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 13/11/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی شناسه

 بلوکه شدن انرژی های آب ، برق و گاز در شهرکها موضوع عنوان

  دفتر امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 
در شهرک های صنعتی توسط برخی از افراد به بهانه سرمایه گذاری و بالتبع آن  بلوکه شدن زمین های واقع

 بلوکه شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

بعلا  مکات      "بعضاا زمینهاای واگاذار شاده باه ار هاای صانعتی در زماان ملارر   البتاه           عدم سااخ  
بلوکاه شادن زماین و امتیاازا  متعلاآ باه آن خواهاد شاد و باا تو اه باه            خارج از ید سرمایه گاذار   باعا    

د محدودی  منابع بخصاو  انارژی و همیناین زماین در بعضای از شاهرکهای صانعتی ایان ، امار باعا  ر          
 خواهد شد .  دیدشدن ار های صنعتی  دید متلاضیان 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  (کارشناسی)

13/11/1400 

مکتل بلوکه شدن زمین های واقع در شهرک های صنعتی توسط برخی از افراد به بهانه سرمایه       کمبود  موضوع 
کارشناسی شورای گفتگوی    کارگروه در گذاری و بالتبع آن بلوکه شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز    

ضا دبیر در محل اتاق بازرگانی همدان و با  ضور   13/11/1400شنبه  چهار دول  و بخش خصوصی روز   خانه اع
مدیر عامل محترم شرک  چینی نام ، کارشناس اداره امور اقتصاد و    ،   شورای گفتگوی دول  و بخش خصوصی   

دارایی ، کارشناس محترم شرک  شهرکهای صنعتی همدان ، کارشناس محترم سازمان صم  و مسئول محترم         
 سه شورا مطرح شود . در  لملرر گردید زار گردید و دبیرخانه کمیسیونها برگ
 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دول  و بخش خصوصی : - ناب آقای خورشیدی 

شهرکهای صنعتی شرک   ناب آقای خورشیدی ضمن عرض خوش آمدگویی خدم  مدعوین محترم بیان نمودند 

درآمده اس  برخی زمینها بصور  راکد میباشد یا  گذاریزمینهای زراعی و شخصی بوده که به صور  سرمایه 

سوله ساخته شده و راکد مانده اس  . از اقای مهرپویا درخواس  میتنم بیان کنند برای فعال کردن وا دهای راکد 

 چه کاری باید انجام داد ؟ 

 کارشناس محترم شرک  شهرکهای صنعتی استان همدان : - ناب آقای مهرپویا

و بهره برداری با متلاضی می بندیم . از بنگاه داری و  در شهرک صنعتی می بندیم  آ انتفاعقرادادهایی که 

ماه فرص  دارند پایان کار بگیرند و انتلال به شخص و شرک   18داللی در شهرکها  لوگیری می کنیم .وا دها 

کود و قادر به فعال کردن وا د خود نیس  دیگر راهتارهای دیگری دارد . سرمایه گذار گاهی دچار مکت تی می

سود و هستند . هیأتی در شهرکهای صنعتی تکتیل شده که وظیفه انتلال زمینها ولی برخی از سرمایه گذاران 

 مین مورد نظر ادله می خواهند . زرا دارند که برای عدم بهره برداری از 
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اد فسخ میکود و به هه آن تمام شده باشد قراردما 6به بهره برداری نرسیده باشد و فرص  اگر وا د تولیدی 

 شرک  شهرکها سپرده میکود تا باز پس گرفته شود و به شرک   دیگر واگذار شود . 

 بعد از پروانه بهره برداری اسناد و تفتیتی شهرک به نام افراد منتلل میکود . 

فاهم نامه با شرک  در استان در خصو  گاز مکتلی نداریم . فلط مکتل ایستگاه برای بعضی نلاط داشتیم که ت

 گاز داریم و به هیچ عنوان گاز بلوکه در شهرکها نداریم . 

. آب تولید شده وارد  آب مکت   زیادی داریمتولید در خصو  آب ظرفی  بلوکه شده نداریم ولی در میزان 

د و بهمین خاار ظرفی  بلوکه نداریم مگر در آینده که همه وا دهای تولیدی به بهره برداری برسند مخزن میکو

. به همین خاار مکتل در تأمین لیتر در ثانیه مصرف آب داریم  290در شهرک ویان و کمبود آب داشته باشیم . 

