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

شماره نشست 

80(1400-10) 
 12:30ساعت خاتمه:  10:00ساعت شروع: 25/10/1400تاریخ 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 وضعیت فرش دستباف استان

ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص شهرک تخصصی فرش توسط سازمان صنعت، معدن و  .2

 تجارت استان

 دستور جلسه:

 .بررسی مشکالت تولید کنندگان فرش دستباف در استان1

 تخصصی در حوزه فرش در استان بررسی وضعیت آموزش های. 2

. انتخاب مدیران عامل، یا هیات مدیره شرکت های برتر یا روسای تشکل های اختصاصی جهت 3

 عضویت در شورای گفتگو 

 

 

   

 

                                

 
                

 

 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 حضوروضعیت 

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

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

  حاضر ی استانزیو برنامه ر تیریسازمان مد رئیس ارپوریشهری علجناب آقای  2
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  حاضر استان  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی جناب آقای تهمتن عبداللهی 3

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

 استان

 حاضر
 

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  جناب آقای سید حفیظ اهلل فاضلی 5
 حاضر

 

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای عطا اله ابراهیمی 6

 استان  یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای احمد رضا صباغی 7
 حاضر

 

  حاضر رئیس محترم مرکز ملی فرش ایران سرکار خانم رافع  8

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

ستان های شهرکرد، نماینده محترم مردم شهر 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 نماینده محترم مردم شهرستان بروجن جناب آقای امیر قلی جعفری 3

  غایب نماینده محترم مردم شهرستان لردگان جناب آقای بامیری 4
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 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
 

 

 شهرداری و شوراها -د

 

 سمت ام و نام خانوادگین ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

 نام و نام خانوادگی نماینده

 آقای مردانیان 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
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 نی(اقتصادی بخش خصوصی و تعاو های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های رؤسای هیأت مدیره شرکت یا عامل ان)مدیر

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

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

  حاضر مدیر عامل شرکت فوالد تاراز ب آقای رشیدیجنا 2

  حاضر مدیر عامل شرکت نساجی نگین جناب آقای اخوان 3

  حاضر رئیس کانون کار آفرینی استان جناب آقای مالکی 4

  حاضر رئیس انجمن بادام استان جناب آقای سلیمی 5

 حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل جناب آقای نیکی 6
 

  حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان ی محمودیجناب آقا 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 جناب  آقای اهلل کرم نصیری 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 انیجناب آقای اسماعیل رمض 6

 مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای فالح  7
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 رئیس اداره فرش سازمان صمت استان جناب آقای جیالن 8

 رئیس اتحادیه بافندگان فرش استان جناب آقای ملک پور 9

 اق بازرگانیمشاور ارشد ات جناب آقای تیمور فتاحی 10

 نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی جناب آقای واحد حیدری 11

 معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای جهانبخش مرادی 12

13 
 یشهاوابسته به موسسه مطالعات و پژوه هرانکدیو ا یمرکز آموزش بازرگان ریمد جناب آقای زیالبی

 صمت ی سازمانبازرگان

 دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای شهبازی 14

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی جناب آقای امیری 15

 معاون پارک علم و فناوری استان جناب آقای مهرداد سلیمی 16

 مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم 17

 مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد ما ظفریجناب آقای نی 18

19 
 دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید مرتضی فیاضی 

 

 مشروح  مذاکرات

ل سای در اریاستان چهار محال و بخت یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا جلسه دهمین نشست و هشتادمین

شورای  گانی و دبیرمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق بازربا حضور   اهدی م 25روز شنبه  1400

ل اتاق در محصبح  10:00 ساعت راسی ، و دولت یاز بخش خصوص یندگانیو نماگفتگو، اعضای محترم شورای گفتگو 

ت س از تالوپماعی و ی و فاصله گذاری اجتبا رعایت کامل پروتکل های بهداشت استان  یرزمعادن و کشاو، عیصنا ،یبازرگان

 آیاتی از قرآن کریم برگزار شد.
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رئیس مرکز  رافع، در ابتدای جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان ضمن بیان خیر مقدم به اعضای محترم شورا و سرکار خانم

 ملی فرش ایران سخنان خود را به شرح زیر ارائه نمود:

ر ، سردسی وشرایط جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در منطقه ای کوهستانی  استان چهارمحال و بختیاری به علت

تی از ایع دسهمواره از شرایط مساعدی برای تولید فرش دستباف برخوردار بوده است و تولید فرش نسبت به سایر صن

 .اهمیت بیشتری برخوردار است

عشایر  عد در بیناست که در درجه اول در روستاها ، بدستی استان چهارمحال و بختیاری محصول صنایع عمده ترین  فرش،

سه رکن  ی توانمندوی انسانتکنولوژی روز دنیا، بهترین مواد اولیه و نیر. اسکان یافته و دست آخر در شهرها رواج کامل دارد 

ز آن ارش را ف جایگاهی شاخص در صنعت، پویایی و پیشرفت برندی است که کوشیده با تکیه بر تولید محصول با کیفیت 

 خود سازد.

