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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
 هللا کرم نصیری نماینده )رئیس شورای استانی(استاندار 

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

محمد کاظم جناب آقای  4

 منزوی
  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سرپرست

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 هماهنگی دبیرکمیسیون

  سیمان شهرکرد مدیر عامل حسن رضاییجناب آقای  8

  راهداری و حمل و نقل مدیر کل احمد جمشیدیجناب آقای  9

 

 

 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
 حاضر

 

 فرامرز کریمی نماینده استان تعاون اتاق رئیس آقای مهدی قادری 2

  حاضر 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

  غایب مدیر عامل شرکت پاک پی ذبیح هللا هاشمی 3

  حاضر عامل شرکت برفابمدیر  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

  حاضر 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 شهرکرد 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

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت حسن شمسی پور 2

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

 استانداری

 معاون دفتر جذب و سرمایه گذاری استان ابراهیم رئیسی 4

 مدیر امور اراضی شهرام جزایری 5

 مدیر کل راه و شهرسازی داریوش حسینی 6

 مدیر کل ثبت اسناد و امالک محمود بهرامی 7

 معاون امالک و حقوقی اداره راه و شهرسازی احسان حسینی 8

 مدیر ناوگان سیمان شهرکرد بهروز حیدری 9

 معاون راهداری و حمل و نقل حسین مالکی 10

 معاون حفاظت امور اراضی منابع طبیعی استان برمک اسالمی 11

 کارشناس راهداری و حمل و نقل احمد ارجمند 12

 مدیر عامل شرکت گل و گیاه نگین بلداجی مجید مردانی 13
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 مدیر عامل شرکت توسعه صادرات غالمعلی پیوسته 14

 

 مذاکراتمشروح  

 با بختیاری و محال چهار استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای نشست  هشتمین و چهل

 اجرایی دستگاههای مدیران از جمعی ، استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاونت  ح ور

 در 30/7 ساعت راس ماه بهمن 27 شنبه روز در خصوصی بخش مدیران و بختیاری و چهارمحال استان

 . شد برگزار استان  کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی اتاق محل

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

 اظهار و پرداخت استان به مربوط مسائل بررسی به و قرائت را جلسه کار دستور حاضرین به مقدم خیر

 و مشکالت ، موانع رویکرد با استان کشاورزی بخش مشکالت و مسائل درخصوص جلسه این در:  داشت

 مورد استان های کارخانه نقل و حمل مشکالت همچنین و ای گلخانه تولیدات افزایش راهکارهای ارائه

 . گیرند می قرار بررسی

 هایدوره در تولید میزان بودن پایین و گلخانه ساخت هایهزینه به اشاره با نبوی سید رضا محمد سید

 را اراند گلخانه متعدد، موانع و اداری شدید بوروکراسی تسهیالت، سود نرخ بودن باال: گوید می کشت اولیه

 است کرده رو به رو جدی مشکل با تولید، اولیه هایسال در

 مشکالت نتریمهم از یکی را مناسب بندیبسته و تبدیلی صنایع نبود:  افزود شهرکرد بازرگانی اتاق رئیس

 شاورزانک در انگیزه ایجاد برای ایپشتوانه عنوانبه تبدیلی صنایع وجود: گفت و دانست عرصه این فعاالن

 اند نکرده چندانی توجه موضوع این به نسبت ما استان مسئولین متأسفانه که است

 با ما امروزه و کند ¬می ایفا را حیاتی نقش کشاورزی محصوالت تولید در آب: داشت اظهار نبوی سید

 مک بحران از جلوگیری برای آینده در اساسی نقش باید ¬می آب مدیریت که هستیم مواجه آبی کم بحران

 .نماید ایفا خشکسالی و آبی

 و کشاورزی بخش توسعه راستای در داران گلخانه از حمایت است؛ بدیهی:  کرد عنوان شهرکرد اتاق رئیس

