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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (/ نمایسده/ 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

 پورحسن شمسی  نمایسده رئیس سازمان صسعت، 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
  حاضر استان  یهابانک هماهسگی دبیرکمیسیون

  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان . جناب آقای کورش نادری 8

 جناب آقای حیدر صادقی 9
گردشگری و سرمایه گذاری سازمان میراث  معاون

 فرهسگی، صسایه دستی و گردشگری استان
 

 

 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب نمایسده مجلس آقای اردشیر نوریان جناب 1

  حاضر نمایسده مجلس  جناب آقای علی کاظمی 2

  غایب نمایسده مجلس  سرکار خانم خدیجه ربیعی 3

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

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

1 
جناب آقای سید محمد رضا سید 

 نبوی

 

 وکشثثثاورزی بازرگانی،صثثثسایع،معادن اتاق رئیس

 مرکزاستان
 حاضر

 

  غایب استان تعاون اتاق رئیس آقای مهدی قادری 2

  غایب مرکزاستان اصساف اتاق رئیس جناب آقای نجف کریمی 3

 (وخصوصی تعاونی تشکلهای یارؤسای وتعاونی برترخصوصی شرکتهای عامل مدیران)

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (/ نمایسده/ 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

  غایب شرکت پاک پیمدیر عامل  ذبیح هللا هاشمی 3

  حاضر مدیر عامل شرکت برفاب بروجنی ایزدیحسین  4

  حاضر رئیس خانه معدن استان  فیل آبادی عبدالکریم کریمی 5

  غایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سورشجانی دبیر رضایی 6

  حاضر رئیس خانه صسعت استان مسعود سوردی 7

  حاضر کارخانه سیمان شهرکردمدیرعامل   جساب آقای حسن رضایی 8
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 شهرداری و شوراها -هـ
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر مرکزاستان کردشهرشهردار جناب آقای نورهللا غالمیان 1

  حاضر شهرکرد اسالمی شورای رئیس حیدر علیپورجناب آقای  2

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

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

 .گردد معین"خانوادگی نمایسده

 هامراجع و دستگاه مدعوین و سایراسامی  -و

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرکرد محبوبه جهانبخشی 1

 اله کر  نصیری 2
معاونت هماهسگی امور اقتصثثثادی و توسثثثعه مسابع         

 استانداری

3 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری مدیر کل  ملک محمد قربان پور

 استانداری

 مدیر حفاظت و بهره برداری آب مسطقه ای محمد علی ناصری 4

 معاونت شرکت توزیع برق استان مجید شریفی 5

 سیاوش نظری 6
صسعت،معدن و     سازمان  رئیس اداره بازرگانی خارجی 

 تجارت استان

 مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی روح اهلل معتمدی 7

 نمایسده مدیر عاممل شرکت گاز استان ابراهیم غالمی 8

 مدیر پروژه شرکت شستا مجید بابلیان 9

 مدیر کل روابط عمومی استانداری احسان فروزنده 10

 معاون دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری ابراهیم رئیسی 11

 رئیس هیوت مدیره اتحادیه دامداران استان کمال مبیسی 12
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 مدیر عامل اتحادیه دامداران ماندگار استان توران رئیسی 13
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 مشروح  مذاکرات

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری با ح ور استاندار  ششمینچهل و

محتر  استان ، معاونت هماهسگی امور اقتصادی و توسعه مسابع استانداری ،نمایسده مرد  محتر  اردل ،فارسان ،کیار 

ل و بختیاری و مدیران بخش استان چهارمحا در مجلس شورای اسالمی  و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی

در محل اتاق بازرگانی، صسایع ، معادن و کشاورزی شهرکرد  30/7آذرماه را  ساعت  24خصوصی در روز شسبه 

 . برگزار شد

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

ا قرائت و به بررسی مسائل مربوط به استان پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه آمد به حاضرین دستور کار جلسه ر

گذاران مورد های گردشگری استان مطرح شده در جلسه قبل شورا و جهت حل مشکالت سرمایهمشکالت طرح

 بررسی قرار می گیرد .

ی پسج طرح مهم گردشگری موضوعات مطرح شده در جلسه گذشته این شورا بررسسید محمد رضا سید نبوی افزود:

چسان در پیچ و خم ها همگذاران این طرحها بارها در جلسات متعدد مطرح، اما مشکالت سرمایهبود که این طرح

 .اداری مانده است

که این است؛ در صورتی  ها مشکل تأمین آبگذاران این طرحترین مشکالت مطروحه از سوی سرمایهیکی از مهم

اند؛ اما با تصویب قوانین جدید در راستای ممسوعیت های قبل مجوز برداشت آب را داشتهگذاران در سالسرمایه

 .گذاران همچسان پابرجاسترود مشکالت این سرمایهواگذاری آب از حوزه زایسده

د اشتغال و تولید ناکافی دانست و از بخش خصوصی در ادامه استاندار چهارمحال و بختیاری بودجه استان را برای ایجا

 .برای سرمایه گذاری در این استان دعوت کرد

زمیسه سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای تولیدی و اشتغالزا در این استان فراهم :اقبال عباسی اظهار داشت

  .شده است

 
بودجه دولتی غیر ممکن است و ضرورت مشارکت به گفته وی، رفع مشکالت اشتغال و تولید در عرصه های مختلف با 

 بخش خصوصی در این زمیسه انکارناپذیر است.

