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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 بررسی و اعالم نظر و مساعدت ایجاد زیر ساخت و بهره برداری دهکده صنعتی سالمت و عبادت معین اقتصادی بخش جنگل شهرستان رشتخوار 

ســالمتی و عبــادت معــین  اقتصــادی بخــش جنگــل شهرســتان رشــتخوار شــرکت  ــوحد قــاین امیــد نــور بــا   ــور معــین اقتصــادی و                طــرد دهکــده صــنعتی   بررســی جلســ  

،صــــنایا،معادن و اتــــاز بازردانی 2در محــــل ســــاختمان شــــماره  صــــب  04:34ســــاعت  40/40/09  مــــور  شــــنب دو در روز نماینــــددان دســــتگاه هــــای اجرایــــی  یــــرب 

 د.بردزار دردی کشاورزی استان

صــنعتی در ابتــدای جلســ  ســرکار خــانن علمــداری مــدیرعامل شــرکت  ــوحد قــاین امیــد نــور و معــین اقتصــادی بخــش جنگــل شهرســتان رشــتخوار و مجــری طــرد دهکــده                  

ــا                    ــن بخــش ب ــتان رشــتخوار ای ــش جنگــل شهرس ــای حزم در بخ ــود زیرســاخت ه ــ  عــدم وج ــا توجــ  ب ــد: ب ــد و بیــان نمودن ــرد موضــوع  رداختن ــادت بــ  ط ــالمت عب وجــود س

ــروم                ــدی صــنعتی مح ــون از ورود بخشــهای توهی ــیالت و ... تــا کن ــت ،  نبــ  و ش ــوحتی هم ــون  س ــمه در توهیــد محص ــاورزی بــ  وی ــای بــاحیی کش ــیل ه ــت. و هــ ا     تانس مانــده اس

هــای شــبک  ســازی دم و   عــدم وجــود صــنعت در ایــن بخــش یکــی از مکشــالت اصــلی تلفــی مــی شــود. شــرکت  ــوحد قــاین امیــد نــور بــ  عنــوان معــین اقتصــادی بحــ                    

 توهیدات کشاورزی را در منطف  در  ال  یگیری داشته  و  تانسیل های عدنی منطف  نیز در  ال شناسایی می باشد. 

ــش    ــ  بخ ــ  ب ــا توج ــا ب ــ  صــ    ام ــ  ک ــع  منطف ــلی توس ــنعتی  و          اص ــد ص ــدین وا  ــا  ن ــا تجمی ــ  ب ــد ک ــ  دردی ــادت ارای ــالمت و عب ــنعتی س ــده ص ــاد دهک ــرد ایج ــد ط ــی باش نعت م

ــ  ــا       ج ــد دارد ت ــارجی قص ــی خ ــوری و  ت ــتانی، کش ــی، اس ــ اران محل ــرمای  د ــع           ب س ــ  توس ــ  ب ــ  منطف ــنعت ب ــاد و ورود ص ــرای ایج ــای حزم ب ــاخت ه ــاد زیرس ــری ایج ــا  یگی ب

 این بخش کمک نماید.
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ــاهنگی با           ــیون هم ــ  کمیس ــی از جمل ــای اجرای ــتگاه ه ــا دس ــددی ب ــات متع ــای حزم مکاتب ــاخت ه ــود زیرس ــدم وج ــ  ع ــ  ب ــا توج ــ ا ب ــازمان    ه ــاورزی، س ــاد کش ــازمان جه ــا، س ــک ه ن

ــن طــ                ــبرد ای ــا در  یش ــازمان ه ــاری س ــارکت و همک ــزان مش ــا می ــد ت ــام ش ــرو و ... انج ــا نی ــ  ای و توزی ــاز، وب منطف ــرکت د ــت، ش ــی  زیس ــل مح ــمت، اداره ک ــتای ص رد در راس

   یشبرد اهداف معین اقتصادی و مثل  اقتصادی  رهنگی استان تعیین و  یگیری شود.