 است. این صنعت ضامن موفقیت ،آموزش مداوم، تحقیق برای توسعه و پایش مستمر آرای مشتریان بدون شک

 – شهر فرخ – دنجانور – کارجن – سامان –مهمترین مناطق قالیبافی در استان چهارمحال و بختیاری عبارتند از : چالشتر 

 .شلمزار ونواحی تابعه آن  اردل و  -فرادبنه  – بلداجی – بروجن

چهارمحال و بختیاری دارای هنرهای سنتی و صنایع دستی بوده که از مهم ترین آن قالیچه دستباف بختیاری می باشد. 

محبوبیت آن در بین مردم شده است. یکی  های متنوع و همچنین رنگ های خاص آن باعث معروفیت و هوجود طرح و نقش

ین طرح های فرش چهارمحال و بختیاری خصوصا سامان و چالشتر، طرح خشتی می باشد. نقشه از معروفترین و پرطرفدارتر

خشتی شامل طرح ونقش متنوع و منحصر به فردی می باشد. قالیچه بختیاری یکی از اصیل ترین و معروف ترین قالیچه 
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قالیچه ها را از دیگر قالیچه ها  های دستباف قدیمی است که نوع بافت این قالیچه و همچنین نقشه و رنگ خاص آن، این

 .متمایز ساخته است

وه عمده به دو گر ی تواندرحال حاضر کلیه قالی های چهارمحال و بختیاری را مطابق با مناطق بافت و بویژه بافندگان آنها م

  :تقسیم نمود

ف لر ز طوایآنها اقالی بختیاری که حاصل دست بافندگان عشایر بختیاری و یا ساکنینی است که منشأ نژادی   -1

 .ستابختیاری 

 .قالی قشقایی که ماحصل دست عشایر ترک قشقایی می باشد -2

و درحال حاضر   20 تا 17شمار  به صورت افقی است و روی آنها قالی هایی با رجاکثرا بافی منطقه ،  های قالی دستگاه

یدات هرکرد  تولشدر منطقه  والً دوپوده اند. اماها عمدتاً دارای گره ترکی و معم تولید می شود . این قالی 40شمار  با رج

  هستند پرز پشمی ای و با کیفیت برتر ، از یک پود و گره فارسی برخوردارند . قالی های بختیاری دارای تار و پود پنبه

از قالی  اره ایر پدد این البته قالی های بختیاری بافت قدیم دارای تار و پودی از جنس پشم بسیار مرغوب بوده اند . با وجو

.  ه می باشدست آمددهای بختیاری که دارای ارزش چندانی نیستند ، این تار و پود از پشمی ریسیده شده که از دباغی به 

ی به خود م ای را این پشم ها اکثراً خشکند و تارها از پشم های خاکستری رنگی هستند که به محض رنگ شدن ، رنگ تیره

 . گیرند

ت اس رایج بافی فرش بختیاری و محال چهار استان روستاهای و شهر ی در همه .ثبت جهانی شده استفرش بختیاری اینک 

شود. این قالی از دیر باز به شده و بیشتر توسط زنان و دختران در خانه انجام می این کار از دیر باز به صورت سنتی انجام می

در بسیاری از خانه های چهارمحال و بختیاری .است خوردار بودهخاطر نقش، رنگ و همچنین دوام باال از محبوبیت خاصی بر
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دار قالی بافی موجود است. این قالی ها از نظر بافت، نقشه و رنگبندی با قالی های دیگر متفاوت می باشد. قالیچه های 

پود آن شناسایی  دستباف بختیاری را می توان توسط نقش و نگارها، درخت ها وهمچنین گل های نقش بسته بر روی تار و

می توان به طرح خشتی اشاره کرد که دارای نقش و نگارهای  کرد. از معروفترین و پر طرفدارترین قالی های بختیاری

داشتن تفاوت رنگ و نقش هر قسمت با قسمت دیگر از ویژگی اصلی طرح خشتی  .جانوران، گیاهان و پرندگان می باشد

 .قالی های بختیاری می باشد

 :2تور پیش از دس

فرش توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت  یارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص شهرک تخصص

 استان

ست اما در حال اهزار بافنده  100این استان اگر چه دارای در ابتدا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 

 .کارت شناسایی هستندهزار بافنده در استان ثبت شده و دارای  52حاضر اطالعات 

رند بی دارد و خه زیادشود، تصریح کرد: فرش بختیاری که زیرشابا بیان اینکه در این استان چهار نوع فرش بافته میرستمی 

 .رودهای بافته شده در استان به شمار میآن ثبت جهانی شده است از مهمترین فرش

ن بافته ر بروجد این فرشبه زودی آن را ثبت جهانی کنیم که  ادامه داد: فرش یلمه ثبت ملی شده است و امید است وی

های بافته واع فرششود از دیگر انشهرستان اردل و فرش نایین که بیشتر در لردگان بیشتر بافته میدر شود، فرش گبه می

 .شده در استان است
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استان  های فرش بافی درتمعچهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مجاستان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 .واحد قالیشویی در استان فعال است 8واحد طراحی و  18غیرمتمرکز هستند، اظهار داشت: در حال حاضر 

ین لی و بمفرش دستباف چهارمحال و بختیاری جایگاه ویژه ای در سطح  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود:

 ته است. ر مورد توجه و استقبال قرار گرفویژه در اروپا بسیا که بطورالمللی دارد 

نگ آن، رک و روی افزود:مواد اولیه طبیعی یکی از ویژگی های خاص فرش دستباف چهارمحال و بختیاری است و پشم و ک

