاره به تخصیص مبلغ بالغ بر 

یستیم و نای قائل یچ نوع محصول تولیدی و یا تولید کنندهروند تصمیم گیری ها در حوزه صادرات هیچ گونه تبعیضی نسبت به ه

 .دهیممسلمًا اگر در روند صادرات منع قانونی نداشته باشیم حتمًا همراهی الزم را نیز انجام می

انجام و  الزمی های ازاریاببوجود دارد این حوزه  در مازاد تولیدات صنعتی که ظرفیت های بسیار خوبی نیز در زمینهوی ادامه داد: باید 

ت ، ه وزارت صنعبکشور باشد  ازیمورد ن یفیو ک یکم دیتول یکه مدع یاکننده دیراستا هر تول نیدر ا .شوددر این خصوص اقدام 

 ی گردد. ریجلوگ یمشابه خارج یمعدن و تجارت اعالم کند تا از ورود کاالها

گیرد  صمت انجام ه وزارتبکشور تولید شود و اطالع رسانی الزم نیز رحمانی تاکید کرد: هر کاالیی به میزان و کیفیت مناسب در داخل 

یدات ای به تول تعرفه در واردات مشابه خارجی آن ممنوعیت اعمال خواهیم کرد و اگر تولید به اندازه کافی نیز نباشد با محدودیت

  تولید کنندگان فراهم شود.رشد  زمینه داخلی کمک خواهیم نمود تا

ری تعرفه یا و برقراصادی اوراسو به عنوان نمونه با توجه به الحاق ایران به پیمان اقتاست توسعه صادرات  تاکید بر د: رحمانی تصریح کر

 کنیما لحاظ رشورها و کشورهای عضو این اتحادیه باید مزیت های تولیدی جهت برقراری تجارت مشترک با این ک ایرانترجیحی میان 

 .یمایتفاده نمدر صادرات به این کشورها اسمثل چهارمحال و بختیاری های استان های فعال از ظرفیت  بایددر این راستا  و

ی های توجیه ید طرحوی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در موارد مختلفی دارای توجیه سرمایه گذاری است که حتما با

 .ان استفاده کنیمشده و از فرصت های موجود برای معرفی به سرمایه گذار صاآنها اح

رضه از عند قانونی اید رووزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص تامین مواد اولیه برخی از واحدها گفت: ب

گرفته وزه گری در این حاسطهبورس به درستی انجام شود و با توجه به تولید کافی و حتی مازاد در بسیاری از اقالم، حتماً باید جلوی و

  .تری داشته باشدشود تا مصرف کننده واقعی این بخش به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی راحت
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 .ودنجام شابورس و بدون واسطه و دالل  متیبه ق یمیبا مصرف دا یدیتول یواحدها هیمواد اول نیکرد: تام حیتصر یحمانر

ات مورد نیاز بخش های ساخت داخل انواع قطعات و تجهیز یورومیلیون  200رحمانی اعالم کرد: از ابتدای امسال حدود یک میلیارد و 

 .مختلف صنعتی کشور از جمله خودروسازی، مخابرات الکترونیک، پتروشیمی و...، انجام شده است

لحاظ  با ی گفت:وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعریف بسته حمایتی از اصناف به ویژه برای صنوف تولید

در شهرک  مین هازضوابط برای صنوف تولیدی متناسب با ظرفیت های آنها به ویژه در استان های کم برخوردار در خصوص واگذاری 

 .های صنعتی با قیمتی پایین تر پیگیری الزم در دستور کار است

 یهرک هاشدر  ازیمورد ن نیزم یدیتول یصنف یواحدها یبرا دیشده و براساس آن با هیاز اصناف امسال ته یتیگفت: بسته حما یو

 .شود نیتام صنعتیو  یکمتر از بخش خدمات یمتیبا ق یصنعت

این خصوص  اتی دراست و تصمیم خردرحمانی در مورد فروشگاه های زنجیره ای نیز گفت: سیاست کلی ما مبتنی بر حمایت از اصناف 

 .گرفته شده که به زودی اجرایی خواهد شد

 نوان یکعضوابط زیست محیطی در روند توسعه معادن در سطح کشور گفت وزارت صنعت معدن و تجارت به وی در خصوص رعایت 

ی خی سخت گیردر بر اصل و اولویت قائل به حفظ تمامی ضوابط قانونی حوزه محیط زیست است با این حال انتظار داریم در این بخش

