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 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

شماره نشست 

81(1400-11) 
 17:00ساعت خاتمه:  15:00ساعت شروع: 17/11/1400تاریخ جلسه :

 محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد 

 دستور جلسه

 پیش از دستور:

و رئیس اتاق  تگوی دولت و بخش خصوصیارائه گزارش جناب آقای مهندس احمدی دبیر شورای گف .1

 بازرگانی استان در خصوص مشکالت حوزه کشاورزی در استان

 دستور جلسه:

 بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی استان در حوزه تجهیزات و فناوری  .1

 بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی استان در حوزه تسهیالت بانکی. 2

 

 

 

   

 

                                

 
                

 

 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

 دکترمنزوی نماینده استاندار محترم )رئیس شورای استانی( جناب آقای حیدری 1

  حاضر ی استانزیو برنامه ر تیریمد سازمان رئیس ارپوریشهری علجناب آقای  2

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  جناب آقای تهمتن عبداللهی 3

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

 استان

 حاضر
 



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 اتوماسیون اداری

28/11/1400 

  

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

خصوصی استان  بخش و دولت وگویگفتی شوراو یکمین  هشتاد صورتجلسه و مصوبات

 چهارمحال و بختیاری

 

 

 

 1399-06-31ریخ بازنگری: تا                                   03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03 کد مدرک: 

 گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ: دبیرخانه شورای  2

 

 

  

 
 

 چ/2907/1400

 ندارد

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  جناب آقای مولوی 5
 حاضر

 

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  ه ابراهیمیجناب آقای عطا ال 6

 استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای احمد رضا صباغی 7
 حاضر

 

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد  جناب آقای  عباسی  9

 کشاورزی

 حاضر
 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 ایب/ نماینده()حاضر/ غ

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد،  جناب آقای احمد راستینه 1

 بن و سامان

 غایب
 

نماینده محترم مردم شهرستان های اردل،  جناب آقای قدرت اهلل حمزه 2

 فارسان، کیار و کوهرنگ

 غایب
 

  غایب م مردم شهرستان بروجننماینده محتر جناب آقای امیر قلی جعفری 3

  غایب نماینده محترم مردم شهرستان لردگان جناب آقای بامیری 4

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
 یاحمد رضا بهرام یجناب آقا

 حاضر استان دادگستری کل رئیس یسامان
 

2 
 عبدالرضاجناب آقای 

 غایب استان دادستان مرکز یمحمدیعل
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 شهرداری و شوراها -د

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

  نماینده  شهردار شهرکرد جناب آقای جاپلقی 1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس جناب آقای سلیمانی 2

 تعاونی و خصوصی -هـ 

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس جناب آقای آیت اهلل احمدی 1

 شهرکرد کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتاق رئیس جناب آقای مهدی قادری  2

  حاضر شهرکرد اصناف اتاق رئیس جناب آقای نجف کریمی 3

 

 نی(اقتصادی بخش خصوصی و تعاو های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های رؤسای هیأت مدیره شرکت یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

  حاضر مدیر عامل شرکت فوالد تاراز جناب آقای رشیدی 2

  حاضر مدیر عامل شرکت نساجی نگین جناب آقای اخوان 3
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  حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان جناب آقای مالکی 4

  حاضر م استانرئیس انجمن بادا جناب آقای سلیمی 5

 حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل جناب آقای نیکی 6
 

  حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان جناب آقای محمودی 7

  حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی جناب آقای بهنام علیخانی 8

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری آقای منزویجناب   1

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی جناب آقای بهرام اهلل بخشی 2

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی جناب آقای حسین ایزدی 3

 دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید جلیل رضوی 4

 رئیس سازمان بیمه تامین اجتماعی استان  جناب آقای غالمرضا محمدی 5

 معاون ادره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جناب آقای اسماعیل رمضانی 6

 مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای فالح  7

 سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان جناب آقای جیالن 8

 مدیر کل منابع طبیعی استان ناب آقای اصغر احمدیج 9

 مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی 10

 مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان سرکار خانم کبیری 11

 عضو هیئت نمایندگان اتاق استان جناب آقای یوسف ابوطالبیان 12

 ن امور اقتصادی و دارایینماینده سازما جناب آقای واحد حیدری 13
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 معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای جهانبخش مرادی 14

 مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان جناب آقای بیک بکان 15

 دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای شهبازی 16

 هرستان کوهرنگمدیر جهاد کشاورزی ش جناب آقای پرویزی 17

 روابط عمومی دامپزشکی استان جناب آقای فرشید قوامی 18

 دبیر نظام صنفی کشاورزان استان جناب آقای محمود بهالویی 19

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای مردانی 20

 جهاد کشاورزی استانمدیر پشتیبانی امور دام سازمان  جناب آقای بهروز آل مومن  21

 مدیر کل تعاون روستایی استان جناب آقای افشین حیدری 22

 مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کیار جناب آقای داودی نیا 23

 نائب رئیس شرکت ابتکار هاشمی جناب آقای سیامک هاشمی 24

 مدیر جهاد کشاورزی خانمیرزا جناب آقای مهدی عالی 25

 رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری شهرکرد ی ایزدیجناب آقای عل 26

 رئیس اداره رفاه جهاد کشاورزی استان جناب آقای نوربخش  27

 سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای نعمت اله نوروزی 28

 رئیس صنف کشاورزان استان جناب آقای مرتضی درخشان 29

 و برنامه ریزینماینده سازمان مدیریت  جناب آقای امیری 30

 رئیس پارک علم و فناوری استان جناب آقای پیر علی 31

 مدیر عامل شرکت سبز مهر سپاهان جناب آقای سلطانی 32

 سازمان نظام مهندسی  جناب آقای فتح اللهی 33
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 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن جناب آقای شریفی 34

 کشاورزیمدیر حفظ نباتات جهاد  جناب آقای فرشید شبانی 35

 رئیس خانه معدن استان  جناب آقای کریمی 36

 معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سرکار خانم  عسگریان 37

 مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان جناب آقای حسن شیخی 38

 مدیر کارخانه قارچ نگین جناب آقای مولوی 39

 لملل اتاق بازرگانی شهرکردمدیر امور بین ا جناب آقای مصطفی مقیم 40

 مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای نیما ظفری 41

42 
 دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید مرتضی فیاضی 

 

 مشروح  مذاکرات

ی در راین چهار محال و بختاستا یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا جلسه یازدهمین نشست و هشتاد و یکمین

 ، شاورزیکدکتر عباسی، رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد جناب آقای  با حضور بهمن ماه 17روز یکشنبه  1400سال 

و  رای گفتگوترم شومعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو، اعضای مح

 استان  یرزشاومعادن و ک، عیصنا ،یدر محل اتاق بازرگانصبح  15:00 ساعت راسی ، و دولت یاز بخش خصوص یندگانینما

 د.گزار شبا رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم بر
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 : 1پیش از دستور 

اتاق  سیو رئ یو بخش خصوص دولت یگفتگو یشورا ریدب یمهندس احمد یارائه گزارش جناب آقا

 در استان یاستان در مشکالت حوزه کشاورز یبازرگان

ی حل و شهدامام رادر ابتدا ضمن گرامیداشت چهل وچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با یاد و خاطره ا

 انقالب اسالمی سخنان خود را در چند بخش بشرح زیر ارایه می دهم.

د و حلقه می رو نایع، معادن و کشاورزی بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه بشماراتاق بازرگانی، ص

این  ز طریقارابط بین دولت و بخش خصوصی محسوب می گردد. فعاالن عرصه های گواناگون مشکالت و مطالبات خود را 

 مجموعه با هم اندیشی بخش دولتی مرتفع می کنند. 

شور می کاورزی ت به حضور ارزشمند جناب آقای دکتر عباسی که از مدیران ارشد سازمان جهاد کشدر این مجال با عنای

 باشند مواردی مرتبط با این حوزه را بصورت اجمالی خدمت حاضرین در جلسه قرائت می کنم.

ورزی را تولید هزارتن تولیدات محصوالت کشا 500چهارمحال و بختیاری با کمتر از یک درصد وسعت کشور ،یک میلیون و

درصد اشتغال 25کند که این میزان سهم باالیی در صادرات، تامین امنیت غذایی و تامین مایحتاج روزانه مردم دارد و می

های هزار هکتار وسعت ، یکی از استان 600استان چهارمحال و بختیاری با یک میلیون و   .استان مربوط به کشاورزی است

و  دهدهزار هکتار از سطح وسعت استان را اراضی کشاورزی تشکیل می 250 که مستعد در حوزه کشاورزی است
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 ندارد

 .اراضی آیش است گیرد و مابقینیمی از این میزان زیرکشت قرار می ساالنه

متراکم  هایکشت ها، توسعه صنعت دامپروری وتغییر الگوی کشت، توسعه فعالیت در حوزه گیاهان دارویی، توسعه گلخانه

های فعالیت ی توسعهمی توان به عنوان یک فرصت اشاره کرد تا با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبدر استان را 

ان اخالص استولید نتکشاورزی مبتنی بر استفاده از فناوری روز دنیا را داشته باشیم و از ظرفیت کشاورزی برای افزایش 

 استفاده کنیم.

