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 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 

 

  دستور جلسه: عنوان

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  11طرح پیشنهادات ارائه شده توسط معاونت محترم امور اقتصادی استانداری با عنایت به بند پ ماده -1

 بلوکه شدن زمینهای واقع در شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز -

 مشکل واردات مواد اولیه و ماشین آالتی که مشابه ساخت داخل دارند-

 عدم لغو پروانه های راکد صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی برروی زمینهای واگذاری بدالیل مختلف-

 ستعالمهای دستگاههای اجرائی در صدور مجوز فعالیتهای مختلفتداخل ا -

  1400طرح مسئله افزایش قیمت گاز بها در بودجه سال  -2      

 
 خارج از دستور:عنوان 

 

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

 ظاهر پورمجاهد نماینده استاندار )رئیس شورای استانی( فرزاد قاسمیجناب آقای  1

 وفاییمهدی  نماینده  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جناب آقای صیدایی 2

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شانیانجناب آقای  3

 پرورش نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  تقویجناب آقای  4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یپیمانجناب آقای  5

 قربانفر نماینده مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان شعبانیجناب آقای  6
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  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای محمد طوماسی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب مجلس ریاست مجمع نمایندگان مفتح جناب آقای 1

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای حاجی بابایی 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

  غایب استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 1

  غایب استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 علی ضمیر نماینده  استان مرکز شهردار حسینیجناب آقای  1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس سرکار خانم مرادیه 2

 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 جناب آقای زبردست 1
 مرکز کشنناورزی و معادن صنننایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 استان )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  غایب  استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 3

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر مدیر عامل شرکت بلور الوند جناب آقای فالح 1

  غایب رئیس انجمن انبوه سازان جناب آقای پارسامهر 2
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  حاضر اتحادیه قنادانرئیس  ارغوان جناب آقای 3

  غایب مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی 4

  حاضر رئیس اتحادیه درودگران توکلیجناب آقای  5

  حاضر مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی داوود شعبانلو جناب آقای 6

  حاضر مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی 7

 حاضر عامل شرکت سیمین نورد مدیر جناب آقای هراتی 8
 

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده

هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر کل  دفتر اقتصادی  جناب آقای محمود عسگریان 1

 مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری جناب آقای محمود ملکیان 2

 گفتگو شورای دبیرخانه مسئول خورشیدی هادی آقای جناب 3

 مدیر کل امور مالیاتی جناب آقای ذکوری 4

 مدیر عامل شرکت توزیع برق جناب آقای سهرابی بیدار 5

 سرپرست آب منطقه ای همدان جناب آقای ضروری  6

 مدیر عامل شرکت گاز محبی نظرجناب آقای  7

 مدیر کل محیط زیست  جعفری نژادجناب آقای  8

  منابع طبیعیمدیر کل  خزاییجناب آقای  9

 مدیر کل میراث فرهنگی مالمیرجناب آقای  10

 ریاست نظام مهندسی کشاورزی معروفیجناب آقای  11

 عامل شرکت شهرکهای صنعتیمدیر  بادامیجناب آقای  12

 دیر عامل شرکت تون بریسم میرابیانجناب آقای  13

 کارشناس استانداری بیاتیجناب آقای  14
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مدیر عامل سینا نخ  جناب آقای فاطمی 15  

  کارشناس محیط زیست عبدالهی جناب آقای 16

 کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو  سرکار خانم سمیه صادقی 17

 

 

 مشروح  مذاکرات

. جلسه برگزار گردید  صبح  10:30الی  8:30از ساعت  1400ماه اسفند  19در روز پنجشنبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  نهمینسی و 

آغاز گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر محترم شورای اتی از قران کریم با تالوت آی  8:30رأس ساعت 

خیر مقدم خدمت کلیه معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری و  –ای پورمجاهد عرض تشکر از آقگفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن 

 بازرگانی و تشکر و قدردانی نمودند . فعالین اقتصادی ، مدیران دولتی و اعضا هیات نمایندگان اتاق 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری :  –جناب آقای پورمجاهد 

اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگو بخاطر دلسوزی و عالقمندی در پیگیری و طرح موضوعات تشکر و قدردانی نمودند و به مدیران ز ایشان در ابتدا ا