ختلف ر شهرهای منایع دتواند در توزیع صی انجام گیرد چراکه این مهم میهای خارج از ضابطه و آگاهانه و غیر مرتبط بازبینی اساس

 .بزرگ بسیار موثر باشد هایکشور و جلوگیری از تمرکز آنها در شهر

تی است که تمام تصمیمات، مزی ،هزار تن بادام 5اطالع نیستم، گفت: تولید ساالنه وی با بیان اینکه از وضعیت چهارمحال و بختیاری بی

استان  ی تجارت دربندی و حتها در استان باید متناسب با آن انجام شود و زنجیره فعالیت آن اعم از فرآوری، بستهرات و هزینهاعتبا

 .کامل شود

تان ذاری در اسمایه گوزیر صمت، همچنین از هماهنگی برای تجارت بادام به مرکزیت این استان خبر داد و اعالم داشت فرصت های سر

 های سرمایه گذار آماده نمایید.  را برای شرکت

: ی دیگر گفتشور هاکرحمانی همچنین در مورد متفاوت بودن تعرفه های ورودی کشور های دیگر نسبت به کاالهای ایرانی و کاالهای 

ین یم ای توانماین مورد در چند استان دیگر هم مطرح شد ولی متاسفانه بدون مستندات کافی است که در صورت وجود مستندات 

 موارد را پیگیری کنیم. 

وزارتخانه  نیا قیاز طر یاریچهارمحال و بخت یبخش خصوص یهاخواسته یاظهار داشت: تمام در پایان صنعت، معدن و تجارت ریوز
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 خواهد شد ییو اجرا یریگیپ

حد ممکن  ت تامشکال ،یریگیمطرح شده پ لیمسا ،یبندجمع یاریچهارمحال و بخت یهالیسفر پتانس نیکرد: پس از ا حیتصر یرحمان

 .شودیم یریگ میاستان تصم تیرفع و متناسب با ظرف

اینجانب  ه و بهوی همچنین به ریاست سازمان صمت استان تاکید کرد که مشکالت پیش روی صنایع استان را هفتگی جمع آوری کرد

 یا معاونین ارائه تا طی جلسه ای در وزارت خانه حل و فصل نماییم. 

های صنعتی ارخانهبرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین طرحی که در آن صنوف تولیدی در ردیف کمعاون طرح و 

 .شودگیرند، گفت: با اجرای این طرح فضای تولید در کشور یکپارچه میقرار می

های صنعتی ه کارخانهاز تسهیالتی مشابتوانند سعید زرندی ، افزود: در این طرح که آماده اجرا شده است، تمامی صنوف تولیدی می

 .مند شوندبهره

سال  2ا زارتخانه توز این تمام استانها در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: تمرکهای نیمهوی در ادامه با تاکید بر تکمیل طرح

 .های نیمه تمام استها و طرحآینده بر تکمیل و اجرایی کردن برنامه

 .تمام در اولویت قرار داردطرح نیمه 12در استان چهارمحال و بختیاری تکمیل زرندی ادامه داد: 

تان چهارمحال و در اس طرح زیرساختی 29طرح معدنی حوزه اکتشاف و  2معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 

یمیدرو در اطرح در حوزه سازمان  7عتی و های صنطرح در حوزه شهرک 22که از این تعداد  بختیاری در نظر گرفته شده است

 .است شده  ریزیچهارمحال و بختیاری برنامه

انکی بز تسهیالت اتوانند های این وزارتخانه اعالم کرد و گفت: این واحدها میزرندی، احیای واحدهای تعطیل شده را از دیگر برنامه

 .گیری الزم نشده استی از این ظرفیت بهرهکه در چهارمحال و بختیار مند شوند در حالیبهره 18تبصره 

گذاری شده است و ها سرمایههزار میلیارد تومان در استان 10تاکنون  18وی خاطرنشان کرد: از محل تسهیالت بانکی تبصره 

 اده کرده است. ت استفواحد از این تسهیال 5، به طوریکه فقط رودهای آخر در این حوزه به شمار میچهارمحال و بختیاری جزو استان

ی شافات معدنمع اکتمعاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: طرح جا

 .ده استشلویه و بویراحمد تدوین و آماده اجرا یچهار استان زاگرس نشین چهارمحال و بختیاری، ایالم، لرستان و کهگ

 .تگذاری در این حوزه تهیه شده اسهای معدنی و سرمایهد: این طرح با هدف شناسایی ظرفیتپور افزوخداداد غریب
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محیطی انجام ئل زیستها لحاظ شده و با تاکید بر رعایت مسادرصد مساحت استان 10 اکتشافات در وی ادامه داد: در این طرح، تمام