ــ  ــش                 در ادام ــار بخ ــرد در اختی ــن ط ــرای ای ــن اج ــ  ای ــادی ک ــاتی زی ــای و امکان ــ  مزای ــاره ب ــا اش ــری ب ــای اکب ــاب وق ــتخوار، جن ــتان رش ــدار شهرس ــرم  رمان ــاون محت ــل مع جنگ

هرســـتان بـــوده شهرســـتان رشـــتخوار قـــرار خواهـــد داد بیـــان نمودنـــد: طـــرد مثلـــ  توســـع  اقتصـــادی  رهنگـــی ، و اجـــرای ان در شهرســـتان رشـــتخوار عامـــل رونـــ  و توســـع  ش

ــاورزی بـــاحخو محصـــوحتی هم ـــون  ســـت ،  نبـــ  و شـــیالت دارد و ه     ــتان رشـــتخوار زر یـــت هـــای بـــاحیی در  ـــوزه کشـ ــود . بخـــش جنگـــل شهرسـ مـــین اســـت و خواهـــد بـ

 عوامل بید سبب  یگیری های جدی تری در  ل مشکالت بخش جنگل شود. 

ــل       ــا ی در تکمی ــای هب ــاب وق ــامتی جن ــاد مف ــی اقتص ــاد مردم ــر نه ــادی       دبی ــع  اقتص ــ  توس ــرد مثل ــد: در ط ــان نمودن ــیحات بی ــ      توض ــالع مثل ــی و اض ــای اجرای ــتگاه ه ــاهن دس تف

ــاه و              ــتن نگ ــ ا داش ــت ه ــی اس ــارکت مردم ــی مش ــا جل ــ  ب ــ  جانب ــع  هم ــ  توس ــک ب ــلی کم ــدف اص ــت و ه ــوده اس ــ  ب ــش و منطف ــع  بخ ــور توس ــ  منظ ــدیگر ب ــار یک ــ   در کن ــمه ک ی

 ود اهزامی است. منجر ب  توسع  در روستا، بخش و شهرستان ش

ی ســالمت و در ادامــ  جلســ   یرامــون مکاتبــات صــورت در تــ  از نهــاد مردمــی اقتصــاد مفــاومتی بــا دســتگاه هــای اجرایــی در خصــو  مفــاد تفــاهن نامــ  دهکــده صــنعت                   

 اختند.عبادت بخش جنگل رستخوار نماینددان  اضر در جلس  ب  ارای  نظرات و بیاینات خود در  یط  دستگاه جرایی  یرب   رد

ــد در                 ــی توان ــتان م ــر شهرس ــداران ه ــ   رمان ــتان توس ــتانی در اس ــا شهرس ــروته ه ــا و   ــرد ه ــد: ط ــو دفتن ــفایی نیک ــای ص ــاب وق ــی جن ــک مل ــرم بان ــت محت ــ   معاون ــامان  ای ک س

ــزان ت               ــرمای  ، می ــزان س ــ  می ــا از جمل ــرد ه ــل ط ــات کام ــ  اطالع ــای مربوط ــرم ه ــردد و در   ــ اری د ــت بارد ــده اس ــی ش ــور طرا  ــن منظ ــ  ای ــی   ب ــامین و .. در  م ــیالت، ت  هس

ــرد توســ    ــ اری ط ــ  از بارد ــود و   ــا  ش ــروته ه ــداری   ــاربر  رمان ــا،              ک ــک ه ــامل بان ــ  ش ــاهی ک ــابا م ــامین من ــاردروه ت ــ  ک ــد و ب ــد دردی ــال خواه ــتانداری ارس ــامان  اس در س

ــ  01دســتگاه هــای اجرایــی )صــنعت، کشــاورزی و دردشــگری( هرســـال خواهــد شــد و بــ   واصــل زمــانی             ای تاییــد شــده در بانــک ملــی بــ  منظــور دریا ـــت       روزه طــرد هـ

ــول                   ــورد قب ــادی م ــی و اقتص ــ   ن ــتن توجی ــورت داش ــرد در ص ــن ط ــد: ای ــالمت اعــالم نمودن ــنعتی س ــده ص ــرد دهک ــو  ط ــان در خص ــوند. ایش ــی ش ــی م ــهیالت بررس بانــک تس
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ــ         ــور تس ــ  منظ ــی ب ــک مل ــد بان ــی باش ــادی م ــین اقتص ــری مع ــوزه  یگی ــ  در   ــ  اینک ــ  ب ــا توج ــود و ب ــد ب ــی    خواه ــ  از ط ــهیالت   ــت تس ــ   رداخ ــبت ب ــت نس ــرع وق هیلگری و در اس

 مرا ل اداری ادقام خواهد نمود. 

