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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
  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی(

آقای طهمورث جناب  2

 الیاسی
  حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مدیر کل

  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

 مهرداد جوادیجناب آقای  8
سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری استان
 

  معاونت اداره راه و شهرسازی سید احسان حسینی 9

  مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان غالمرضا محمدی 10

 

 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
 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 
 آیت هللا احمدیجناب آقای 

 

 وکشننناورزی بازرگانی،صننننایع،معادن اتاق رئیس

 شهرکرد
 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 کالر مسعود ناصری  2

  حاضر صنعتی هللا بخشی مدیر عامل شرکت تولیدی بهرام هللا بخشی  3

  حاضر مدیر عامل شرکت برفاب بروجنی ایزدیحسین  4

  حاضر مدیر عامل شرکت پلی دشت اردوان طهماسبی 5

  حاضر مدیر عامل شرکت کیمیاگران تغذیه سورشجانی دبیر رضایی 6

  حاضر شرکت گچ فارسانمدیر عامل   عبدالکریم کریمی 7

  حاضر بهاران شیمی بروجنشرکت مدیرعامل  یوسف ابوطالبیان 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

  غایب مرکزاستان کردشهرشهردار جناب آقای نورهللا غالمیان 1

  حاضر 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 جلیل رضوی 1

منابع معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  اله کرم نصیری   2

 استانداری

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

 استانداری

 رئیس خانه معدن استان عبدالکریم کریمی 4

 رئیس خانه صنعت استان مسعود سوردی 5

 نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی  شهرام زارع 6

  مشاور اتاق بازرگانی  امین مالکی 7

 فرماندار شهرستان شهرکرد ارژنگعبدالعلی  8

 کارشناس سازمان تامین اجتماعی  علی صادقی 9

 کارشناس ارشد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی  علیرضا خدیوی 10

مسئول طرحها و تسهیالت میراث فرهنگی ،صنایع  مهراب محمدی  11

 دستی وگردشگری  

 مدیریت و برنامه ریزیمعاونت برنامه ریزی سازمان  علیرضا شجاعی 12

 دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کیومرث مرادی 13
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 مدیر کل روابط عمومی استانداری احسان فروزنده 14

 

 مشروح  مذاکرات

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و  98پنجاه و یکمین نشست و دومین جلسه سال 

استان چهارمحال و  استاندار ، ریاست اتاق بازرگانی  ، جمعی از مدیران دستگاههای اجراییبختیاری با ح ور  

در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن  30/7تیر ماه راس ساعت  15بختیاری و مدیران بخش خصوصی در روز شنبه 

 . و کشاورزی  استان برگزار شد

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

ظهار ا به بررسی مسائل مربوط به اقتصاد کشور و استان پرداخت وو مقدم به حاضرین، دستور کار جلسه را قرائت 

 داشت :  

هت ج گذارهیشهرکرد، جذب سرما یالمللنیب شگاهینما تیوضع یبررس ،یدیتول یواحدها تیوضع نیآخر یبررس

و ....  یبخش کشاورز دکنندگانیمشکالت مربوط به تول یفرودگاه شهرکرد، بررس یو خارج یداخل یپروازها یبرقرار

 و دولت در سال گذشته بوده است. یبخش خصوص یوگوگفت یاز موضوعات مورد بحث در جلسات گذشته شورا

خذ ا ندیشدن فرآ یدر ادامه با انتقاد از طوالن یاریچهارمحال و بخت یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازگان سیرئ

ندارد  یهیتوج چیه یگذارهیسرما یهاطرح یروند در اجرا نیشدن ا یدر استان، افزود: طوالن یگذارهیمجوزات سرما

 .کندیو قطعا مشکالت را دوچندان م

دهه  کیها پس از گذشت آن یوجود دارد که اجرا یاریدر چهارمحال و بخت یگذارهیسرما یهااضافه کرد: طرح یو

 است. دهینرس جهیچنان به نتهم

 

 نیطور ملموس ابه یعدالت است، اما گاه تیما رعا یمطالبه اصل اتیو مال مهیکرد: در بحث اخذ ب دیتأک یاحمد

 .شودیمسئله مشاهده نم

 نیدر استان، گفت: فرمانداران و فعاالن ا یگردبوم تیبر تقو دیبا تأک یاریچهارمحال و بخت استانداردر ادامه جلسه 

ها مشوق نیاز افراد از ا یاریبس رایکنند، ز حیتشر انیمتقاض یرا برا یگردبوم یهااحداث طرح یهاحوزه مشوق

 اطالع ندارند.