 منصوب شدند تبریک گفتند و بیان نمودند سعی میکنیم جلسات شورا را بطور منظم در سال آینده برگزار نماییم . "دستگاههای که جدیدا

قانون بهبود  11طرح پیشنهادات ارائه شده توسط معاونت محترم امور اقتصادی استانداری با عنایت به بند پ ماده دستور جلسه اول  : 

 مستمر محیط کسب و کار

 بلوکه شدن زمینهای واقع در شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز -بند الف 

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –رشیدی جناب آقای خو

و جناب آقای زبردست ریاست  محترم اتاق بازرگانی و دبیر محترم  امور اقتصادی استانداریمحترم معاونت  پورمجاهدبا تشکر از جناب آقای 

بخش خصوصی که در جلسه شرف حضور دارند به استحضار  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اعضا محترم شورای گفتگوی دولت و

 میرساند . 

بر اساس اطالعات موجود به نظر میرسد عدم ساخت زمینهای واگذاری به طرحهای صنعتی در زمان مقرر علیرغم تمدید مدت ساخت و عدم اجرا به 

است که با توجه به محدودیت منابع به خصوص آب ، برق و گاز در دالیل گوناگون باعث بلوکه شدن زمین تخصیصی و امتیازات متعلق به آن گردیده 

 پیشنهاد میشود:بعضی از شهرکهای صنعتی این امر باعث عدم پذیرش طرحهای صنعتی جدید گردیده است .

شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صمت جهت مشخص شدن وضعیت واحدهای تولیدی استان ،آماری از واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد به -1 

 خصوص در شهرکهای صنعتی را با درج مشکالت آنها طی زمان سه ماهه ارائه نمایند . 

 ور موافقت اصولی صادره )پروانه تأسیس (تعیین تکلیف واحدهای راکد و یا زمینهای تخصیصی بر اساس زمان صد-2
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جهت  ای با عضویت استانداری ، مرکز خدمات سرمایه گذاری دارایی و سازمان صمت و جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل کمیته -3

 کلیف گردد . ند تعیین تبررسی وضعیت واحدهای مستقر شده  و راکد و زمینهای تخصیصی که تاکنون پیشرفت قابل مالحظه ای نداشته ا

کد همزمان د بر اساس گزارش شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به ابطال امتیاز انرژی های متعلقه اعم از آب ، برق و گاز واحدهای راپیشنهاد میشو-4

 انجام گردد .

 عاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان :م -جناب آقای پورمجاهد

سازمان صمت ، جهاد کشاورزی   –دستگاه دولتی  3در آمارگیری از ح شده و استاندار نیز تأکید بر پیگیری نموده است . در ستاد تسهیل این موضوع مطر

طرح اثرگذار در قالب  120بانک اطالعاتی گرفته میشود و توسط حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری رصد میشود . در استان  –، میراث فرهنگی 

میباشد اگر موردی در حال پیگیری ملکهای تملک شده نداری داده میشود و ماهیانه از دستگاهها آمار گرفته میشود . وزارت کشور نیز یک فایل به فرما

 پیگیری میشود .  "باشد قطعا

 : شرکت شهرکهای صنعتی ریاست محترم  – بادامی جناب آقای

دستگاه اجرایی تبادل نظر میشود . آمار دقیق انبارها و واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل امسال  3هر سه ماه از سطح شهرکها آمارگیری احصا میشود و با 

. بعضی از  احصا شد و رفع و بررسی مشکالت نیز انجام گرفت و به دستور استاندار محترم مقرر شد به صورت قطعی موضوع تعطیلی واحدها بررسی شود

هم کارهایی انجام  97به قبل همه تعیین تکلیف شده اند در سال  96واحدها متأسفانه اراده ای برای فعال شدن ندارند . در بحث واحدهای راکد از سال 

طرح امروز در حال  60یا  50به بعد میباشد . برنامه اقتصادی واحدها و ساخت و ساز آنها نیز با مشکالتی روبرو شد .  98شده . بیشتر مشکل از سال 

در خصوص انشعابات حاملهای انرژی شهرک اختیار قطع امتیاز بررسی میباشد که به دستور بازرس قراردادها فسخ و به واحدهای جدید منتقل شوند . 

