
1 
 

 بسمه تعالي

 هاي استان چهارمحال و بختياري و  صورتجلسه كارگزاري 32/11/49رئوس مطالب مطرح شذه در جلسه مورخه 

تدبري ضزمت ٛستٖذ ٗ در ْٛئ راستب عزح سبّبٕذٛي ٗ رتجٚ ثٖذي إٜٓب عي دٙ فبس اخزا ضذٙ  ضزمبي يٜبمبرىشارا .1

 است.

ٛبي ٕيْٚ فؼبً ٗ غيز  ىيزد ٗ اس فزٗش اػتجبري م٘د ثٚ مبرىشاري فزٗش اػتجبري م٘د ثزاسبس رتجٚ مبرىشار ص٘رت ّي .2

 ٕبّٚ پي٘ست() فؼبً ثزاسبس دست٘راٍؼٌْ ّؼذٗريِ.

در ْٛئ راستب تبثَ٘ٛب، پزٗإٚ مبرىشاري، مبرت ضٖبسبيي ٗ ثٖز اػالُ قيْت م٘دٛب ثٚ ص٘رت ّتحذاٍطنٌ تٜيٚ ٗ ثٚ مَيٚ  .3

ٛيچ مبرىشاري ٕجبيذ ثذٗٓ ائ  ضبى ٍ جبيگبُ ثشًذ ٍ اػتجبس ضشمت فؼبليت مٌين.ّوِ ثبيذ دس  ثٖبثزائ ؛مبرىشاريٜب تح٘يٌ ضذٙ

 َّشّٗبت مبر مٖذ. 

تٍ٘يذ  )ٍيست پي٘ست( ٕ٘ع م٘د خذيذ 22اخزاي ثزٕبّٚ تٖ٘ع م٘دي ٗ تذارك ثيص اس  ٗ ثب ٗخ٘د ٛب ثزاسبس دست٘راٍؼٌْ .4

ٛبي ضزمت حق ت٘سيغ ٛيچ  مبرىشاري ،ٗ مْل ثٚ اقتصبدي مزدٓ فؼبٍيت مبرىشاري ثذٗر اصالح ضذٙ ثب ضزايظ فزٗش اػتجبري

؛ ذٕرا ٕذار (ثٚ دٍيٌ احتْبً خذضٚ ثٚ اػتجبر ٗ خبييبٙ ثزٕذ ضزمت)اي مٚ خبرج اس چزخٚ ضزمت تذارك ديذٙ ضذٙ ثبضذ  ٕٜبدٙ

ٛبي دييز ّْنٔ است ٛيچيٕ٘ٚ  اّب ٕٜبدٙ ؛ٛبي ّ٘رد تذارك ضزمت تحت مٖتزً مبٌّ اس ّجذا تب ّقصذ ٛستٖذ چزامٚ ٕٜبدٙ

ثٖبثزائ مبرىشارآ ثبيذ  .مٖذ ٛب ادػب مٖٖذ مٚ ّد٘س ّ٘سسٚ را دارٕذ مفبيت ْٕي مٖتزٍي رٗي إٜٓب ٕجبضذ ٗ صزف ايٖنٚ ضزمت

 .فزٗش ثب اعْيٖبٓ خبعز اس ميفيت ٕٜبدٙ ثب س٘د مْتز را ثٚ س٘د ثيطتز ٗ ػذُ اعْيٖبٓ اس اصبٍت ٗ ميفيت تزخيح دٖٛذ

ٗسارت خٜبد مطبٗرسي ٗ ّ٘سسٚ تحقيقبت خبك ٗ آة ثٚ ػٖ٘آ ّتٍ٘يبٓ ٕظبرت ٗ مٖتزً ّ٘اد م٘دي پيييز ائ ّ٘ض٘ع  .5

إذ ٗ اس ائ پس ْٛبٕيٕ٘ٚ مٚ تبمٖ٘ٓ چٖذئ ثبر تيِ  ّي ْٕ٘دٙاٛستٖذ ٗ ارائٚ ى٘اٛي ثجت ّ٘اد م٘دي ثزاي ٛز ٕ٘ع م٘د را اٍش