 .نوع بافت و اصالت قدیمی را دارد

 ده است بهجام شدایی آن اناندازی دهکده فرش دانست و افزود: مقدمات ابتوی مهمترین برنامه برای فرش استان را راه

هکده اختصاص هکتار در منطقه چالشتر برای این د 30طوری که اداره راه و شهرسازی موافقت کرده زمینی به مساحت 

 .دهد

ل ایرانی باف اصیکسی که فرش چهارمحال و بختیاری را خریداری میکند میداند که فرش دسترستمی در پایان اضافه کرد: 

 جاد انرژیاعث اییژگی های خاص و برجسته از نقش و نگارها و رنگی که در فرش استفاده می شود، برا خریده است وبا و

وز ه و هنخاصی در مصرف کننده می شود به همین خاطر فروش فرش بختیاری علیرغم فرش های دیگر کاهش پیدا نکرد

 .جایگاه خود را حفظ کرده است

از تکمیل زنجیره تولید فرش در  ،چهارمحال و بختیاری نیز در این نشسترییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 

در مراحل ابتدایی « شهرک صنفی، تولیدی فرش»قالب دهکده فرش خبر داد و گفت: دهکده فرش استان با عنوان مشخص 
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 .یجاد کنداین شهرک را ا الزم برای هایهای صنعتی زیرساختاندازی قرار دارد و مقرر شده تا شرکت شهرکراه

جلسات  فرش و طرح موضوع در یاحداث شهرک تخصص یساله برا ینچند یها یریگیبا توجه به پجیالن اضافه کرد: 

ت مقدما یارر سال جباالخره د یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیدب نیاشتغال و همچن یعال یشورا، استان  یزیبرنامه ر یشورا

ر قرا دییورد تام ( سامان-ترچالش یگرمحور گردش)خانه  قراول یشنهادیپ نیهکتار در محل زم 30با مساحت  ینیتملک زم

 عیمتج یخصصشهرک ت کیتا فروش و صادرات فرش استان در قالب  دیتول رهیاز زنج ای بخش عمده بیترت نیبد کهگرفت 

 .گردد یم

ام ستان انجاخارج از  یرزو رنگ دتولی جز به ارزش افزوده فرش یها تیاز فعال یدر حال حاضر بخش عمده اوی گفت: 

 و پرداخت مرمت، شرفتهیپ یرنگرز یی،پشم شومدرن،  ینیچون پشم چ یتخصص یشهرک کارها نیا استقراربا  هک شودیم

، ففرش دستبا یدائم یهاشگاهینما، آموزش مراکز ،گفت و گو یسالن ها، دیبزرگ تول یسالن های،تخصص، قالیشویی فرش

  .خواهد شد راه اندازیدر استان  کیت دار آرگونومو ساخ یابزار ساز، موزه فرش

لید فرش شود و عالوه بر تومرحله از تولید پشم تا فروش و صادرات در دهکده فرش استان اجرا می 30علیرضا جیالن افزود: 

 .اهداف گردشگری نیز برای این دهکده تعریف شده است

 : 1دستور جلسه

 تان بررسی مشکالت تولید کنندگان فرش در اس

 داد: در ابتدا رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو چالش های موجود عرصه فرش در استان را به شرح زیر ارائه
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 ی را جمعر طبیعهای ساالنه خود گیاهان رنگداجاییدر گذشته زنان عشایر بختیاری در اوقات خاص یا هنگام جابه .1

 مایه و دهجوشان آب در را آنهاند، ی آنها داشتکردند. سپس با شناختی که از خاصیت رنگ دهآوری و خشک می

 تی به دستهای با ثبادادند و رنگانار ترش مورد استفاده قرار می دانهرا استخراج کرده و همراه با  آنها رنگین

ی ثبات شیمیایهای درخشان ولی بیهای باثبات گیاهی جای خود را به رنگآوردند. امروزه متأسفانه رنگمی

ی و پختگی شود. در بعضی موارد برای کاستن شدت تندهای خامه میاین روش رنگرزی باعث تندی رنگ .اندداده

  .کنندها، از خاکستر استفاده میرنگ

الیچه های قمتفاوت می باشد.  … قیمت قالیچه های دستباف بختیاری، با توجه به تنوع در رنگ، طرح، جنس و .2

 …ت فرش و ، کیفیبکار رفته و میزان پیچیدگی طرح و سایز آن، نوع گره دستباف بختیاری را با توجه به رنگ های

  اشد.بکه اکنون بخاطر سختی تهیه مواد اولیه و گرانی آن ،قیمت فرش بصرفه نمی کنند می گذاری قیمت

ختیاری بعلیه جمهوری اسالمی، وضعیت صادرات فرش چهارمحال و  هاعلت شرایط اقتصادی و اعمال تحریم به .3

به  1396.شایان ذکر است صادرات فرش کشور در سال زیادی داشته است و میزان آن هنوز مشخص نیست کاهش

ادر شده است. صمیلیون دالر آن فقط به کشور آمریکا  125میلیون دالر بوده است که از این مقدار  425میزان 

ی می گردد در نموده و پیش بین میلیون دالر کاهش پیدا 70به  1399متاسفانه این میزان صادرات فرش در سال 

 سال جاری نیز همین میزان تثبیت گردد.