و وا  برق اختصا  می دهیم. کیل 250آب اس  نه در بلوکه شدن آب . شهرک های صنعتی به ازای هر هتتار 

 ف انرژی دارند . انرژی که تأمین می شود از سرمایه گذار گرفته میکود . صنایع غذایی بیکترین مصر

بررسی و تخمین زده  را شهرک صنعتی با همتاری سازمان  هاد ککاورزی و صم   ملدار آب مصرفی هر وا د 

خصو  برق استان هر وا د یک تغییر متان باید یابد . در  تأمین آب آن ملدور نباشدمیکود و وا د تولیدی که 

  ظرفی  میگیرد و اگر به بهره برداری نرسد بلوکه میکود . اگر وا د تولیدی پروانه بهره برداری  بگیرد و مگاوا

.  بهره برداری نکود تعهد میدهد و قرارداد فسخ میکود و امتیاز آب و برق و گاز به وا د دیگر اختصا  می بابد

تأمین برق و بلوکه در خصو  برق مکتل تاکنون تعدادی از وا دها تعیین تتلیف نکده اس  .  1397از سال 

مادامی که وا د تولیدی پروانه شدن بسیار داریم .  در شهرک ویان و  وکار به شد  مکتل بلوکه شدن داریم . 

بهره برداری گرفته ولی تولید انجام نداده و ظرفی  برق را بلوکه کرده و دیماند برق را در شرک  برق پرداخ  

ماه از بلوکه شدن و غیر فعال شدن اخطار میدهیم و بعد از یتسال برق وا د قطع و واگذار میکودتا  6میتند بعد از 

ق   با شرک  برمگاوا 3. در شهرکها مکترکین زیر   شود نمیتوان برق را قطع نمود  زمانی که دیماند پرداخ

  مکتری خا  میکوند و به صور  مستلل امتیاز برق می گیرند . ظرفی  بلوکه مگاوا 3قرارداد دارند و باالی 

 شدن برق را خواهکمندیم در استان بررسی نمایند . 

 رخانه شورای گفتگو:مسئول محترم دبی – ناب آقای خورشیدی 

ماشین آال  فرسوده به روز رسانی شود زیرا فرسوده بودن ماشین آال  باع  مصرف باالی انرژی میکود . تعیین 

تتلیف در استان بر اساس میزان انرژی تخصیص یافته به وا دهای تولیدی در شهرکهای صنعتی در دستور کار 

 قرار بگیرد .

 م سازمان صم :کارشناس محتر – ناب آقای رضائی 
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کرف  فیزیتی وا د باید دفترچه قرارداد را ارائه بدهند و پی موافل  اصولیوا دهای صنعتی به محض گرفتن 

نداشته باشند  ثب  شود که بر اساس اساسنامه  وازهای تأسیس فرص  یتساله دارند و اگر پیکرف  فیزیتی

یم . سرمایه گذار که تح  تحریمهای خار ی هست خودبخود  واز ابطال میکود . مسائل مختلفی در ککور داریم

ا ه میکود و ممتن اس  می خواهد کار کند و با تتنولوژی کار کند ولی به به هر دری میزند با مکتل مو "واقعا

داده باشد که  واز  تخصیص باید ساخ  و ساز نیز انجامبیکتر از دوسال اول بتکد . متلاضی ع وه بر  "گاها

تی اگر محرز شود که مکغول ارائه نماید . وا د صنع "یل و مدارک عدم بهره برداری را باید  تماابطال نکود . دال

 8یا  7وه بر آن ای فعالی  اس  ابطال  واز یا خلعی  نمیکود ولی بیکتر  واز تأسیس ها ابطال شده اند ع 

 سال گذشته یک رقم باالیی از  وازها ابطال شده اس  . 

