
تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١۴۰١/۰١/١۸
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 

 

١۴۰١/۷۴/چ

ندارد

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

محل نشست:

 اتاق بازرگانی شهرکرد
ساعت خاتمه:۱۲:۳۰ ساعت شروع:۱۰:۰۰  تاریخ جلسه :۱۴۰۰/۱۲/۲۱

شماره نشست 

(۱۳-۱۴۰۰)۸۳

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 مشکالت فعالین صنایع دستی در استان

  

                               

               

دستور جلسه:
 بررسی و تبیین مشکالت فعالین صنایع دستی در استان

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف- دولت

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



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری
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١۴۰١/۷۴/چ

ندارد

حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  جناب آقای مولوی ٥

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

حاضر
دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان  جناب آقای احمد رضا صباغی ۷

ب- مجلس شورای اسالمی

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
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اتوماسیون اداری
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١۴۰١/۷۴/چ

ندارد

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
(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 ٥
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پیوست:

اتوماسیون اداری
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١۴۰١/۷۴/چ
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حاضر مدیر عامل شرکت نهان گل جناب آقای نیکی ۶

حاضر مدیر عامل پتروشیمی لردگان جناب آقای محمودی ۷

حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی علیخانی جناب آقای بهنام علیخانی ۸

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

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای فالح  ٥

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان جناب آقای جیالن ۶

مشاور ارشد اتاق بازرگانی جناب آقای تیمور فتاحی ۷

مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان سرکار خانم کبیری ۸

عضو هیئت نمایندگان اتاق استان جناب آقای یوسف ابوطالبیان ۹

رئیس محترم شورای اسالمی شهر شهرکرد جناب آقای بیاتی ١٠

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای شهبازی ١١

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای برزگر ١٢

مدیر اداره غذا و داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان جناب آقای داودی ١٣

رئیس کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی جناب آقای علیخانی ١٤

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای امیری ١٥
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١۴۰١/۷۴/چ

ندارد

رئیس خانه معدن استان  جناب آقای کریمی ١۶

معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سرکار خانم  عسگریان ١۷

مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای مصطفی مقیم ١۸

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای نیما ظفری ١۹

دبیر کمیسیون های تخصصی  اتاق بازرگانی شهرکرد جناب آقای سید مرتضی فیاضی  ٢٠

مشروح  مذاکرات

هشتاد و سومین نشست و سیزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چهار محال و بختیاری در 

سال ١٤٠٠ روز ٢١ اسفند ماه با حضور 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 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 مشکالت فعالین حوزه صنایع دستی در استان

بازار صنایع دستی نیز یکی از مشاغل آسیبدیده این روزهای کرونایی است. محدودیتهای کرونایی و وضعیت اقتصادی 

نامطلوب، صادرات و تولید صنایع دستی استان را با مشکالت زیادی مواجه نموده است. 



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١۴۰١/۰١/١۸
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
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١۴۰١/۷۴/چ

ندارد

صادرات و فروش صنایع دستی در استان چهارمحال و بختیاری یکی از مشاغل مهم و پر سود به شمار میرود که در این 

روزها با مشکالت جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. بیتوجهی و بیمسئولیتی برخی از مسئولین نسبت به این 

آسیبها، مشکالت تولیدکنندگان صنایع دستی را دوچندان کرده است. 

احمدی در ادامه اظهار داشت؛ فرصتهای زیادی در استان در خصوص صنایع دستی وجود دارد و نیروهای فعال و خوبی در 

این حوزه وجود دارد. صنایع دستی استان بیشتر در بحث صنایع بافتنی مانند صنایع گلیمی، فرش و صنایع دستی عشایری 

جایگاه خوبی دارد. مواد اولیه این صنایع نیز به دلیل استفاده از پشم، ما وجود دامپروری در استان را فرصت و مزیتی برای 

هنرمندان در صنایع استان میدانیم.

دبیر شورای گفتگوی استان ادامه داد:  وجود تعداد زیادی از فارغ التحصیالن دانشکده هنر و صنایع دستی در استان فرصت 

خوبی برای استفاده از نیروهای جوان در این حوزه میباشد، توریستی بودن استان، همجوار بودن با دو استان صنعتی و 

گردشگری مانند استان خوزستان و اصفهان نیز نمونهای دیگر از فرصتها صنایع دستی برای هنرمندان جهت فروش صنایع 

آنان است.

وی در ادامه ابراز داشت ؛ نباید شرایط را به گونهای پیش برد که تولیدکنندگان دلسرد و ناامید شوند، اما حمایت مسئوالن از 

این قشر میتواند نوید تولیدات بیشتر و با کیفیتتر بدهد.