 گرانی علت به ناکنو که هزار متر مربع بود 200 حدود های گذشته تولید فرش چهارمحال و بختیاری ساالنهدر سال .4

ش کاه ،ولیدن تیزاواد اولیه، افزایش قیمت تولید، حاشیه سود پایین و ضعیف شدن توان اقتصادی خانوارها این مم

 .چشمگیری داشته است



 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 داریاتوماسیون ا

12/11/1400 

  

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

خصوصی استان چهارمحال و  بخش و دولت وگویگفتشورای  هشتادمین صورتجلسه و مصوبات

 بختیاری

 

 

 

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

 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  12

 

 

  

 
 

 چ/2783/1400

 ندارد

طعی بوده ورت مقحمایت های دولتی اعم از پرداخت تسهیالت کم بازده تا بیمه و شرایط مساعد برای بافندگان بص .5

ت دولت سته اسو این مساله باعث کاهش انگیزه به این صنعت و نیز کاهش رغبت بافندگان جدید شده است که شای

 رار دهد.ار خود قدر دستور کرا  تو بازار تقاضا، رفع این معضال صنعت فرشتصال بین سازوکارهای موثر برای ابا 

ز ا یکیفرش استان  :گفت رانیفرش ا یمرکز مل سیاتاق اصناف استان با تشکر از حضور سرکار خانم رافع رئ سیرئدامه در ا

 .است یرل نگهدادر حا ایدن یها موزه نیکه در بزرگ تر، به نحوی باشد یم ایو دن رانیدستباف ا یفرش ها نیتر یمیقد

ظالمانه  یهامیحرت نیو همچن هیمواد اول یباال متیق لیمتاسفانه به دل: اشاره به رکود بازار گفت با در ادامه یمیکر

 ند.صادر کن ییاروپا یاستان را به کشورها دیتول توانندیمنصادرکنندگان 

 ست. سب دانو این روال را نامنا انتقاد کرد زیدر استان ن یاونتع سیاز روند صدور مجوز تاس زیدر ادامه ن یو

 نیا که  میرفعال در استان دا تعاونی  8در حال حاضر : استان گفت  ییفرش دستباف روستا هیاتحاد رعاملیمد سپس

 دهند. می  را انجام دیمراحل تول هیکلخود و  یداریمناطق کشور خر هیتن پشم از کل 400ساالنه حدود  ی هاتعاون

که  یاونتع یدر کارگاه رنگرز شودمی انجام استان در عمدتاً که  پشم آماده شده بعد از شستشو : ملک پور در ادامه افزود

 می شود.  یرنگرزخامه تن  200و در حال حاضر ساالنه حدود  شودیمرنگ دارد  تیتن ظرف 500حدود 

ال به ندگان کامباف یراباشد و از نظر ارزش افزوده ب یم یاهیورت گها در استان کامال به ص یتمام رنگرز : ملک پور افزود

 است. صرفه 

که بعد  صرف میشود،  هیمواد اول نهیهز الیر ونیلیم 17حدود  فرش دستبافمتر  کیبافتن  یدر حال حاضر برا: گفت  یو

در را  یرسد که اشتغال خوب یمبه فروش  الیر ونیلیم 100در حدود  به طور متوسط هر متر مربع فرش و بافت دیاز تول
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 به همراه دارد.استان 

مربع هزار متر 36ود و در سال حد هستند هایها و تعاونتشکل زیر نظر ،درصد بافندگان در استان 40حدود : ملک پور افزود

 .رودیم شبه فرو و در سطح کشورفرش در استان 

را ندارند و  هیمواد اول دیخر ییاز بافندگان توانا یاریبس :استان گفت در هیمواد اول متیدر ادامه با انتقاد از باال بودن ق یو

 دهند یآنها قرار م اریرا در حد امکان در اخت هیهستند که مواد اول های تعاون نیا

نامه بیمه ک آیینیگفت: براساس ماده  نیز در خصوص بیمه قالیبافان استان مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری

. که نگرزی و..قشه، ربافی و یا مواردی مانند طراحی نبافی مشموالن این بیمه افرادی هستند که منحصرا به شغل قالیقالی

یین شده هایی تعنیز استاندارد خصوصبافی هستند، مشغول باشند و همچنین برای چگونگی اشتغال در این مرتبط با قالی

 .است

ها خانم ،بافیشدگان قالیقانون تامین اجتماعی و به دلیل اینکه اکثر بیمه 76غالمرضا محمدی اظهار کرد: براساس ماده 

نین برای افرادی سال سابقه بیمه درنظر گرفته شده است، همچ 20همراه سال به 55هستند، سن بازنشستگی برای خانم ها 

یز بدون شرط سنی نسال سابقه بیمه  35ها وجود دارد، سال سن دارند امکان بازنشستگی برای آن 45 و  سال سابقه 30که 

 .شود و افراد قادر به بازنشستگی و دریافت حقوق هستنددر نظر گرفته می

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: براساس قانون تعیین تکلیفی که در این سازمان وجود دارد، قالیبافان 

توانند به نسبت سنوات خود از سال رسیده است، نیز می 55ا به هسال سابقه بیمه هستند و سن آن 10زن که دارای 

سال است نیز  10ها کمتر از سالگی رسیده، اما سابقه آن 55مند شوند، همچنین افرادی که به سن مستمری سازمان بهره
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ساله خود باشند،  10توانند کسری سنوات خود را خریداری کرده و قادر به استفاده از مستمری سازمان به نسبت سنوات می

