
تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 
صورتجلسه و مصوبات هشتاد و دومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان 

چهارمحال و بختیاری

کد مدرک: QMS-RE-75-03                                       شماره بازنگری:٠٣                                   تاریخ بازنگری: ٣١-٠۶-١٣۹۹

1 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

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

محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد
ساعت خاتمه:٣۰:۱۲ ساعت شروع:۱۰:۰۰  تاریخ جلسه :۱٤۰۰/۱۲/۰۷

شماره نشست 

(۱۲-۱٤۰۰)۸۲

دستور جلسه

پیش از دستور:
ارائه گزارش جناب آقای مهندس احمدی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق  .۱

بازرگانی استان در خصوص ارتباط کاربردی بین صنعت و دانشگاه

  

                               

               

دستور جلسه:
۱. بررسی و تبیین ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه

۲. بررسی پتانسیل ها و چالش های موجود در حوزه شیالت و پرورش ماهیان سردابی در استان

٣. بررسی مشکالت گلخانه داران استان و بررسی سموم باقیمانده در محصوالت کشاورزی و اثرات 

ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی غیر استاندارد

٤. بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر فعالیت تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف- دولت



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 
صورتجلسه و مصوبات هشتاد و دومین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان 
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2 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

نام و نام خانوادگی 

نماینده
وضعیت حضور

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

دکترمنزوی نماینده استاندار محترم (رئیس شورای استانی) جناب آقای حیدری ١
حاضر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای علی شهریارپور ٢

حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  جناب آقای تهمتن عبداللهی ٣

حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان

جناب آقای سجاد رستمی ٤

حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  جناب آقای مولوی ۵

حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای عطا اله ابراهیمی ۶

حاضر
دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان  جناب آقای احمد رضا صباغی ٧

حاضر مدیر کل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی 

سازمان مرکزی و مسئول رویداد گام دوم 

انقالب اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی 

کشور

جناب آقای  محمدی ۸

حاضر  مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع 

طبیعی جهاد دانشگاهی کشور
جناب آقای دکتر یزدانی ۹

حاضر مدیر گروه پژوهشی فرآورده های 

بیولوژیک دامی جهاد دانشگاهی تهران
جناب آقای دکتر عرفان منش ۱۰

ب- مجلس شورای اسالمی



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
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3 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

نام و نام خانوادگی 

نماینده

وضعیت حضور

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

غایب نماینده محترم مردم شهرستان های شهرکرد، 
بن و سامان

جناب آقای احمد راستینه ١

غایب نماینده محترم مردم شهرستان های اردل، 
فارسان، کیار و کوهرنگ

جناب آقای قدرت الله حمزه ٢

غایب نماینده محترم مردم شهرستان بروجن جناب آقای امیر قلی جعفری ٣

غایب نماینده محترم مردم شهرستان لردگان جناب آقای بامیری ٤

ج- قوه قضائیه

نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

حاضر رئیس کل دادگستری استان
جناب آقای احمد رضا بهرامی 

سامانی ١

غایب دادستان مرکز استان
جناب آقای عبدالرضا 

علیمحمدی ٢

د- شهرداری و شوراها

نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

نماینده شهردار شهرکرد  جناب آقای جاپلقی ١

حاضر رئیس شورای اسالمی استان جناب آقای سلیمانی ٢

هـ - تعاونی و خصوصی



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
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4 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

(رؤسای اتاق ها)

نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

حاضر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی شهرکرد
جناب آقای آیت الله احمدی ١

حاضر رئیس اتاق تعاون استان ٢ جناب آقای مهدی قادری

حاضر رئیس اتاق اصناف شهرکرد جناب آقای نجف کریمی ٣

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

نام و نام خانوادگی نماینده
وضعیت حضور

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

حاضر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای زارع ١

حاضر مدیر عامل شرکت فوالد تاراز جناب آقای رشیدی ٢

حاضر مدیر عامل شرکت نساجی نگین جناب آقای اخوان ٣

حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان جناب آقای مالکی ٤

حاضر رئیس انجمن بادام استان جناب آقای سلیمی ۵

حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل جناب آقای نیکی ۶

حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان جناب آقای محمودی ٧

حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی جناب آقای بهنام علیخانی ٨



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
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5 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

سمت نام و نام خانوادگی ردیف

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری جناب  آقای منزوی ١

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی جناب آقای بهرام الله بخشی ٢