 

 گذارانهیبه سرما یجهت واگذار یدر مباحث گردشگر یخیتار یو بناها تماممهین یهاپروژه تیادامه داد: وضع یو

 نیها مطلع شوند و بتوانند اقدامات الزم را انجام دهند؛ همچنپروژه نیا تیوضع نیاز آخر انیمشخص شود تا متقاض

 است. دهینرس جهیتها به سرعت مشخص شود که چرا تاکنون به نطرح راداتیا
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ندارند،  یالزم از ادارات، اطالع کافاخذ مجوزات  ییاز روند اجرا گذارانهیاز سرما یادیتعداد ز نکهیا انیبا ب یعباس

ه افراد ب نیکند تا ا یمعرف گذارانهیحوزه را به سرما نیاشخاص توانمند و آگاه در ا تواندیم یاظهار کرد: اتاق بازرگان

 کنند. افتیکار در نیا یبرا یانهیو در مقابل هز یریگیرا پ یقانون یروندها نیا گذارهیاز سرما ابتین

 

وجود آمدن باعث به یگذارهیسرما یهاطرح ندیشدن فرآ یطوالن نکهیبا اشاره به ا یاریچهارمحال و بخت استاندار

 رانیمد اریدر اخت راداتیخاطرنشان کرد: اگر برطرف کردن ا شود،یم یو ادارات متول گذارهیسرما یمشکالت برا

باشد، موضوع  اراتیاخت طهیکه خارج از ح یدر صورت وها  را حل کرد در جلسات مرتبط آن توانیاست، م یاستان

 .شودیبه وزارتخانه مربوطه ارجاع داده م

موجود  نیخارج از ضوابط و قوان دینبا یو اقتصاد مقاومت لیمصوبات جلسات ستاد تسه نکهیبر ا دیدر ادامه با تأک یو

وسط ت دیاست؛ نظارت بر مصوبات با در جلسات یریگمیمالک تصم یباشد، افزود: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومت

 انجام شود. ینظارت یهادستگاه

 

است  ازیکرد: ن دیتأک دانند،ینم یموافقت اصول ندیاز ادارات خود را مالک فرآ یمتأسفانه برخ نکهیا انیبا  ب یعباس

مسائل را  نیا یو جهاد کشاورز یصنعت و معدن، تعاون، کار و رفاه اجتماع ،یاز جمله گردشگر ییاجرا یهادستگاه

 اخذ یآموزش یهادوره انیمتقاض یمربوطه برا یهاستگاهد نیکنند؛ همچن نییکارشناسان مجموعه خود تب یبرا

 را برگزار کنند. یگذارهیدر سرما یموافقت اصول

 

 یهاخود دستگاه یکارکم یبرا ییاجرا یهادستگاه رانیاز مد یبرخ یادامه داد: گاه یاریچهارمحال و بخت استاندار

 یدارند؛ اگر کار گذارانهیرا از سرما تیحما نیترشیب ینظارت یهادستگاه کهیدر حال کنند؛یرا بهانه م ینظارت

 مطرح شود. ریدر زمان مصوبات توسط مد دیها است بادستگاه اراتیو خارج از اخت یرقانونیغ

 

 یدر جلسات شورا توانیکند، م یو کوتاه یانگارخود سهل فیدر انجام وظا یریعنوان کرد: اگر مد انیدر پا یو

 الزم را اتخاذ کرد. ماتیو دولت مطرح و تصم یبخش خصوص

 