دولتی  صوصی وران از شرایط تحریمی و رونق آن به یک تعامل دوسویه بخش خبی شک کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ای

 نیازمند است تا اقتصاد پویا در کشور نمایان گردد.

 مانند تعیین حق آبه بخش کشاورزی ، افزایش تسهیالت این بخش همانند راه اندازی شهرک های تخصصی کشاورزی

ق در بخش بات بحتقال آب طرح های نیمه تمام کشاورزی از جمله مطالشهرک تخصص بادام ، طرح های نیمه تمام و نیز ان

 کشاورزی است که انتظار می رود مسوالن امر در این خصوص اهتمام ویژه ای داشته باشند.

صوصی بخش خ های مختلف مهمترین خواستهکمک به تامین مالی تولید و کارآفرینی و افزایش پرداخت تسهیالت به بخش

 داخلی با ولیداتدور از بروکراسی های سخت انجام گیرد . تحقق این مطالبات بدون شک کمک به افزایش تاست که باید ب

 لحاظ نمودن شعار سال خواهد بود.

ار موثر بسی بخش کشاورزی محصوالت شاخص سودآوریو  نسبی های قیمت و نوسان بر تغییر اقتصادی کالن های سیاست

 است .
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 اقتصاد در رزیکشاو بخش اهمیت و اقتصاد دریک موجود های نوسان و شرایط از اقتصادی یمتغیرها تأثیرپذیری دلیل به

اید به این مساله ب ، کشاورزی بخش کلیدی متغیرهای بر ها قیمت ثباتی بی نامطلوب وآثار تولیدی بخش یک عنوان به ایران

 دقت مورد توجه دولت مردان قرار گیرد.

 سرمایه و شاورزیک بخش به ویژه توجه، اقتصادی های نوسان برابر در بخش کشاورزی ینسب مقاومت به توجه با بنابراین،

 آن پیرو وزی اورکش بخش در بیشتر رشد شاهد تا باشد ریزان برنامه و سیاستگذاران هدف باید بخش این در بیشتر گذاری

 .باشیمدر جامعه  اقتصاد کل رشد

د سطح جهانی ایجا ترین سطح نا اطمینانی را برای کسب وکارها دره جدیپدید آورد 19کووید با شرایطی که اپیدمی ویروس

روپاشی فتگی و کرده است. این سطح از نا اطمینانی برای برخی از کسب و کارها به حدی غیرقابل تحمل است که ورشکس

مدت تسری یافته تاهره کوا دوکامل آنها را بدنبال داشته است. همچنین پیامدهای این نا اطمینانی به فراتر از مقطع کنونی ی

 های آتی شکل خواهد داد. هایی در دورهو تالطم

 ریق منابعند. تزدر چنین شرایطی کمک دولت و راهبری هوشمند آن می تواند در شرایط بحران ، تصمیمات موثری اتخاذ ک

های بخش رفیتقویت ظتد کشاورزان ، در مسیر صحیح و موثر، افزایش توانایی تامین منابع، انطباق منابع با نیازهای موجو

 . کشاورزی و تامین نهاده های دامی به منظور افزایش و جهش تولید ملی ضروری است

نکته مهم دیگر در خصوص عودت محصوالت کشاورزی در صادرات به برخی کشورهاست که بر اساس جلسات کارشناسی ، 

که سالمت  یگواهو معاونت غذا و دارو نسبت به صدور  نطینهمقرر شده سازمان جهاد کشاورزی نسبت به صدور گواهی قر
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 یسازمان غذا و دارومورد نیاز کشورهای مقصد صادرات عنوان شده اند اقدام نمایند چرا که متاسفانه گواهی مربوطه توسط 

ست که آن و مشکل برگشت محصوالت کشاورزی ، عدم صدور این گواهی اوجود ندارد  یصادرات حصولم چیه یکشور بر رو

لذا شایسته است اکنون که با سختی تمام و با توجه به شرایط خاص  باشد یم این گواهی سالمتخواستار  زینها کشور

تحریم ها ، بازارهای صادراتی محدودی برای تولیدکنندگان فراهم شده است این بازارها را براحتی از دست ندهیم و با صدور 

و ریجستری های اعالم شده توسط کشور های مقصد مانند روسیه برای محصوالت  یمحصوالت صادرات یسالمت برا یگواه

 کشاورزی ، این بازارهای صادراتی را حفظ نماییم.

