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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(

 هللا کرم نصیری نماینده

آقای طهمورث جناب  2

 الیاسی
  حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رئیس

 شهناز عسگریان نماینده  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 

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

جناب آقای احمد رضا  7

 صباغی
 حبیب هللا مردانی نماینده استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون

 بهمن عسگری 8
که موضوع  هاییها یا دستگاهباالترین مقام سازمان

 .ها در دستورکار شورای استان قرار داردمربوط به آن
صنایع دستی و  مدیر کل سازمان میراث فرهنگی

 گردشگری استان

 

 

 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

  حاضر نماینده مجلس  جناب آقای علی کاظمی 2

  غایب نماینده مجلس  سرکار خانم خدیجه ربیعی 3

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای محمد خالدی 4

 

  



شهرکرداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی     

 چهارمحال و بختیاریگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (/ نماینده/ غایب)حاضر
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

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
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

1 
جناب آقای سید محمد رضا سید 

 نبوی

 

 وکشننناورزی بازرگانی،صننننایع،معادن اتاق رئیس

 مرکزاستان
 حاضر

 

 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

  غایب مدیر عامل شرکت ورق خودرو استان اصغر اسماعیلی 1

  حاضر مدیر عامل شرکت مک راد جواد راد منش 2

  غایب 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

  حاضر رئیس خانه صنعت استان مسعود سوردی 7

  غایب کارخانه سیمان شهرکردمدیرعامل   رضاییجناب آقای حسن  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 شهرکرد اسالمی شورای رئیس حیدر علیپورجناب آقای  2

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

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

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

3 
  فریدون رئیسی

 رئیس جامعه هتلداران استان

 علیرضا شجاعی 4
معاونت برنامه ریزی سنننازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان

 قدرت اهلل ولی زاده 5
رئیس گروه سننرمایه گذاری و تامین منابع سننازماان  

 میراث فرهنگی استان

 مشاور علیرضا توکلی 6

 مشاور سعید سهرابی 7

 مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری مرت ی فیاضی 8

 مدیر امور اراضی استان شهرام جزایری 9

 مدیر کل روابط عمومی استانداری احسان فروزنده 10

 معاون دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری ابراهیم رئیسی 11
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 مشروح  مذاکرات

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری با ح ور معاونت  پنجمینچهل و 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،نماینده مردم محترم اردل ،فارسان ،کیار در مجلس شورای اسالمی  

آبانماه   26ش خصوصی در روز شنبهاستان چهارمحال و بختیاری و مدیران بخ و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی

 . در محل اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی  استان برگزار شد 30/7راس ساعت 

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

استان  اظهار داشت : ائل مربوط به استان پرداخت وآمد به حاضرین دستور کار جلسه را قرائت و به بررسی مس

چهارمحال و بختیاری با داشتن جاذبه های طبیعی، تاریخی و مذهبی یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب 

 .می شود و در صورت ورود جدی سرمایه گذاران به بخش گردشگری می تواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کرد

فزود: اقلیم چهارفصل، غذاهای سنتی متنوع، مناطق عشایری، آواها و نواهای محلی، سید محمد رضا سید نبوی ا

پوشش لباس محلی زنان و مردان در کنار چشمه ساران، رودخانه ها و بناهای تاریخی از جاذبه های گردشگری این 

 .استان است. به رغم این ظرفیت ها، صنعت گردشگری نتوانسته درآمد قابل توجهی داشته باشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد در این جلسه با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به صنعت 

تواند ناجی این صنعت باشد، تاکید کرد: کشورهای دنیا به دنبال گسترش صنعت گردشگری هستند گردشگری می

وریستی ایجاد کرد و از سوی دیگر با فروش توان مشاغل محلی در مناطق تچرا که با ورود گردشگر از یک سو می

 .صنایع دستی به این بخش اقتصاد سود رساند

گذران هایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. سرمایهوی گفت: برای توسعه صنعت گردشگری باید مشوق

دی دست آوردن عایدنبال به شوند چرا که بهگذاری خود در این بخش باعث توسعه این صنعت میخصوصی با سرمایه

چندانی برای مشارکت  کند. متاسفانه مشوقبیشتر هستند و همین موضوع آنها را ناگزیر به ارائه خدمات مناسب می

 .بخش خصوصی در کشور ما در نظر گرفته نشده است

 گفت شورای نشست در بختیاری و چهارمحال دستی و گردشگریفرهنگی، صنایعرئیس سازمان میراثدر ادامه 

 .به معرفی پنج طرح واگذار شده و قابل واگذاری پرداخت استان، خصوصی بخش و دولت وگوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری دارای 