 .گیردمی

ات معدنی ع اکتشافجام طرح و طرح این های مهم این وزارتخانه برشمرد و گفت:پور، طرح آمایش صنایع معدنی را از دیگر طرحغریب

 .جزو اولویت های سازمان ایمیدرو است

ن های حوزه معدسازی فعالیتمعاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به یکپارچه

 .بررسی است ول طرح لی معادن به همین منظور فعال شده و همه مسائل مرتبط در این شورا قابها، اظهار داشت: شورای عادر استان

 حوزه معدن لیت درهای این معاونت برشمرد و گفت: هرگونه فعاداریوش اسماعیلی، واگذاری معادن به بخش خصوصی را از دیگر طرح

 .گیردزیست انجام میو اکتشافات معدنی با رعایت اصل حفاظت از محیط

تانهای صوص اسخگذاری حوزه معدن، خاطرنشان کرد: این موضوع در ها در خصوص سرمایههای استانوی با اشاره به شناسایی مزیت

 .ها شناسایی و در دستور کار قرار گرفته استنشین انجام شده و تمام این ظرفیتزاگرس

عدن مخانه  ق اصناف، رئیس خانه صنعت و معدن استان، رئیسدر این جلسه نمایندگانی از بخش خصوصی شامل: نائب رئیس اتا

اینده ارسیان، نمیمان پاستان، مدیر عامل پتروشیمی استان، مدیر عامل شرکت آب معدنی اورانوس، مدیر داخلی شرکت فرادانه، مدیر س

 تند. ن ایشان پرداخمعدن کاران، نماینده اصناف و... به بیان مشکالت و درخواستهای خود از وزیر محترم و معونی

 پایان پذیرفت. 23این جلسه با مصوبات ذیل و با ذکر صلوات ساعت 

 

 

 

 

 

 مصوبات استانی

 مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشکالت پیش روی حوزه  .1

به های صنایع، معادن و بازرگانی استان را به صورت هفتگی جمع بندی و 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان

 

 مستمر
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 ندارد

وزیر محترم صمت و معاونین مربوطه منعکس و پیگیری الزم جهت پیگیری 

جلسه در وزارتخانه به منظور رفع موانع و حل مسائل و مشکالت مذکور را به 

 عمل آورد. 

  

نه، با توجه به تاکید وزیر محترم صمت و بنا بر سیاست های آن وزارتخا .2

 یبزرگ معدن یدر واحدها یبوم ی دانشگاهی وانسان یرویصوص جذب نخدر

تامین  ی، انتقال حساب های مالی به استان های محل استقرار،معدن عیو صنا

ن و و تدارک اقالم مورد نیاز از منطقه، مقرر گردید سازمان صنعت، معد

  تجارت استان، نسبت به پیگیری و تحقق سیاست مذبور اقدام نماید

 

مان صنعت، معدن و ساز

 تجارت استان

 

 

 مستمر

 

 

استان و  یاستاندار یگذارهیاز سرما تیدفتر جذب و حما دیمقرر گرد  .3

 ،ییو دارا یامور اقتصاد سازمانسازمان صنعت معدن و تجارت و  نیهمچن

عدن وزارت صنعت و م قیاستان را احصاء تا از طر یگذارهیسرما یهاتیظرف

م قداابزرگ  یدیتول یواحدها جادیگذاران و ا هیامسر یتجارت نسبت به معرف

 .ردیالزم صورت پذ

دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری 

 استانداری،

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان،

سازمان امور اقتصادی و 

 دارایی

 

 

 مستمر

ه بست با توجه به اظهارات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تهیه .4

ت قیم صناف و تامین زمین مورد نیاز واحد های صنفی تولید باحمایتی از ا

 ردیدپایین تر از بخش خدماتی و صنعتی بر اساس این بسته مذکور، مقرر گ

شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به اعمال تخفیفات الزم در قیمت 

 زمین بر اساس بسته حمایتی از اصناف اقدام نماید. 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی،

ن صنعت، معدن و سازما

 تجارت استان

 

 

 مستمر

د با توجه به اعالم حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجا .5

شهرک صنعتی و فرآوری و بسته بندی بادام به مرکزیت استان جهت تجارت 

ا بدام محصول بادام، مقرر گردید برنامه ریزی الزم جهت ایجاد ناحیه صنعتی با

رک ره فرآوری و بسته بندی و تجارت بادام توسط شرکت شهرویکرد تکمیل زنجی

 های صنعتی و اداره کل جهاد کشاورزی استان به عمل آید. 