ر حل لیات داز سوی دیگر معتقدیم بی توجهی به مسایل و مشکالت خرد حوزه های کشاورزی و کلی گویی و توجه به ک

هلل تا ان شا مرتفع ه شایسته است با تدبیری خاص و اقدامی بجا این مشکالتآنها، یکی از مشکالت فعاالن کشاورزی است ک

 .تولیدکنندگان بتوانند در راستای افزایش اشتغال و اقتصاد پویای کشور گام های موثرتری بردارند

 : بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی استان در حوزه تجهیزات و فناوری در استان1دستور جلسه 

 ابراهیمی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان : جناب آقای دکتر

تان اس یشاورزک دادیرو یتخصص شگاهینما نیچهارمرئیس سازمان جهاد کشاورزی با تبریک ایام اهلل دهه فجر و با اشاره به 

هزار تن  980 از شیباستان ساالنه  نیا یزراع داتی: تولدکر دیتاک یکشاورز عیو صنا انیآبز ،یاهیگ داتیشامل دام، تول

 است.

گونه در چهارمحال و  400و  هزارکیتعداد  نیدر کشور افزود: از ا یاهیهشت هزار گونه گ ییبا اشاره به شناسا ابراهیمی
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 استان چاپ شده است. یاهیو با عنوان فلور گ ییشناسا یاریبخت

ه و اشار یمل ر سطحد یاریچهارمحال و بخت ییدارو اهانیگ ژهیوبه یاهیو گ یزراع داتیتوسعه تول نهیبه فراهم بودن زم وی

و  یورزکشا ژهیو مختلف به یهادر بخش یتوجهقابل یهاتیو قابل هاتیاستان عالوه بر وسعت کم، ظرف نیکرد: ا حیتصر

 دارد. یدامپرور

استان  نیا یفو معر یدر بخش دامپرور یاریچهارمحال و بخت لیبا اشاره به پتانس رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

 د دارد.استان وجو نیدر ا یهزار واحد دام 500و  ونیلیم 2اکنون شد: هم ادآوریکشور  یعنوان قطب دامپروربه

ل و سا 13از  ورها باالترتراکت نیاز ا یمیهزار دستگاه تراکتور در استان خبر داد و اظهار داشت: عمر ن 9از وجود  ابراهیمی

 سال است. 13کمتر از  هیبق

تا راس نیر افت: ددانست و گ یرا ضرور یکشاورز ونیزاسیادوات مکان یو نوساز زیتجه د،یخر یبرا شتریب یگذارهیرماس یو

 نیدر ا ونیزاسیکانم بیضر شیاستان افزوده شد اما افزا یکشاورز ونیزاسیدستگاه تراکتور به ناوگان مکان 450سال گذشته 

 تالش است. ازمندیاستان هنوز ن

 است. کشتریز یهزار هکتار زراع 137سطح  نیدارد که از ا یکشاورز نیهزار هکتار زم 250استان  نیافزود: ا یو

 40و  افتهیها اختصاص توسعه باغ یاستان برا یهانیهزار هکتار از زم 44کرد:  حیاستان تصر یسازمان جهادکشاورز سییر

 است. نیآفرهم وجود دارد که تحول دیتوسعه باغات جد نهیهزار هکتار زم

و  التیهزار تن انواع ش 24اکنون ساالنه شد: هم ادآوریرا کامل دانست و  یاریدر چهارمحال و بخت انیآبز دیتول رهیزنج یو
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 .شودیم دیاستان تول نیدر ا انیآبز

: داشتظهار است و دان یاشتغال و اقتصاد بخش کشاورز د،یمؤثر در تول یتوسعه کارخانجات خوراک دام را اقدام یمیابراه

 .شودیم دیاستان تول نیدرصد خوراک دام کشور در ا 40 نکیاهم

 شگاهینما نیا یگفت: برگزار یاریچهارمحال و بخت یکشاورز دادیرو یتخصص شگاهینما نیچهارم یبا اشاره به برگزار یو

 دارد. میمستق ریحوزه تاث نیو توسعه ا یبخش کشاورز یهاو خواسته ازین نیتام یبرا

 داتیها و تولربهمحصوالت، تج یجارتا نوردهم ماه یشرکت بزرگ بخش کشاورز 72 شگاهینما نیکرد: در ا دیتاک یمیابراه

 دهندیکشاورزان ارائه م یخود را برا

 جناب آقای دکتر مرتضوی، مدیر عامل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان: 

 یابیباز کی قیدق و حیو با اطالعات صح یرقابت،شفاف  یبازار .کشور است یاقتصاد نیمسئول فهیبازار وظ یابیامروزه باز

ا ضه و تقاضت که عراس نیها اشگاهینما فهیوظ . است یدشوار اریبازار قطعاً کار بس نیبه ا افتنیدست  .کامل بازار است