 ادی میباشد . ندارد زیرا هزینه پرداخت شده و باید از طریق قانون بررسی و پیگیری شود . شهرک صنعتی در خدمت فعالین اقتص

 جناب آقای زبردست: ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان:

این  از طریق نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان بودجه ای برای شهرکها در نظر گرفته شود که بحث اشتغال در شهرکها بررسی شود  و در سطح ملی

 موضوع بررسی گردد . مجمع نمایندگان و اتاق ایران خدمات شهرکها را تقویت کنند . 

 انداری همدان :معاونت محترم امور اقتصادی است -جناب آقای پورمجاهد

مورد تملک شده  7مورد فوت مالک ،  6مورد عدم راه اندازی ،  96مورد اختالف شرکاء ،  5مورد خروج ماشین آالت از طرحها ،  20در شهرکهای استان 

قانون بودجه اعتبار زیر ساخت برای سالهای قبل  در رابطه با انرژیها وجود دارد . مورد تغییر کاربری  6واگذاری ،  و مورد فروش 10توسط سیستم بانکی، 

ت . اشتغال نیاز به اعتباری برای واحدهای زیر ساخت در نظر نمیگیرند و ردیف بودجه صفر اس جدیدی این سالهادر گذاشتند که متاسفانه دستگاهها می

د و به نظر بنده نداشته باش باید ردیف بودجه. ظرفیت اعتباری عمرانی استان محدودیت دارد و باید تقویت شود . زیرساختهای شهرک زیرساخت دارد

درخصوص پیشنهادات داده شده قابل ذکر است که مهمترین خروجی شورای گفتگوی امروز قرار داردن ردیف بودجه برای زیرساختهای شهرکها میباشد . 

ابطال امتیاز انرژی های متعلقه اعم از آب ، برق صوص د اول پیشنهادات در حال انجام میباشد و با سه مصوبه پیشنهادی دیگر موافقت میشود و در خنب

 واحدهای راکد میبایستی از طریق شورای ملی پیگیری گردد . و گاز 
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 اخت داخل دارندمشکل واردات مواد اولیه و ماشین آالتی که مشابه س -ببند 

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

د لذا این مهم باعث عدم تولید با توجه به اینکه بعضی از مواد اولیه و ماشین آالت ساخت داخل از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار نمی باشن

اخت داخل را ارائه می نماید لیکن ستوان ایران که لیست مواد اولیه و ماشین آالت محصول با کیفیت و رقابتی خواهد شد و همچنینن با مراجعه به سایت 

 ولیدی را دچار چالش می نماید . و واحد تماشین آالت مورد نظر زمان بر بوده مراجعه به تمام آنها و دسترسی به مواد اولیه با کیفیت دلخواه و یا 

 پیشنهاد میشود که در خصوص موضوع مذکور:

ان مربوطه نسبت لحاظ عدم کیفیت بعضی از مواد اولیه و ماشین آالت تولید داخل و یا قیمت نامناسب آن با نمونه خارجی سازمان صمت بنا به تشخیص کارشناسبه -1 

 به ثبت سفارش کاالی خارجی مساعدت نماید . 

در ستاد تسهیل  درصورتی که کارشناسان مربوطه به نتیجه مطلوب در ثبت سفارش کاالی خارجی اعم از مواد اولیه و ماشین آالت خارجی به نتیجه نرسند موضوع-2

 استان مطرح و براساس تصمیم متخذه اقدام الزم معمول گردد . 

سئول ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آالت خارجی می باشند در مواقعی بر اساس تشخیص خود سازمان صمت که بر اساس لیستهای توانمندیهای موجود داخلی م-3

و مساعدت الزم را به جهت واردات کاالئی را ارجح بر کاالی داخلی می داند که مورد اعتراض سازمانهای نظارتی قرار می گیرد الزم است سازمانهای نظارتی همکاریها 

 ورند .تسریع در امر تولید بعمل آ

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : -جناب آقای پورمجاهد

در این موضوع به صورت موردی در استان مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری سازمان صمت به نتیجه رسید مانند شرکت آقای ابراهیمی مفتخر که 