سازمان جهاد کشاورزی 

 استان،

 شرکت شهرکهای صنعتی،

 

 

 ماه 2

 

 

هت جالزم  یها یریگیتجارت استان پ و معدن ،صنعت اداره کل دیمقرر گرد  .6

ا بستان ابزرگ در  عیصنا راستقرا ژهیبه ودرو ایو  درویمیا عیصنا یحضور قطع

  ند.شرکت موصوف را به عمل آور رعاملیو مد ریمعاون محترم وز تیمحور

 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان

 

 

 

 ماه6
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 ندارد

داره ا یها یریگیبا پ دیاستان مقرر گرد در و تجارت دیتوان تول شیجهت افزا .7

کمیسیون  رخانهیو دب یگاناتاق بازر ،صنعت معدن و تجارت استان کل

 در یبانک مل التیپرداخت تسه اراتیاخت قفاستان سهماهنگی بانک های 

 .ابدی شیتومان افزا اردیلیم 5تومان به  اردیلیم 5/3 ازاستان 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان،

 اتاق بازرگانی استان،

 یعال یشورا رخانهیدب

 هابانک

 

 ماه 2

 و طرح جامع اکتشافات عدنیم عیصنا شیطرح آمادو  بیبا توجه به تصو .8

لسه در ج گزارش پیگیری ها و اقدامات انجام گرفته در این زمینه دیمقرر گرد

آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط اداره کل صنعت، معدن و 

 تجارت استان ارائه گردد.  

 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان،

 

جلسه آینده 

 شورای گفتگو

انون ق  18با توجه به نامطلویب بودن جذب تسهیالت از محل منابع تبصره    .9

فع ربودجه، مقرر گردید موضوع به صورت ویژه در جلسه کارگروه تسهیل و 

ت، موانع تولید استان مطرح و ضمن آسیب شناسی و احصای مسائل و مشکال

 پیگیری مناسبی جهت جذب تسهیالت مذکور به عمل آید. 

 

 

 

 یصنعت یشهرکها و نواح ی هایبودن اکثر ورود ریبه خطر پذ تیعنابا   .10

دشت، دشت  دیشهرکرد ، بروجن ، سف یصنعت یاستان از جمله شهرکها

 یصنعت یشهرکها یدر رفت و آمد ورود لیتسهو  لردگان و فرادنبه ن،یزر

تای در راس ازیاعتبارات مورد نپیگیری الزم جهت تخصیص  استان، مقرر شد

از طریق وزارت صنعت، معدن و  هم سطح ریغ یدن تقاطع هاش ییاجرا

 .انجام پذیرد تجارت

شرکت شهرکهای 

 صنعتی استان

 ماه 3

ع مرتف نیبانکها و همچن التیپرداخت تسه اراتیسقف اخت شیافزا یریگیپ .11

 لیدر بانکها به دل یدیتول یطرح ها و واحدها یمال نینمودن مشکل تأم

  توسعه یطرح ها یمال نیتام  ژهیرف به واعالم عدم تعادل منابع و مص

 درشهرستان بروجن ینساج

 یعال یشورا رخانهیدب

 هابانک

 ماه 3

ب و قانون بهبود مستمر محیط کس 16مقرر شد دبیرخانه کارگروه ماده  .12

اخت سکار پیگیری الزم جهت تخصیص اعتبار و تسهیالت در راستای اجرای زیر 

 تان را انجام دهد.های میادین میوه و تره بار در اس

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان،

 اتاق اصناف

 ماه 3
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زم ی المقرر شد اتاق بازرگانی شهرکرد با همکاری سازمان صمت استان پیگیر .13

ت را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تخصیص اعتبار و تسهیال

جام ان استان در راستای توسعه و اجرای زیر ساخت های نمایشگاه بین المللی

 دهد. 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان،

 اتاق بازرگانی استان، 

شرکت نمایشگاه بین 

 المللی استان

 ماه 3

 دیردگمقرر به دلیل رکود در منطقه ویژه اقتصادی و عدم بهره وری مناسب،  .14

ادی پیشنهاد مدیریت و تامین زیر ساخت های مورد نیاز منطقه ویژه اقتص

، خانهارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و پس از تایید وزارتاستان توسط وز

ه مدیریت منطقه ویزه اقتصادی از سازمان همیاری شهرداریهای استان ب

 شرکت شهرکهای صنعتی واگذار گردد. 

سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان، 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

 ماه 2

 یاوان از واحدهفراخ یسازمان صنعت معدن و تجارت استان ط دیمقرر گرد .15

شور کخود را در سطح  دیتوان تول زانیکه م دیاستان استعالم نما یدیتول

وی سو پس از احصا و بررسی مورد به مورد، پیشنهاد تعرفه ها از  اعالم

 یاورود کااله تیممنوع قیاز طر ازیتا در صورت ن مطرح 1کمیسیون ماده 

 .ردیصورت بپذ شانیز االزم ا تیمناسب حما یبا وضع  تعرفه ها ایمشابه 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

 رانیاال از د کابر باال بودن تعرفه ورو یبا توجه به اعالم تجار و بازرگانان مبن .16

مات مقا با یمقامات بازرگان دیکشورها مقرر گرد ریبه کشور عراق نسبت به سا

 رانیا یصادرات یهاکاال یآوردن تعرفه ورود نییپا و لیکشور عراق جهت تعد

 ونی رایز گرید یقدرت رقابت با محصوالت کشورها تیتقو یبه عراق درراستا

با  یحیرججهت اعمال تعرفه ت رانیا یمقامات بازرگان نیو همچناقدام نمایند 

 ی تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند.صادرات یکشورها

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

ان صنعت، معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری مقرر گردید سازم .17

  نهکارخا احداث و معدنی  اکتشافات شرکت ایمیدرو در استان، طرح تکمیل

شنهاد را به شرکت مذکور ارائه و پی سامان شهرستان در  طال و مس فرآوری

 دهد.  

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اداریاتوماسیون 

01/12/1398 

 

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 خصوصی استان چهارمحال و بختیاری بخش و دولت وگویگفتصورتجلسه و مصوبات شورای 

 

 

 

 1396-03-10ریخ بازنگری: تا                                   02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  20

 

 

  

 
 

 د/چ/255/98

 ندارد

جارت استان جهت سرمایه گذاری مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و ت .18

 و کبالت – مس شناسایی  تفضیلی شرکت ایمیدرو در استان، طرح اکتشاف

  بروجن را به شرکت مذکور ارائه و پیشنهاد دهد.  شهرستان در روی

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری   .19

 گردنه در فسفات شناسایی و یمیدرو در استان، طرح مطالعهشرکت ا

 شناسایی و ومطالعه لردگان شهرستان در ساطح و دود راه و چهارطاق

و  را به شرکت مذکور ارائه لردگان شهرستان سردشت منطقه در سِلِستین

 پیشنهاد دهد. 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

عدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری مقرر گردید سازمان صنعت، م .20

 مایهشرکت ایمیدرو در استان، پیگیری تامین اعتبار و معرفی طرح جهت سر

کوهرنگ را به  شهرستان در  سنگ آهک از کاغذ کارخانه گذاری احداث

  شرکت مذکور ارائه و پیشنهاد دهد.

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

، معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری مقرر گردید سازمان صنعت .21

 الاستحص و دولومیت کلسیناسیون طرح دو شرکت ایمیدرو در استان، اجرای

ارائه  بروجن را به شرکت مذکور و اردل های درشهرستان دولومیت از منیزیم

 و پیشنهاد دهد.

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

تجارت استان جهت سرمایه گذاری مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و  .22

 دشت سفید فوالد شرکت توسعه طرح شرکت ایمیدرو در استان، اجرای

 اجرای خصوص در استان به جمهوری محترم ریاست سفر مصوبات مطابق

 نورد را به شرکت مذکور ارائه و پیشنهاد دهد.  طرح

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری مقرر گردید سازمان صنعت،  .23

 تهریخ و ذوب واحد یک مجدد اندازی راه شرکت ایمیدرو در استان، بررسی

نهاد لردگان را به شرکت مذکور ارائه و پیش مهر فوالد شرکت محل در گری

 دهد. 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2
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سرمایه گذاری  مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت .24

 های ورق صنایع شرکت توسعه  طرح شرکت ایمیدرو در استان، اجرای

شهرکرد را به شرکت مذکور ارائه و  صنعتی شهرک در تاراز دار پوشش

 پیشنهاد دهد.