ص  ی  داشتن پروانه برای وا د محرز شود .شرایط ری اقدام کنیم ادر بح  پروانه بهره برد پیکنهاد میتنیم اگر

تورمی به نفع تعدادی از وا دهای تولیدی شده که قابل تعجب میباشد . در صد باالیی از وا دها که تغییر  "گاها

ها ابطال پروانه در دستور کار  تغییر کرده اس  . در شهرک ها و خارج از شهرک "کاربری داده محل وا د کام 

در صور  بهره بردار قرار گیرد . شرک  های آب ، برق و گاز اخطار به وا دها بدهند و فرصتی داده شود که 

ابطال شود . اهلی  سنجی از ارف سازمان صم  و شرک  شهرکها انجام میکود . قراردادهای پروانه نبودن وا د 

سال نیز اول بتکد و وا د تولیدی پیکرف  فیزیتی کمی نیز داشته باشد ماهه گاهی ممتن اس  دو یا سه  18

فلط باید ثاب  شود که وا د تولیدی مکت تی دارد که نتوانسته ادامه بدهد در این صور  فرص  بیکتری تعلآ 

 میگیرد . 

 کارشناس محترم شرک  شهرکهای صنعتی استان: – ناب آقای مهرپویا 

ن و ود ندارد بیکتر مکتل ما در برق استان میباشد . شرک  مخابرا  نیز تخلیه  ساسیتی بر آب و گاز استا

اینترن  و غیره را در وا دهای تولیدی بلوک شده دارد ولی چون مربوط به وا دهای تولیدی اس  به مکتل 

  لوقی نمیخورد . 

 کارشناس محترم سازمان صم : – ناب آقای رضائی 

 "افرادی داریم که با نی  سود ویانه وارد خرید زمین و  واز میکوند . ما نمیتوانیم ضمان  اینته شخص  تما

 سرمایه گذاری میتند  واز صادر کنیم . 

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگو: – ناب آقای خورشیدی 

 خورد قانونی شود .باید افراد سود و و سرمایه گذار از هم تفتیک شود و با افراد سود و بر

 مسئول محترم دبیرخانه کمیسیونها : – ناب آقای ابراهیمی 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  4

 

 مطالب ذکر شده را از اریآ نامه برای اقای پورمجاهد ارسال نماییم . 

ای به استانداری  با ختم صلوا  به پایان رسید و ملرر شد تمامی مطالب مذکور ای نامه 12 لسه راس ساع  

 اع م و موضوعا   ه  ارح در شورای گفتگو  مع بندی شود . 

 پیشنهادات

 

 مدیری  وا د و متمرکز بر شهرکهای صنعتی -

 پیگیری شدیددر استان و نیاز به  معظل بودن بح  آب ، برق و گاز -

 اص ح ساختار پروسه واگذاری قطعا  -

 وا دهای تولیدی راکد در شهرکها تکتیل کمیته بررسی وضعی  -

 متمرکز شدن نظار  در شهرکها  -

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

-------   
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 13/11/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی شناسه

 واردات مواد اولیه  موضوع عنوان

 امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 ردار نبوده و یا قیم  باالیی دارندمجوز واردا  مواد اولیه و ماشین آالتی که مکابه ساخ  داخل دارند لتن از کیفی  مناسبی برخو

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

مرا عه به تمام آنها و پیدا  "اولیه و ماشین آال  ساخ  داخل داده میکود که بعضابا مرا عه به سای  توان ایران لیس  مواد 

به نتیجه نیز نمی  "کردن ماده اولیه با کیفی  دلخواه و یا ماشین مورد نظر زمان بر خواهد بود البته مرا عه به تمام آنها نیز بعضا

 رسد و ماده اولیه با کیفی  دلخواه بدس  نخواهد آمد .

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(
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ضوع   سبی برخوردار نبوده و یا قیم         مو ساخ  داخل دارند لتن از کیفی  منا کابه  شین آالتی که م مجوز واردا  مواد اولیه و ما
شنبه  باالیی دارند  شورای گفتگوی دول  و بخش      در محل اتاق بازرگانی همدان  13/11/1400روزچهار  ضا دبیرخانه  ضور اع با  

شهرکهای               شرک   شناس محترم  صاد و دارایی ، کار شناس اداره امور اقت شرک  چینی نام ، کار صی  ، مدیر عامل محترم  صو خ
شورا   صنعتی همدان ، کارشناس محترم سازمان صم  و مسئول محترم دبیرخانه کمیسیونها برگزار گردید و ملرر گردید در  لسه        

 مطرح شود . 

 مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگو : – ناب آقای خورشیدی 

ضمن عرض خوش آمدگویی خدم  مدعوین محترم بیان نمودند وا د تولیدی چینی نام یتی از وا دهای     شیدی   ناب آقای خور
ستان میباشد . این وا د صرفا    ظر گرفته شده و از مدیر عامل محترم این  بعنوان مثال برای این موضوع در ن  "خوب و مایه افتخار ا

 شرکتدعو  کرده ایم که در  لسه  ضور داشته باشند . 

 ام :مدیر عامل محترم شرک  چینی ن – ناب آقای ابراهیمی مفتخر 

ضع تولید کننده را بدتر کرده           شده و و ستانها تفویض  صم  به ا ضوعا  از اریآ وزار   سائل و مو س  برخی م . در بخش ثب  ا
کت   زیادی داریم . ما به عنوان تولید کننده وظیفه تولید کاالی خوب را داریم . در وا د تولیدی ما نیاز به       ستان م سفارش در ا

ستان          کور اوکراین و بلغار سفارش را انجام دادیم این خاک تنها در دو ک شتیم . ثب   شامو  دا کان نیز    خاک  کود که ای تولید می
 قبول نتردند و ما با مکت تی در این رابطه روبرو شده ایم .  دید مکتری 

 کارشناس محترم سازمان صم  : – ناب آقای رضایی 
بسیار  . دستگاههای نظارتی تحریم ها باع  بهم ریختن تولید شده اس  و مکت   زیادی بو ود اورده اس   97متاسفانه از سال 

ستان  ساسی  دارند . دستورالعمل ها گویای این هستند که ثب  سفارش ها و درخواس  ها داخل کارتابل فنی وزار  ککور            در ا
کارشناسان بررسی های خود را در این زمینه انجام میدهند .    میرف  که  دود یتسال اس  به سازمان استان تفویض شده اس  .        
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سفانه ب      سفارش متا سامانه قدر  انتخاب       سامانه ثب   شد  . کت تی در این زمینه داریم که در  ال پیگیری میبا س  و م ه روز نی
 ندارد و ا ترام و ارزش تولیدکننده را نمی داند . 

 پیشنهادات

 سای  باشد .مصوبا  ستاد رفع موانع تولید ار ح بر هر سامانه و پیکنهاد میکود 

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 
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 15/11/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی  شناسه

 لغو پروانه های راکد صادره توسط سازمان  هاد ککاورزیعدم  موضوع عنوان
 امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

دم امتان استلرار ارح های بلوکه شدن اراضی و ععدم امتان لغو پروانه های راکد صادره توسط سازمان  هاد ککاورزی بدلیل 
ی مخروبه مجاور ارح وا د دامدار : دید در مجاور  وا دهای راکد مذکور که بعضا سالها مخروبه و ب  استفاده مانده اند . مثال 

 صبانور ایرانیان که مکتل توسط قوه قضائیه مرتفع گردید .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

که راکد هستند اما دارای ماهی   لوقی بوده و استلرار در مجاور  آنها بدلیل راکد بودن امتان پذیر نمی باشد اگرچه وا دهایی 
یک وا د بدلیل اعضاء وراث ممتن اس  چندین سال دچار رکود باشد و لغو پروانه آن نیز مکت    لوقی دارد لذا باید این  "مث 

 رد .امر در زمان صدور پروانه مد نظر قرار گی

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

 به تاریخ )کارشناسی(

14/11/1400 

در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دول  و بخش خصوصی لغو پروانه های راکد صادره توسط سازمان  هاد ککاورزی موضوع 
شورای گفتگوی دول  و بخش خصوصی  ،        14/11/1400شنبه   پنج روز در محل اتاق بازرگانی همدان و با  ضور اعضا دبیرخانه 

سازمان میراث فرهنگی     شناس محترم  سیون  رئیس و نائب رئیس محترم ،  کار سازمان     صنایع و معادن  کمی سان محترم  شنا ، کار
شناس محترم دف        کاورزی ، کار سازمان  هاد ک شناس محترم  س  ، کار ستانداری،   محیط زی سرمایه گذاری ا معاون  تر  مای  از  

محترم اداره دامپزشتی استان ، کارشناس محترم امور اقتصاد و دارایی و نائب رئیس محترم کمیسیون ککاورزی و مسئول محترم        
 دبیرخانه کمیسیونهای اتاق بازرگانی برگزار گردید و موضوعا  به شرح ذیل بررسی گردید . 