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی جناب آقای حسین ایزدی ٣

دبیرکل  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید جلیل رضوی ٤

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان جناب آقای رحیمی  ۵

رئیس حترم جهاد دانشگاهی استان جناب آقای رضایی ۶

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای فالح  ٧

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان جناب آقای جیالن ٨

معاون مهارت و فناوری دانشگاه آزاد شهرکرد جناب آقای رئیسی ۹

مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی ١٠

مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان سرکار خانم کبیری ١١

عضو هیئت نمایندگان اتاق استان جناب آقای یوسف ابوطالبیان ١٢

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان جناب آقای حسین پور ١٣

نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای زارع ١٤

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای امیری ١۵

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای شهبازی ١۶

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای برزگر ١٧

مدیر اداره غذا و داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان جناب آقای داودی ١٨



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
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6 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی جناب آقای علیخانی ١۹

رئیس اتحادیه دامداران سنتی استان جناب آقای دهقانی ٢٠

رئیس انجمن صنفی کشاورزان استان جناب آقای درخشان  ٢١

معاون ادره کل حفاظت محیط زیست استان جناب آقای حبیبی ٢٢

رئیس اتحادیه آبزی پروران استان جناب آقای عبداللهی ٢٣

رئیس خانه معدن استان  جناب آقای کریمی ٢٤

معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سرکار خانم  عسگریان ٢۵

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان جناب آقای حسن شیخی ٢۶

مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم ٢٧

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای نیما ظفری ٢٨

دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید مرتضی فیاضی 
٢۹

مشروح  مذاکرات

هشتاد و دومین نشست و دوازدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری در 

سال ١٤٠٠ روز ٧ اسفند ماه با حضور جناب آقای دکتر محمدی، مدیر کل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی سازمان 

مرکزی و مسئول رویداد گام دوم انقالب اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی کشور، دکتر داراب یزدانی، مدیر کل 

دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور و نیز دکتر عرفان منش مدیر گروه پژوهشی 

فرآورده های بیولوژیک دامی جهاد دانشگاهی تهران، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق 

بازرگانی و دبیر شورای گفتگو، اعضای محترم شورای گفتگو و نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی ، راس ساعت ١٠:٠٠ 
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شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری
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7 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

صبح در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی و پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم برگزار شد.

پیش از دستور ١: 

ارائه گزارش جناب آقای مهندس احمدی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق 

بازرگانی استان در خصوص ارتباط کاربردی بین صنعت و دانشگاه

رئیس اتاق ضمن تشکر از حضور مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین جهاد دانشگاهی کشور در استان، سخنان خود را 

به صورت زیر ارائه نمودند: 

باید در نظر داشت تغییر در هر سیستمی به خصوص سیستمهای اجتماعی بسیار سخت است و نکته بسیار مهم این است که 

وزارت علوم به تنهایی نمیتواند مشکل ارتباط صنعت و دانشگاه را حل کند. وزارت علوم در بهترین حالت میتواند ابزارهای 

سیاستی را به سمت عرضه فناوری که دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را تشویق و یا ملزم به ارتباط با صنعت میکند، 

باز طراحی و اجرایی کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت ؛ با تغییر ساختار اقتصاد جهانی و اهمیت نوآوری به عنوان موتور 

محرک توسعه، ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یک سیاست کارا در توسعه و پیشرفت کشورها مورد توجه سیاستمداران 

قرار گرفته است و در کشور ما نیز مسئله ارتباط میان صنعت و دانشگاه و اهمیت آن سالها است که مورد توجه قرار دارد و 

عالوه بر آنکه سیاستهایی برای این مهم طراحی شده، تالشهای زیادی نیز برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه صورت 

گرفته است اما با اینحال آنچه که در عمل شاهد هستیم عدم شکل گیری یک ارتباط نظام مند مناسب بین صنعت و 



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١٤۰۰/١٢/١١
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
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8 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١٤۰۰/٣۰٢۰/چ

ندارد

دانشگاه در ایران است.

وی گفت : شرکتها تنها ۵ درصد نیاز به فناوری خود را با تحقیق و توسعه درون شرکتی، ٨ درصد را با تحقیق و توسعه 

مشارکتی، ١۵ درصد را با خرید دانش فنی از بنگاهها و سازمانها و متأسفانه ٧١ درصد نیاز خود را با خرید ماشینآالت و 

ابزارها تأمین میکنند.

