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 ندارد

 گزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاري

شماره نشست 

72)1400 -02( 
 17:30:ساعت خاتمه  15:30:ساعت شروع  17/03/1400:تاریخ جلسه 

 :محل نشست

 اتاق بازرگانی شهرکرد 

 دستور جلسه

  :پیش از دستور

  اتاق بازرگانی استان و رئیس سخنان دبیر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی .١

  گزارش سازمان جهاد کشاورزي در خصوص میزان مصرف آب محصوالت مختلف کشاورزي در سطح زیر کشت استان .٢

  

  :دستور جلسه

 تعیین نرخ آب بهاي کشاورزي و شیالت .1

 بررسی میزان مصرف آب کشاورزي در مناطق مختلف استان .2

برتر یا روساي تشکل هاي اختصاصی انتخاب مدیران عامل یا روساي هیات مدیره شرکت هاي  .3

   جهت عضویت در شوراي گفتگو

  

    

  

                               

  

                

 

  وضعیت حضور و غیاب جلسه

  دولت - الف

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 

  نماینده

    حاضر )رئیس شوراي استانی(استاندار محترم   اسیجناب آقاي اقبال عب  1

   حاضر ي استانزیو برنامه ر تیریسازمان مد رئیس ارپوریشهری علجناب آقاي   2

   حاضر مدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان   جناب آقاي تهمتن عبداللهی  3

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت   جناب آقاي سجاد رستمی  4

 استان

 حاضر
  

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان   جناب آقاي سید حفیظ اهللا فاضلی  5
 حاضر

  

   حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان   جناب آقاي عطا اله ابراهیمی  6
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 ندارد

 استان  يها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون  جناب آقاي احمد رضا صباغی  7
 حاضر

  

  مجلس شوراي اسالمی - ب

  سمت  وادگینام و نام خان  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 

  نماینده

نماینده محترم مردم شهرستان هاي شهرکرد،   جناب آقاي احمد راستینه  1

 بن و سامان

  حاضر
  

نماینده محترم مردم شهرستان هاي اردل،   جناب آقاي قدرت اهللا حمزه  2

  فارسان، کیار و کوهرنگ

 غایب
  

   غایب نماینده محترم مردم شهرستان بروجن  ي امیر قلی جعفريجناب آقا  3

   غایب نماینده محترم مردم شهرستان لردگان  جناب آقاي بامیري  4

  قوه قضائیه - ج

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

  نام و نام خانوادگی نماینده

1  
 یاحمد رضا بهرام يجناب آقا

  حاضر استان دادگستري کل ئیسر یسامان
  

2  
 عبدالرضاجناب آقاي 

  غایب استان دادستان مرکز يمحمدیعل
  

  شهرداري و شوراها - د

  

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

  نام و نام خانوادگی نماینده

    حاضر  شهردار شهرکرد  جناب آقاي بهادر عبدالغنی  1

    حاضر استان اسالمی شوراي رئیس  رضاییجناب آقاي   2
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 ندارد

  تعاونی و خصوصی - هـ 

  )رؤساي اتاق ها(
  

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  وضعیت حضور

  )نماینده/ غایب/ حاضر(

  نام و نام خانوادگی نماینده

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس  جناب آقاي آیت اهللا احمدي  1

 شهرکرد کشاورزي
  حاضر

  

    حاضر استان تعاون اتاق رئیس  قاي مهدي قادريجناب آ   2

    حاضر شهرکرد اصناف اتاق رئیس  جناب آقاي نجف کریمی  3

  )اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی هاي تشکل یا رؤساي تعاونی و خصوصی برتر هاي رؤساي هیأت مدیره شرکت یا عامل مدیران(

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  وضعیت حضور

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

    حاضر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان  جناب آقاي زارع  1

    حاضر مدیر عامل شرکت فوالد تاراز  جناب آقاي رشیدي  2

    حاضر مدیر عامل شرکت نساجی نگین  جناب آقاي اخوان  3

    حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان  جناب آقاي مالکی  4

    حاضر رئیس انجمن بادام استان  اب آقاي سلیمیجن  5

  حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل  جناب آقاي نیکی  6
  

    حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان  جناب آقاي محمودي  7

    حاضر  مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی  جناب آقاي بهنام علیخانی  8
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 ندارد

 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

  سمت  ام و نام خانوادگین  ردیف

 معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع  استانداري جناب  آقاي اهللا کرم نصیري  1

 دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقاي سید جلیل رضوي  2

  مدیر کل اداره کل امور مالیاتی استان  جناب آقاي بیگدلی  3

  بازرگانیمشاور ارشد اتاق   جناب آقاي تیمور فتاحی  4

  مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتی  جناب آقاي حمید رضا فالح  5

 رئیس خانھ صنعت، معدن و تجارت استان شھرام زارع یجناب آقا  6

  مدیر ععامل شرکت آب و فاضالب استان  جناب آقاي احمد رضا محمدي  7

  ستانمدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ا  جناب آقاي مهرداد جوادي  8

  مدیر کل حفاظت محیط زیست  جناب آقاي شهرام احمدي  9

  فرماندار شهرستان سامان  جناب آقاي کمال اکبریان  10

  مدیر عامل آب منطقه اي استان  جناب آقاي فردوس کریمی  11

  فرماندار بن  جناب آقاي کیانوش نادري  12

  سرپرست شرکت گاز استان  جناب آقاي جهانبخش سلیمیان  13

  رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق  ب آقاي دبیر رضاییجنا  14

 مدیر عامل شرکت خمیر مایه ناغان جناب آقاي علی هاشمی  15

  معاون عمرانی فرمانداري کیار  جناب آقاي کهرانی  16

  فرماندار اردل  جناب آقاي محمود کیانی  17

  معاون اداره کل گمرك استان  جناب آقاي رضا عربی  18
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 ندارد

  مدیر مالی اداري خمیر مایه ناغان  ا کریمیجناب آقاي علیرض  19

  شرکت توزیع برق استان  جناب آقاي مجید شریفی  20

  فرمانداري خانمیرزا  جناب آقاي علی قنبري  21

  مدیر عامل شرکت شهر سازان بدیع  جناب آقاي مصطفی شیاسی  22

  صندوق کارآفرینی امید  جناب آقاي ابراهیم محمدي  23

  معاون سازمان جهاد کشاورزي   نوروزيجناب آقاي نعمت اهللا  24

  مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد  جناب آقاي مصطفی مقیم  25

  مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد  جناب آقاي نیما ظفري  26

 دبیر کمیسیون هاي تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقاي سید مرتضی فیاضی   27

  مشروح  مذاکرات

سال ي در اریاستان چهار محال و بخت یدولت و بخش خصوص يگفت و گو يشورا جلسه دومین نشست و هفتاد و دومین

استاندار محترم استان و رئیس شوراي گفتگو، رئیس اتاق  ودبیر شوراي با حضور  1400 خرداد  ماه 17در روز دوشنبه  1400

 ،یدر محل اتاق بازرگان 15:30 ساعت راسی ، و دولت یبخش خصوص از یندگانیو نماگفتگو، اعضاي محترم شوراي گفتگو 

با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتی و فاصله گذاري اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از  استان  يرزو معادن و کشاو عیصنا

  .قرآن کریم برگزار شد
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 ندارد

  : پیش از دستور

  ق بازرگانی استانو رئیس اتا سخنان دبیر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی

  

جلسه و ضمن  در حاضر اعضاي به گویی آمد خوش ضمن رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شوراي گفتگوي استان جلسه ابتداي در

، ابراز امیدواري کرد )ع(خرداد و شهادت حضرت امام صادق  15گرامیداشت امام و رحلت بنیان گذار جمهوري اسالمی و قیام 

ضور حداکثري و مشارکت خود در انتخابات پیش رو یکبار دیگر دشمنان این نظام را ناامید کنند و که مردم شریف ایران با ح

  .با انتخاب فرد اصلح شرایط بهتري را براي کشور رقم بزنیم

  . نمود مطرح کشاورزي بهاي آب محاسبه نحوه بر مبنی را استان کشاورزي صنفی احمدي در ادامه درخواست انجمن

اعالم داشت یکی از موارد مطالبه باغداران،کشاورزان و شیالت داران تعیین نرخ آب بهاي کشاورزي است گانی رئیس اتاق بازر

که با توجه به سرمازدگی وافزایش قیمت کودهاي شیمیایی شایسته است در تعیین این نرخ مراعات کشاورزان و شیالت  

  .داران صورت گیرد

 حاصل نتایج این زیربنایی صورت به اما شده اتخاذ خصوص این در ته کارشناسیکمی جلسات تصمیماتی در : ادامه داد وي 

  .کنیم پیدا دست مثبت خروجی یک به ان شاهللا امروز که است نگردیده

  : 2پیش از دستور

کشت  ریدر سطح ز يمصرف آب محصوالت مختلف کشاورز زانیدر خصوص م يگزارش سازمان جهاد کشاورز
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 ندارد