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری  .25

ا به رکوهرنگ   سنگین  نورد اندازی  راه در استان، پیگیری شرکت ایمیدرو

 شرکت مذکور ارائه و پیشنهاد دهد. 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری  .26

 استان معدنی های مجتمع های زیرساخت شرکت ایمیدرو در استان، ایجاد

شرکت  را به شهرکرد و جونقان باباحیدر، کژدمی، فالرد، معدنی تمعمج شامل

 مذکور ارائه و پیشنهاد دهد. 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2

 دتومساع وکمک سازمان به فوالد صنایع تاسیس جواز صدور اختیار تفویض  .27

 از دشت سفید صنعتی درشهرک استقرار جهت فوالدی  صنایع آب درتامین

بررسی و  شهرها و دیگر شهر فرادنبه پساب تامین و  سبزکوه طرح محل

 . صورت پذیرد

شرکت شهرکهای 

صنعتی، سازمان 

صنعت، معدن و 

 تجارت استان

 ماه 2

 پست  انتقال خط اجرای و 20 به 63 پست اعتبارتکمیل مقرر شد تامین .28

دشت از سوی شرکت شهرکها و سازمان  سفید صنعتی شهرک در 63 به 400

 از وزارت مطبوع پیگیری شود.صمت 

شرکت شهرکهای 

صنعتی، سازمان 

صنعت، معدن و 

 تجارت استان

 ماه 2

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت سرمایه گذاری  .29

 بازیافت ، فرمالدئید توسعه های طرح شرکت ایمیدرو در استان، پ

 وور ارائه لردگان را به شرکت مذک پتروشیمی در  مالمین و گازکربنیک

 پیشنهاد دهد. 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان

 ماه 2
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 د/چ/255/98

 ندارد

 مصوبات ملی و فراگیر

 تــــصمیمات

یست قیما می بارا مست مقرر گردید با توجه به اینکه واحد های تولیدی کوچک و متوسط نیازمندیهای تولید خود نظیر ورق فوالدی. 1 .1

دو از شکل می باشمبسیار  خرید از بورس و عدم عرضه تناژ پایین بودنآنها به دلیل نقدی  از بورس خریداری نموده و امکان خرید برای

ای هاذ گردد که این واحد داخلی یک تا شش ماه نیز می پذیرفتند، لذا ترتیبی اتخ LCطرفی شرکتهای تولید فوالد پرداخت هزینه را با 

های  یم از شرکته مستقندیهای تولید خود را به قیمت بورس و بدون واسطتولیدی به میزان نیاز تولید خود، ورقهای فوالدی و نیازم

 فوالدی تهیه نمایند. 

حق النظاره آب  اقتصاد در خصوص پرداخت یشورا 05/05/79مورخ  34/709های مکرر ابطال مصوبه شماره درخواست با توجه به . 2 .2

شور ندگان در کلید کننامساعد اقتصادی تو طیبه شرا تیآب با عنا یبسته بند یمذکور  در مورد واحد ها نهیبرابر شدن هز نیو چند

 صورت گیرد.  )چشمه گرگر(لیاستان اردب مشابه، مقرر گردید مصوبه مذکور اصالح و یا نهیپرداخت هزدر 

ه به طقین منمقرر شد اعتبارات الزم جهت ایجاد زون تخصصی فرش دستبافت در یکی از شهرکهای صنعتی استان پیگیری و ا. 3 .3

 صورت شهرک ملی تخصصی فرش لحاظ شود. 

سطح  یدرو درمقرر شد جهت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس فراخوان شرکت ا. 4 .4

 کشور، سرمایه گذاری در اجرای صنایع پایین دستی پتروشیمی در لردگان عملیاتی شود. 

  ای یک واحد قطعه سازی خودرو در استان با سرمایه گذاری شرکت ایدرو به عنوان بسته سرمایه گذاریمقرر گردید پیشنهاد اجر. 5 .5

FS  و با مشارکت بخش خصوصی بر اساس فراخوان ایدرو در سطح کشور،جهت سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری پیگیری

  و از سوی وزارت صمت عملیاتی گردد. 

بخشی از آن به  وتشخیص نمصلحت نظام و واریز جرایم به حساب خزانه  67قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال  2بر اساس ماده . 6 .6

 یرتنظا یاهطرح  یجهت اجرا یاختصاص اعتبار مال نیو همچن یحوزه نظارت و بازرس تیجهت تقوحساب اتاق اصناف، مقرر شد، 

ارت ذکور توسط وزبخشی از جرائم وصولی تخلفات صنفی به طرحهای م (مدارس و ... بازگشایی – رمضان مبارک ماه –)نوروز  ژهیو

 صمت و پس از مصوبه هیئت وزیران اختصاص یابد. 

 