دستور جلسه ١: 

بررسی و تبیین ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه

جناب آقای دکتر رحیمی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان

طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب دانشگاه ها باید مسائل مهم را مسئله یابی و حل کنند. همچنین توصیه ایشان به فعاالن 

بخش صنعتی این بوده است که  ازظرفیت  دانشگاه ها استفاده کنند. ارتباط بین صنعت و دانشگاه می تواند مهمترین راهکار 

برای حل مشکالت در این حوزه باشد. 

رحیمی افزود: بر اساس سند تحول عالی دانشگاه که به همت آقای دکتر تهرانچی ریاست دانشگاه آزاد منعقد شد، دانشگاه ها 

ملزم به ورود به بخش  صنعت، معادن و سایر مسائل شده اند که بتوانند به حل مشکالت این حرفه ها بپردازند. دانشگاه های 

استان چهارمحال و بختیاری هم از نظر نیروی انسانی و آزمایشگاهی و هم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری ظرفیت باالیی 

دارند.

وی خواستار عقد  تفاهم نامه ای بین دانشگاه و اتاق شد که بر این اساس دانشجویان همزمان با تحصیل با ثبت نام در 
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سامانه ای مشخص بتوانند در کنار صنعتگران تجربه نیز کسب کند.

جناب آقای دکتر محمدی، مدیر محترم شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی سازمان مرکزی و مسئول رویداد گام 

دوم دانشگاه

دانشگاه آزاد تالش کرده است که گام دوم انقالب اسالمی را بهتر بر دارد. دانشگاه آزاد یک شبکه عظیم آموزشی را ایجاد 

کرده است و اگر نتواند مشکل صنعت را حل کند قطعاً توسط این شبکه میتواند از سایر دانشگاه ها در این خصوص کمک 

بگیرد. طرح پویش در دانشگاه های آزاد آغاز شده است به این ترتیب دانشجویان با نظر صنعتگران در رشته هایی خاص که 

مورد تقاضای بخشهای صنعت است تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی در همان صنعت مشغول به کار خواهند شد

جناب آقای دکتر رضایی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان:  

جهاد دانشگاهی دارای ظرفیت های مناسبی از نظر فرهنگی، آموزشی ، کشاورزی و ... است. با توجه به موافقت مرکز جهاد 
دانشگاهی کشور و نیز اتاق بازرگانی استان در صدد همکاری در زمینه های زیر با بخش صنعت و در راس آن اتاق بازرگانی 

استان هستیم: 

تولید بچه ماهی های سالم و مقاوم -١

پرورش و اصالح گیاهان دارویی  -٢

آموزش و پژوهش در حوزه های گوناگون با توجه به نیاز سنجی -٣

دکتر رئیسی، معاونت مهارت و فناوری دانشگاه آزاد واحد شهرکرد: 

طرح پویش میتواند راهگشای صنایع در خصوص تامین نیروی انسانی ماهر باشد. مقدمات این طرح با دو کارخانه به نام 
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استان و شرکت برفاب انجام شده است، اما به نتیجه رسیدن این طرح نیاز به پشتیبانی و کمک اتاق بازرگانی استان دارد .در 

خصوص طرح پویش این اختیار به دانشگاه آزاد داده شده است که در رشتههای کارگاهی متناسب با نیاز صنعت رشته های 

دایر کند.

رئیسی اضافه کرد: دانشگاه آزاد می تواندعالوه بر آموزش های دانشگاهی ، دورههای کوتاه مدت تخصصی برای صنایع 

مختلف برگزار کند.

جناب آقای دکتر حسین پور، سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان

یکی از ظرفیتهای مهم جهاد دانشگاهی کارآفرینی است. بیش از ١٠٠ دوره تخصصی در جهاد دانشگاهی تشکیل شده 

است. با توجه به نیاز استان به اشتغال، می توان این همکاری را بین اتاق بازرگانی استان و جهاد دانشگاهی بیشتر کرد. در 

خصوص کارآفرینی باید اشاره کرد که جهاد در سال ١٣۹٨ طرح ملی توسعه اشتغال خانگی را شروع کرده و متعهد شده 

است که ٨٠٠ نفر را در این زمینه آموزش و توانمند کند. قطعاً جهاد دانشگاهی میتواند در زمینههای آموزشی مشاورهای و 

توانمندسازی نیروهای استانی بسیار تاثیرگذار باشد، که البته نیاز به همکاری ها و کمک های اتاق بازرگانی استان نیز دارد.