ٛب  ثٚ ص٘رت ّستْز اس إجبر مبرىشاري ؛إذ ثزداري ْٕ٘دٙ در إجبرٛبي ائ ّذيزيت ْٕٕ٘ٚثزداري إٜٓب حتي اس م٘دٛبي ّ٘خ٘د  ْٕٕ٘ٚ

ّبي هطخصبت مَدي اسسبلي اص سَي ايي هذيشيت سا ثِ صَست ضنيل ٍ  فشم ثٖبثزائ اٗال .ثزداري خ٘اٖٛذ ْٕ٘د ثبسديذ ٗ ْٕٕ٘ٚ

ثبٕيب در ص٘رت ٛزىٕ٘ٚ تخغي اس دست٘راٍؼٌْ ٗ  پي٘ست(.ثزه فزُ  26) ٍاضح دس هحل تبثلَ اػالًبت اًجبس خَد ًصت ًوبييذ

دفبع اس ثزٕذ ٗ اػتجبر خ٘د ثَنٚ ثٚ ػٖ٘آ  ،مٖذ ضزمت حْبيتي ْٕي ٕٚ تٖٜب ،ميفيت ٗ  پيذا ضذٓ ّؼتزض فزٗش م٘دٛبي ثي

 ّؼتزض ٕيش خ٘اٛذ ضذ.
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ٛبي  ثزىشاري مبرىبٙٛبي تٍ٘يذ مٖٖذٙ ائ م٘دٛب )م٘دٛبي خذيذ( آّبدىي  ضزمت ثب ْٛبٖٛيي ٗ ْٛنبري ضزمت .6

آّ٘سضي، ايدبد ْٕبيطيبٙ، احذاث ّشارع اٍي٘يي ثزاي ْٕبيص تبثيز م٘دٛب ٗ... ثٚ ّٖظ٘ر تزٗيح ٗ ثبساريبثي إٜٓب را دارد. ثٖبثزائ 

 ىيزد. اػالُ ٕيبس ٗ ْٛبٖٛيي ّحَي ت٘سظ مبرىشار ٗ اخزاي ائ اّ٘ر ت٘سظ ضزمت ص٘رت ّي

ٛب آّبدىي تبّئ سُْ٘ ّ٘رد ٕيبس خص٘صب سُْ٘ پز ّصزف را ثٚ ص٘رت  ىشارياي مبر ضزمت ثٚ ّٖظ٘ر تنْيٌ سجذ ٕٜبدٙ .7

ثجت سفبرش ٗ حٌْ ّستقيِ ثٚ ّقصذ مبرىشاري دارد. در ْٛئ سّيٖٚ ٍيست ٗ ّطخصبت ٗ پست اٍنتزٕٗيل مَيٚ 

 د.در خص٘ظ فزٗش سُْ٘ تٍ٘يذي ضزمت ثب إٜٓب رايشٕي ض٘ ٛبي ّدبس سِ ثٚ ّدتْغ آثيل ارسبً ضذٙ تب فزٗضيبٙ

ّبي مَدي سا  ّشگًَِ تبخيش دس تحَيل هحوَلٍِ فَسا سسيذ  ّبي تحَيلي سا  مبسگضاس هَظف است ثبسًبهِ مليِ هحوَلِ .8

ىزآ قيْت ٗ مْيبة ّثٌ دي إّٓ٘يُ٘  خص٘صب م٘دٛبي ّحٍْ٘ٚ تح٘يٌتبخيز در  دس اسشع ٍقت ثِ هذيشيت گضاسش ًوبيذ.

ثٖبثزائ السُ است اس  ؛ٛب ثبضذ ت٘إذ ثذٍيٌ تقَت در ّحت٘يبت ميسٚ حتي ّياس سّبٓ ثبىيزي اس ّجذا فسفبت ٗ سٍ٘فبت پتبسيِ 

 ٕظز مْيت، ظبٛز ٗ ميفيت ّحٍْ٘ٚ ثٚ دقت مٖتزً ٗ سپس تح٘يٌ ىزفتٚ ض٘د.