 گیرد قرار جدی توجه مورد باید که است بختیاری و چهارمحال استان ضروریات از یکی اقتصادی، گردش
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 ایترکیه گذارانسرمایه توسط استان کشاورزی محصوالت خرید مورد در استان کشاورزی جهاد کل مدیر

 ندکن اعالم استان کشاورزی جهاد به را...  و بندی بسته و سایز مانند خود الزامات گذارانسرمایه این: گفت

 . شود انجام الزم گذاریسرمایه تا

 با: کرد اظهار گیرد، صورت کشاورزی کشت الگوی تغییر استان در است قرار اینکه به اشاره با ادامه در وی

 پاسخ استان ایمنطقه آب شرکت اما نشد نخواهد استفاده امر این برای جدیدی آب هیچ اینکه به توجه

 . دهدنمی خصوص این در روشنی

 یک که گرفتمی صورت متر هزار سه ابعاد در بایستی گلخانه احداث گذشته در: افزود غریب اهللذبیح

 کشت توسعه اکنون اما بودند مواجه مشکل با آنان و کردمی ایجاد مالکی خُرد اراضی برای محدودیت

 برق و آب همچون مواردی استعالم به نیازی و است استفاده قابل نیز شهرها در مقیاس کوچک هایگلخانه

 پرداخت تسهیالت واحدها این به عامل هایبانک اما است نیاز اندازیراه برای اولیه امکانات اما ندارد

  کنندنمی

 که است تومان میلیون 30 تا 10 حدود شودمی اعطا هاگلخانه این برای که تسهیالتی: داد ادامه غریب

 . نیست پاسخگو هاگلخانه این برای

 صورت به محصوالت این فروش بایستی: گفت استان از کشاورزی محصوالت صادرات خصوص در وی

 . شود تعیین نیز کشاورز سود و گیرد صورت مشخص قیمت با خاص زمان در ضمانتی

 و چهارمحال جهادکشاورزی سازمان به گلخانه احداث جهت متقاضی 58 گذشته سال از: کرد اضافه وی

 این از فقره 10 تنها عامل هایبانک به معرفی از پس که اندکرده مراجعه تسهیالت دریافت جهت بختیاری

 .شد قرارداد عقد به منجر تقاضاها

 ای،گلخانه تولیدات بخش به گذارسرمایه ورود اهمیت بر تأکید با جلسه این ادامه در پورقربان محمدملک

 نپایی بسیار یزد مثل آبکم هایاستان به نسبت بختیاری و چهارمحال هایگلخانه مساحت میزان: گفت

 .است
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 ارتباط باید: کرد تأکید بختیاری و چهارمحال استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب دفتر مدیرکل

 .شود پیچیده مسائل این نباید و برقرار دولتی بخش با بخش این در گذارانسرمایه

 شودمی احساس شدت به بختیاری و چهارمحال و کشور سطح در گلخانه احداث برای نیاز

 و کشور سطح در گلخانه احداث برای نیاز و است نشده اشباع کشور در گلخانه بازار: کرد اضافه وی

 ایگلخانه هایمجتمع وضعیت تکلیف تعیین جهت باید و شودمی احساس شدت به بختیاری و چهارمحال

 .شود اتخاذ الزم تصمیات مقاومتی اقتصاد جلسه در استان

 ظهارا است، ضروری بختیاری و چهارمحال در صادرکنندگان مشکالت حل اینکه به اشاره با نصیری کرم اهلل

 .است دولت اهداف مهمترین از صادرکنندگان سدراه موانع برداشتن: داشت

 بخش توسعه: کرد بیان بختیاری و چهارمحال استاندار منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاون

 .است تولید بخش رونق ساز زمینه صنعت

 اظهار است، بختیاری و چهارمحال در تولید بخش رونق ساز زمینه صادرات توسعه  اینکه به اشاره با وی

 .شود می استان سطح در اشتغال افزایش و تولید بخش رونق موجب صادرات بخش توسعه: داشت

 اناست این از کاال صادرات افزایش پی در صنعتی و تولیدی های واحد تولید افزایش: کرد بیان نصیری