جناب آقای زارع، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان

قطعاً پیشنهاد بسیار خوبی است که بتوان از پتانسیل های دانشگاهها در صنعت استفاده کرد و همچنین دانشگاه ها بتوانند از 
پتانسیل صنعت در موارد علمی خود استفاده کند. 

زارع مشکالت صنعت را به صورت زیر ارائه داد: 

١.نیاز به نیروی تخصصی ماهر در زمینه های صنعتی، حسابداری و سایر بخشهای مربوط به صنعت

٢. عدم استفاده از مدل های مناسب توسعه کسب و کار ها و مدل های مدیریتی
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 ٣- هزینههای سنگین تجهیزات آزمایشگاه علمی و کمبود فضاهای آزمایشگاهی در صنعت استان

 ٤- یکی از مهمترین مشکالت استان طرح های ایجادی در صنعت است. حدود ١٢٠٠ طرح در صنعت در حال ایجاد است 
که یکی از بزرگترین مشکالت آن نداشتن طرح های توجیهی مناسب است.

وی ادامه داد؛ چالش های پیشرو برای تقویت رابطه صنعت و دانشگاه ها عبارتند از

١.نبود نقشه راه مشخص و عدم مدیریت زمانی صحیح 

٢.نیاز به تعیین شرح وظایف دوطرف

 ٣. پیگیری مستمر تصمیمات و مصوبات جلسات برگزار شده. پیشنهاد می شود که کارگروه تخصصی بین دستگاههای 
مرتبط ایجاد شود که بتوانند این مسائل را پیگیری کنند.

سرکار خانم دکتر کبیری، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان:

یکی از همکاری های مهم و کاربردی صنعت و دانشگاه را میتوان برگزاری المپیاد های الکترونیک و همچنین جوش  نامید 

که به بهترین نحو برگزار شد. متاسفانه در چند سال اخیر استان از یک نرخ باالی بیکاری برخوردار بوده که باعث فاصله و 

شکاف بین کارگر و کارفرما شده است. 

جناب آقای مهندس امیری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

دانشگاهها کلیاتی از جامعه را نشان میدهند. امروزه بخش صنعتی به دنبال کارگر و نیروی کار ماهر است و از طرف دیگر 

نیروی کار ماهر وجود ندارد. دانشگاه ها عالوه بر بخش تولید باید از نظر عملی و تجربی نیروی کار را آماده ورود به بازار کار 

کند. این مشکل فقط مربوط به دانشگاهها نیست ، وزارت علوم باید این کار را به صورت جدی پیگیری کند. وقتی دانشگاه 

آزاد دارای ظرفیت ها و پتانسیل های باال در همه زمینه هاست نباید فقط به بخش صنعتی توجه کرد و باید همه بخش مورد 
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توجه قرار بگیرد.

جناب آقای مهندس رضوی، دبیر کل اتاق و مدیر اجرایی دبیر خانه شورای گفتگوی استان: 

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان در حوزه های گوناگون فعالیت دارد .این مجموعه نماینده بخش خصوصی می 

باشد که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های باالیی است و رابطه بین دانشگاه و صنعت است. طبق فرمایشات رهبر انقالب، 

علم،تجربه و صنعت اگر در کنار هم قرار بگیرند گامهای بلندتر و موفقی تری برداشته خواهدشد.  متاسفانه در ایران جای 

خالی بسیاری از صاحبان علم در کنارصنعت دیده میشود. نیروی کاری، باید عالوه بر علم نیازمند تجربه نیز می باشد. 

همکاری سازمان فنی و حرفهای، مجموعه دانشگاهی استان و اتاق بازرگانی استان به صورت اصولی و با پیگیری های مستمر 

میتواند باعث حل این مشکل در استان شوند و چه بسا استان تبدیل به الگویی در سطح کشور شود. 

رضوی گفت: زمینه های بسیار مشترک بین اتاق بازرگانی استان و مجموعه دانشگاهی استان وجود دارد که بتواند شرایط 

فعالیت اقتصادی را رونق بیشتری دهند. وجودخال بین مجموعه علمی و مجموعه عملی نتیجه مطلوبی را که مورد انتظاربوده 

در بر نداشته است. پیشنهاد این است که مشخص شود که زمینه فعالیت هر مجموعه چه زمینی است.

جناب آقای مهندس مقیم، مدیر آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی استان

بیش از ١٠٠ دوره آموزشی در حوزههای مختلف برگزار شده است که به طور متوسط ١٢٠ شرکت کننده در هر دوره حضور 

دارند که میتوان به کارگاههای آنالین ماهانه آشنایی با کارت بازرگانی، آموزش زبان انگلیسی و موارد دیگر اشاره کرد. 

