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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

1  

 جناب آقای اقبال عباسی
 استاندار )رئیس شورای استانی(

  حاضر

آقای طهمورث جناب  2

 الیاسی
  حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

  حاضر امور اقتصادی و دارایی استان  مدیر کل تهمتن عبداللهیجناب آقای  3

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای نعیم امامی 4

جناب آقای سید حفیظ هللا  5

 فاضلی
  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

 حسین برزگر غایب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای ذبیح هللا غریب 6

جناب آقای احمد رضا  7

 صباغی
  حاضر استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون

 بهمن عسگری 8
هایی که موضوع ها یا دستگاهباالترین مقام سازمان

 .ها در دستورکار شورای استان قرار داردمربوط به آن
 

 

 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب نماینده مجلس جناب آقای اردشیر نوریان 1

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای علی کاظمی 2

  غایب نماینده مجلس  سرکار خانم خدیجه ربیعی 3

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای محمد خالدی 4
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 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

1 
جناب آقای احمد رضا 

 سامانی بهرامی
 غایب )یا معاون( استان دادگستری کل رئیس

 

 آقاي علی خسروی نماینده استانمرکز دادستان عبدالرضا علیمحمدی 2

 

 تعاونی و خصوصی -د

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

1 
جناب آقای سید محمد رضا سید 

 نبوی

 

 وکشننناورزی بازرگانی،صننننایع،معادن اتاق رئیس

 مرکزاستان
 غایب

 آقای عبدالکریم کریمی

 فرامرز کریمی نماینده استان تعاون اتاق رئیس آقای مهدی قادری 2

  غایب مرکزاستان اصناف اتاق رئیس جناب آقای نجف کریمی 3

 (وخصوصی تعاونی تشکلهای یارؤسای وتعاونی برترخصوصی شرکتهای عامل مدیران)

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر مدیر عامل شرکت ورق خودرو استان اصغر اسماعیلی 1

  حاضر مدیر عامل شرکت مک راد جواد راد منش 2

  حاضر مدیر عامل شرکت پاک پی ذبیح هللا هاشمی 3

  غایب مدیر عامل شرکت برفاب بروجنی ایزدیحسین  4

  حاضر رئیس خانه معدن استان  فیل آبادی عبدالکریم کریمی 5

  حاضر رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سورشجانی دبیر رضایی 6

  غایب رئیس خانه صنعت استان مسعود سوردی 7

  غایب کارخانه سیمان شهرکردمدیرعامل   جناب آقای حسن رضایی 8
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 شهرداری و شوراها -هـ
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر مرکزاستان کردشهرشهردار جناب آقای نورهللا غالمیان 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس حیدر علیپورجناب آقای  2

نحوه دستورالعمل اصالحی    4ماده  1موضوع تبصره   نماینده به جای ع و اصلی شورا،     هنننن(، در صورت ح ور   در جداول فوق )ردیف های الف تاتوضیح: 

نام و نام "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت ح ور  "در ستون  ، وگوی دولت و بخش خصوصی  ستانی گفت اداره جلسات شوراهای ا  

 .گردد معین"خانوادگی نماینده

 هامراجع و دستگاه مدعوین و سایراسامی  -و

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرکرد محبوبه جهانبخشی 1

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ملک محمد قربان پور 2

3 
 سروش سلیمی 

 مدیر فرودگاه شهرکرد

 علیرضا شجاعی 4
سنننازمان مدیریت و برنامه ریزی       معاونت برنامه ریزی     

 استان

 رئیس انجمن صنفی مسافرتی فرامرز حیدری 5

 مدیر گمرک استان اسماعیل اهلل دادی 6

 مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری مرت ی فیاضی 7

 مدیر امور اراضی استان شهرام جزایری 8

 مدیر کل روابط عمومی استانداری احسان فروزنده 9
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 مذاکراتمشروح  

چهل و چهارمین  نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با ح ور استاندار 

استان  محترم ، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ، و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی

در محل اتاق بازرگانی  30/7مهرماه رأس ساعت  28چهارمحال و بختیاری و مدیران بخش خصوصی در روز شنبه 

 . صنایع ، معادن و کشاورزی شهرکرد برگزار شد

در این نشست پس از تالوت قرآن ، نایب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی شهرکرد  ضمن عرض 

ر د اظهار داشت : ان پرداخت وخوش آمد به حاضرین دستور کار جلسه را قرائت و به بررسی مسائل مربوط به است