 .شود می بخش این رونق  اشتغال افزایش موجب مهم این که شود می محقق

 .است ضروری استان این در صادرکنندگان حمایت: کرد بیان وی

 ربیشت توجه مورد باید بختیاری و چهارمحال در تولیدی محصوالت فرآوری بخش توسعه:  افزود  نصیری

 .گیرد قرار

 این رد الزم های استاندارد وکسب فرآوری بخش توسعه با المللی بین بازارهای به دستیابی: کرد بیان وی

 .شود می محقق زمینه
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 نهکارخا  تنی میلیون یک شهرکرد ظرفیت  به اشاره با ادامه در شهرکرد سیمان کارخانه مدیرعامل ادامه در

 . باشد داشته صادرات میزان همین به تواند می کارخانه این: کرد بیان شهرکرد، سیمان

 شهرکرد سیمان کارخانه از کیلینکر تن هزار 900 صادرات قرارداد جاری سال در: کرد تصریح رضایی حسن

 است شده صادر آن از تن هزار 400 تاکنون که منعقد آفریقایی کشورهای و دبی قطر، کویت، کشورهای با

 . شدیم مواجه مشکالتی با آن از پس اما

 با و دهش برابر سه نقل و حمل کرایه نرخ کنون تا گذشته سال ماهفروردین ابتدای از: کرد خاطرنشان رضایی

 قلن و حمل مشکل بایستی سوریه، و عراق کشورهای به کارخانه این تولیدی محصوالت صادرات لزوم وجود

 .شود مرتفع

 نهزمی در خودشان مشکالت و ها خواسته بیان به خصوصی بخش فعالین و داران گلخانه جلسه این ادامه در

 .شد اندیشی چاره و نظر تبادل آنها  رفع برای و.  پرداختند نقل و حمل و گلخانه

 : شد اتخاذ زیر تصمیمات نظر تبادل و بحث از پس 

 

 مصوبات

 استانی

محصننوالت   ای برای خریدگذاران ترکیهای برای پیگیری جذب سننرمایهجلسننه .1

تشننکیل و اطالعات الزم از جمله   چهارمحال و بختیاری گلخانه ای  کشنناورزی

 . زمین و مقدار آب به ایشان داده و الزامات این سرمایه گذار بررسی گردد

 

الف( در جلسه ای بخشنامه ها و اطالعات صدور پروانه گلخانه ای و عوارض ساخت  .2

 ر قانون نباشد بومی سازی گردد .مورد بررسی قرار گردد و تا جایی که مغای

شده  و گلخانه هایی که راکد مانده اند ، و    صادر  بحث زیر   ب( موارد که پروانه 

سنناختها  با پیشنننهاد مشننخص مطرح گردد و اولویت بندی گردد و برای رفع   

 مشکالت در ستاد تسهیل مطرح گردد .
 



شهرکرداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی     

 چهارمحال و بختیاریگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
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ام در هکتار و مغز بادمیز بادام استان تشکیل آمار دقیق سطح زیر کشت ، تولید      .3

شده از نمایندگی مرکز ملی آمار ایران      صادر  صادرات  و میزان بادام  آماده برای 

 در استان اخذ گردد .

، با ح ننور    ایکل راهداری و حمل و نقل جادهادارهدر  مقرر گردید جلسننه ای .4

طی نماینده کامیون داران اسنننتان و کارخانه داران اسنننتان تشنننکیل گردد و            

ل مشک ی با رانندگان بر سر یک قیمت به توافق رسید و برای حل شدن    قرارداد

 حمل و نقل کارخانه های استان چاره ای اندیشیده شود .

 

 - ملی و فراگیر

 

ح راز دستور جلسات این جلسه در شورا مط     فقط دستور جلسه سوم    الزم به یاد آوری است که به دلیل کمبود وقت  )

  مصوبات جلسه قبل و همچنین خارج از دستور می باشد.( شد و بقیه مصوبات ازپیگیری
 