 
وی تصریح کرد : دولت حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای ایجاد اشتغال و تولید داخلی را در  

  .دستورکار خود قرار داده است

 
دنبال ایجاد جسگ اقتصادی و روانی علیه ایران است ، افزود :  استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان ایسکه دشمن به
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شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی، به عسوان اتاق فکر و مهمترین جایگاه برای مقابله با تهدیدها و تحریم 

  .های اقتصادی دشمسان ، نقش مهمی بر عهده دارد

 
تعددی را در بخش های مختلف برای کشور طراحی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: دشمسان توطئه های م

 .کرده اند که با درایت، تدبیر و اتکا به ظرفیت های داخلی می توان آنها را خسثی کرد

وی اظهار داشت: این استان باید برای پیشبرد مصوبات شورای گفت و گو از ظرفیت نمایسدگان مجلس شورای اسالمی 

 .کسددر کمیسیون های تخصصی نیز استفاده 

وی بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی در طرح های اشتغالزای چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار 

 .گیرد

سد راه سرمایه گذاران در این استان ضروری است و باید از   استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برداشتن موانع

 .یری کردبهره گ  ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال

بروجن مصوبه دو دولت است و در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکالت این  -وی ادامه داد: طرح انتقال آب بن

 .شودحوزه مرتفع می

وی با اشاره به ایسکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، اظهار داشت: ظرفیت های 

 .بختیاری در بخش های کشاورزی، صسعت، گردشگری و... معرفی شوند قابل سرمایه گذاری چهارمحال و

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای 

 .توسعه ضروری است

از ایجاد زمیسه س علی کاظمی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی دولت با اشاره به ایسکه توسعه بخش گردشگری

اشتغال در چهارمحال وبختیاری است، اظهار داشت: توانمسدی های بسیاری در بخش های گردشگری چهارمحال و 

 .بختیاری وجود دارد که باید از این ظرفیت ها بهره گیری کرد

رفیت ها وی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های گردشگری بی نظیری است که باید از این ظ

 .برای توسعه استان بهره گیری کرد

نمایسده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های 

 .گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

ولویت های دستگاه مربوط وی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های گردشگری و جذب سرمایه گذاران در این استان در ا

 .قرار گیرد
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نمایسده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی عسوان کرد: بیکاری در این استان 

 .از مهمترین مشکالت به شمار می رود که باید در مسیر ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری حرکت کرد

ها بارها در جلسات متعدد مطرح اند، گفت: این طرحاستان بسا به دالیلی معطل مانده های مهموی با بیان ایسکه طرح

 .چسان پابرجاستها همها پس از سالشده است، اما متأسفانه مشکالت این طرح

 خواهیم طرح جامع گردشگری در استان اجرایی و از این طریق اشتغالزایی ایجاد شود، مستلز ایشان ادامه داد: اگر می

حل شدن مسائل مختلف از جمله تأمین آب طرح است و مجلس در راستای حمایت از تولیدکسسدگان نیز مصوبات 

 .خوبی داشته است

های ورزشی، عسوان اسپانسر تیمهای بزرگ چهارمحال و بختیاری بهوی در رابطه با عد  حمایت کارخانجات و شرکت

های ورزشی استان حمایت کردند، اما عسوان اسپانسر از تیمیدی بههای قبل تعدادی از واحدهای تولافزود: در سال

کل شرایط را برای حمایت مالی کل ورزش و جوانان از این موضوع حمایت نکرد که نیاز است این ادارهمتأسفانه اداره

 .های ورزشی فراهم کسداین صسایع از تیم

ذاران گرای اسالمی در پایان با تأکید بر حمایت از سرمایهنمایسده مرد  فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس شو

وانیم گذاران را جلب کسیم تا بتو واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم اعتماد تولیدکسسدگان و سرمایه

 .های خوبی را رقم بزنیمدر استان موفیقت

ح شد و کارخانجاتی مانسد سیمان و ورق خودرو و در ادامه این جلسه مشکالت مربوط به صادرکسسدگان نیز مطر

برفاب  مشکالتی از جمله گمرگ و حمل و نقل بار را عسوان کردند و معتقد بودند میز خدمت گمرک در بسادر کشور 

یجاد ها ادلیل عد  آگاهی کارشساسان بکارگرفته شده در میز خدمت برای آندر رابطه با این موضوع مشکالتی را به

 .تکرده اس

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

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

 

 مصوبات

 استانی

 نیز پیگیری شود.مصوبات جلسه قبل تا رسیدن به نتیجه در جلسه آیسده  .1

 
شرکت ورق خودرو               .2 شرکت برفاب و  شهرکرد ،  سیمان  شرکت  صادرات  شکل  پیگیری م

 چهارمحال از طریق وزارت صسعت ، معدن و تجارت و گمرک.

 
کمیته ای با ح ورمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ، مدیر کل مسابع طبیعی   .3

ستان ، مدیر کل     شاورزی ا سازمان جهاد ک ستا      ، رئیس  ش شرکت  آب مسطقه ای و نمایسده 



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: 

لیست اراضی قابل واگذاری که مشکل تأمین آب و تعارضات محلی را ندارد     تشکیل گردد و  

 گذار قرار دهسد .را آماده کسد و در اختیار سرمایه

 

مصوب گردید کمیسیون شورای قیمت گذاری تشکیل گردد و راجع به قیمت سبو  گسد   .4

 های دامداران تصمیم الز  اتخاذ گردد .جهت واگذاری به اتحادیه 

 
 

 

 - ملی و فراگیر

 

رح نشد و به جلسه الزم به یاد آوری است که به دلیل کمبود وقت هیچ یک از دستور جلسات این جلسه در شورا مط   )

 بعدی موکول شد و همه مصوبات مربوط به خارج از دستورجلسه و پیش از دستورجلسه است. (
 