ه شورا های دبیرخانرا داشتیم که پیگیریاتی که مربوط به شرکت هواپیمایی ایران و فرودگاه جلسه گذشته مصوب

 .بیانگر این بوده که موضوع در دست اقدام است

گری های گردشقابلیتبا استان چهارمحال و بختیاری افزود: توسعه استان به ویژه عبدالکریم کریمی فیل آبادی 

راه بیفتد تا شاهد ی منظم  وابسته به حمل و نقل هوایی است و پرواز تنها راه نجات استان است که باید پروازها

 .توسعه اقتصادی استان باشیم

ری گردشگدارای پتانسیل و امکانات خوبی در زمینه چهارمحال و بختیاری استان نایب رئیس اتاق شهرکرد افزود :

 .است

ادامه ریاست سازمان  میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به ارائه طرح جامع  در

 امعجکلیات ایجاد طرح گردشگری استان و اپلیکیشن آن پرداخت و جزئیات را برای حاضرین تشریح کرد و افزود 

 گردشگری به تصویب رسید.

 روندی طوالنی داشت که با انتقادهایی همراه شده بود. جامعطرح  بهمن عسگری سوادجانی اظهار کرد: تصویب

وی افزود: اجرایی شدن روند چنین طرح هایی در چهارمحال و بختیاری با توجه به نرخ باالی بیکاری در راستای 

 اشتغالزایی، رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی دارای ضرورت، اهمیت و اولویت ویژه است.

ظرفیت های طبیعی گردشگری چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از مهمترین مناطق بکر  عسگری سوادجانی به

به رونق اقتصادی، توسعه اجتماعی، محرومیت  جامعطرح  اجرایی شدن و توریستی ایران اشاره و تصریح کرد: با 

 زدایی، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در این استان کمک کردند.
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گیری از دار چهارمحال و بختیاری با اشاره به دغدغه های رئیس جمهوری در خصوص بهرهاستاندر ادامه جلسه 

های گردشگری این استان اظهار داشت: دکتر روحانی بر تبدیل استان به قطب بوم گردی کشور همواره تاکید ظرفیت

 .که برای تحقق آن طرح جامع گردشگری استان تدوین و تصویب شده است، داشته و دارد 

وی ادامه داد: این طرح مصوبه شورای برنامه ریزی استان است و نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد و باید عملیاتی 

 .کردن این طرح را با همکاری دستگاه های مربوطه سرعت بخشید

نی اعباسی همچنین از نحوه اطالع رسانی مراکز تفریحی و خدمات گردشگری استان انتقاد کرد و گفت: اطالع رس

در خصوص راهنمایی گردشگران و مسافرانی که به این استان سفر می کنند، ضعیف است و این موضوع از سوی 

 .مسئوالن کشور نیز تذکر داده شده است

همکاری بخش خصوصی  نیازمند را استان گردشگری  رفع مشکالت و موانع فراروی توسعه.تصریح کرد:اقبال عباسی 

طرح از طرح های تعریف شده در طرح جامع گردشگری انتخاب و برای واگذاری به بخش خصوصی  5دانست و گفت: 

 .در جلسه بعدی این شورا مطرح شود

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: آمادگی الزم برای ارائه کمک های فنی از قبیل اعطای تسهیالت 

 .اری زمین برای رونق بخش حمل و نقل هوایی استان را داریمو واگذ

عباسی، اجاره یا خرید هواپیما از سوی بخش خصوصی را یکی از راهکارهای برقراری مستمر پرواز در استان عنوان 

ن اکرد و افزود: در همین خصوص هر سرمایه گذاری که اعالم آمادگی کند به میزان کافی تسهیالت بانکی در اختیارش

 .قرار می دهیم

 در پایان پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ شد :

 

 مصوبات

 استانی

طرح از طرح های تعریف شنننده در طرح جامع گردشنننگری انتخاب و برای واگذاری به        5 .1

 .تشریح گردد بخش خصوصی در جلسه بعدی این شورا 

 
گذاری ، سنننازمان میراث  در جلسنننه ای با ح نننور اسنننتاندار  و مرکز خدمات سنننرمایه   .2

فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و شهرداری طرحهای مطرح شده توسط آقای عبدالهی        

 مورد بررسی قرار گیرند ، و متولی مراکز تفریحی و توریستی بین راهی مشخص گردد .
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 - ملی و فراگیر

 

 