وی ادامه داد: در حوزه پژوهشی نیز اتاق بازرگانی استان فعالیت هایی را در زمینه های مختلف همچون موارد زیر داشته 
است:
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آشنایی با پتانسیل های استان درخصوص صادرات به حوزه اوراسیا .١

.ظرفیت های صادراتی وگردشگری استانی به زبان انگلیسی  .٢

نقش و جایگاه تشکل ها در تحقق اهداف توسعه ای کشور .٣

گزارش تحلیلی وضعیت روستاهای کشور به مناسبت روز روستا .٤

دستور جلسه دوم: بررسی پتانسیل ها و چالش های موجود در حوزه شیالت و پرورش ماهیان سردابی در استان

سرکار خانم بنی مهدی، سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان

اولین اولویت در جهاد دانشگاهی تولید بچه ماهی های سالم و مقاوم است که جهاد دانشگاهی آمادگی و توانایی انجام این 

امر را دارد. طرح این کار آماده و به مجلس ارائه شده و در حال پیگیری می باشد.دومین مورد مشکالتی است که در بحث 

آب مصرفی شیالت داران و جود دارد،که طرحی به نام انتقال و بازخوانی آب و آبزیپروری مطرح شده است. سومین مبحث 

در خصوص بادام است که جهاد دانشگاهی طرحهایی را آماده کرده است. 

کریمی مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در یک دهه گذشته مقام اول تولید آبزیان کشور را احراز 

نموده ایم اما در سال ۹٢ و ۹٣ به دلیل بیماری vhs به رتبه دوم و سوم تنزل پیدا نمودیم .سال گذشته ٢٣ هزار و ۵٠٠ تن 

تولید ماهیان سردابی داشتیم اما امسال متاسفانه به دلیل کمآبی ٢۵ درصد کاهش خواهیم داشت. کمبود اعتبارات و 

زیرساختهای الزم و عدم اجرای مکانیزاسیون از مشکالت این حوزه است. وی ادامه داد آلودگی نفت سرخون یا پساب 

پتروشیمی لردگان نیز خسارت های زیادی به پرورش دهندگان ماهی تحمیل نموده است.
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دکتر عرفان منش مدیر گروه پژوهشی فراورده های بیولوژیکی دامی جهاد دانشگاهی تهران 

در حوزه خوراک و تولید ماهی قزلآال خوراک و تولید حرفهای زیادی برای گفتن داریم. میکروارگانیسم ها ، استرس ، عوامل 

بیماری زا و عوامل دخیل در تولیدات ، میزان بروز بیماری در ماهیان سردابی کشور که چند برابر دنیاست و میزان باقیمانده 

آنتیبیوتیک در تولیدات ما که از سطح نرمال باالتر است باعث شده صادرات دچار مشکل شود. به عنوان مثال کشور نروژ با 

تولید ٢ میلیون تن ماهیسالمون وصادرات به ١٤٣ کشور در این زمینه بسیار خوب عمل نموده است .

جناب آقای دکترحبیبی معاون محترم  اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

بهره وری از منابع آبی کم شده، تولید کاهش داشته و کیفیت تولید نیز پایین آمده است . تصفیه آب و پساب پرورش ماهی 

امکان استفاده بهینه از آب را افزایش و سهم تولید را باال برده و باعث افزایش بهرهوری می گردد اما متاسفانه روش های 

نوین برای تولید ماهیان سردابی بکار گرفته نمی شود که الزم است جهاد دانشگاهی این دانش را بومیسازی کند و روش 

های مناسب برای تصفیه آب پرورش ماهی به منظور حفظ کیفیت و افزایش تولید را به تولیدکنندگان ارایه دهد . همچنین 

شایسته است نظارت بر تولید و کیفیت غذای ماهی را جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی مدیریت کنند . 

جناب آقای عبداللهی رئیس محترم  اتحادیه آبزی پروران استان چهارمحال و بختیاری 

عدم ثبات اقتصادی و تغییر قیمت روزانه و عدم توجه مسئولین به این نوع از تولید باعث شده خروجی مناسبی نداشته 

باشیم . بهتر است اصالح نژاد انجام شود و همچنین ساماندهی مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در دستور کار قرار گیرد. 