افزایش  60سال به  55بافی هستند تنها تفاوت در این است که شرط سنی که بیمه قالی بافندگان مردهمچنین درخصوص 

 .پیدا خواهد کرد

رکت شط این شود، برای مثال توسمحمدی عنوان کرد: بنابراین موارد تخصصی درمورد قالی توسط شرکت فرش تعیین می

روز  1000هار در روز و سه در چ 500روز، دو در سه در  100قالی با ابعاد یک در یک و نیم در مدت مشخص شده است که 

شود موارد های اشتغال که انجام میگره بافت داشته باشد، اما در بررسی 4000بافته شود و تقریبا بافنده باید روزانه حدود 

 اام دارند، ردرنظ نیز ار شخص شرایط  بازرسان  ار و یا بیمار باشد،که خانم بارد شود، مثال زمانیخاص نیز درنظر گرفته می

 .اندازی کندها به اتمام رسانده و مجدد قالی بعدی را رار قالی بافت و باشد داشته اشتغال باید فرد مجموع، در

 د قالیبافافرا بیمه صورت ماهیانه مبلغی را بابتبافی مشمول کمک دولت است، یعنی دولت بهوی تصریح کرد: بیمه قالی

درصد مزد  27منظور کمک جهت پرداخت به سازمان تامین اجتماعی تعهد می نماید و در حقیقت حق بیمه این افراد به

 .کندها بوده و تنها هفت درصد آن را خود فرد پرداخت میحقوق آن

ای ربیادآور شد:  فردی قطع شده باشد،محمدی با اشاره به اینکه مواردی در گذشته وجود داشته است که بیمه قالیبافی 

 ی فرد قطعالیبافکه شخص پس از مدتی اشتغال به قالیبافی را رها کند و به شغل دیگری مشغول شود، بیمه قمثال زمانی

 دن بیمهمال قطع شد، احتبافی نداشته باشد، استاندارد بافت را رعایت نکنشود، بنابراین در صورتیکه فرد اشتغال به قالیمی

 .وجود دارد

درصد حقوق و  27درصد است، یعنی  27چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نرخ بیمه قالیبافان استان  مدیرکل تامین اجتماعی
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درصد  27ها تعیین کرده که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است، برای این افراد دستمزدی که قانون برای آن

درصد نیز برعهده  20شده و شود و هفت درصد این مبلغ برعهده فرد بیمهگرفته میها به عنوان حق بیمه درنظرحقوق آن

 دولت است

بر آن  ه: عالومهمترین مشکل فرش استان را صادرات دانست و گفت در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 ،دهظر گرفته شهایی که در نبا حمایتمیدواریم ابسیاری از بافندگان استان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند که 

 .جمعیت بیشتری از بافندگان استان زیرپوشش این بیمه قرار گیرند

 درخصوص متزمان صی سابازرگان یوابسته به موسسه مطالعات و پژوهشها هرانکدیو ا یمرکز آموزش بازرگان ریمددر ادامه 

 یعات خوبها تب ییبجاجا نکهیبا توجه به اداد:   شنهادیپزارت گردشگری و اتصال به و وزارت صمتمرکز ملی فرش از انتزاع 

اشد. ر داشته برش کشونداشته باید تالش شود  این جداسازی و جابجایی صرفا تشریفاتی نباشد و اثرات مثبتی را در حوزه ف

ص در این خصو گفت: متاسفانهفرش در قانون بودجه  یبودجه اختصاص فیرد افتیر خصوص عدم دروی همچنین د

 هد.اقداماتی انجام نشده و می طلبد که مرکز ملی فرش ایران اقدامات در خوری را در این خصوص انجام د

مچنین هاری و در پایان این مبحث رئیس مرکز ملی فرش ایران با ابراز خرسندی از حضور در استان چهارمحال و بختی

 .هستند هزار نفر بیمه تامین اجتماعی 250فعال در کشور از مجموع بافندگان  میزبانی اتاق بازرگانی گفت: 

هایی ها و تالشتصریح کرد: برای اینکه بتوان بافندگان بیشتری را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارد، رایزنی رافع

بافنده جدید زیر درصد آن  50هر تعداد نفری که از پوشش تامین اجتماعی حذف شود به ازای  مبنی بر اینکهصورت گرفته 

شود که اتفاق خوبی در این حوزه برای بافندگان شکل از همین رو این نوید داده می خواهد گرفت.پوشش این بیمه قرار 
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 .خواهد گرفت

های دهه ور طی سالمیلیون دالر اعالم کرد و گفت: برخی صادرات فرش کش 450رافع میزان صادرات فرش ایرانی را ساالنه 

 450شور حدود توان گفت صادرات فرش ککنند که این رقم واقعی نیست و میمیلیارد دالر عنوان می 2ا ت 1را بین  70

 .میلیون دالر است

کرد و گفت: هر  میلیون دالر اعالم 200یک میلیارد و را  2019رییس مرکز ملی فرش ایران صادرات جهانی فرش در سال 

یت ا که مدیرشته چرده باشد، میزان درصد صادرات فرش جهانی نیز افول دادر جهان افول کر نیزمانی که صادرات فرش ایرا

ا یرانی پیدای فرش اخیر رقیبانی برا یجامع جهانی فرش همواره در دست ایران و بافندگان ایرانی است هر چند در سالها