دریا ــت   نماینــده محتــرم ســازمان صــنعت، معــدن و تجــارت اســتان جنــاب وقــای ا شــین، در  ــوزه ایــن ســازمان طــرد هــایی دارای اوهویــت خواهنــد بــود کــ  در  ــوزه                    

 وط ب  اینک  طرد توجی   نی و اقتصادی داشت  باشد این سازمان همکاری حزم را خواهد نمود. تسهیالت و مجوزه ها مشکالتی نداشت  و مشر

ــکیبا:        ــای ش ــاب وق ــازی جن ــل اداره راه وشهرس ــدیر ک ــرم م ــاور محت ــی           مش ــمیات وزارت ــواب  و تص ــ  ض ــ  ب ــا توج ــامین راه: ب ــوع ت ــور موض ــ  منظ ــده ب ــ  ش ــرد ارای ــو  ط در خص

ــتایی بــ   مــل و نفــل جــاده      ای مــرتب  مــی باشــد و بــا توجــ  بــ  نفشــ  هــای جارا یــایی تــامین راه روســتایی بــ  ســمت جنکــل از قســمتی کــ  در محــدوده                راه هــای روس

ــراه تبــ                  ــ  بزرد ــهر  ب ــدوده ش ــتخوار در مح ــ  رش ــ  ب ــت  یدری ــلی ترب ــور اص ــود. و مح ــری ش ــاده ای  یگی ــل ج ــل و نف ــوی  م ــد از س ــرد بای ــرار میگی ــتایی ق ــد روس دیل خواه

ــوع ز  ــو  موض ــد. در خص ــفاف               ش ــور ش ــ  ط ــد ب ــز بای ــرین و ... نی ــا   ــت ی ــهری اس ــدوده ش ــ  در مح ــر و اینک ــا خی ــت ی ــی اس ــاد دوهت ــ  وی ــین اینک ــ  زم ــین دقی ــد هوکش ــین بای م

ــع  اقتصــ              ــ  توس ــرد مثل ــرای ط ــی در اج ــای اجرای ــتگاه ه ــل دس ــلی تعام ــدف اص ــ  ه ــ  ب ــا توج ــردد و ب ــخو د ــتندات   مش ــ  مس ــورتی ک ــی در ص ــ  اداره راه  ادی و  رهنگ حزم ب

 شهرسازی توس  معین محترم اقتصادی ارای  دردد این سارمان همکاری حزم را خواهد نمود.

طفــ  کــ  در  جنــاب وقــای ر یمــی نیــا ریــی  محتــرم دــروه  فازــت و بهــره بــرداری منــابا وب زیرزمینــی در ادامــ  بیــان نمودنــد: بــا توجــ  بــ  وضــعیت وبخــوان هــا من                   

ــرار دا   ــی ق ــدوده بحران ــام              مح ــی انج ــات قبل ــ  مکاتب ــ  ب ــا توج ــ  ای ب ــرکت وب منطف ــتخوار ، ش ــتان رش ــل شهرس ــش جنگ ــد در بخ ــی جدی ــابا وب ــیو من ــاکن تخص ــدم ام ــد و ع رن

م نــان تاکیــد  شــده هم نــان  یشــنهاد خریــد وب  ــاه هــای کشــاورزی و صــنعتی را در ایــن منطفــ  دارد از طریــ  تاییــر نــوع مصــرف، تاییــر محــل و تاییــر دبــی وب. و ه                 

ــ ــان                نمودن ــرکار خ ــادی س ــرم اقتص ــین محت ــدارد. مع ــد را ن ــی جدی ــابا وب ــیو من ــت و تخص ــد و برداش ــای جدی ــرد ه ــرای ط ــخگوی اج ــ   اس ــای منطف ــوان ه ــت وبخ ــ  زر ی ن د ک

ــو   ــل                     ــد در خص ــل جدی ــک سر ص ــت تــایین ی ــادی درخواس ــع  اقتص ــ  توس ــرد مثل ــ  اجــرای ط ــ  ب ــا توج ــا ب ــی نی ــاب وقــای ر یم ــای جن ــحبت ه ــ  ص ــداری در ادام علم

ــکل ــل            مش ــش جنگ ــاعی بخ ــای اجتم ــیب ه ــ  وس ــاره ب ــا اش ــتند و ب ــالمت را داش ــنعتی س ــده ص ــرد دهک ــرای ط ــامینن وب اج ــت     ت ــ  در خواس ــن منطف ــا  ای ــای خ ــت ه و محرومی
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ــتان        ــ  ای اسـ ــرکت وب منطفـ ــدیرعامل شـ ــا مـ ــی بـ ــت تخصصـ ــزاری نشسـ ــت بردـ ــ ا درخواسـ ــت. هـ ــ  را داشـ ــن منطفـ ــای حزم در ایـ ــاخت هـ ــاد زیرسـ ــتر و ایجـ ــت بیشـ را  مایـ