 کارشناس محترم دبیرخانه شورای گفتگو: – ناب آقای نجفی 

معاون  محترم اداره  –ایکان ضمن عرض خوش آمدگویی خدم  مدعوین محترم و اشاره به شرح موضوع  لسه از آقای متاری        
 دامپزشتی خواستند که توضیحاتی را ارائه نمایند . 

 معاون  محترم اداره دامپزشتی : – ناب آقای دکتر متاری 

گرفته باشد و غیر فعال باشد  تما پروانه باال میکود . سازمانهای دامپزشتی ،  هاد ، صم        بهره برداری دی پروانه اگر وا د تولی
جل شود در قانون  میکود . باید راکد بودن وا د مست  و نظام پزشتی موضوع راکد بودن وا د را صورتجلسه میتنند و پروانه باال      

  ضوع به صور  شفاف اشاره شده اس  . به این مو 2بند  6 دید دامپزشتی ماده 

 کارشناس محترم سازمان میراث فرهنگی : – ناب آقای قاسمی 

در وا د فارساافان نهاوند نیز ما یک نمونه از این وا دهای راکد داریم . مجوز ساافره خانه داده ایم و اسااتع م گرفته شااده و نظام 
 رورش ماهی را در آن مسیر ندیده اند و وا د را دچار مکتل نموده اس  .ککاورزی بر روی نلکه تأیید کرده و مجوز صادر شده و 
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 کارشناس محترم سازمان  هاد ککاورزی : – ناب آقای شهسواری 

ستند           1882 ضی از وا دها تجمع پذیر ه کاورزی بع شود . در ارتباط با بخش ک صادر  ستان باید  شده  کمجوز در ا ه این کار انجام 
ی که با و ود ت شااهای زیاد مانند گلخانه ها و صاانایع تبدیلی ولی برخی از وا د ها را نمیکااود تجمیع کرد مانند وا دهای دامدار

کت   زیادی دارد . وا    قادر به تجمیع آنان نبوده ای کاورزی م شده  ریمهایی در  م . لذا در ارتباط با وا دها  هاد ک دهای ایجاد 
شد        صله وا دها تعریف  شده که فا ستورالعملهایی تدوین  کود تجمیع کرد . د س  .  کنار خود ایجاد کرده که نمی صلی    ه ا ضوع ا مو

شااتی وا د باال پروانه بهدا شااوند پروانه به قو  خود باقی میماند .وا دها این اساا  که  واز میگیرند و اگر به هر دلیلی تعطیل 
ستفاده هم نتند .    ه در  لسه وا دی اس  که   موضوع مطرح شد   میکود ولی پروانه بعد  لوقی دارد  علی رغم اینته فرد از وا د ا

 ده اس  . نیز منعتس ش سال پیش ا داث شده و فعالیتی ندارد . مجوز مربواه باال شده و موضوع به وزارتخانه 20

شد . مکخص        شته با شد و   در مر له اول باید وا د راکد تعریف مکخصی دا شود که یک وا د تولیدی باید چه مد  زمانی راکد با
 فعالی  نداشته باشد که پروانه آن باال شود . 

سااال آینده ا داث  1ماه یا  6ند در مجوزهای صااادر شااده خود  ریم دارند  تی اگر فع  ا داث نکااده باشااند و با مجوز نمی توان
کود و مجددا     شوند  شد . بعد از ابطال پروانه نیز وا د منتلل می ساز میبا پروانه مذکور ا یا  ". متان یابی وا دهای مجوز دار مکتل 

صنعتی نیز میتوانند به هر دلیلی غ   کود . زیرا وا د تولیدی و ود فیزیتی دارد . وا دهای مرغداری ، دامداری و  شند و  می یر فعال با
شود نمی تواند به عنوان یک    شود که اگر غیر فعال   بعد از آن نیز میتوانند پروانه را ا یا کنند مگر اینته با قانون کار به وا د اب غ 

 مانع برای ایجاد وا د  دید  باشد . 