ثب تٌظين   مٌيذ ًوًَِ تْيِ ٍ ثب حضَس ساًٌذُ ٍ هسئَل هشمض خذهبت پلوپ ًوَدُ ٍ اي مِ دسيبفت هي اص ّش هحوَلِ .9

گًَِ سَء يچساًٌذُ فنش ّ تب ّستٌذ ضوب س تحت مٌتشلَاطويٌبى ثذّيذ مِ اهساًٌذُ  ثِ ٍي اص ٍ اخز اهضبء  صَستجلسِ

ٗضؼيت ظبٛزي ٗ سالّت ٛزىٕ٘ٚ ٗخ٘د اضنبً در مْيت، ميفيت ٗ حتي ّسئٍ٘يت  اي ثِ رٌّص خطَس ًنٌذ. استفبدُ

  ٛب پس اس تخَيٚ ثبر ثٚ ػٜذٙ مبرىشار است. ميسٚ

ثشداس( ثبيذ ثِ سٍص ثجت سبهبًِ ضًَذ. ػذم ثجت دس سبهبًِ ثِ هٌضلِ  تحَيل مَد ثِ هطتشي )ثْشُّبي  مليِ حَالِ .12

ّبي جذيذ ثِ مبسگضاسي ايجبد اضنبل  ّب ٍ فشٍش هحوَلِ هَجَد ثَدى مَد دس اًجبس مبسگضاسي است ٍ دس هَاقغ تغييش قيوت

 . مٌذ هي

تل تل ٍاسد سبهبًِ ضَد ٍ اص ثجت ملي  ثبيست ثِ صَست هي )ثْشُ ثشداساى( اسبهي مليِ هطتشيبى .11

 اسبهي هثل ًوبيٌذُ داًگ، ًين داًگ، حجِ ٍ سٍستب ٍ... ثبيذ خَدداسي ضَد.

سؼي ض٘د اس ت٘سيغ م٘دٛبي مْيبة ّثٌ دي إّٓ٘يُ٘ فسفبت ٗ سٍ٘فبت پتبسيِ ثب ْٛبٖٛيي ّزامش خذّبت ٗ ْٛزا ثب  .12

 زٗر پتبسيِ ثٚ ػٖ٘آ يل اّتيبس ٗ ثٚ ص٘رت پنيدي استفبدٙ ض٘د.سبيز م٘دٛب اس قجيٌ اٗرٙ، س٘پزفسفبت سبدٙ، تزيپٌ ٗ مَ

 اّنبٕبت رٗس اس قجيٌ ْٕبثز ٗ ايْيٌ ّدٜش ٗ ثب ضزمت در ارتجبط ثبضذ. ثٍٚحظٚ ص٘رت ثٚ مبرىشار ثبيذ ثٚ  .13

 ثبضذ؛ يفقظ ّدبس ثٚ تح٘يٌ ّحٍْ٘ٚ در إجبر ّؼزفي ضذٙ ّ ،ثب ت٘خٚ ثٚ ايٖنٚ رإٖذٙ پيْبٕنبر حٌْ عزف قزارداد ضزمت .11

ّشگًَِ تغييش آدسس اًجبس ثذٍى ّوبٌّگي ضشمت هوٌَع ثَدُ ٍ حتي ثِ ساًٌذُ تبميذ ضذُ اص تخليِ هحوَلِ خَدداسي ٍ 
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اص قجيل ّضيٌِ ثبگيشي، حول ٍ تخليِ هحوَلِ ثِ ػْذُ  ثِ ػَدت آى اقذام ٍ هسئَليت مليِ تجؼبت ًبضي اص ايي اهش تًسج

 مبسگضاس هي ثبضذ. 

ٛبي خٜبد مطبٗرسي ٗ ّزامش خذّبت ْٛبٖٛو ثبضيذ تب اس ٗػذٙ مبرىشاري  ٛبي خذيذ ثب ّذيزيت در خص٘ظ مبرىشاري .15

 خَ٘ىيزي ض٘د. ثٚ ّتقبضيبٓ خذيذ غيز ضزٗري ٗ فبقذ ت٘خيٚ اقتصبدي

ّبي هَسد تذاسك خَد سا ثذاًذ ٍ دس اختيبس ثْشُ ثشداس قشاس  مبسگضاسي هَظف است مليِ اطالػبت فٌي ًْبدُ .16

ٍ سا دس جْت خشيذ پنيجي ٍ مبهل مَدّب ثذليل تبثيش هفيذ تغزيِ هتؼبدل ٍ مبهل گيبُ دس ػولنشد دّذ تب ثتَاًذ ا