گزارشی از وضعیت گردشگری و بوم گردی استان چهارمحال و بختیاری ارائه و پیرامون آن بحث و در این جلسه 

در  یاراض یواحدها، واگذار نیا یو حسابرس یدیتول یواحدها مهیپرداخت ب تیوضعهمچنین  ،تبادل نظر گردید 

 یهاطرح یشدن روند اجرا یطوالن لیدال ،یو گردشگر یحیتفر یهااحداث مجتمع یشهرها برا میمحدوده حر

 اع ا قرار گرفت. یمورد بحث و بررس نیزو ...  یگذارهیسرما

 پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ شد :
 

 مصوبات
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 استانی

 یاز مباحث و بررس یگفتگو به منظور استفاده حداکثر یدر جلسات شورا دیمقرر گرد-1

صورت و گفتگو ب دیمرتبط دعوت بعمل آ یو دولت یخصوص یتر موضوعات از بخشها قیدق

 باشد . یو دولت یبخش خصوص نیدو طرفه ب

 و شنهاداتیپ یو گردشگر یدست عی،صنایفرهنگ راثیاداره کل م دیمقرر گرد -2

 هیته 1398سال  یاستان را برا یدر مناطق و شهرستانها یبوم گرد ییاجرا یبسته ها

 نیر اگذاران د هیسرما دیتالش نما زیمرتبط ن یدستگاهها ریو سا یو ارائه و اتاق بازرگان

 . دینما قیو تشو تیاهد یگذار هیارتباط را جهت سرما

اده جهت استف یو معرف یبوم گرد یدر ارتباط با طرحهاالزم  یریگیپ دیمقرر گرد -3

ها به بانک یبوم گرد یطرحها یو ضمناً علت عدم معرف ردیانجام پذ یبانک التیاز تسه

 مشخص و مشکالت مربوطه مرتفع گردد

د ) شهرکر نیطرح تله کاب یو گردشگر یدست عی،صنایفرهنگ راثیاداره کل م -4

و نسبت به حل و فصل مشکالت مرتبط طبق ضوابط عمل  یریگی( را پ رخواهیخ یآقا

 کند .

مقررات  یحاو یکتابچه ا ،یصادر کننده مجوز موافقت اصول ییاجرا یدستگاهها -5

گذار  هیو در هنگام مراجعه سرما هیرا ته یگذار هیو خالصه گردش کار ، اخذ مجوز سرما

 قرار دهند . شانیا اریدر اخت

 یانامه ه نییمقررات و آ یکتابچه آموزش هینسبت به ته یاجتماع نیسازمان تام -6

اقدام نموده  ی،تجارت و بازرگان یصنعت، معدن، کشاورز یالزم جهت شروع به کار اهال

 . ردیقرار گ نفعانیذ اریدر اخت سیو همزمان با اخذ مجوز تاس

ل متشک یاستاندار یامور اقتصاد یدر دفتر معاون هماهنگ یجلسه ا دیمقرر گرد -7

، سازمان صنعت و معدن ، سازمان جهاد  یزیو برنامه ر تیری، سازمان مد یاز استاندار

اداره تعاون،کار و رفاه  ،یو گردشگر یدست عی، صنا یفرهنگ راثی، سازمان م یکشاورز



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: 

ره دو یشهرکرد برگزار  تا در خصوص برگزار یبازرگان ق، اتا یاجتماع نیتام ،یاجتماع

 . دیاقدام الزم بعمل آ  یموافقت اصول انیجهت متقاض یآموزش یها

 ملی و فراگیر

از  21/4/1396 خیتار 50432به شماره  یاقتصاد مقاومت یبا توجه به مصوبه ستاد فرمانده -1

 یگردد درخواست اسناد و مدارک در دوره زمان شنهادیپ یاجتماع نیبه سازمان تام رانیاتاق ا قیطر

 شرکتها ( مطالبه گردد . یسال مال انیهر سال)پا رماهیت 31صرفاً بعد از  یجار یسال مال
 

 