 معاون  محترم اداره دامپزشتی استان : – ناب آقای متاری 

ولی باید اثبا  شااود که وا د غیر فعال  را باال کرد  دارد ولی بر اساااس آئین نامه می توان پروانهتعریف راکد بودن بخکاانامه ن
میباشد چون سرمایه گذاری انجام شده اس  . سلب پروانه زیاد صحیح نیس  ولی اگر وا د بخواهد چهار دیواری برای خود بخاار        

سال و  3ی سال اعتبار و در نوب  بعد  2سرمایه گذاری در نظر بگیرد صحیح و به عدال  نمی باشد . پروانه تأسیس در دامداری ها     
سی میتواند پروانه را باال      سال نظام مهند سه یا چهار  سی در  هاد       نیم اعتبار دارد . بعد از  شد قابل برر شته با شاکی دا کند . اگر 

شد .      شتی میبا کاورزی و دامپز کده و         ک سیس ن شده و تأ شود . اگر وا د تخریب  باید آیین نامه و بخکنامه در این خصو  ارائه 
 پروانه باز پس گرفته میکود و باال میکود .  بهره برداری نکود

 کارشناس محترم سازمان  هاد ککاورزی : – ناب آقای شهسواری 

وا د مجوز گرفته و بعد از مد  اوالنی اگر به هر دلیلی تخریب شاااده و امتیاز خاصااای ندارد  آب ، برق و گاز  با  مع آوری              
با وا دهای راکد نیز تعریف . نیاز به بخکنامه تعریف راکد داریم . نحوه برخورد   مستندا  و مدارک می توانیم پروانه را ابطال کنیم 

و اب غ شاود که مورد  را قرار گیرد . این موضاوع قانونی اسا  و به صاور  ککاوری باید اع م شاود . وا د مد نظر زمین را از       
  ل شااود . تمامی این موارد باید بصااورباید بااککاااورزی به دامداریتبدیل شااده و مجوز همان اساا  ولی کاربری فرق کرده که 

 بخکنامه اع م شود . 
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 کارشناس محترم سازمان محیط زیس  : – ناب آقای عربی 

حافظ  شده برای ما  ائز  ممحیط زیس  ارگان صادرکننده پروانه و  واز نیس  . برای ما  ریمی و ود ندارد .  ریم منااآ آبی و    
س  . از این موارد نم  س  و         ونه زیاد اهمی  ا شده و فعال نی صنعتی وا دی ایجاد  شهرک  شته ایم داخل   ریم ایجاد کرده و  دا

سالها باقی مان       ستلرار صنع  دیگری و ود ندارد . وا دی هس  که مجوز گرفته و به صور  زمین  سداباد  امتان ا ده . وا دی در ا
س  . با      شده ا شده و به ککتارگاه مرغ تبدیل  شود که راکد بودن در مر  و ود دارد که مخروبه  سی  ساخته   ید برر س  یا   له زمین ا

کنها              شود . پی ستایی باید تعریف  س  .  ریم رو کده ا ساخته یا فعال ن شود که چرا  سی  کود را ع به این  شده و عل  آن برر د می
شود چون پهن            صنعتی  دید تعریف  شود و پهنه های  سی محدوده زمانی مکخص  شنا صور  کار ضوع مجوزها به  های قبل  همو

 مای  ونیتی و غیره صنایع التتر  وابگو نمی باشند . سازمان برنامه و بود ه وظیفه آمایش صنایع را دارد . باید از استار  آپ ها ،
 بیکتری در استان شود . 

 کارشناس محترم دفتر  مای  از سرمایه گذاری استانداری : – ناب آقای خانی 

هیأ  ملررا  زدایی در استان فعال میباشد . قوانین و ملررا  مخل در امور اقتصاد و دارایی در  ال بررسی می باشد ابطال مجوز       
شود که وا د تعطیل و غیر فعال         شد .اقای دکتر متاری فرمودند اگر محرز  سوال میبا ضه  لوقی دارد که برای بنده  و پروانه عار

. چه کسی یا ارگانی باید اع م کند که وا د غیر فعال اس  ؟ نلطه شروع آن کجاس  ؟ که باید پروانه    اس  باید پروانه باال شود   
 ابطال شود . 

ستفاده کنیم و مصوبه ای داشته باشیم که از ارف شورای ملی           نتته اساسی این اس  که ما باید از ظرفی  هیأ  ملررا  زدایی ا
بح   ی ای اس ساارمایه گذاری اگر پا بگیرد و وا دهای مو ود خود را از نظر  غرافیایی پیگیری شااود که به نتیجه برساایم .  