ّب، سشهب ٍ خطنسبلي ٍ من  ُ ٍ غيش صًذُ اص قجيل آفبت ٍ ثيوبسيذّبي هحيطي صً ٍ مٌتشل ثسيبسي اص تٌص هحصَل

ٛبي ٛذف خ٘د اس قجيٌ مبرىشار، ثٜزٙ ثزدار ٗ حتي  آّ٘سش إفزادي ٗ ىزٗٛي ىزٗٙ ىيضزمت ْٛيطٚ آّبد. تَجيِ ًوبيذ آثي

ٚ ىزٗٙ سٛبي آّ٘سضي ثب حض٘ر  ٛبي السُ ثزاي ثزىشاري مبرىبٙ . ثٖبثزائ ْٛبٖٛييداضتخ٘اٛذ را مبرضٖبسبٓ ّزامش خذّبت 

 ٛذف ّذم٘ر ثٚ ػٜذٙ مبرىشار است.

فشهت امسل ثِ هذيشيت  ليست مليِ هطتشيبى خَد سا ثب ضوبسُ تلفي ّوشاُ آًْب ثِ صَست تبيپ ضذُ دس .11

 اسسبل تب اص طشيق سبهبًِ پيبم مَتبُ ثِ آًبى اطالع سسبًي ضَد.

 ٛب را ثب پبرچٚ ٕ٘ضتٚ در ّؼزض ديذ ّطتزيبٓ قزار دٛيذ. تغييز قيْت .18

ٛب  خص٘صب ّدشا ث٘دٓ ٗ دارا ث٘دٓ تبثَ٘ي ٕبُ رقِ ٗ... را  مَيٚ اصً٘ إجبرداري خص٘صب ٕنبت ايْٖي ٗ چيذّبٓ ٕٜبدٙ .19

 ض٘د. ثبسديذٛبي ّستْز ت٘سظ مبرضٖبس ائ ّذيزيت إدبُ ٗ ٗضؼيت إجبرٛب ص٘رتدَسٚ ٗ ّستٖذ سبسي ّي مٖيذ. رػبيت

اي را ثٚ ص٘رت ثٖز تٜيٚ ٗ در ّحٌ دفتز ٗ إجبر خ٘د  ّطخصبت فٖي ٗ ٕنبت مَيذي ٗ تبثيزىذار در تزٗيح ٛز ٕ٘ع ٕٜبدٙ .22

 ْٕبيذ. ّيٕصت ْٕبييذ. ّسئً٘ تزٗيح ضزمت در ائ سّيٖٚ ْٛنبري 

ٛبي تحقيقبتي  ثز اسبس آسّبيطبت آة ٗ خبك استبٓ عي چٖذ سبً ىذضتٚ ٗ ٕتبيح عزح ملشٍس پتبسين م٘دٛبي .21

ثشاي  (اص هحصَالت صساػي)ثجض ثشاي سيت صهيٌي ٍ تَتَى  مبرضٖبسبٓ ّزمش تحقيقبت استبٓ ٗ ّزاخغ ّؼتجز ػَْي،

در خص٘ظ  ثبضٌذ. يًَجِ ٍ... ثسيبس هٌبست هي مليِ هحصَالت خصَصب گٌذم، رست، ثشًج، ملضا، چغٌذس قٌذ،

 هٌطقِ دسختبى هيَُ ًيض ثجض ثشاي اًگَس ثشاي مليِ هحصَالت ثب تَجِ ثب ٍضؼيت ملش ٍ ضَسي هٌبثغ آة ٍ خبك

سػبيت هيضاى، سٍش ٍ  ثب ،ّب ٍ مٌذ سّب ثَدى سَلفبت پتبسين تخليِ ضذيذ پتبس خبك )اًجبم آصهَى خبك ٍ آة( ٍ

ثسيبس هفيذ ٍ هَسد تَصيِ مبسضٌبسبى تغزيِ هحل )دس سٍش چبلنَد فبصلِ اص تٌِ دسخت( ٍ ثب هطَست مبسضٌبسبى 

 ثبضذ. هي
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را در إجبر خ٘د ّ٘خ٘د داضتٚ ثبضذ ٗ قجٌ اس ايٖنٚ يل ٕ٘ع م٘د را تْبُ مٖذ  ٛبْٛيطٚ ْٛٚ إ٘اع م٘د ثبيست مبرىشار ّي .22