 .ا کندقش بسزایی ایفپتانسیل های بی بدیلی در حوزه گردشگری طبیعی است که می تواند در رونق این صنعت ن

سرمایه گذاری برای مرمت بناهای تاریخی، تولید و فروش صنایع دستی و رونق گردشگری باید در اولویت برنامه 

 .های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد
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ه گذاران سرمایاهلل کرم نصیری تصریح کرد: مسئوالن این بخش باید طرح ها و برنامه های مشخصی برای بهره مندی 

از این تسهیالت با هدف رونق در گردشگری نقاط مختلف کشور تهیه و تدوین کنند. جاذبه های طبیعی منحصر به 

فرد و شیوه زیست سنتی عشایر کوچ نشین این خطه فرصتی برای سرعت بخشی به چرخش صنعت سبز گردشگری 

 .است

شورای اسالمی نیز با بیان اینکه مشکالت چهارمحال و نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس 

های عمرانی و شود در روند اجرای طرحگاهی مشاهده می :شود، گفتبندی میبختیاری به دو بخش تقسیم

 .شودگیرند و همین مسئله باعث کندی در روند اجرای امور میگردشگری مدیران اجرایی رو در روی هم قرار می

تر عملیاتی شود و در این سند تعهدات هر کدام از داد: الزم است سند گردشگری استان سریععلی کاظمی ادامه 

های تخصصی مطرح و ها را در جلسات و کارگروهها نیز مشخص شود. مدیران اجرایی باید مشکالت طرحوزارتخانه

های مختلف این مجوزها بهانه ها بهشود، سایر دستگاهکه مجوزی برای اجرای طرحی صادر میمرتفع کنند و زمانی

 .را ابطال نکنند

گذاران مشکالتی را عنوان یک چالش اساسی است که برای سرمایهها بهکاظمی افزود: موضوع تخصیص آب به طرح

 .توان این موضوع را در سطح کالن مطرح و آن را حل کردکند و میایجاد می

ختیاری مصوبه دولت است، خاطرنشان کرد: دولت معتقد است وی با تأکید بر اینکه سند گردشگری چهارمحال و ب

های گردشگری استفاده کرد. بنابراین باید اندازی صنایع از ظرفیتبرای ایجاد اشتغال در این استان به جای راه

 .های گردشگری استان در سطح کالن بررسی و مرتفع شودمشکالت طرح

های اجرایی نیز موظفند ها و دستگاهگذاران تسهیل شود و وزارتخانهکاظمی بیان کرد: باید شرایط برای سرمایه 

ها به گذاران ایجاد کنند. باید در ابتدای واگذاری طرحهای گردشگری مانند آب و راه را برای سرمایهزیرساخت

آِید یپیش م گذارطور دقیق بررسی شود. گاهی مسائل جانبی پس از واگذاری طرح به سرمایهگذار، شرایط بهسرمایه

 .کندالمال ورود پیدا میو در آن شورای حفظ حقوق بیت

خصوصی درحال اجراست،  بخش توسط که استان اجرای دست در های طرح های چالش ر این نشست همچنیند

 و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ شد :.شد اندیشی چاره و نظر تبادل آنها  بررسی و برای رفع

 

 مصوبات

 استانی

کمیته ای با ح ننورمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سننرمایه گذاری ،اداره کل راه و شننهر   .1

سننازی ، رئیس سننازمان میراث فرهنگی و صنننایع دسننتی  وگردشننگری ، تشننکیل گردد و 

شگری     شکالت و موانع طرح مجتمع گرد پروژه (  4هکتاری منظریه ) قابل تفکیک به  10م

 مطرح گردد .
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سه   .2 سرمایه گذاری ،فرمانداری     جل صمیم گیری با ح ور مدیرکل دفتر جذب و حمایت از  ت

سامان ،اداره کل منابع طبیعی ، نماینده دادستان ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع      

دسننتی وگردشننگری تشننکیل گردد ،و مشننکالت و موانع طرح توریسننت درمانی چم چنگ 

 سامان مورد بررسی قرار گیرد .

شننامل مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سننرمایه گذاری، رئیس سننازمان جهاد    کمیته ای .3

کشننناورزی و مدیر عامل شنننرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ، سنننازمان میراث  

فرهنگی و صنایع دستی  وگردشگری با مشورت دادستان تشکیل و مشکالت و موانع طرح         

 مجموعه گردشگری نگین زاینده رود هوره مطرح گردد .

 
در راسننتای حمایت از اشننتغال بعد از اصننالح در طرح اولیه  اردوگاه گردشننگری چم زین ،  .4

جهاد کشنناورزی پذیرفت که در قیمت که در کمیسننیون تقویم مطرح گردید ، تجدید نظر  

 کند

 
 

 

 

 - ملی و فراگیر

 

 