  استان

وري آب کشاورزي در سطح  هاي بهره چالش:  رئیس جهادکشاورزي استان ضمن ارائه گزارش مذکور گفت در ادامه ابراهیمی

  : دالیل متعددي همچون موارد زیر دارد استان و منطقه

 در سطح استان ها در سطح استان و تغییر الگوي بارش توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش .1

 )هاي پی درپی الیخشکس وتغییر اقلیم ( افزایش درجه حرارت .2

 )سرمازدگی، تگرگ( یهاي اقلیم محدودیت .3

 ریزي بر روي آبهاي سطحی استان و عدم برنامه استفاده بیش از ظرفیت از مخازن آبهاي زیرزمینی .4

 پایین بودن بازده آبیاري .5

 استان عدم رعایت الگوي کشت مناسب و عدم تناسب الگوي کشت با پتانسیل منابع آب .6

 زراعی و باغی مقاوم به خشکی و کم آب روي گیاهانعدم پژوهش کافی بر  .7

 عدم توجه به ارزش اقتصادي آب .8

 کمبود مواد آلی خاك و عدم مدیریت صحیح تغذیه گیاه .9

 عدم مدیریت صحیح آبیاري در مزارع .10
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 ندارد

 هاي مکانیزاسیون پایین بودن شاخص .11

 حجم زیاد ضایعات محصوالت کشاورزي .12

 ایی بخش کشاورزيهاي زیر بن کمبود اعتبار براي اجراي طرح .13

 عدم تناسب نوع و مقدار تولیدات کشاورزي بر مبناي تقاضا .14

 هاي اول آبیاري تلفات آب در نوبت .15

 وري آب کشاورزي ریزي پژوهشی، آموزشی و ترویجی براي بهبود بهره عدم تأمین منابع مالی کافی براي برنامه .16

  ..و تغییر اقلیم هاي اخیر به عدم برنامه ریزي متناسب با توجه .17

وي همچنین پیش بینی کرد با عنایت به کاهش نزوالت جوي و کاسته شدن سطح آب هاي زیرزمینی سال آتی مشکالت 

  کمبود آب جدي باشد

  

  :دستور جلسه

 تعیین نرخ آب بهاي کشاورزي و شیالت .1

  

 عدد ولی است همزرع پاي محصول برداشت میزان از درصد یک النظاره حق : گفت این جلسه صنفی کشاورزي در نظام رئیس

،  است قانون ما مالك و است منطقه اي متفاوت آب شرکت اعالمی رقم با رقم این .باشد می رقم این از باالتر خیلی شده اعالم
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 بخش در. است شده عنوان النظاره حق قالب در که است درصد یک آبزیان و براي پسته و بادام براي مصوبه مثال عنوان به

  .هستند تعدیل قیمت خواستار داران و شیالت کشاورزان خاصه ان،است در زراعی و شیالت

 چرا سو دیگر از .است نشده عمل آب عادالنه توزیع 44 ماده با در خصوص تعیین نرخ آب بها مطابق : درخشان  ادامه داد

  ؟ کند پرداخت بها آب  باید نکرده  و آبی مصرف است ننشسته بار به هنوز که خود محصول براي کشاورز

این  که شده واصل انجمن به کشاورزي بهاي آب قیمت جهت کشاورزان و داران ، شیالت باغداران اعتراضات: وي اضافه کرد

  .باالست نرخ آب بها بسیار

 برگزار ایشان معاون سالمی آقاي اي و منطقه آب شرکت مدیرعامل کریمی دکتر آقاي با که اي جلسه طی:  درخشان افزود 

  .نرسیدیم اي نتیجه و بندي جمع به شد

دریافت آب .شود می اخذ بها آب ولی نرسیده برداري بهره به کشاورزي هاي پروژه برخی : گفت در ادامه رئیس جهاد کشاورزي

  .نیست قانونی بنا احداث از قبل تا بها

 آب تامین آب عادالنه توزیع قانون 39 ماده با مطابق باشد و همچنین می بیشتر نرخ شود مصرف بیشتر آب هرچه: وي افزود

  .است مودیان قرارگرفته شده و کشاورزان عهده هاي موارد زیربنایی بر است اما متاسفانه هزینه نیرو وزارت عهده به

 آب بلکه آب نداریم مصرف باغات مثل شیالت در .نیست مصوبات مجلس مافوق نیرو وزارت دستورالعمل : داد ادامه ابراهیمی

  .گردد برمی چرخه به

  . است شده اعالم عدد این از تعرفه کمتر عدد و است مالك مزرعه پاي قیمت محصول: ادامه داد وي
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 باید نرخ و شده کمتر تولید امسال که است بوده 98 سال اساس بر تومان 117 نرخ : داد ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزي

  .است کرده پیدا افزایش هم کارگر هزینه و شیمیایی کود قیمت طرفی از و داریم بار افت که چرا شود سوم یک

 کاسته ما استان از سهم و است مشخص و محدود شود می داده فردي به تخصیصی وقتی :گفت نیز مدیر عامل آب منطقه اي

 درخشان آقاي اما بود قوانین اساس بر شد برگزار صنفی نظام و کشاورزي جهاد با که اي تعیین نرخ آب بها در جلسه .شود می

  .نکردند قبول را اردمو

 .است شده ذکر شده تنظیم و مدرن مدرن، نیمه شبکه تعاریف کشاورزي آب بهاي تثبیت نامه آیین در: کریمی ادامه داد

 آب شرکت مشخص موارد در .گردد اخذ تعرفه درصد دو باید قانون اساس بر و است مدرن رود زاینده دست پایین شبکه

 به امسال .نماید اخذ و محاسبه را ها قیمت کشاورزي جهاد آمارنامه از کشاورزي و شیالت براي تواند می االراس علی اي منطقه

 هزار 30 کیلو هر هلو و گردو بادام، مبنا این بر. رسیدیم گذشته سال آمارنامه اساس بر مکعب متر هشت و چهل و سیصد

 لحاظ تر را پایین مبلغ اما بوده تومان هزار 65 کشاورزي جهاد 98 سال آمارنامه اینجاست جالب . کردیم محاسبه تومان

  .کردیم

 و داشته ها نامه شیوه اساس بر را الزم حساسیت شرکت این : داشت عنوان استان اي منطقه آب ریزي برنامه در ادامه معاون

  .است کشاورزان به تالشش کمک و سعی

 و نداریم را آنها در تصرف و دخل اجازه و کنیم عمل باید نتهرا هاي نامه شیوه و ها نامه آیین اساس بر : ادامه داد اسالمی

  .دارد یکسان روال یک و ارائه کشور آب منابع مدیریت شرکت سوي از ها دستورالعمل این

 را مورد این نیز بها آب محاسبه نحوه خصوص در است و قانونی مورد یک این و است کار ابتداي براي اشتراك حق : وي افزود

 بلوکه اند نکرده اقدامی و گرفتند مجوز صرفا مشترکینی که توسط ها تخصیص ایم، داده انعکاس آب انتقال ریتمدی شرکت به
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  .شده است

 و محصوالت برداشت اراضی میزان اساس بر که کنیم می اخذ کشاورزي جهاد از را محصوالت کشت میزان وي در ادامه گفت،

 موعد در کشاورزي جهاد چراکه کنیم استفاده قبل هاي سال آمارنامه از مجبوریم لذا شود، می اعالم عدد و جایگذاري فرمول ها

  .نیست دقیق جهاد آمارنامه و دهد نمی ارائه را آمارنامه مقرر

 ؟ دارد مزارع و شیالت به آب انتقال براي تعهدي آیا اي منطقه آب: گفت استان تجارت و معدن صنعت، خانه در ادامه دبیر

 را مشکالت توانیم می بحران مدیریت با رایزنی و خصوص این در مکاتبه با لذا است بحرانی استان در ما ایطشر موارد از خیلی

  کنیم مرتفع زیادي حد تا

احصا  کشاورزي صنفی انجمن طریق از سالیانه صورت به شخص هر هاي شاخصه و موارد اساس بر آنالیز داد پیشنهاد شهباز

  .شود گرفته کمک هم مرتبط نهادهاي از و شود

آب منطقه  نقدي که به : گفت بختیاري و چهارمحال استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان در ادامه مباحث مطروحه رئیس

  . است صورت نگرفته کاري که کارون است حوزه کردن قانونمند خصوص در است وارد اي

توسط جهاد کشاورزي شکل  کشت الگوي خصوص رد و اقدامی است ششم توسعه برنامه آخر سال امسال: شهریار پور افزود

  .شود دیده همه منافع که اي گونه به کنیم لحاظ را شرایط تمام و نکنیم نگري ، بخشی است نگرفته

 به تخفیف درصد 50مقرر شد اي منطقه آب عامل مدیر سامانی در زمان آقاي :نیز در این مورد گفت اتاق ارشد مشاور

   .کند پرداخت تعیین شده را مبلغ مشخصی مدت به اینکه کشاورز ظرف دهند، منوط ارائه کشاورزان

 %50 مشمول تا گردد پرداخت مبلغ این کرد عنوان بدهی مطالبات از سال دو مانده باقی فرصت و تعرفه خصوص در وي
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  گیرد قرار قبل هاي سال مصوبات تخفیف