   هر سه مصوبه مذکور پذیرفته میشود و قابل پیگیری میباشد . در خصوص مصوبات پیشنهادی. استان حمایت زیادی از ایشان گردید

 عدم لغو پروانه های راکد صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی برروی زمینهای واگذاری بدالیل مختلف -بند پ 

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

در تخصیص زمین و صدور پروانه تأسیس و بهره برداری به دالیل حقوقی و یا آثار طرح راکد برروی آن زمین از لغو پروانه و  سازمان جهاد کشاورزی

طرحهای مخروبه که سالیان متمادی متروکه شده اند دارای  "اجازه و صدور مجوز برای واحدهای جدید به لحاظ رعایت حرائم خودداری می نماید ضمنا

 :باعث عدم استقرار واحدهای جدید در جوار آنها خواهد بود . پیشنهاد میشود که  حریم بوده که

ر جهاد کشاورزی استان با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضمن احصاء واحدهای راکد و غیر فعال که غیر قابل احیاء هستند نسبت به صدو -1

 وانه صادره اقدام نمایند .) مدت زمان اجرا دوماه بعد از تصویب(اخطار کتبی و در صورت عدم فعال سازی نسبت به ابطال پر

 در جهت تشخیص راکد بودن واحدهای تولیدی کشاورزی و عدم امکان احیاء آن کمیته ای متشکل از استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، -2

دهای مربوطه که شامل ابطال  پروانه و یا  احیاء محل تولیدی می باشد جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف واح

 اقدام نمایند .)مدت زمان اجرا سه ماه(

 معاونت محترم سازمان جهاد کشاورزی همدان: –جناب آقای شهسواری 
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اگر موردی در استان هست حتما با جهاد  واحد غیر فعال به چرخه تولید در استان برگشته است . در رابطه با ابطال مجوز ما اجازه ابطال داریم و 35یا  34

 کشاورزی هماهنگی گردد . 

 عاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان :م -جناب آقای پورمجاهد

 و قابل پیگیری و اجرا میباشند . صوص موافقت میشود با مصوبات پیشنهادی در این خ

 بند ت: تداخل استعالمهای دستگاههای اجرائی در صدور مجوز فعالیتهای مختلف:

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

طرحهای سرمایه گذاری جدید که منجر به مجاورت و تداخل طرح و فاصله های قانونی  عدم هماهنگی سازمانهای متولی امر تولید و همزمانی استقرار

 "ماه زمان بر بوده و عمال 18ماه تا  6طرحهای مختلف می گردد مانند طرح سینا نخ و دامداری مجاور آن که در حال حاضر استعالمات دریافتی بین 

پیشنهاد میشود که پنجره واحد بصورت واقعی  سالیانه مواجه نموده و سرمایه گذار را منصرف می نماید .طرح را از توجیح انداخته و سرمایه گذار را با تورم 

فعال گردد وکلیه استعالمهای واصله از دستگاهها در  "و با حضور نمایندگان دستگاههای استعالم دهنده در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مجددا

رونده تکمیل شده جهت دریافت تسهیالت به بانکها معرفی گردد و بانکها از این به بعد از نامه نگاری با دستگاهها جهت کوتاهترین زمان دریافت و پ

 استعالم جدید با سربرگ خود جلوگیری نمایند .

 مدیر کل محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری : –جناب آقای عسگریان 

دستگاه استعالم میشود و یکی از ایراداتی که وجود دارد مدت  17جود استعالمهای مختلفی صورت میگیرد .از بر اساس قوانین و مقررات مودر حال حاضر

قانون استعالم با سامانه مصوب بوده و شناسایی و بارگذاری شده است  86اعتباری است که دستگاهها برای استعالم میزنند که زمان بر میباشد . از سال 

استعالم با سامانه برای صنایعی که معروف هستند و قرار است چندین مرجع  "با شیوه جدید و با سامانه استعالم انجام شود . عمدتا و از امروز قرار است که

 نت مجوز صادر میشود . یبررسی کنند زمان بر میباشد ولی برای مشاغل خرد و کوچک به محض ثبت محور اطالعات بارگذاری شده پیر

 عاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان :م -جناب آقای پورمجاهد

زمان بر میشود . در مورد شرکت سینا  "مطمئنادر خصوص مصوبات پیشنهادی با موارد ذکر شده موافقت میشود زیرا تا سامانه به طور کامل صورت گیرد 

نخ که در این خصوص با مشکل مواجه شده است الزم است ایشان با سازمان صمت آقایان شانیان و بهزادی جلسه ای خصوصی داشته باشند و مشکل 

 ایشان پیگیری و حل گردد . 

