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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام خانوادگینام و  ردیف
 وضعیت حضور

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

1  

 جناب آقای اقبال عباسی
 هللا کرم نصیری نماینده استاندار )رئیس شورای استانی(

آقای طهمورث جناب  2

 الیاسی
  غایب 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

محمد رضا جناب آقای  8

 محمدی
  مدیر هواپیمایی جمهوری اسالمی )هما( در استان

  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری زاگرس مرتضی نظریجناب آقای  9

 

 

 اسالمیمجلس شورای  -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

 

 علی خسرویآقاي  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

  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 اسماعیلیاصغر  1

  حاضر مدیر عامل شرکت مک راد جواد راد منش 2

  غایب مدیر عامل شرکت پاک پی جمشیدیذبیح هللا  3

  حاضر 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   جناب آقای حسن رضایی 8
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (/ نماینده/ غایب)حاضر
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

  غایب 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

 اجرایی اتاق بازرگانی شهرکرددبیر  محبوبه جهانبخشی 1

 مدیر بازرگانی شرکت سرمایه گذاری زاگرس هوشنگ زمانی  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 عامل شرکت قند چهارمحال قربانعلی قربانی 5

 معاونت هواپیمایی جمهوری اسالمی در استان زری بابایی 6

 مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری سجاد موسویان 7

 مدیر عامل شرکت توسعه صادرات غالمعلی پیوسته 8
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 مشروح  مذاکرات

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

استان چهارمحال و بختیاری  هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی

ازرگانی صنایع و معادن و در محل اتاق ب 30/7اسفندماه  راس ساعت  25و مدیران بخش خصوصی در روز شنبه 

 . کشاورزی  استان برگزار شد

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

ن در ایاظهار داشت :   به بررسی مسائل مربوط به استان پرداخت وو مقدم به حاضرین دستور کار جلسه را قرائت 

در خصوص مسائل و مشکالت پروازها در استان با رویکرد موانع و مشکالت پروازهای استان  و ارائه راهکارها  جلسه

 مورد بررسی قرار می گیرند 

در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان، تبادل فرهنگ،  :سید محمد رضا سید نبوی 

نمایش قدرت های اقتصادی و نظامی و تسریع امور حیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد. از این رو صنعت 

 حمل و نقل در هر کشور بیانگر وضعیت اقتصادی و میزان توسعه صنعتی آن کشور محسوب می شود.  

بدیلی در توسعه اقتصادی کشور دارد که امیدواریم در بخش حمل و نقل تاثیر بییس اتاق بازرگانی شهرکرد افزود : رئ

 . هوایی رسالت خود را در توسعه به عمل و اجرا برساند

جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و  استان چهارمحال و بختیاری با توجه به این که سید نبوی اظهار داشت: 

یعی فراوانی دارد، همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرا می خواند و از مناطق منحصر به فرد گردشگری طب

واند می تاین استان است و می تواند به عنوان قطب اکوتوریسم کشور مطرح باشد. بنابراین حمل و نقل هوایی در 

 د.نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، داشته باش

اندازی رو در راهدر این جلسه با اشاره به مشکالت پیشمدیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی در استان )هما( 

در فرودگاه شهرکرد، گفت: مباحثی مانند تجهیز و نوسازی ناوگان فرودگاه انجام شده   ATR خطوط جدید هواپیمایی

 .آزمایشی صورت گرفته استاست و همچنین مکاتبات الزم جهت پیگیری برای پرواز 

هوایی ورئیس هواپیمایی جمهوری اسالمی در شهرکرد ادامه داد: باتوجه به اینکه شهرکرد شرایط متفاوتی از لحاظ آب

عمل آمد، اما رئیس فرودگاه مخالفت به ATR ها دارد، در مکاتبات اولیه با پرواز هواپیمایو ارتفاع نسبت به سایر استان

 .ت شرایط فنی فرودگاه برای پرواز مناسب استشهرکرد معتقد اس
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اندازی این پرواز نیازمند پیگیری مجمع نمایندگان و استاندار چهارمحال و بختیاری هستیم، وی با بیان اینکه برای راه

 شیتر انجام شود؛ اگر نتیجه پرواز آزمایدر فرودگاه شهرکرد سریع  ATR خاطرنشان کرد: اگر پرواز آزمایشی هواپیمای

 .توان به فکر هواپیمای جایگزین بودمنفی بود، می

های در حوزه« توسعه زاگرس»گذاری شرکت های مورد بررسی در این جلسه موضوع سرمایهاز طرحدیگر یکی 