 بررسی و به  وزه سرمایه گذاری گزارش بدهند مجوزهای بهتری صادر میکود . 

 کارشناس محترم سازمان  هاد ککاورزی : – ناب آقای شهسواری 

شود با پروانه    "اگر وا د غیر فعال بخواهد مجددا شود تا وقتی که ابطال  فعال  دید فعالی  میتند . پروانه بهره برداری اگر ابطال 
نکاااود امتان ایجاد وا د با همان نوع پروانه در کنار وا د امتان ندارد . مجوز قانونی یا خود فرد اب غ نماید که میخواهم پروانه                  

 ابطال شود زیرا وا د بنده غیر فعال میباشد . 

 ن  محترم اداره دامپزشتی استان :معاو – ناب آقای متاری 

شد . در مورد         صلی در فرآیند ابطال پروانه میبا کتل ا شود خودبخود  ریم نیز از بین میرود .م اگر پروانه یک وا د تولیدی ابطال 
 زمین فلط پروانه تغییر کاربری میگیرد . 
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 مسئول محترم دبیرخانه کمیسیونهای اتاق بازرگانی : – ناب آقای ابراهیمی 

د . پروانه در قبال فعالی  پروانه در اصل نلش  اکمیتی بر ام ک شخصی دارد . دول   اکمی  خود را در قالب پروانه اع م میتن   
فزوده متعلآ به کسی  اش صادر میکود نه در قبال مالتی  . در زمینهای منابع ابیعی اس  که عوارض مکتل ایجاد می کند . ارز    

س  و بای        سیار مهم ا س  . بح   ریم و تعریف راکد بودن و تعداد مجوز ب س  که وا د را ا داث کرده ا شود . نظام    ا سی  د برر
باید در  "ین  لسا  مجددا مهندسی و دامپزشتی  لساتی را برگزار میترد و وا دهای غیر فعال را شناسایی میترد به نظر میرسد ا      

ستان برگ  شخص اول که پروانه گرف       ا شد که  آ و  لوق  صدور مجوز باید به گونه ای با سه  صدور هر نوع  زار گردد . پرو ته در 
  گفتگو بررسی شود . یآمار مجوزها و پروسه صدور مجوز  تما باید در شوراپروانه رعای  و  فظ شود . 

 کارشناس محترم سازمان  هاد ککاورزی : – ناب آقای شهسواری 

شده اند و در  ال ا       در ارتب شده و ارح های راکد همه ا صا  سایی انجام  شنا  300یاء وا دهای راکد هستیم . اط با ار های راکد 
 وا د آن ا یا شده و تعدادی از وا دها غیر قابل ا یا هستند .  32مورد وا د راکد از ارف  هاد ککاورزی بوده که 

صاد و دارایی      سجم با اقت سند آمایش یک کار من شد .     در  س  که بود ه ای برای ا یا مجوز میبا و برنامه و بود ه در  ال انجام ا
شود .             ستلرار وا دهای  دید اقداماتی انجام  شد که برای ا شود که میزان تجمع در کجا میبا سایی  شنا ستلرار وا دها  کانونهای ا

 ذاری خار ی در خال آماده سازی و پیگیری میباشد.فضای باقی مانده استان برای استلرار وا دها بررسی شود . فضا بریا سرمایه گ

در پایان ملرر گردید موضااوع ابطال مجوزهای راکد و غیر فعال بخش ککاااورزی و تعریف مد  زمان تعطیلی برای تو یه ابطال  
 پروانه و رفع  رائم مربواه ضمن ارح و تصویب در صحن شورای گفتگو از اریآ مرا ع ذیربط ملی پیگیری گردد .