 ا قیمت خوراک پتروشیمی هامتناسب ب 1۴۰۰افزایش قیمت گاز بها در بودجه سال دستور جلسه دوم : 
 

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –جناب آقای خورشیدی 

 درصد افزایش پیدا کرده است. 30قیمت سوخت گاز واحدهای تولیدی و صنعتی تا  1400بر اساس بند ط ماده واحده قانون بودجه سال 
نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی فوالدی و سایر  5/10/88مورخ بند ط اعالم می دارد به منظور اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به 

درصد نرخ متوسط خوراک گاز  10برابر درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه ها  10درصد و واحد های سیمانی برابر  30های فلزی برابر واحدهای تولید فلزات و کانی
 های پتروشیمی خواهد بودتحویلی به شرکت

های انرژی به واحدهای صنعتی برگردد که درصد افزایش قیمت حامل 30کرده است که مقرر بوده  5/10/88ها مورخ دربند ط اشاره به قانون هدفمندی یارانه - 1
 .هیچگاه اجرایی نشده است

بر اساس قانون فوق باعث چندین برابر شدن نرخ سوخت گاز واحدهای مصرف کننده صنعتی گردید زیرا این قانون بر اساس تفسیر غلط به  افزایش قیمت گاز -2
 .بسیاری از واحدهای صنعتی منجمله کوره های آجرپزی و ریخته گری ها تحمیل گردید 
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فوب خلیج فارس خوراک پتروشیمی برای صنایع مختلف تعیین گردیده است به نحوی که  قیمت محاسباتی سوخت گاز به صورت شناور بوده و بر اساس قیمت - 3

ریال شده است و این باعث  5087ریال و در مهرماه  2108درصد قیمت خوراک پتروشیمی محاسبه شده اند در فروردین ماه  10که  قیمت سوخت واحدهای صنعتی

برای مصرف های یکسان در ماههای مختلف دریافت دارند با توجه به شناور بودن قیمت سوخت که یکی از  شده واحدهای صنعتی قبض های سوخت گاز متفاوتی را

 1400ص//1072اتاق بازرگانی همدان موضوع را طی نامه ی شماره  هزینه های اصلی واحدهای تولیدی میباشد امکان برنامه ریزی واحد های صنعتی نیز سلب شده است

خطاب به جناب آقای مفتح رئیس مجمع نمایندگان محترم مردم  16/8/1400مورخ 1400ص//872ت آن به استاندار محترم و نامه شماره  و پیوس 5/10/1400مورخ 

 22/4/1400به جناب آقای نجفی معاون محترم قضائی و پیگیری از وقوع جرم دادگستری و ستاد تسهیل مورخ  22/8/1400مورخ  620/1730/9036استان و نامه شماره 

 پیشنهاد میشود:اعالم گردیده است . 

 از افزایش هزینه حاملهای انرژی به واحدهای صنعتی برقرار گردد. %30اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر بازگشت -1 

دیده است لذا کلیه واحدهای ریال مصوب گر 5000برای هر متر مکعب به مبلغ  6/11/1400با توجه به اینکه قیمت گاز برای واحدهای صنعتی از تاریخ -2

 صنعتی که قادر به تسویه بدهی گذشته خود تا تاریخ فوق نبوده اند در ماههای آتی تقسیط و پرداخت نمایند  . 