 اقذاُ ْٕبيذ. ٍْ٘ٚ خذيذّحٕسجت ثٚ خزيذاري 

ٛبي سّستبٕٚ ٗ  چ٘ٓ مطت إٜٓب ثذٗٓ خ٘اة سّستبٕي ٗ ثب استفبدٙ ثبرش ،هٌبطق ديونبسي ٍ هؼتذل ٛبي مبرىشاري .32

 تب احيبٕب ثذٍيٌ تبخيز در حٌْ اٗرٙ مَد اٍسُ سا ّوضهبى ثب مَدّبي پبيِ دس پبييض تَصيغ ًوبيٌذ ثبيست ّي ؛ثبضذ پبييشٙ ّي

ّبي هَثش  ثبسش استفبدُ اص ، مطبٍسص فشصت طاليي(ثذليل تقبضبي ثبال اص سشاسش مطَس)ّبي ثْوي ٍ اسفٌذ  اص هجبدي دس هبُ

 سا اص دست ًذّذ.

تؼيئ ّيشآ سْٜيٚ ٗ ٕ٘ع م٘د ت٘سيؼي ت٘سظ ّذيزيت سراػت استبٓ ٗ ّذيزيت خٜبد مطبٗرسي ضٜزستبٓ ص٘رت  .24

  ىيزد. ّي

 هاي استان: اهم اظهارات نماينذه كارگزاري

ٗ م٘د غيز قبثٌ ثزىطت  ّب قطؼي فشٍش مَد ثِ مبسگضاسيٗ قبٕ٘ٓ تدبرت ٗ اس ٕظز ضزػي  فيْبثئ عجق قزاردادٗقتي  -1

دسآهذ ًبضي اص افضايص هَجَدي  ،است؛ پس در ّ٘اقغ افشايص قيْت، چ٘ٓ سزّبيٚ مبرىشار ّذت سيبدي خ٘اثيذٙ

 گيشد. مبسگضاس ثِ اٍ تؼلق هي

ٗ ّ٘خ٘د در إجبرٛبي ّب را تح٘يٌ ثييزد يب ثٚ دٍيٌ خ٘اة  هبًذُ ثزٍس فشٍش ًشفتِضزمت يب ايٖنٚ در ْٛئ راستب،  -2

ض٘د. چ٘ٓ در قزارداد  سزّبيٚ ٗ اضغبً إجبرٛبي ّب ثٚ ّذت يل سبً افشايص قيْت سبً آيٖذٙ ضبٌّ حبً خ٘دّبٓ ّي

 ِٛ قيذ ضذٙ است مٚ ثذٗر پس اس اتْبُ فصٌ مطت قبثٌ ثزىطت ٛستٖذ.

 ٛبيي مٚ ٕيبس ثيطتز ٗ فزٗش ثيطتزي دارٕذ در ٕظز ىزفتٚ ض٘د. مبرىشاريثزاي  سْويِ ضٌبٍس -3

ٛبي اخبرٙ إجبر، تٜيٚ ضْبٕت ٕبّٚ ٗ... ٗ خص٘صب تضبّئ خزيذ  ثسيبر پبيئ است ٗ ثب ت٘خٚ ثٚ ٛشيٖٚ ًشخ مبسهضدّب -4

ّيَي٘ٓ  3اػتجبري ٗ ثبال ث٘دٓ ٛشيٖٚ دفتز خبٕٚ، مبرضٖبس رسْي دادىستزي ٗ... ٛشيٖٚ تزٛئ يل سٖذ َّني ثيص اس 

ا اىز ضزمت ّذػي است مٚ ّب ضزيل تدبري آٓ ٛستيِ تّ٘بٓ است مٚ ثب ٕزخ مبرّشدٛب، اصال ت٘خيٚ اقتصبدي ٕذارد. ٍذ

ٗ ثٚ ّب اػتْبد دارد ٗ تضْئ حسٔ اخزاي قزارداد ِٛ ٕشد ضْب داريِ؛ چزا ثبيذ ثزاي ٛز خزيذ اػتجبري يل ّبٛٚ ايْٖٜٚ 

 ٛشيٖٚ ّبٍي ٗ سّبٕي ّتحٌْ ض٘يِ.