استقالل اداره شیالت و تبدیل شدن به اداره کل شیالت استان در راستای خدمات مناسبتر به تولید کنندگان و افزایش 
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ندارد

تولید ماهیان سردآبی نیز، می تواند بسیار موثر باشد. 

جناب آقای دکتر یزدانی مدیرکل محترم دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور

در زمینه تولید باید از تکنولوژی روز بهره ببریم. .وی ادامه داد برای ارتقای بهرهوری آب الزم است فی مابین اتحادیه شیالت، 

جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی با هدف بهبود چرخه تولیدات آبزیان و حفظ محیط زیست و منابع آب در چهار محور ، 

خوراک آبزیان ، استفاده از تکنولوژی روز ، اصالح نژاد و ساماندهی مزارع تفاهمنامه ای منعقد گردد. یزدانی همچنین با اشاره 

به ظرفیت ها و فعالیت های ارزنده جهاد دانشگاهی ابراز امیدواری کرد زمینه مناسب جهت استفاده از این دانش و تکنولوژی 

باید فراهم شود.

دستور جلسه ٣: بررسی مشکالت گلخانه داران استان و بررسی سموم باقیمانده در محصوالت کشاورزی و اثرات 

ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی غیر استاندارد

جناب آقای دکتر برزگر، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان:

مساله مهم این است که محصوالت ارسالی صادراتی ناسالم نیستند بلکه مشکل در جای دیگر است. وی گفت؛ ٤نوع سم در 

محصوالت کشاورزی وجود داشته که در ایران ریجستر شده بود اما در کشور روسیه ریجستر نشده بودند و روسیه اعالم کرده 

با توجه به باقیمانده این سموم نمیتواند محصوالت را دریافت کند.

وی ادامه داد؛ دو گواهی برای محصوالت صادراتی صادر می شود:

١.گواهی قرنطینه که سازمان حفظ نباتات کشور زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی آن را صادر می کند
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 ٢ -گواهی سالمت که مطابق قانون ، سازمان غذا و داروی کشور آن را صادر می کند ، که در حال حاضر این گواهی بر روی 

هیچ محصول صادراتی وجود ندارد و مشکل عدم صدور این گواهی است که کشور روسیه نیز خواستار آن می باشد، در این 

خصوص هیئتی با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون کشاورزی مجلس به روسیه اعزام 

شد و در مقابل نیز کمیته کارشناسی فدراسیون روسیه به ایران سفرکرده و با سازمان غذا و دارو، اتاق بازرگانی ایران، 

استاندارد ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور جلساتی را برگزار نمود که در این جلسات  مقرر شد، سازمان 

غذا و دارو گواهی سالمت را برای محصوالت صادراتی صادر کند.

 معاون سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت ؛ در استان ١٢٠ گلخانه وجود دارد که ازین تعداد حدود ٨ گلخانه فلفل 

تولید می کنند. گلخانه داران استان موظفند اتاق کنترل کیفیت را در گلخانه های خود راه اندازی و هر نوع ترکیب سمی که 

در گلخانه استفاده می کنند در این اتاق ثبت نمایند.

برزگر ادامه داد؛  با کمک بخش خصوصی می توانیم آزمایشگاه تخصصی در این خصوص در استان راه اندازی کنیم همچنین 

باید در استان شرکت بازرسی وجود داشته باشد. برزگر در ادامه گفت : سم تولید داخل کشور وجود ندارد سمومی که وارد 

کشور میشوند همگی تأیید شده و پس از اضافه کردن یکسری مواد مثل نگهدارنده های سم به بازار ارائه می شود. در کشور 

سرانه مصرف ماده موثره سم یک و نیم کیلوگرم در هکتار می باشد که در استان ما نیز ٨٠٠ گرم در هکتار می باشد. وی 

گفت در استان مشکل مصرف سم و مواد موثره وجود ندارد .

جناب آقای دکتر داوودی مدیر محترم اداره غذا و دارو معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان

حدود ١٠٠ محصول کشاورزی به صورت تصادفی و بر اساس نوع منطقه کشت، خریداری و سپس به  قشم که تنها 
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ندارد

آزمایشگاه مورد تایید در کشور است ارسال می گردد. از طرفی سازمان غذا و دارو مستقیما نمی تواند گواهی سالمت صادر 

کند چراکه این آزمایشگاه در استان وجود ندارد .