 ر معرضا دخدمات و محصوالت خود ر،کنندگان صنعت عرضه یکه برخ یمعن نیبه ا .کند محصوالت تولیدی را یکسان

 حصوالتمات و مرا در خصوص خد یانتخاب بهتر بتوانندمصرف کنندگان   و این کار باعث می شود کهدهندیقرار م شینما

 شیزا باعث افقطعاً یگذار هیانباشت سرما ،که سود وجود داشته باشد شودیانبوه م یزمان د. سرمایهداشته باشن عرضه شده،

 .به نفع مصرف کننده است دیتول شیافزا نیا تینها رخواهد شد و د داتیتول
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ل جناب آقای دکتر رضایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق شهرکرد، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق و مدیر عام

 شرکت کیمیا گران تغذیه، تولید کننده خوراک دام و آبزیان  در استان: 

و تالش  یاره سعرا انجام داده و همو یاریبس یها تالش یاریاستان چهارمحال و بخت یاتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم

 انر استد .ه باشدالزم را داشت یها یاستان همکاردر  یکشاورز سازمان جهادکشور و  یکشاورز ونیسیکرده است که با کم

 رتهزار م 17ود حد .قزل آال یماه زیبادام و م تشکل ؛شده است لیتشک یکشاورز تشکل مرتبط با 2ی اریچهارمحال و بخت

 به و کندیم نیتام یاریاز بادام کشور را استان چهارمحال و بخت یا عمده بخش است. کشت بادام ریاستان ز یاز اراض مریع

  را انجام میدهد.صادرات  زیاکثر کشورها ن

 جناب آقای مهندس درخشان، رئیس صنف کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری: 

 یالبا متیث قبح گریمشکل د .روبرو کرده است یتراکتور کشاورزان را با مشکالت رینظ دیآالت تول نیو ماش زاتیکمبود تجه

و قیمت  هد کردقطعاً به کشاورزان کمک خوا یآالت کشاورز نیو ماش زاتیواردات تجه .آزادسازیباشد یم زاتیتجه نیا

خانه ها در گل که یرند چرا که آبدا ییباال تیفیاستان ک یامحصوالت گلخانهماشین آالت نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

 یکشاورز یباال لیپتانس یدارا یاریاستان چهارمحال و بخت.برخوردار است  ییمطلوب و باال تیفیشود از ک یاستفاده م

آبی ت دش10 از .استان اختصاص داده شود نیبه ا یشتریب التآ نیو ماش زاتیدرخواست وجود دارد که تجه نیاست و ا

 .است آب مواجه شده یباال اریاستان با کمبود بس دشت های آبی در چند سال اخیر .است هممنوع دشت8استان 

ت جناب آقای دکتر شریفی، مدیر عامل شرکت سناد بازرگان ) تولید کننده، بسته بندی و صادرات محصوال

 کشاورزی(

از  یکی یاریهارمحال و بختاستان چ .داده شود یا ژهیو تیاهم یبخش کشاورز داتیتول به نظر می رسد که باید به
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چند ساله  یها یعلت آن هم خشکسال که  دشوار است اریدر استان بس طیشرا یول ،بادام در کشور استتولید   یهاقطب

 یبرخورد و به صورت جد یبه صورت علم ی بایدسرمازدگ مشکلبا  .محصوالت است یبحث سرمازدگ نیو همچن ریاخ

را  ییباال اریبس نهیها هزپروانه نیا تمدیدچرا که  ،از مشکالت است گرید یکی یره برداربه یپروانه ها. تمدید شود یریگیپ

فروش  متیق .مشکل و گران شده است  اریها بس ارانهیها با حذف  یمغذ زیکود و ر هیته .همچنیندارد دکنندگانیتول یبرا

 ندارد. کشاورزان یبرا صرفه ی اقتصادی ادام ب دیدر بازار با افت مواجه شده است و عمالً صنعت تول یدیمحصوالت تول

ننده کجناب آقای دکتر مالکی، عضو شورا، رئیس کانون کارآفرینان استان و مدیر کارخانه فرادانه؛ تولید 

 خوراک دام و آبزیان در استان

ها رشم شدن باکا متاسفانه ب.کشور شناخته شده است  یسرداب انیماه دیتول قطبعنوان به  یاریچهارمحال و بخت استان

 نایورش ماهمات پراز الزا یکی .کم شده است اریها بس هو چشم یجار یاستفاده از آبها لیبه دل یسرداب انیماه داتیتول

طعاً ق یصوصشود و بخش خ یعمل یو دولت یبا تعامل بخش خصوص دیاست که با یشدن مزارع پرورش ماه زهیمکان یسرداب