 .شده که اگر روی صادرات و بازاریابی خود کار نکنیم بازار فروش را از دست خواهیم داد

ولید به سمت ت ش بایدشده فرش دستباف در ایران باالست، خاطرنشان کرد: برای رفع این چالتمام افع با بیان اینکه قیمتر

 .های تجاری پرهیز شودو از تولید فرش حرکت کنیمهای هنری فرش

در  ری همباودوجدی حوزه فرش دستباف در کشور دانست و گفت: روحیه خ ی هایوی، روحیه خودباوری را از نیازمند

 د. ته باشتاثیر داشتواند در از دست دادن بازارهای جهانی بافنده هم در صادرکننده ضعیف است و این موضوع می

ه کارت ن سامانبا بیان اینکه هفت سامانه برای فرش دستباف طراحی شده است، گفت: در ایرئیس مرکز ملی فرش ایران 

 .تعددی از جمله ثبت مهارت قالیبافی صورت خواهد گرفتشود و خدمات مشناسایی هوشمند صادر می

 ود برشمرد های موجوهای بافندگان فرش دستباف را از دیگر چالشرافع، نبود تشکل واحد برای پیگیری مطالبات و برنامه

 .ستا گرفتهنهای بسیاری در کشور در حوزه فرش فعال است اما تشکل واحدی تاکنون در این حوزه شکل گفت: اتحادیه

های فرش دستباف چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: این استان نه تنها بافندگان توانمندی وی در ادامه به ویژگی
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 .دارد بلکه استفاده از مصالح طبیعی از جمله رنگ گیاهی و پشم مزیت قابل توجهی برای فرش این استان ایجاد کرده است

 شود اشتباهنی میاین تصور که بافتن فرش منجر به بیماری اسکلتی، عضال به اینکه اشارهرییس مرکز ملی فرش ایران با 

کند درمان می انی راهای روحی و روشود بلکه بسیاری از بیماریاست، تصریح کرد: نه تنها فرش بافتن منجر به بیماری نمی

 .دهدو امید به زندگی را در بافندگان افزایش می

 هانود ماهیشروخته فرآمد خوبی برای بافندگان دانست و گفت: اگر قالی به شیوه درستی بافته و وی، فرش بافی را منبع د

 .کندمیلیون تومان برای بافنده درآمدزایی می 15 حداقل 

سنامه وع شنانهای دستباف سه های ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای فرشرافع از تهیه شناسنامه برای فرش

 .شودو گران قیمت صادر می تجاری، هنری

و هشت واحد قالیشویی  واحد طراحی 18: افزود هستند، متمرکز غیر هاکارگاه اکثر اینکه بیان با ایرانرئیس مرکز ملی فرش 

 .اندازی انجمن طراحان در این استان، ضرورت دارددر چهارمحال و بختیاری وجود دارد و راه

یاری بافته شده است، متر مربع فرش در چهارمحال و بخت 400هزار و  121ال تاکنون، وی با اشاره به اینکه از ابتدای امس

های مواد اولیه نهاده توان به تامینها مییادآور شد: توانایی تولید فرش در این استان بسیار باال است که از جمله این ظرفیت

ان، مال خوزستکنند و در شرش را از این استان تامین میمواد ف ،جوار مانند خوزستانهای همطوری که استاناشاره کرد، به

 .ها بختیاری هستنداکثر بافت

، این مرکز رئیس مرکز فرش ملی کشور با اشاره به کیفیت باالی پشم در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از مطالبات

بگیرد، اگر این مهم عملیاتی شود، رویش پشم، این موضوع است که در بحث اصالح نژاد دام شامل چرم و پشم، اقدام صورت 

صورت سنتی و ریسی بههای نخاندازی کارخانهدو و نیم برابر خواهد شد و باتوجه به کیفیت پشم در استان، ظرفیت راه
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 .صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

ها و در ی استانمامت در زیرا شود،می ایجاد لشغ نیز افراد برای شود، بافته درست شیوه به قالی گفت: اگروی در ادامه 

 یساسی و جدا د کاربافی مشغول هستند، بنابراین در موضوع کارآفرینی فرش بایبسیاری از روستاهای کشور، مردم به قالی

 .صورت بگیرد

 20را استخدام کنند،  نیرو 50دارند، در صورتیکه بتوانند  و غیر متمرکز رافع بیان کرد: کارفرمایانی که کارگاه متمرکز

هایی برای ارگزاریعالوه قرار بر این است که کشود، بهبه آنان اختصاص داده میدرصد  4با سود تسهیالت  ریال میلیارد

 .ایجاد شود نفیسهای های قدیمی، جدید، تجاری و فرشدار کردن فرششناسنامه

ت افندگی پرداخهای رنگرزی، پشم ریسی و بی به کارگاهقانون بودجه نیز تسهیالت خوب 18طبق تبصره وی همچنین گفت: 

 خواهد

 : 2دستور جلسه 

 بررسی وضعیت آموزش های تخصصی در حوزه فرش در استان

: گفت انریرش اف یمحترم مرکز مل سیاز حضور سرکار خانم رافع رئ یقدردان ضمنکل اتاق  ریدبدر ابتدای این مبحث 

موده نبرگزار  ابسیاری ر یو کاربرد یعمل ییهادوره  ریاخ یدر سال هاشهرکرد بازرگانی واحد آموزش و پژوهش اتاق 