ائم جرباتوجه به نامه نگاری اتاق بازرگانی استان همدان به استاندار محترم و رئیس مجمع نمایندگان محترم استان و معاونت محترم پیشگیری از -3

 مدنظر دولت و مجلس محترم قرار گیرد .   1401دادگستری پیشنهاد میگردد موضوع در قانون بودجه سال 

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : -جناب آقای پورمجاهد

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز مذاکره گردیده و گویا استانهای در رابطه با پیشنهاد سوم استاندار محترم همدان دو مکاتبه با وزیر صمت ، نفت و نیرو داشته است و با 

 نداشته باشیم. 1401یش در سال دیگر نیز در نشستی این موضوع را بررسی نموده اند . آخرین خبر در این باره این بوده که قرار شده مجلس بهاگاز را تعدیل نماید و افزا

 پرداخت شود که از مشکالت آنها بکاهد . ه( )یارانهایی   باید به واحدهای تولیدی سوبسید

 جناب آقای محبی نظر: ریاست محترم شرکت گاز استان:

 درصد افزایش پیدا کرده است. 30قیمت سوخت گاز واحدهای تولیدی و صنعتی تا  1400بر اساس بند ط ماده واحده قانون بودجه سال 
نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی فوالدی و سایر  5/10/88مورخ فمند کردن یارانه ها به بند ط اعالم می دارد به منظور اجرای ماده یک قانون هد

درصد نرخ متوسط خوراک گاز  10درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه ها برابر  10درصد و واحد های سیمانی برابر  30های فلزی برابر واحدهای تولید فلزات و کانی
بهای گاز تقسیط شود . ما در استان هیچ واحد تولیدی نداریم  1400سال  9پرداخت و تا برج  99در شورای تأمین در سال . ی پتروشیمی خواهد بودهاتحویلی به شرکت

بدهی موافقت گردید دارد لطفا این موضوعات در نظر گرفته شود . در خصوص سایر موارد نیز با تخصیص  7که بابت گاز بها تعطیل شده باشد . در بحث سفال که کد 
 طرح  واحد تولیدی موافقت شد .  27. 
 

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : -جناب آقای پورمجاهد

بصورت ملی مطرح و پیگیری گردد . از شرکت گاز استان میخواهیم کمک خود به واحدهای تولیدی را دریغ نکند . با سه مصوبه  "در خصوص سفال موضوع باید حتما
 پیشنهادی مذکور موافقت میشود . 

 صلوات به پایان رسید . با ختم 10:30جلسه راس ساعت 
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 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

بلوکه شدن زمینهای واقع در 

شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه 

شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، 

 برق و گاز

واحدهای راکد و یا زمینهای تخصیصی بر اساس زمان صدور موافقت اصولی صادره مقرر شد 

 )پروانه تأسیس ( از طریق شرکت شهرکهای صنعتی تعیین تکلیف گردد . 

شرکت 

شهرکهای 

 صنعتی 

2 

بلوکه شدن زمینهای واقع در 

شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه 

شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، 

 برق و گاز

کمیته ای با عضویت با مسئولیت معاونت محترم امور اقتصادی استانداری استان  مقرر شد

استانداری ، مرکز خدمات سرمایه گذاری دارایی و سازمان صمت و جهاد کشاورزی و شرکت 

شهرکهای صنعتی تشکیل و وضعیت واحدهای مستقر شده  و راکد و زمینهای تخصیصی که 

 ته اند بررسی و تعیین تکلیف گردد .تاکنون پیشرفت قابل مالحظه ای نداش

 

امور اقتصادی 

 استانداری 

3 

مشکل واردات مواد اولیه و ماشین 

 آالتی که مشابه ساخت داخل دارند

به لحاظ عدم کیفیت بعضی از مواد اولیه و ماشین آالت تولید داخل و یا قیمت نامناسب آن با مقرر گردید 

کارشناسان مربوطه نسبت به ثبت سفارش کاالی خارجی نمونه خارجی سازمان صمت بنا به تشخیص 

 مساعدت نماید .

 سازمان صمت

4 

مشکل واردات مواد اولیه و ماشین 

 آالتی که مشابه ساخت داخل دارند

درصورتی که کارشناسان مربوطه به نتیجه مطلوب در ثبت سفارش کاالی خارجی اعم از مواد مقرر گردید 

نتیجه نرسند موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح و براساس تصمیم متخذه  اولیه و ماشین آالت خارجی به

 اقدام الزم معمول گردد .