جناب آقای دکتر علیخانی رییس کمیسیون بازرگانی ،توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی استان

هر کشوری قوانین، مقررات و دستورالعمل های خاص خود را دارد . به نظر می رسد کشاورزان از قوانین و مقررات کشور 

مقصد اطالعات جامع و کامل نداشتهاند. پیشنهاد می گردد تبادل اطالعات فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و کشور مقصد 

صورت گرفته و همه افراد چه کشاورز و چه صادرکننده از این قوانین و مقررات اطالع پیدا کنند.

دستور جلسه ٤: بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر فعالیت تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان

جناب آقای امیری نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

اثرات تحریم ها را نباید در این خصوص نادیده گرفت چرا که در بحث صادرات و چه در بحث وارد کردن تکنولوژی و زیر 

ساخت ها به کشور این اثرات بسیار مشهود است. قوانین و مقررات زیادی در خصوص صادرات و واردات در کشور وجود دارد 

اما آنچه باعث توقف کار می شود قطعاً قوانین مخل هستند که باید شناسایی شوند

جناب آقای دهقانی رییس اتحادیه دامداران سنتی استان 
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حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کاالها به خصوص کاالهای اساسی مردم خواهد شد . مخالف حدف ارز ترجیحی 

هستم و پیشنهاد می گردد حداقل حذف ارز ترجیحی به صورت پلکانی صورت بگیرد. 

جناب آقای درخشان رییس انجمن صنفی کشاورزان استان

هزینه تولیدات باید مشخص شود همچنین باید مشخص گردد حذف ارز ترجیحی باعث لطمه بیشتر به تولیدکننده خواهد 

شد یا خیر؟ زمانی که هزینههای کلی تولید مشخص نشده باشند یقینا حذف ارز ترجیحی باعث ضرر تولید کننده خواهد 

شد.

جناب آقای دکتر برزگر، معاون محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 ١٢٠ هزار تن گندم در استان مورد استفاده قرار گرفته که ٨۵ هزار تن آرد تحویل شده است ، یعنی دولت تقریباً حدود 

٨٣٠ میلیارد تومان در استان ما یارانه گندم پرداخت کرده است . در صورت حذف ارز ترجیحی دولت یا باید یارانه پرداختی 

خود را باالتر برده یا نان را به قیمت چهار و نیم برابر افزایش دهد. 

جناب آقای عبداللهی، نماینده محترم تعاونی مرغداران استان

در استان ١۹٤٣٤٠٠ رأس دام سبک ، همچنین٢١٨٧٠٠ رأس دام سنگین وجود دارد. همچنین ٢١٢واحد طیور صنعتی با 

ظرفیت تولید ٤۵۹٣٠٠٠ در هر دوره وجود دارد. تعداد کل بهره برداران کشاورزی٧۵هزار نفر در سطح استان می باشد. از 

نظر تولیدات نیز استان ٢٧۵٠٠تن گوشت قرمز، ٢٧٠٠٠تن گوشت مرغ، ٢۹۶٠٠٠تن شیر و ٤٤١٨هزار عدد تخم مرغ تولید 

کرده که آمار قابل توجهی می باشد.وی ادامه داد ؛ حذف ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه های تولید کننده خواهد شد و 

قطعاً ما با حذف ارز ترجیحی مخالف هستیم. 

پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت ١٢:٣٠ با ذکر صلوات به پایان رسید.
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مصــوبات اســـتانی

مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

۱ ماه

اتاق بازرگانی استان

جهاد دانشگاهی استان

دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان

مقرر شد کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان اتاق 
بازرگانی استان، دانشگاه آزاد اسالمی، جهاد 
دانشگاهی با هدف عقد تفاهم نامه جهت بهبود 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه در حوزه های آموزشی 
و پژوهشی، گردشگری، کشاورزی و نیز فعالیت های 
مشترک و بررسی مشکالت حوزه صنعت با بهره 
گیری از دانش و توان علمی دانشگاهها و اعضای 
هیئت علمی و همچنین استفاده از امکانات 

دانشگاهها تشکیل شود. 

دستور جلسه ۱: 

بررسی و تبیین 
ارتباط موثر بین 

صنعت و دانشگاه

۱

 ۲

ماه

جهاد کشاورزی

جهاد دانشگاهی

اتحادیه شیالت استان

١.با توجه به تصویب ٢ برابر خط اعتباری 
مکانیزاسیون استان بخصوص در حوزه شیالت، در 
جلسه شورای گفتگوی ١٧ بهمن ماه با حضور جناب 
آقای عباسی، رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد 
کشاورزی کشور، مقرر شد کارگروه تخصصی با 
حضور جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی و اتحادیه 
شیالت با هدف احصاء مشکالت آبزی پروران در 

حوزه مکانیزاسیون تشکیل گردد. 