 وموزش آ نسازمان صنعت معدن و تجارت استا رانیفرش ا یمرکز مل یدارد تا با همکار یآمادگ نیو همچناست 

 .فرش برگزار کند الخصوصیو عل یدست عیرا در حوزه صنا یعمل یپژوهش ها

ز با مرک یرنه همکاباشد و آماده هرگو یم یدر حال راه انداز بازرگانی شهرکرد دهنده اتاقمرکز شتاب  : افزود یرضو

 است تا از ایده های جدید آن مرکز استفاده کند.  رانیفرش ا یمل
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برگزاری  رد: باکالتحصیالن رشته فرش تصریح گیری از جوانان و فارغبا تاکید بر بهره رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز

م وجهی انجاقابل ت معرفی و فروش فرش اقدامات ،توان در طراحی، صنایع جانبیگیری از مراکز رشد میها و بهره تاپاستار

 .داد

ری برگزا وی افزود: این آمادگی در مرکز ملی فرش ایران وجود دارد که با اختصاص اعتباری به موضوع آموزش و

ز پیش آن ای بیش افزوده فرش دستباف و معرفدر راستای ایجاد ارزش .، رنگرزی و..چینیهای مختلف از جمله پشمجشنواره

 .های موثری برداشته شودگام

افت بتقلبی در  صیات بارز فرش چهارمحال و بختیاری، خالص بودن آن است، بدین معنا کهخصو از یکی: کرد تاکید رافع

صورت بلغی بهوزش، مگذاری صورت بگیرد، در حوزه آمایهتوان در موضوع فروش و بازاریابی، سرمشود، بنابراین میدیده نمی

 . کشوری درنظر گرفته شده است، آموزش بازاریابی در این استان باید انجام بگیرد

ر ز این اموما هنواالتحصیالن رشته فرش، توضیح داد: اقداماتی برای این افراد صورت گرفته، وی در پایان درخصوص فارغ

 .کنندگان حوزه فرش خود به بازاریاب و تولیدکننده تبدیل شونداست که تحصیل ، هدف ایننشده استثبت 

فیت از ظر وفرش ایرانی باید برندسازی کنند  انرییس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و تاجر

ود از آنِ خ اف رانی فرش دستبسهم بیشتری از تجارت جها یمالمللی بهره بگیرند تا بتوانهای بینها و جشنوارهنمایشگاه

 .کنیم

های جهانی فرش خبر داد و گفت: ایران در نمایشگاه اکسپو که در کشور وی همچنین از حضور پررنگ ایران در نمایشگاه

سالن فعال دارد و در نمایشگاهی که به زودی در روسیه دایر  2امارات در حال برگزاری است برای عرضه فرش ایرانی 
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 .بینی شده استتجار فرش امکاناتی پیششود برای می

ر این دصی فرش تاکید بر ظرفیت مناسب تولید فرش در استان پیشنهاد کرد: دانشگاه تخص با رییس مرکز ملی فرش کشور

 استان تشکیل شود تا بصورت حرفه ای و عملی به مقوله فرش پرداخته شود. 

شکده هنر دانت: ی گفبازرگان یته به موسسه مطالعات و پژوهشهاوابس هرانکدیو ا یمرکز آموزش بازرگان ریمددر ادامه 

 . شود یریگیپ دیابارشد دارند که  یرشته ها به سطح کارشناس ءاقارت به ازیاست و اکنون ن ریدانشگاه فرش سالهاست دا

سائل بین همچنین م ناسب ومزیالبی با انتقاد از بازاریابی فرش ایران در دنیا گفت: شاهد هستیم که با توجه به عدم تبلیغات 

 المللی، فرش ایرانی در دنیا خریداران کمتری نسبت به قبل دارد. 

 : 3دستور جلسه 

انتخاب مدیران عامل، یا هیات مدیره شرکت های برتر یا روسای تشکل های اختصاصی جهت عضویت در 

 شورای گفتگو

وجه به ضا میتواند با تشورا و با توجه به اینکه عضویت اع شرکت و یا تشکل اختصاصی عضو 4با توجه به اتمام تاریخ عضویت 

 شرکت مذکور تا یکسال دیگر تمدید گردد.  4نظر شورا، تا یکسال دیگر تمدید شود؛ مقرر شد عضویت 

 جناب آقای نیکی؛ مدیر عامل محترم شرکت نهان گل .1

 جناب آقای محمودی؛ مدیر عامل محترم پتروشیمی لردگان .2

 ئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استانجناب آقای زارع؛ ر .3

 جناب آقای مالکی، رئیس محترم کانون کارآفرینان استان .4
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ده فرش شمام ت متیمخرب آن در ق راتیفرش دستباف و تاث هیدر رابطه با گران بودن مواد اول نیجلسه همچن نیدر ا

 .شد دیها تاک متیکنترل ق یبرا یدستبافت و ضرورت نظارت مل

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 12:30ث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب و جلسه در ساعت پس از بح

 

 مصــوبات اســـتانی

 مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

 : 1دستور جلسه 

بررسی مشکالت 

تولید کنندگان 

فرش دستباف در 

 استان

 شگاهینمادر  گانیبه صورت راای مقرر شد غرفه .1

 و تولید کنندگان فرش انیبه متقاض هیفرش روس

 . داده شوداختصاص استان دستباف 

سازمان میراث 

فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی 

 استان

 