 دند.دا

ــده:       ــای خدابن ــاب وق ــتان جن ــروی اس ــا نی ــرکت توزی ــرم ش ــده محت ــکلی           نماین ــ  مش ــرز در منطف ــای ب ــاخت ه ــر زیرس ــتخوار از نظ ــتان رش ــل شهرس ــش جنگ ــد: در بخ ــان نمودن بی

ــداد         ــد تع ــرد بای ــری ط ــور مج ــری ام ــریا در  یگی ــور تس ــ  منظ ــ ا ب ــدارد. ه ــود ن ــای جدادا     وج ــرز در  ازه ــرف ب ــزان مص ــرد و می ــی ط ــای اجرای ــل    ازه ــ  مح ــین دقی ــ  و هوکش ن

 اجرای  روته ها و  الن  ازبندی منطف  ب  صورت مشخو ب  اداره توزیا برز استان ارای  نماید. 

ــرم دازرســ   ــی  محت ــای    اری ــاب وق ــتان جن ــاز اس ــرکت د ــنایا  ش ــ  ص ــنعتی ســ      نی ب ــده ص ــرد دهک ــ  ط ــانی ب ــو  دازرس ــوف در خص ــل رشــ  ری ــش جنگ ــوان المت در بخ تخوار عن

ــر   ــدی ط ــد:   ازبن ــ ا                   نمودن ــردد. ه ــ  د ــاز ارای ــ  اداره د ــفا ا ب ــور ش ــ  ط ــد ب ــز بای ــرد نی ــایی ط ــ  نه ــود و ا  ــده ش ــد دی ــ  بای ــور دقی ــ  ط ــرم ب ــادی محت ــین اقتص ــ  مع د توس

ــد بــ                ــاخت بای ــر ت و س ــد  یش ــرد و درص ــرای ط ــتفرار و اج ــدی اس ــ  زمانبن ــدها، برنام ــوع وا  ــدها، ن ــداد وا  ــرد، تع ــانی ط ــات مک ــو  مختص ــتعالمات در خص ــور دقیــ   اس   ط

  هی  و ب  شرکت کاز استان ارای  شود تا این موارد ب  شرکت ملی داز ارسال دردد و بررسی شود امکان انتفال از کدام خ  هوه  وجود دارد.ت

ــی  ز                ــازمان مح ــ  س ــوهی ب ــ  اص ــد موا  ــ کور بای ــرد م ــو  ط ــد: در خص ــ  دفتن ــز در ادام ــویی نی ــانن هوه ــرکار خ ــتان س ــت اس ــی  زیس ــرم اداره مح ــنا  محت ــت کارش ــ  یس ارای

هــای زیســت  دــردد. نــوع  عاهیــت و زمــین اجــرای طــرد بایــد بــ  طــور مشــخو و شــفاف ارایــ  دــردد تــا  ــ  از دریا ــت و ارایــ  موا فــت اصــوهی، مطاهعــات و ارزیــابی                   

ی بــ  محــی  زیســت ارال   محیطــی توســ  ســازمان انجــام  ــ یرد. هــ ا اســتعالم طــرد و جانمــایی ون بایــد از ســوی ســازمانی هم ــون ســازمان صــنعت معــدن و یــا اســتاندار               

 دردد.

ســاه  بــرای طــرد    24ریــی  محتــرم دــروه ماهیــاتی اداره کــل امــور ماهیــاتی جنــاب وقــای مباشــری زاده درخصــو  معا یــت هــای مــاحتی بیــان نمودنــد: معا یــت ماهیــاتی                 

ــر  بیکــ              ــ  ن ــاطفی ک ــتاال )من ــودار از اش ــاط   یربرخ ــت. من ــوده اس ــرا ب ــع  برق ــنجن توس ــ    ــان برنام ــا  ای ــای ت ــت      ه ــ  معا ی ــد( بح ــور دارن ــاری کش ــر  بیک ــاحتری از ن اری ب

 بخش جنگل شهرستان رشتخوار در این دست  قرار میگیرد یا خیر.  ل می شوند. و باید بررسی شود ک  ویاساه  ماهیاتی را شام 24های 
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 مصوبات جلسه: 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

0 

محتـــرم اقتصــادی و مجـــری طــرد، بـــا   مفــرر دردیـــد بــ  درخواســـت معــین    