 کنیم لحاظ را گذشته سال قیمت و کنید بررسی را 1400 لسا کنیم می پیشنهاد بخاطر سرمازدگی: رئیس اتاق در ادامه گفت

  .شده ایم ها سرمازدگی متوجه میدانی بازدید در چون

 گیري تصمیم این در باید کشاورزان و است جهاد کشاورزي منطقه اي و آب با نهایی گیري تصمیم : احمدي در پایان گفت

 به باید عدد و هستند مشکل دچار هم کشاورزان ، اما یستن منطقی اي منطقه آب شرکت روي مازاد فشار .باشند دخیل

   . نشوند متضرر زیاد کشاورزان که باشد اي گونه

  :دستور جلسه

 بررسی میزان مصرف آب کشاورزي در مناطق مختلف استان .2

میزان  در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان با بیان مشکالت کشاورزان و همچنین تامین آب کشاورزي به بررسی

و 2طی دو بازه زمانی محال و بختیاريروري آب در استان چها اجراي برنامه ارتقاء بهره: مصرف آب کشاورزي پرداخت و گفت

 افزایش تولید و  ایجاد تعادل بخشـــی، آب از منابع آب زیرزمینی داراي اثرات مثبت شـــامل کاهش مصـــرف ســـاله12

 .ی می باشدیتامین امنیت غذا)محصوالت کشاورزي

  . با ذکر صلوات به پایان رسید 17:30در ادامه پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت 
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  مصــوبات اســـتانی

  مدت  مسئول پیگیري  تــــصمیمات  عنــوان دستــور  ردیف

1  

  

  

  

  

  

  

  

تعیین نرخ آب 

  بهاي کشاورزي

  

 آب شرکت ملمدیرعا دفتر در اي جلسه شد مقرر.1

و  کشاورزي ، با حضور رئیس محترم جهاد اي منطقه

 به نتیجه و برگزار کشاورزان صنفی انجمن نماینده

 اتاق خصوصی بخش و دولت گفتگوي شوراي دبیرخانه

 و اینصورت غیر در و مرتفع موارد تا ارسال بازرگانی

 مطرح بعدي جلسه در موضوع نتیجه عدم درصورت

  .گردد

 اطالعات ارائه به نسبت کشاورزي جهاد مقرر شد.2

 ي بها آب نرخ احصا براي اي منطقه آب درخواستی

 نرخ تعیین هاي آیتم و نماید اقدام شیالت و کشاورزي

تعیین  و توسط شرکت آب منطقه اي استخراج بها آب

  . شود

هاي اخیر استان و  خشکسالی به توجه با شد مقرر.3

 جویی رفهص سرما زدگی محصوالت کشاورزي ، میزان

 شرکت نظر مد مصرفی آب در باغداران و کشاورزان

الزم در اخذ آب  تخفیفات و گرفته قرار اي منطقه آب

  .شود داده کشاورزان به بهاي کشاورزي 

سازمان جهاد 

  کشاورزي

  

  آب منطقه اي

  

انجمن صنفی 

کشاورزي 

  استان

  

  

  
  ماه 1
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2  

مصرف  زانیم یبررس

در  يآب کشاورز

مناطق مختلف 

  استان

مقرر شد اطلس مصرف آب کشاورزي در شهرستان .1

هاي مختلف استان جهت اطالع از میزان آب مصرفی 

محصوالت کشاورزي در شهر ها و روستا ها تهیه و بر 

 . اساس آن تصمیم گیري شود

مقرر شد الگوي کشت مناسب بهاره و پاییزه، با توجه .2

به میزان آب مصرفی تهیه و در اختیار کشاورزان و 

ارشناسان قرار گرفته تا بر اساس آن کشت محصوالت ک

  . در استان انجام شود

جهاد کشاورزي 

  استان

  

  

آب منطقه اي 

  استان
  ماه 4

3  

انتخاب مدیران عامل یا 

روساي هیات مدیره 

شرکت هاي برتر یا 

روساي تشکل هاي 

اختصاصی جهت عضویت 

  در شوراي گفتگو

یا تشکل  شرکت و 4با توجه به اتمام تاریخ عضویت 

اختصاصی عضو شورا، اعضاي جایگزین به شرح ذیل 

  : می باشند

 مدیر عامل کارخانه فوالد تاراز .1

 مدیر عامل کارخانه نساجی نگین .2

 رئیس انجمن بادام استان .3

  مدیر عامل شرکت بازرگانی علیخانی .٤

  اتاق بازرگانی

  

 

 