تاریخ:
شماره:

پیوست:

اتوماسیون اداری

١۴۰١/۰١/١۸
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

7 توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 

١۴۰١/۷۴/چ

ندارد

دستور جلسه: 

بررسی و تبیین مشکالت فعالین حوزه صنایع دستی در استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای مهندس جیالن، سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

در حال حاضر ١٢ هزار نفر هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی در این استان فعالیت می کنند که الزم است از آن ها 

حمایت صورت گیرد، چراکه با حمایت کردن از آن ها نرخ بیکاری را میتوان تا حدودی کاهش داد.

وی با بیان اینکه کیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به محصوالت دیگر استان ها 

از کیفیت باالیی برخوردار است تصریح کرد: دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی برای تهیه اقالم تبلیغاتی و 

هدایای خود از محصوالت صنایعدستی و هنرهای سنتی این استان خریداری کنند.

 جیالن اذعان داشت:  آثار هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری در حاشیه نمایشگاه صنایع 

کوچک و متوسط استان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهرکرد به نمایش گذاشته میشود

سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در ادامه گفت: تسهیالت تبصره ١۸ با نرخ ١٠ 

درصد و بازپرداخت سه تا پنج ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.

فعاالن طرحهای خُرد و کوچک زیرمجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری شامل 

هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی و شاغالن بخش گردشگری استان برای این تسهیالت درخواستهایی داشتهاند.

جیالن تصریح کرد: مجموع درخواست متقاضیان این حوزه برای بهرهمندی از تسهیالت تبصره ١۸ میراثفرهنگی، 
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گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری ١٠٠ میلیارد ریال بوده که تاکنون ٣٥ میلیارد ریال تأیید و برای پرداخت به 

صندوق کارآفرینی امید استان معرفی شده است.

وی ادامه داد: ایجاد زنجیره کامل از تأمین مواد اولیه تا تولید و فروش در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی از مهمترین 

اهداف پرداخت تسهیالت تبصره ١۸ به متقاضیان واجد شرایط است.

سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد:  ٢٥٠ فقره انواع پروندههای 

متقاضیان دریافت تسهیالت کرونایی با اشتغال ٣۹٤ نفر را به بانکهای عامل استان ارسال کرده است که تسهیالت 

درخواستی برای این تعداد از متقاضیان ١٠۸ میلیارد ریال اعالم شده است.

وی یاداور شد: پیگیریهای الزم بهمنظور جذب سریعتر بقیه اعتبارات و تسهیالت مرتبط با آسیبدیدگان ناشی از کرونا در 

زیرمجموعههای مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری انجام میشود

جیالن در ادامه نیز به  افتخارات صنایع دستی استان در حوزه داخلی و بین المللی هم اشاره کرد و گفت: ارتقای شهر 

شهرکرد به شهر جهانی نمد و نیز ثبت هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد بهعنوان «شهر ملی سنگتراشی و حجاریهای 

سنتی» هماکنون در حال پیگیری است.

جناب آقای بیاتی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر شهرکرد:

خیابانها و بافت قدیمی مرکز چهارمحال و بختیاری بهصورت منسجم حفظ نشده اما برخی مسیرها و بافتهای سنتی 

مرمت شده است.
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مجموعه مدیریت شهری در شهرکرد برای تبدیل این شهر بهعنوان شهر جهانی نمد آمادگی اجرای طرحهای مشارکتی و 

هدفمند را دارد.

تعدادی مشاور در حال مطالعه و بازنگری طرحهای جامع مرتبط با توسعه شهرکرد هستند که میتوان از ظرفیت آنها برای 

توسعه صنایعدستی بهویژه نمدمالی، گیوهدوزی، کالهمالی، قفلسازی و هنرهای سنتی دیگر بهرهگیری کرد.

بیاتی تصریح کرد :برندسازی در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری و شهرکرد بهعنوان یک اولویت 

در اداره شهر مورد توجه قرار خواهد گرفت

دکتر صباغی، دبیر  محترم شورای هماهنگی بانکهای استان چهارمحال و بختیاری 

صباغی با بیان اینکه بانک ها باید هدایای خود را از صنایع دستی استان تهیه کنند گفت: کمک به صنایع دستی باعث 

افزایش تولیدات، افزایش اشتغال و گردش مالی در استان خواهید شد. بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی 

امهال،تقسیط، بخشودگی، تملیک و واگذاری وام ها، بین همه بانک ها وجود دارد. بخشنامه بانک مرکزی عنوان می کند که 

تکالیف شورای پول و اعتبار اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل بازگشت کارخانه ها و واحد 

های تولیدی نیمه فعال و راکد به چرخه ی تولید است. در این خصوص دستورالعملی را در تاریخ ١٤٠٠/١١/٥ شورای پول و 

اعتبار تصویب کرد که در این دستورالعمل واگذاری واحد های تملک شده منوط به درخواست واگذاری صورت مکتب می 

باشد که البته این واگذاری به صورت نقدی و اقساطی می باشد. واگذاری به ویژه به صورت اقساطی از طریق اجاره به شرط 

تملیک و پرداخت حداقل ١٠ درصد بدهی مالی مالک قبلی می باشد .مدت بازپرداخت با یک سال تنفس حداکثر به مدت ٥ 
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سال می باشد.