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

 ماه 2

فرش  یمرکز مل نیماب یبا توجه به تفاهم نامه ف.2

ز ا یقسمت رفاه مقرر شدزنجیره ای و فروشگاه  رانیا

 به ؛رانیفرش ا یمرکز مل رایشده ب نییمحل تع

چهارمحال و  فرش دستباف استان فروش و عرصه

 . ردیگتعلق  بختیاری

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

 

اداره فرش سازمان 

 صمت استان

 

 اتحادیه فرش استان

 

 مستمر
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مقرر شد  ی،مشاغل خانگ التیبه تسه عنایتبا .3

متمرکز  ریغ ایکه کارگاه متمرکز و  یانیکارفرما

کنند  یبانینفر را پشت 50که  یدارند در صورت

 4 التیتومان تسه اردیلیم 2تا  توانندیم اکثرحد

 کنند افتیدرصد در

اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی 

 استان

 

اداره امور شعب 

هماهنگی بانکهای 

 استان

 

 اتحادیه فرش استان

 مستمر

کم  یاستان جزو استان ها نکهیبه ا عنایتبا .4

 التیاز تسه توانندیم انیمتقاض  باشدیبرخوردار م

 رهیدرصد در خصوص زنج 10با نرخ بهره  18تبصره 

در حوزه فرش  رهیو غ یرنگرز یکارگاه ها نیتام

 .دناستفاده کن

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان

 

 مستمر

با مکاتبه با سازمان صنعت  انیمقرر شد متقاض.5

درصد مرکز  12 التیمعدن و تجارت استان از تسه

 نداستفاده کن رانیفرش ا یمل

اداره فرش سازمان 

 صمت استان

 
 ماه 1 

 عشایر بسیاری در استان ساکن نکهیبا توجه به ا.6

امور از طرف سازمان  التیمقرر شد تسه هستند، 

ارائه  نیسنگ نیو بدون تضام انیبه متقاض ریعشا

 شود.

سازمان امور عشایر 

 استان
 مستمر
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 یو با همکار ریعشا .مقرر شد فرش استان با برند7

 یهاشگاهیکشور در نما ریسازمان امور عشا

 عرضه شود یو خارج یداخل یالمللنیب

اداره فرش سازمان 

 صمت استان

 

 اتحادیه فرش استان

 

سازمان میراث 

ردشگری و فرهنگی، گ

 صنایع دستی استان

 مستمر

.مقرر شد جلسات دیگری از شورای گفتگوی استان 8

در حوزه موضوعات و مشکالت بافندگان فرش 

دستباف استان و با حضور رئیس مرکز ملی فرش 

 ایران برگزار گردد. 

مرکز ملی فرش 

 کشور

 

 اتاق بازرگانی استان

 

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

 

 ماه 3

.مقرر شد بافندگان فرش دستباف استان، مشکالت 9

و دغدغه های خود را به دبیر خانه شورای گفتگوی 

 استان ارجاع دهند. 

 اتحادیه فرش استان

 

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

 

 اتاق بازرگانی

 

 ماه 1
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2 

 : 2دستور جلسه 

ــعیت  ــی وض بررس

ـــای  ـــوزش ه آم

تخصصی در حوزه 

 فرش در استان

 ستانو آموزش در ا یابیمدل بازار رییتغتوجه به  .با1

به اداره  یها در حوزه فرش مقرر شد بودجه مناسب

های  در حوزه آموزشاستان مت صفرش سازمان 

 .داده شود کاربردی فرش

اداره فرش سازمان 

 صمت استان

 
 ماه 3

 زشو آمو یابیمدل بازار رییمقرر شد با توجه به تغ.2

دهنده در خصوص فرش در  و شتاب یمرکز نوآور

 ماه 1 اتاق بازرگانی شود لیاستان تشک یاتاق بازرگان

 یعلم یها یمقدمات الزم جهت همکار.مقرر شد 3

 واستان  یدانشکده هنر دانشگاه دولت نیب یو کاربرد

کسب و کار  طیدانشگاه در فرانسه در حوزه مح کی

 ردیانجام گ ینوآور تیخالق

سازمان صنعت، معدن 

 ارت استانو تج

 

 دانشگاه شهرکرد

 

 اتاق بازرگانی

 

 مرکز ملی فرش ایران

 ماه 6

3 

دستور جلسه 

3 : 

 

انتخاب مدیران 

عامل، یا هیات 

مدیره شرکت 

های برتر یا 

روسای تشکل 

های اختصاصی 

 شرکت و یا تشکل 4با توجه به اتمام تاریخ عضویت 

ه به اینکه عضویت اختصاصی عضو شورا و با توج

گر اعضا میتواند با توجه به نظر شورا، تا یکسال دی

شرکت مذکور تا  4تمدید شود؛ مقرر شد عضویت 

 یکسال دیگر تمدید گردد. 

جناب آقای نیکی؛ مدیر عامل محترم  .5

 شرکت نهان گل

جناب آقای محمودی؛ مدیر عامل محترم  .6

  اتاق بازرگانی
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جهت عضویت در 

 شورای گفتگو
 پتروشیمی لردگان

 جناب آقای زارع؛ رئیس محترم خانه .7

 صنعت، معدن و تجارت استان

جناب آقای مالکی، رئیس محترم کانون  .8

 کارآفرینان استان

 

 