 .گردشگری، اکوتوریسم، کشاورزی، زراعت،، شیالت، دامداری و حمل و نقل بود

ها، گفت: متأسفانه این چهارمحال و بختیاری در تمامی حوزه هایمرت ی نظری در این جلسه با اشاره به ظرفیت

 .ها اشتغال خوبی ایجاد کردتوان با فعال کردن این ظرفیتها در سالیان گذشته مغفول مانده است و میظرفیت

ها های بسیار خوبی جهت شناسایی تک تک این ظرفیتادامه داد: فعالیت« توسعه عمرانی زاگرس»مدیرعامل شرکت 

گردی، معرفی گز بلداجی، آموزش افراد برای مباحث ر چهارمحال و بختیاری مانند گردشگری سالمت، بومد

در شهر بلداجی، احداث مراکز تفریحی و توریستی و ... انجام « گز»گردی، ایجاد موزه داری، طبیعتگردشگری و هتل

 .شده است

عملکرد مطلوبی در چهارمحال و بختیاری نداشته است،  در گذشته« توسعه عمرانی زاگرس»وی با بیان اینکه شرکت 

هایی از سوی قوه ق اییه برای حل مشکالت حقوقی این شرکت در ابطال مجوزات فعالیت در عنوان کرد: پیگیری

 .برخی مناطق صورت گرفته است

پارک علم و فناوری، نامه با دانشگاه شهرکرد، دانشگاه جامع علمی و کابردی، نظری خاطرنشان کرد: چندین تفاهم

وسعه ت»مرکز تحقیقات جهادکشاورزی منعقد شده است، تا بتوان از ظرفیت این مراکز برای پیشبرد اهداف شرکت 

 .استفاده کرد« زاگرس

کم چنان در محاهم« توسعه عمرانی زاگرس»علی خسروی در ادامه جلسه با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات شرکت 

هیچ وجه عملکرد مطلوبی نداشته است و برای مسائل مختلف در این شرکت در گذشته بهق ایی مطرح است، گفت: 

 .های این شرکت در چهارمحال و بختیاری اعالم جُرم شده استراستای فعالیت

اعتماد در استان بی« توسعه عمرانی زاگرس»معاون دادستان شهرکرد با اشاره به اینکه ما نسبت به فعالیت شرکت 

ورای ها در شدارن این شرکت صورت گرفته است که پروندههایی به سهامهای اخیر خیانتکید کرد: در سالهستیم، تأ

 .المال در حال بررسی استحفظ حقوق بیت

در بحث مجتمع تفریحی چغاخور، سامان و گودال چشمه تخلفات « توسعه عمرانی زاگرس»وی ادامه داد: شرکت 

 .تها اسداران آنها و سهامگام در اعتمادسازی تعیین تکلیف وضعیت این پروژهمالی بسیاری داشته است و اولین 
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در گذشته « توسعه عمرانی زاگرس»داران شرکت پور در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه سهاممحمد قربانملک

ا در هشی از روند فعالیتاند، گفت: الزم اگر این شرکت قصد جبران اقدامات گذشته را دارد، ماهانه گزارمت رر شده

 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد

بتدا در ا« توسعه عمرانی زاگرس»گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: شرکت مدیرکل دفتر سرمایه

 .تمام را سریعا تعیین تکلیف کندهای گذشته و نیمهباید پروژه

چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار  استان  درسرمایه گذاری حل مشکالت اهلل کرم نصیری با اشاره به اینکه 

 .از مهمترین اهداف دولت است سرمایه گذارانداشت: برداشتن موانع سدراه 

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

و برای  نماینده شرکت انصار به مشکالت در زمینه سرمایه گذاری و حمل و نقل پرداختند . در ادامه این جلسه

 .شد اندیشی چاره و نظر تبادل آنها  رفع

 پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ شد : 

 

 مصوبات

 استانی

تهیه و به شرکت هواپیمایی استان پیش نویس نامه ای جهت همکاری ودریافت هواپیما  را  -1

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسالمی  تاندار رسانده و برایام اء اس

 سرکار خانم شرفبافی ارسال گردد. "هما"ایران 

 )رونوشت جهت پیگیری به نمایندگان استان ارسال گردد(

 

سرمایه مقرر گردید با توجه به ضرورت شفافیت سازی فعالیت های  شرکت  -2

به صورت ماهانه عملکرد  چهارمحال و بختیاریگذاری توسعه و عمران زاگرس 

 .ش نمایندرخود را به کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گزا

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%22%D9%87%D9%85%D8%A7%22&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%22%D9%87%D9%85%D8%A7%22&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%22%D9%87%D9%85%D8%A7%22&action=edit&redlink=1
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