۱ ماه

جهاد کشاورزی

جهاد دانشگاهی

٢.مقرر شد تفاهمنامهای فی مابین اتحادیه شیالت 
استان ، جهاد دانشگاهی کشور و جهاد کشاورزی با 
هدف بهبود چرخه تولیدات آبزیان و حفظ محیط 

دستور جلسه 

 :٢
بررسی پتانسیل ها 

و چالش های 

موجود در حوزه 

شیالت و پرورش 

ماهیان سردابی در 

استان

۲
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زیست و منابع آب در چهار محور ، خوراک آبزیان ، 
استفاده از تکنولوژی روز ، اصالح نژاد و ساماندهی 

مزارع شیالت منعقد گردد.

۱ ماه
جهاد کشاورزی

١.مقرر شد با توجه به اینکه برای صادرات 
محصوالت گلخانهای به کشورهای مقصد از 
جمله روسیه نیاز به گواهی قرنطینه و گواهی 
سالمت از سازمان غذا و دارو می باشد سازمان 
جهادکشاورزی استان طی مکاتبه ای، درخواست 
بخش خصوصی را به مسئوالن کشوری انتقال و 
نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی اعالم نماید. 

۲ ماه

جهاد کشاورزی

اتاق بازرگانی

٢.مقرر شد واحدهای گلخانهای اقدام به ایجاد 
انجمن صنفی نمایند.

٣ ماه

جهاد کشاورزی

اداره کل استاندارد

سازمان غذا و دارو

٣.مقرر شد با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی و 
همکاری اداره کل استاندارد، آزمایشگاه مرجع بعالوه 
شرکت بازرسی مرتبط با استاندارد های گلخانه ای و 

شرکتهای گلخانهای در استان ایجاد گردد.

۲ ماه

اتاق بازرگانی

جهاد کشاورزی

٤.مقررشد در راستای کیفیت محصوالت گلخانهای 
صادرات محور ، دوره تخصصی مربوطه توسط اتاق 

بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردد

بررسی مشکالت 

گلخانه داران 

استان و بررسی 

سموم باقیمانده در 

محصوالت 

کشاورزی و اثرات 

ناشی از مصرف 

سموم و کودهای 

شیمیایی غیر 

استاندارد

٣
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ندارد

۱ ماه
شورای هماهنگی بانکها

جهاد کشاورزی

۵.مقرر شد بانک های استان با توجه به شرایط 
ایجاد شده ، مساعدت الزم جهت امهال تسهیالت 
گلخانه داران را انجام و نتیجه را به دبیرخانه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اعالم 

نمایند.

موضوعات مــلی و فـــراگیر

پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

با توجه به موارد مطرح شده در خصوص مشکالت ملی حذف ارز 
ترجیحی و در نتیجه افزایش تورم در کشور، پیشنهاد گردید با توجه 
به نظرات کارشناسی اخذ شده حذف ارز ترجیحی در مواد اولیه 
کاالهای اساسی به صورت پلکانی و در بلندمدت انجام شود و در زمان 
مناسب آن که وضعیت کشور به رونق و بهبودی رسیده این امر 

عملیاتی گردد.

بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر 

فعالیت تولید کنندگان دام، طیور و 

آبزیان

۱

١.تولید، پرورش و توزیع بچه ماهی مقاوم در مقابل بیماریها و 
ویروسهای مختلف به عنوان نمونه در استان چهارمحال و بختیاری 
اجرا شود و با توجه به اینکه این استان یکی از مراکز اصلی تولید 
ماهیان سردآبی است، پیشنهاد میشود این استان مرکز اصلی اصالح 
نژاد و پرورش این نوع ماهیان مقاوم در کشور شود، که با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی کشور این امر عملیاتی می 

بررسی پتانسیل ها و چالش های موجود 

در حوزه شیالت و پرورش ماهیان 

سردابی در استان

۲
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گردد..

٢.پیشنهاد می گردد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و جهاد 
دانشگاهی کشور، طرح بازچرخانی آب مصرفی شیالت جهت استفاده 
بهینه از منابع آبی و تصفیه مناسب آب در شیالت و استفاده از 
خروجی مناسب آب جهت دیگر مصارف در استان چهارمحال و 

بختیاری به عنوان نمونه اجرا و به کل کشور تعمیم یابد. 