 .خواهد داشت یبخش دولت خصوص بادر این  را یمناسب اریتعامل بس

 جناب آقای دکتر عباسی، رئیس محترم مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی:

 دادیرو یتخصص شگاهینما نیچهارم هیافتتاحوی با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و یادبود شهدای انقالب و با اشاره به 

 هزار 60 یکشاورز بخش ماشین آالتکرد: در  دیتاک یکشاورز عیو صنا انیآبز ،یاهیگ داتیاستان شامل دام، تول یکشاورز

 یاریرتبط با آبم زاتیتجه رانیشرکت در ا 310  نیفعال شده است و همچن کتشر 523انجام و  یگذارهیسرما الیر اردیلیم

 .کنندیم دیکشور را تول نینو
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م و اعال یرآن در مناطق خشک را ضرو دیتولآب کشور را ممنوع و توقف کم یهادر ادامه کشت برنج در استان یعباس

 و مازندران مجاز است. النیگ یهاکشت برنج  فقط در استان نکیاکرد: هم حیتصر

رش با زانیم و یانجه نیانگیسه برابر م رانیآب در ا ریدانست و افزود: تبخ یدر کشت برنج را ضرور یوربهره شیافزا یو

 است. گرید یسوم کشورها کی

و  در منابع آب ییجودر کشور با هدف صرفه یمحصوالت کشاورز ریکشت برنج و سا یالگو رییکرد: تغ حیتصر یعباس

 است. یضرور دیتول یبازده شیافزا

محال و ن چهارمشکالت کشاورزا نیعنوان مهمتربه یگذارهیو مشکالت سرما یبا اشاره به کمبود آب، مسائل اعتبار یو

 .ده استش یبخش کشاورز ریگبانیجهان گر یمناطق کشور و حت یمبود آب در تمامو ک یشد: خشکسال ادآوری یاریبخت

ز شده را ا کنترل طیدر مح یکشت محصوالت کشاورز یوزارت جهادکشاورز یکشاورز ونیزاسیمرکز توسعه مکان سییر

 .کاهش مصرف آب در کشور دانست یبرا دارتیاولو یهابرنامه نیترمهم

 یزدهبا شیادر مصرف آب و افز ییجوصرفه یهاروش نیتربهاره از مهم یهاکشت یجابه زهییاکشت پ ینیگزیگفت: جا یو

 .رودیشمار مبه دیتول

از  یرایبس و شده لیتشک یدر وزارت جهاد کشاورز یقرارگاه یدام یهانهاده عیتوز تیبهبود وضع یافزود: برا عباسی

 ه است. واگذار شد یشاورزوزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادک فیتکال

مختلف  یهادر بخش ونیزاسیمکان تیبر اهم دیبا تاک یوزارت جهادکشاورز یکشاورز ونیزاسیمرکز توسعه مکان سیرئ
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کم  دیشد، تول رییدچار تغ میاگر اقل یعنی م،یرا کم کن میبا اقل دیتول نیرابطه ب دیحوزه با نیکرد: در ا حیتصر ،یکشاورز

 استفاده کرد. یتکنولوژاز  توانیم زین میاقل رییبحث تغ ینشود، برا

ود، نش یواقع احدهاو نیا متیداد: تا ق حیتوض ران،یدر ا یکشاورز آالتنیماش متیق شیبا اشاره به افزا انیدر پا یعباس

 رداشد، ب یکارشناس دیبا زین ندهیدر سال آ متیق رییتغ شوند،ینم یها معرفشرکت نیبه ا دیخر یکشاورزان برا

 کرد. مینخواه تیها حماشرکت نیاز ا نصورتیرایغ

و ادامه  ه کرداشار یلیو تکم یلیتبد عیبه مشکالت صنا یوزارت جهاد کشاورز یکشاورز ونیزاسیمرکز توسعه مکان سیرئ

 .ردیمورد توجه قرار گ یگذاردر حوزه قانون دیبا یلیتبد عیداد: مسئله صنا

 ت کشاورزی استان در حوزه تسهیالت بانکیبررسی مسائل و مشکالدستور جلسه دوم: 

 جناب آقای دکتر ابراهیمی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان:

 ت.طور کامل جذب شده اس شد که به قیتزر یکشاورز ونیزاسیاعتبار به بخش مکان الیر اردیلیم 280و  هزارکیامسال 

 شرح زیر مطرح نمود: وی دو مسئله مهم در حوزه تسهیالت بانکی در استان به 

 800داکثر به حرقم  نیگذشته ا یدر سالهاکه  م،یهست یتومان اعتبار به بخش کشاورز اردیلیم 4000 قیتزر ازمندین.1