اقدامات قبل از عمل از تملیک یک واحد تولیدی شامل این است که ، موسسه اعتباری ویا  همان بانک مکلف است آخرین 

صورتحساب رسمی متضمن میزان بدهی، اقساط و بدهی های پرداخت شده را مشخص کند.

وی ادامه داد: چنانچه واحد تولیدی برای احیا و ساماندهی ،امهال بدهی جاری را از موسسه اعتباری درخواست کند، بانک ها 

موظف هستند درخواست را بررسی و ظرف ٣٠ روز در این خصوص تصمیمگیری کنند.

جناب آقای دکتر منزوی، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 

چهارمحال و بختیاری: 

برای حمایت از صنایع دستی و هنرهای سنتی در این استان برنامه مدونی خواهیم داشت و در سال آینده برنامه ریزی برای 

خرید صنایع دستی یا حمایت از صنایع دستی صورت می گیرد.

حمایت از صنایع دستی صرفا خرید صنایع دستی نیست بلکه موضوعات بسیار زیادی بوده که امید است بانک ها مثل 

همیشه در این راستا همکاری الزم را داشته باشند.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،  براساس توانمندی های بخش صنایع دستی باید برنامه ریزی دقیقی را 

در این بخش انجام دهد. 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جلسه ای را با حضور کارشناسان بازاریابی بانک های استان تشکیل 

دهد و با توجه به هزینه کرد بانک ها جهت خرید هدایا در سال قبل، پیش بینی خرید صنایع دستی توسط بانک ها را 

مشخص کند
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منزوی همچنین با توجه به تشکیل تشکل های تخصصی و انجمن های تخصصی که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان 

وجود دارد گفت: الزم است سالی یک یا دوبار صنعتگران را در جریان بخش نامه بانک ها  قرار دهیم و در همین راستا 

نشست هم اندیشی گرفته شود.

این پیشنهاد به رئیس خانه صنعت و معدن و آقای صباغی دبیر شورای هماهنگی بانکها داده شده است که تفاهمنامهای 

بین این دو نهاد جهت انجام استعالم های فنی، از کارشناسان تخصصی خانه صنعت و معدن استفاده شود.

پیش نویس این تفاهم نامه آماده است که جهت ارسال به بانک ها و تغییرات و تصویب به دبیر شورای هماهنگی بانکها 

تحویل داده میشود تا هر چه سریعتر این تفاهم نامه منعقد شود.

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

مصــوبات اســـتانی

مدت مسئول پیگیری تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

مستمر
اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی

با توجه به تاکید استاندار محترم استان،  .١
مقرر شد جهت کمک به صنایع دستی 
استان، کلیه ادارات و بانکهای استان 
هدایای تبلیغاتی و مناسبتی خود را از 

صنایع دستی استان تهیه کنند. 
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۲ ماه
شورای هماهنگی بانکها

اتاق بازرگانی

٢.با توجه به پتانسیل مرکز داوری و شورای حل 
اختالف اتاق بازرگانی استان، مقرر شد تفاهم نامه 
ای بین شورای هماهنگی بانکها، و نیز اتاق بازرگانی 
استان جهت جهت حل و فصل و ارجاع مشکالت 

فعالین اقتصادی استان به این مرکز بسته شود. 

مستمر شورای هماهنگی بانکها

٣.با توجه به تغییرات مستمر بخش نامه ها، علی 
الخصوص بخشنامه های بانکی، مقرر شد شورای 
هماهنگی بانکهای استان، بخش نامه های مهم و 
ضروری را به صنعتگران و فعالین اقتصادی استان را 
از طریق خانه صنعت؛ اتاق بازرگانی و دیگر بخشهای 

خصوصی اطالع رسانی کند. 

بررسی و تبیین 
مشکالت فعالین 
صنایع دستی در 

استان

۱
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۳ ماه

اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی

شورای هماهنگی بانکها

٤.مقرر شد مسئوالن خرید بانکها به همراه 
کارشناسان، میزان بودجه اختصاصی جهت خرید 
هدایا را در سال آینده برآورد نماید و با هماهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، از صنایع دستی استان خریداری به عمل 

بیاید. 


