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 دستًرکار جلسٍ:
 ارائه گسارش ماهیانه 

 آغاز برنامه های همکاری های بین استانی 

 

 
س هحل سبختوبى ضوبسُ اتبق ثبصسگبًی ثب حضَس اػضب ٍ آلبی دوتش هجیذی د 8931آرس   81یَى گشدضگشی سٍص یىطٌجِ جلسِ وویس

سئیس وویسیَى گشدضگشی اتبق خشاسبى جٌَثی وِ ثِ ػٌَاى هیْوبى ٍیظُ دس جلسِ حضَس داضتٌذ ثشگضاس ضذ ، دس ایي جلسِ هجبحج 

 هطبثك ثب دستَس وبس هَسد ثحج ٍ ثشسسی لشاس گشفت وِ هْن تشیي آى ثِ ضشح ریل است : 

  ثخطی اص آى ضبهل ٍاسد ریل است :  31اسائِ اخجبس گشدضگشی ٍ سٍیذادّبی هشتجط دس آثبى ٍ آرس 

  فشیوبى هیشاث هؼوبسی هذسى است ٍ ثذلیل ثبفت ضْشی خبظ هی تَاًذ حجت ضَد 

  هیشاث ًیطبثَس هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است 

  ساُ اًذاصی وویسیَى سشهبیِ گزاسی گشدضگشی ٍ صٌبیغ دستی دس خبًِ صٌؼت ٍ هؼذى استبى 

  سًٍك ثَم گشدی ٍ گشدضگشی سٍستبیی دس خَاف 

 هیلیبسد سیبل تسْیالت ون ثْشُ ثِ تَسؼِ وبسگبُ ّبی صٌبیغ دستی دس هطْذ  89پشداخت 

  تبسیس هَصُ طت 

  ِثشگضاسی ّفتِ صػفشاى دس تشثت حیذسی 

 اس ثب سفیش اتشیص ٍ سفیش اسپبًیب ثحج اوَتَسیسن ٍ ّوىبسی ّبی دٍ جبًجِ دس ایي صهیٌِ هَسد تَجِ لشاس دس دیذ

 گشفت 

 دس اداهِ جلسِ هَاسد ریل هطشح ضذ : 

  تؼذاد صیبد  همبیسِ ثبدس  (جض لٌبت لصجِ ّیچ احشی حجت یًَسىَ ًطذُ است)ثِ خشاسبى سضَی تؼذاد هحذٍد آحبس حجت ضذُ اص

 خشاسبى جٌَثی ضذُ دس  آحبس حجت

  اضبسُ اّویت سٍیىشد آوبدهیه دس فؼبلیت ّبی گشدضگشی 

  هطىل اصلی گشدضگشی  ثؼٌَاىاصالح صیشسبخت ّبی فىشی ٍ فشٌّگی 

  گشدضگشیخبظ  بىهخبطجبة دس جزة گشدضگش ثِ دلیل ثشخَسداسی اص هسئلِ حجًجَدى هطىل سبص 

  اضبسُ ثِ پتبًسیل ثبالی هطْذ دس جزة گشدضگش 

 هطْذ ٍ لنثِ دلیل پتبًسیلْبی خبظ دس صهیٌِ گشدضگشی حالل فؼبلیت ىبى اه 
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  اضبسُ ثِ اّویت ّوسَ ضذى ثب پیطشفت تىٌَلَطی 

  اضبسُ ثِ اّویت تجلیغبت ٍ ثشًذسبصی دس حَصُ گشدضگشی 

  ثبصاسیبثی ثِ صَست حشفِ ای اجشای جبرثِ ّبی ایشاى ٍ خشاسبى ٍ هؼشفی ثیطتش 

  پیطٌْبد تؼشیف یه ثستِ سفش هطتشن ثیي سِ استبى خشاسبى جٌَثی ، سضَی ٍ ضوبلی 

 یًَسىَ  ضذُ دس پیطٌْبد تْیِ ثستِ التصبدی ثشای آحبسی حجت 

  پیطٌْبد تبسیس دثیشخبًِ دائوی ضْشّبی پبیتخت هؼٌَی ٍ فشٌّگی جْبى اسالم دس هطْذ 

  ًطتیفبى خَاف ثسیبس فؼبل ساُ اًذاصی لطبس خَاف ٍ لطبس ًیطبثَس ٍ اضبسُ ثِ ثَم گشدی 

  سفش صیبستی هطْذ ثب سبیش گًَِ ّبی گشدضگشی  تشویجیثستِ اسائِ ثب افضایص هبًذگبسی گشدضگش 