 نیا دیابقطعاً  بخش است که نیدر ا یگذار هیرفه سرماصبه  یکشاورز کی یاقدام برا نیاول .بود دهیتومان رس اردیلیم

 .کنند قیتزر یرا طبق قانون به بخش کشاورز یمنابع ارز بانک هاش شود تال دیبا .شود میشکاف ترم
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که  رده استقانون صراحتا بیان کباشد که  یم یشود اسناد کشاورز یگرفته م یکه در صنعت کشاورز ییضمانت ها .2

گین است سن اریسب تراهیننرخ  نیهمچن سندهای مشاعی کشاورزی نیز می تواند به عنوان ضمانت نامه مورد قبول باشند.

 .زندیم بیآس شبخ نینشدن اعتبار به ا قیتزر که قطعا باعث لطمه بخش کشاورزی می شود. 

ستفاده ا یآب در بخش کشاورز نیتام تیگفت: اولو ،یدر بخش کشاورز یآبدر خصوص حل مشکل کمهمچنین  یمیابراه

 .است یسطح یهااز آب

چهارمحال و  یاستاندار ی و توسعه منابع امور اقتصاد یهماهنگ محترم جناب آقای دکتر منزوی، معاون

 ی:اریبخت

ش به بخ بیمسئله باعث آس نیگفت: ا شوند،ینم یبخش کشاورز تیمشمول حما یلیتبد عیصنا نکهیبر ا دیبا تاکوی 

 .ردیقرار بگ یمسئله مورد توجه وزارت جهاد کشاورز نیا دیبا شود،یم یکشاورز

ه ک یمزارع دی: بااظهار کرد م،یاعتبار هست ازمندین التیدر بخش ش ونیزاسیتوسعه مکان یراب نکهیبا اشاره به امنزوی 

 ازیورد نمعتبار ا یبر اساس نرخ روز برا متیبرآورد ق کیقرار گرفته و سپس  یشدن هستند، مورد بررس زهیمکان ازمندین

 .ردیصورت بگ

در  گذارهیکرد: در بحث جذب سرما انیب یاریارمحال و بختچه یاستاندار ی و توسعه منابعامور اقتصاد یهماهنگ معاون

 یخود به فعاالن حوزه کشاورز یها بخواهند از منابع داخلانجام شده است، اگر بانک یاریبس یهایریگیپ یبخش کشاورز

را  التیتسه نیا نیبنابرا ست،یمناسب ن یباغدار یمسئله برا نیاپرداخت کنند، بازپرداخت آن سه ساله است که  التیتسه
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 ه اند.ارجاع داده شد یبه بانک کشاورز زین در حوزه زراعت و باغبانی انیمتقاض ریو سا میکرد تیهدا یلیتبد عیبه سمت صنا

وزه این ح وی همچنین در خصوص تسهیالت سرمایه در گردش تاکید کرد: جلساتی با دبیر شورای هماهنگی بانکها در

  یالتی را برای سرمایه در گردش و جاری کشاورزان اختصاص بدهیم.برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم تسه

ورزی وزیر کشا ا حضوربمنزوی همچنین با توجه به نرخ باالی تراهین گفت: این موضوع باید در شورای عالی پول و اعتبار و 

 بررسی شود. 

 جناب آقای دکتر عباسی، رئیس محترم مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی:

ه بخش گرفت نیا یبرا یخوب یها در دستور کار است، اظهار داشت: منابع اعتبارتوسعه کشت گلخانه نکهیا انیبا ب یسعبا

 بال فراهمبه دن در کشور شکل گرفته است و کشور یخوب یسازیها و بومگلخانه زاتیها، تجهگلخانه یهاشد و توسعه سازه

 ها استکشت نیا یمناسب برا التیکردن تسه

مدن آفائق  یراب یلعملوزارتخانه دستورا نکهیبا اشاره به ا یوزارت جهاد کشاورز یکشاورز ون،یزاسیمرکز توسعه مکان سیرئ

 اردیلیم 100ستان ا نیدر ا یکرد: در سال جار انیدر دستور کار قرار گرفته است، ب هاکیابالغ کرده و تکن خشکسالیبر 

 نیبوده که ا یآورده شخص زیدرصد ن 25و  التیدرصد آن تسه 75اده شده که د صاختصا ونیزاسیمکان شیافزا یتومان برا

یش دو بر افزا و با توجه به نیاز استان قول مساعد مبنی داده شده است صیکل کشور تخص یسال گذشته برا 10رقم در 

 برابری تسهیالت مکانیزاسیون به استان داده شد. 
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 با ذکر صلوات به پایان رسید. 17:00یب و جلسه در ساعت پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصو

 

 مصــوبات اســـتانی

 مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

 : 1دستور جلسه 

بررسی مسائل و 

مشکالت کشاورزی 

استان در حوزه 

تجهیزات و فناوری در 

 استان

زان نفر از کشاور 6500.با توجه به ثبت نام بیش از 1

استان در شرکت تراکتور سازی)جهت دریافت 

درصد تقاضاهای کل کشور  8تراکتور( که بیش از 

می باشد، مقرر شد در خصوص تقاضای افزایش 

سهمیه تراکتور استان اقدامات الزم از طرف جهاد 

کشاورزی استان و نیز مرکز مکانیزاسیون وزرات 

 جهاد کشاورزی انجام گیرد. 

مرکز مکانیزاسیون 

زارت جهاد و

 کشاورزی

 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

 ماه 2

 .مقرر شد اتحادیه آبزی پروران استان با همکاری2

مدیریت شیالت نسبت به احصا تقاضاها جهت 

تجهیز و مکانیزه نمودن پرورش آبزیان اقدام و 

پیگیری های الزم جهت اعتبار از محل خط اعتباری 

 مکانیزاسیون صورت بگیرد. 

ن جهاد سازما

 کشاورزی استان

 

اتحادیه آبزی پروران 

 استان

 ماه 1

2 

 : 2دستور جلسه 
بررسی مسائل و مشکالت 

کشاورزی استان در حوزه 

 تسهیالت بانکی

مقرر شد خط اعتباری مکانیزاسیون استان بخصوص 

برابر شود و سازمان جهاد  2در حوزه شیالت 

کشاورزی موظف شد موضوع را پیگیری و نتیجه را 

 ه دبیر خانه شورا اعالم نماید.ب

مرکز مکانیزاسیون 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

 ماه 2
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 
بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی استان در 

 حوزه تجهیزات و فناوری در استان

امور هماهنگی و رفع  133766/39034ه نامه شماره .با توجه ب1

ر اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری به مدی

ع نایکل حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر متقاوت بودن ص

تبدیلی کشاورزی از بخش کشاورزی در خصوص مالیات استفاده 

 ناشی از حوادث غیرنمودن صنایع تبدیلی و تکمیلی خسارت دیده 

ه قانون برنامه ششم توسع (33بند )خ( ماده )مترقبه از مزایای 

ه باقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نیز نظر 

ال با اینکه عدم حمایت های یاد شده از صنایع تبدیلی کشاورزی باعث

رفتن قیمت های آن حوزه خواهد شد و در نهایت منجر به تورم 

ز اد شد، پیشنهاد میشود صنایع تبدیلی کشاورزی هم بتوانند خواه

 مزایای تشویقی و ترجیحی بخش کشاورزی استفاده کنند. 

2 

بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی 

 استان در حوزه تسهیالت بانکی

 

  قانون افزایش بهره وری مبنی بر اینکه: 10به استناد ماده 

 ینکبا التیمکلفند در اعطاء تسه یو اعتبار یبانکـ ها و مؤسسات مال)

 و نسق نیمالک یاسناد مشاع یعیو منابع طب یکشاورز یبه طرح ها

روز  متیو اشخاص را به نسبت سهم مشاع از ق نیزارع یزراع یها

تفاع ق انح ایو  یبهره بردار ایاجاره و  یو قراردادها یابیکل مشاع ارز

 انرا به عنو یاثاحد یانیاع تیو سند مالک یو دولت یمل یراضاز ا

 (. رندیبپذ التیاعطاء تسه یبرا نیو تضم قهیوث
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 ندارد

  قانون رفع موانع تولید مبنی بر اینکه: 51و همچنین ماده 

 یرزکشاو یمفروز و مشاع اراض تیمالک یبانک ها مکلفند اسناد رسم)

 و یمل یاراض یواگذار یقراردادها ،یکشاورز یطرح ها یو محل اجرا

 و یکشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا ،یاورزوزارت جهاد کش یدولت

 و یبخش کشاورز یوام ها قهیرا به  عنوان وث ییاسناد منازل روستا

 (.رندیبپذ ییروستا

به  وده این در حالی است که بسیاری از بانکها از این قانون عدول کر

صورت سلیقه ای عمل می نمایند. لذا پیشهاد میشود جهت اعمال 

اده قانونی خصوصا ارزش گذاری محل درست و مناسب این م

ی طرحهای کشاورزی مورد ترهین در بانکها، مسئله به جد در شورا

ور کش عالی پول و اعتبار و با حمایت های وزیر محترم جهاد کشاورزی

 مطرح شود. 

 

 

 