ــر        ــی ب ــ  ای مبن ــرکت وب منطف ــده ش ــی نماین ــرات کارشناس ــ  نظ ــ  ارای ــ  ب توج

ــودن،       ــ  ب ــل ممنوع ــ  دهی ــل ب ــش جنگ ــد در بخ ــی جدی ــابا وب ــیو من ــدم تخص ع

معـــین محتـــرم جلســـ  ای بـــا مـــدیرعامل محتـــرم شـــرکت وب منطفـــ  ای در  

ــی      ــابا وب ــت من ــد برداش ــل جدی ــاد سر ص ــان ایج ــی امک ــو  بررس ــت   خص داش

 باشد.

معین اقتصادی و مجری شرکت )شرکت 

  وحد قاین امید نور سرکار خانن علمداری(

 جهت  یگیری و بردزاری جلس 

 روز 01

2 

 

مجــری طــرد تعــداد  ازهــای اجرایــی طــرد و میــزان مصــرف بــرز در         مفــرر دردیــد  

ــ            ــ  ب ــدی منطف ــالن  ازبن ــا و   ــروته ه ــرای   ــل اج ــ  مح ــین دقی ــ  و هوکش ــای جدادان  ازه

 مشخو ب  اداره توزیا برز استان ارای  نماید.صورت 

 معین اقتصادی و مجری طرد 

 شرکت توزیا نیروی استان 

 روز 01

3 

اســـتعالمات در خصـــو  مختصـــات مکـــانی طـــرد، تعـــداد وا ـــدها، نـــوع مفـــرر دردیـــد 

ــ           ــد ب ــاخت بای ــر ت و س ــد  یش ــرد و درص ــرای ط ــتفرار و اج ــدی اس ــ  زمانبن ــدها، برنام وا 

ــرد   ــ  مجــری ط ــ  توس ــور دقی ــوارد      ط ــن م ــا ای ــود ت ــ  ش ــتان ارای ــاز اس ــرکت ک ــ  ش ــ  و ب تهی

ــ  هوهــ             ــال از کــدام خ ــان انتف ــی شــود امک ــال دــردد و بررس ــاز ارس ــرکت ملــی د ــ  ش ب

 وجود دارد

 معین اقتصادی و مجری طرد

 انشرکت داز است 

 روز 01
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0 

دوهتـــی دقیـــ  زمـــین اینکـــ  ویـــا  و نفشـــ  ارایـــ  هوکشـــینمفـــرر دردیـــد در صـــورت 

اســـت یـــا خیـــر و اینکـــ  در محـــدوده شـــهری اســـت یـــا  ـــرین و ... اداره راه و شهرســـازی  

 استان همکاری حزم را در تسهیل اجرای طرد خواهد شد

 معین اقتصادی و مجری طرد

 اداره راه و شهرسازی

 مستمر

1 

زمــین اجــرای   ــ  از ارایــ  اســتعالمات نــوع  عاهیــت طــرد و  موقعیــت       مفــرر دردیــد  

طـــرد بـــ  طـــور مشـــخو و شـــفاف و ارایـــ  موا فـــت اصـــوهی، مطاهعـــات و ارزیـــابی هـــای   

  انجام   یرد محی  زیستزیست محیطی توس  

عین اقتصادی و مجری طرد ب  منظور م

  یگیری دریا ت موا فت اصوهی

 اداره محی  زیست استان

 

6 

در  ــوزه معا یــت هــای ماهیــاتی مفــرر دردیــد از ســوی  رمانــداری محتــرم         

ــتان  ــاط      شهرسـ ــل در منـ ــش جنگـ ــا بخـ ــ  ویـ ــردد کـ ــی دـ ــتخوار بررسـ رشـ

اعــالم یــرد یــا خیــر و   تاال و کمتــر توســع  یا تــ  قــرار میگ    یربرخــودار اشــ 

 نظر ب  مجری طرد

رمانداری شهرستان رشتخوار   

 روز 01

7 

خصــــیو زمــــین( و تدر  ــــوزه ســــازمان جهــــاد کشــــاورزی )در خصــــو  

بانـــک ملـــی  )ارایـــ  تســـهیالت( اعـــالم موا فـــت هـــای حزم در خصـــو        

ــن قـــول        ــان ممکـ ــاهترین زمـ ــور در کوتـ ــام امـ ــور و انجـ ــهلیگری در امـ تسـ

 مساعد داده شد. 

--- 

 مستمر

 
 