 ثشًبهِ سیضی گشدضگشی  دس اّویت پبیذاسی 

  دس حَصُ التصبد ٍ گشدضگشی اضبسُ ثِ اّویت استفبدُ اص ًظشات ٍ پیطٌْبدات جَاًبى 

 ًمطِ ساُ، آهبسّبی ضذ ٍ ًمیض، ًجَد فضبی وست ٍ وبس هٌبست ٍ هبلیبت  ًٍجَد ثشًبهِ  :هْن تشیي هطىالت حَصُ گشدضگشی

 ّبی سٌگیي 

 پیطٌْبد ثشگضاسی وبسگبُ آهَصضی ثب ػٌَاى حمَق هطبلجِ دس ثخص گشدضگشی 

  ض ( ثب سشهبیِ گزاسی ّبی صیبد ٍاحذّبی صٌفی ) پزیشایی طشلجِ ٍ ضبًذیٍسضىستگی 

 تغییش ًگبُ حبوویت ثِ گشدضگشی  ٍلَع اًمالة دس گشدضگشی دس پی 

  پیطٌْبد ّوىبسی ضْشداسی هطْذ ثب وویسیَى گشدضگشی ٍ سبیش وویسیَى ّبی اتبق دس تصوین گیشی ّبی والى ضْشی 

 ِپبیذاسبی ّدسآهذوست جْت  دسثشًبهِ سیضی ٍ پتبًسیل ّبی استبى ضٌبخت  الضام ث  

 

 

  مصًبات جلسٍ:  

 

  راٌ اوداسی کمیسیًن سزمایٍ گذاری گزدشگزی ي صىایع دستی در خاوٍ صىعت ي معدن پیگیزی چزایی

 مًاسی با کمیسیًن اتاق باسرگاویاستان 

  ٌگزدشگزی استان خزاسان رضًیپیگیزی تديیه وقشٍ را 

 افشایش َمکاریُای بیه استاوُای خزاسان بٍ مىظًر تًسعٍ پایدار گزدشگزی 
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  :جلسٍ هحاضزی
لبًؼی ، ٍلی صادُ ، للی صادُ ، هؼصَهی سٍد هؼجٌی ، ثلجل ػٌجشاى ، فشلبًی ، دٍائی ، اسذی ، ًوبئی ، سفیؼی ، صاّذپیطِ ، ضشثت داس ،   یان:آقا

  اثشاّیوی ، ًجفی ضیشهحوذی ،

 حبثت تیوَسی ، دلیشی ، ضبُ ٍالیتی ، آضفتِ ، سستوی  َا: خاوم

 جلسٍ: غایبیه
ی ، دّستبًی ، آجیلیبى ، ضَضتشیبى ، ثٌبًظاد ، یبسهحوذی ، ًَثخت ػلیضادُ ، لبسوی ، طجبطجبیی ، غفشاى ، هٌتججی ، حسیي پَس ، ّبضو یان:آقا

 تمذیش ، سبیِ ثبى 

 ضبلچیبى خاوم َا :

ضبطشصادُ یضدی هؼبٍى –اثَالحسٌی تْیِ وٌٌذُ دیشیي دیشیي –هجیذی سئیس وویسیَى گشدضگشی اتبق خشاسبى جٌَثی  جلسٍ: میُماوان

اهیشپَیبى سفیؼی سئیس ّیئت هذیشُ  –حسٌی ّیئت ّوشاُ دوتش هجیذی -تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ آهَصش سبصهبى ثیي الوللی خیشیِ آثطبس ػبطفِ ّب

   ذهبت هسبفشتی استبى تْشاىاًجوي صٌفی دفبتش خ
 