 پیشنهادات

پیکنهاد گردید  هاد ککاورزی استان با همتاری سازمان نظام مهندسی ککاورزی ضمن ا صاء وا دهای راکد و غیر فعال که غیر 

 قابل ا یا هستند نسب  به صدور اخطار کتبی و ابطال پروانه های صادره در اسرع وق  اقدام نماید 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 
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 14/11/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی  شناسه

 تداخل استعالمهای دستگاههای اجرایی موضوع عنوان

 امور اقتصادی استانداری مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

تداخل ه منجر به مجاور  و کهماهنگی بین سازمانهای متولی امر تولید و همزمانی استلرار ارح های سرمایه گذاری  دید  عدم
خ و دامداری مجاور در  رائم و فاصله های قانونی ارح های مذکور می گردد . مثال : مکتل ایجاد شده برای ارح سینا ن

 شهرستان رزن

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

عدم و ود نظام مکخص در گواهی گرفتن استع ما  باع  بروز ناهماهنگی مابین سازمانهای صادرکننده استع م و صادرکننده 
مجوز خواهد بود این امر بخصو  در زمانی که در ارح سرمایه گذاری بصور  همزمان از دو دستگاه مختلف درخواس  مجوز 

 می کنند نمود پیدا می کند . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

14/11/1400 

پنج  روزدر کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دول  و بخش خصوصی       تداخل استعالمهای دستگاههای اجرایی  موضوع  

با  ضور اعضا دبیرخانه شورای گفتگوی دول  و بخش خصوصی  ، کارشناس       در محل اتاق بازرگانی همدان و  14/11/1400شنبه 
، کارشناسان محترم سازمان محیط زیس    حترم سازمان میراث فرهنگی  ، رئیس و نائب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن    م

ستانداری، معاون  محترم اداره            سرمایه گذاری ا شناس محترم دفتر  مای  از   کاورزی ، کار سازمان  هاد ک شناس محترم  ، کار
شناس محترم امور اق     ستان ، کار شتی ا سئول محترم دبیرخانه       دامپز کاورزی و م سیون ک صاد و دارایی و نائب رئیس محترم کمی ت

 کمیسیونهای اتاق بازرگانی برگزار گردید و موضوعا  به شرح ذیل بررسی گردید . 

 کارشناس محترم دبیرخانه شورای گفتگو: – ناب آقای نجفی 

کت        ستان باع  م سازمانهای امر تولید در ا سینا نخ که بعنوان مثال        عدم هماهنگی بین  شرک   س  .  شده ا ستان  زیادی در ا
 . تداخل در مر له استع م بین دو وا د مکتل ساز گردیده . س  ذکر شده اس  در فرایند استع م دچار مکتل گردیده ا

ه بدون هماهنگی باید هماهنگی بین دستگاهها را بررسی کرده و از عدم هماهنگی  لوگیری شود . مرکز یا مر عی تعریف شود ک     
   مثل پنجره وا د مجوزی صادر نکود . 

 کارشناس محترم سازمان میراث فرهنگی : – ناب آقای قاسمی 

شد .           سیار مهم میبا ستع م نیز ب ستگاهها فرق میتند نحوه گرفتن ا ستع م ها در د سازمان میراث     17تعداد ا ستع م از ارف  ا
 فرهنگی گرفته میکود . 

 معاون  محترم اداره دامپزشتی استان : – ناب آقای متاری 

 باید در گرفتن استع مها تجمیع شود که استع مها به نتیجه برسد . 

 کارشناس محترم محیط زیس  همدان : – ناب آقای عربی 
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گیرد در سامانه ثب   باس در پنجره وا د باشد که کسی که میخواهد مجوز    میتنم سامانه هوشمند تح  وب  ی پی  بنده پیکنهاد  
شود . سامانه بسیار  شود که هم فرایند استع م مناسب باشد و گزارش گیری خوبی شود . موقعی  متانی وا دهای استان مکخص

 کاربردی میباشد و مانع تداخل میکود . 

 هاد ککاورزی :کارشناس محترم سازمان   – ناب آقای شهسواری 

نیم که بدانیم  واب کدر ارتباط با این موضااوع واقعی  این اساا  که پیییده تر میباشااد اگر قرار باشااد سااامانه ای را ارا ی     
 م شود . استع ما  مثب  و منفی به چه صور  اس  . نیاز به شبته داریم که هماهنگی در استع مها درس  انجا

 رم امور اقتصاد و دارایی :کارشناس محت – ناب آقای خلیلیان 

 پنجره وا د فیزیتی در استان باید فعال شود و این مبا   در این  وزه بررسی شود . 
 

 پیشنهادات

  شد هفته آینده  لسه ای در امور اقتصاد و دارایی استان برگزار گردد و موضوع استع مها و ثب  در سامانه بررسی شود .  پیکنهاد

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 