 

سازمان صمت 

 استانداری  –

5 

مشکل واردات مواد اولیه و ماشین 

 آالتی که مشابه ساخت داخل دارند

سفارش مواد سازمان صمت که بر اساس لیستهای توانمندیهای موجود داخلی مسئول ثبت  مقرر گردید

اولیه و ماشین آالت خارجی می باشند در مواقعی بر اساس تشخیص خود واردات کاالئی را ارجح بر 

کاالی داخلی می داند که مورد اعتراض سازمانهای نظارتی قرار می گیرد الزم است سازمانهای نظارتی 

 همکاریها و مساعدت الزم را به جهت تسریع در امر تولید بعمل آورند .

  زمان صمتسا

6 

عدم لغو پروانه های راکد صادره 

توسط سازمان جهاد کشاورزی 

برروی زمینهای واگذاری بدالیل 

 مختلف

جهاد کشاورزی استان با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضمن احصاء مقرر گردید 

صورت  واحدهای راکد و غیر فعال که غیر قابل احیاء هستند نسبت به صدور اخطار کتبی و در

عدم فعال سازی نسبت به ابطال پروانه صادره اقدام نمایند .) مدت زمان اجرا دوماه بعد از 

 تصویب(

جهاد کشاورزی 

سازمان نظام  –

مهندسی 

 کشاورزی

7 

عدم لغو پروانه های راکد صادره 

توسط سازمان جهاد کشاورزی 

برروی زمینهای واگذاری بدالیل 

 مختلف

راکد بودن واحدهای تولیدی کشاورزی و عدم امکان احیاء آن کمیته در جهت تشخیص مقرر شد 

ای متشکل از استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، جهاد کشاورزی و نظام مهندسی 

کشاورزی تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف واحدهای مربوطه که شامل ابطال  پروانه و یا  احیاء 

 .)مدت زمان اجرا سه ماه( محل تولیدی می باشد اقدام نمایند

امور اقتصادی 

 استانداری 



 

همداناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 
 صورتجلسه و مصوبات  سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدانفرم 

 (خصوصی بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03ماره بازنگری:ش                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  10

 

8 

تداخل استعالمهای دستگاههای 

اجرائی در صدور مجوز فعالیتهای 

 مختلف

عالم دهنده در پنجره واحد بصورت واقعی و با حضور نمایندگان دستگاههای استمقرر گردید 
واصله از دستگاهها  تعالمهایفعال گردد وکلیه اس "سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مجددا

انکها معرفی گردد در کوتاهترین زمان دریافت و پرونده تکمیل شده جهت دریافت تسهیالت به ب
ا سربرگ خود جلوگیری و بانکها از این به بعد از نامه نگاری با دستگاهها جهت استعالم جدید ب

 نمایند .

امور اقتصاد و 

 دارایی 

9 

بودجه سال افزایش قیمت گاز بها در 
متناسب با قیمت خوراک  1400

 پتروشیمی ها

 

یش هزینه حاملهای از افزا %30اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر بازگشت مقرر گردید 
 انرژی به واحدهای صنعتی برقرار گردد.

 شرکت گاز 

10 

افزایش قیمت گاز بها در بودجه سال 
متناسب با قیمت خوراک  1400

 پتروشیمی ها

 

برای هر متر  6/11/1400با توجه به اینکه قیمت گاز برای واحدهای صنعتی از تاریخ مقرر گردید 
ریال مصوب گردیده است لذا کلیه واحدهای صنعتی که قادر به تسویه  5000مکعب به مبلغ 

 بدهی گذشته خود تا تاریخ فوق نبوده اند در ماههای آتی تقسیط و پرداخت نمایند  .

 شرکت گاز

 وعات مــلی و فـــراگیرموض

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه

بلوکه شدن زمینهای واقع در شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه شدن 

 سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز

بر اساس گزارش شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به ابطال امتیاز انرژی های متعلقه 

 واحدهای راکد همزمان انجام گردد .اعم از آب ، برق و گاز 

بلوکه شدن زمینهای واقع در شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه شدن 

 سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز

 ردیف بودجه برای زیرساختهای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شود . 

متناسب با قیمت خوراک  1400افزایش قیمت گاز بها در بودجه سال 
 هاپتروشیمی 

 مدنظر دولت و مجلس محترم قرار گیرد 1401موضوع در قانون بودجه سال 

 


