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پیشنهاد برنامه های اجرایی سالجاری کمیته 

 صنایع دستی

بر ضرورت تهیه بانکاطالعاتی دقیق از صنعتگران بخش صنایع -1

دستی استان با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 

 گردید .و گردشگری استان تاکید 

مقرر گردید اداره کل فنی حرفه ای استان ، گزارش -2

ظرفیتهای آموزشی خود در حوزه رشته های مرتبط با صنایع 

 دستی استان را به اتاق ارائه نماید .

دو کارگاه آموزشی در خصوص فرصتهای اتاق مقرر گردید -3

صادراتی و فنون مذاکرات تجاری را ویژه بانوان عضو اتاق و 

 . برگزار نمایدبانوان عضو اتحادیه صنایع دستی استان 

مقرر گردید فهرست اسامی و مشخصات کارگاهها و فعاالن -4

صنایع دستی استان از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 

 و اتحادیه صنایع دستی استان دریافت گردد .و گردشگری 

مقرر گردید پارک علم و فناوری خوزستان ، فهرست مراکز -5

رشد تخصصی صنایع دستی و گردشگری مستقر در پارک علم و 

فناوری سایر استانهای کشور را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نماید 

. 

تان ، با هدف آشنایی با چالشهای هر بخش صنایع دستی اس -6

مقرر گردید بازدید دوره ای کمیسیون از کارگاههای صنایع 

 دستی استان ، برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآید .
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شناسایی ظرفیتهای پارک علم و  -

 فناوری برای

 بانوان  

بررسی راههای تفاهم و همکاری اتاق  -

 اهواز و 

پارک علم و فناوری خوزستان در 

 بحث

 صنایع دستی 

پیرو گزارش ظرفیتهای آموزشی فنی حرفه ای خوزستان در -1

حوزه رشته های مرتبط با صنایع دستی توسط اداره کل فنی 

حرفه ای استان به کمیسیون ، مقرر گردید برگزاری نشست 

کمیسیون بانوان با آموزشگاههای آزاد صنایع دستی توسط 

 اداره کل مذکور برنامه ریزی گردد .

اداره کل فنی حرفه ای استان ، آمار و اطالعات مقرر گردید -2

آموزشگاههای استان در بحث صنایع دستی را به دبیرخانه 

 کمیسیون ارائه نماید .

با توجه به اعالم آمادگی مدیر محترم امور اجتماعی معاونت -3

فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری اهواز ، مقرر گردید یکی از 

 عاونت مذکور برگزار گردد .جلسات آتی کمیسیون در محل م

با توجه به رویکرد سالجاری کمیسیون ) بحث صنایع دستی ( -4

و ضرورت تهیه بانک اطالعاتی دقیق از صنعتگران صنایع دستی 

استان با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 

گردشگری استان ، مقرر گردید بصورت مکتوب از اداره کل 

چنانچه بانک اطالعاتی در این خصوص  مذکور خواسته شود

موجود است به کمیسیون ارائه و در صورت عدم وجود ، 

موضوع ایجاد بانک اطالعاتی در جلسه مشترک با حضور 

 نماینده آن اداره کل بررسی و به اجرا گذارده شود .



 

 

مقرر گردید مراتب گله مندی از عدم حضور نماینده اداره -5

دستی و گردشگری استان در  کل میراث فرهنگی ، صنایع

 جلسات اخیر کمیسیون به آن اداره کل ارسال گردد .

با هدف آشنایی با فعاالن صنایع دستی و چالشهای صنایع -6

دستی شهرستان خرمشهر، مقرر گردید بازدید کمیسیون از 

کارگاههای صنایع دستی شهرستان مذکور ، توسط دبیرخانه 

 حله اجرا درآید .طی آبانماه برنامه ریزی و به مر

مقرر گردید رئیس محترم اتحادیه صنایع دستی خوزستان -7

هماهنگی و برنامه ریزیهای الزم بمنظور بازدید اعضا کمیسیون 

 از قلعه سالسل شوشتر را بعمل آورد .

 


