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 تاریخ

 برگزاری
 عنوان مصوبه دستور کارعنوان 

1 18/4/1398 
 انتخاب نواب رئیس کمیسیون.-

 اظهار نظر پیرامون اهداف کمیسیون -
 

 انتخاب نواب رئیس کمیسیون با اجرای رای گیری ، سرکار خانمها  زیبا راکی و  -1

 زهرا مومنی راد 

 

2 
25/4/1398 

 هم اندیشی

بحث و تبادل نظر در راستای رفع موانع و مشکالت  -

 حوزه گردشگری

تهیه بانک اطالعاتی از فعالین این  – 2تهیه فلوچارت و شناسایی چالش ها و ظرفیتها  – 1

بررسی نیازهای آموزشی اعضا کمیسیون و مشارکت در نمایشگاهای  – 3صنعت در استان 

 مرتبط 

3 6/5/1398 

نشست هم اندیشی پیرامون موانع و مشکالت فعاالن و  -

 سرمایه گذاران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

 

مقرر گردید دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا کمیسیون تا جلسه آتی تعیین و جهت  – 1

 برگزاری به دبیرخانه کمیسیونها پیشنهاد گردد .

4 

3/6/1398 

 هم اندیشی 

 

بررسی آموزش مرتبط و مفید و شناسایی اساتید زبده در -

 حیطه صنایع دستی

 شناسایی و دعوت از فعالین حوزه صنایع دستی استان – 1

تعیین نماینده در هر شهرستان با هدف شناسایی مشکالت تولید صنایع دستی و ارائه  – 2

 پیشنهاد دوره آموزش مرتبط در جهت بهبود کیفیت تولید .

 

5 10/6/1398 

نشست هم اندیشی پیرامون موانع و مشکالت فعاالن  -

 حوزه صنایع دستی

بررسی دوره های آموزشی با هدف بهبود کیفیت  -

 محصوالت صنایع دستی

 

پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی  : ) آموزش صنایع دستی خصوصا احیا و   – 1

آموزش اصول بازاریابی بمنظور افزایش سهم صادرات  -بازآفرینی رشته های منقرض شده  

ایجاد بانک اطالعاتی از صنعتگران و فعاالن  - 2( به دبیرخانه کمیسیونها ارسال گردد . 

 زستان توسط کمیسیون . حوزه صنایع دستی در استان خو

 

6 
25/6/1398   

 هم اندیشی

هم اندیشی پیرامون برگزاری دوره آموزش در راستای -

 توانمند سازی فعالین حوزه صنایع دستی 

 

 برگزاری همایش در آغاز هفته گردشگری و برپایی نمایشگاه صنایع دستی – 1

 برگزاری دوره آموزشی با هدف احیای رشته عبابافی ) حله بافی ( . – 2 

7 
27/6/1398    

 هم اندیشی

هم اندیشی جهت برگزاری همایش در هفته گردشگری و -

 برپایی نمایشگاه
مقرر شد همایش بزرگداشت هفته گردشگری با مشارکت اتاق بازرگانی اهواز و اداره  – 1

دعوت  –مقررشد سین برنامه  – 2کل میراث فرهنگی در محل اتاق بازرگانی  برگزار گردد . 

  1398در سال  جلسات برگزار شده کمیسیون گردشگری و خدمات



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مدعوین و تهیه پوستر و برپایی نمایشگاه بعهده میراث و آماده سازی فضای نمایشگاه و 

 به ضمه اتاق باشدپذیرائی از مدعوین 

8 
07/07/1398      

 همایش

برگزاری همایش یک روزه نکوداشت روز جهانی   -

 جهانگردی

این همایش با حضور مسئوالن ارشد استانی و فعاالن حوزه گردشگری خوزستان برپا شد . 

نفر و در حاشیه همایش ، نمایشگاهی از توانمندیهای  280تعداد شرکت کنندگان حدود 

دستی و بومگردی استان و همچنین نمایشگاهی به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شد صنایع 

 که مورد استقبال و بازدید همگان قرار گرفت .

9 
16/7/1398 

 هم اندیشی

هم اندیشی پیرامون تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران و 

 تولید کنندگان صنایع دستی استان

مقرر شد یک جلسه صبحانه کاری با حضور کارشناس مواد اولیه صنایع دستی در محل  –1

مقرر شد ضمن دعوت به همکاری نخل داران استان ، مواد اولیه  – 2نخلستان برگزار شود .  

 کپوبافی توسط اتحادیه نخل داران تامین شود .

10 
24/7/1398    

 هم اندیشی

معرفی آنها به عالقمندان و شناسایی ظرفیتهای منطقه و -

 جذب سرمایه گذاران

با رویکرد بهره وری اقتصادی و ترویج اشتغالزایی با   "علوه "احیای جوامع روستایی  - 1

 کمک جذب سرمایه گذاران

11 
2/10/1398  

 هم اندیشی

شناسایی مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی و تاثیر آنها در -

 صنعت گردشگری استان

برگزاری نشست مشترک اتاق اهواز و اداره کل میراث فرهنگی با دفاتر خدمات مسافرتی  – 1

 فعال در حوزه گردشگری سراسر استان در راستای حل مشکالت و ارائه پیشنهادات

12 
12/11/1398 

 همایش

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی از توانمندیهای استان   

خوزستان در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی ساالنه 

زبان شناسی با مشارکت دانشگاه امیرالمومنین و اتاق 

 بازرگانی

نمایشگاه صنایع دستی از توانمندیهای استان خوزستان برگزار شد که مورد استقبال 

 –بحرین  –لیبی  –الجزایر  –رومانی  –کانادا  –ان خارجی ) فرانسه بازدیدکنندگان و مهمان

 . پاکستان ...( واقع شد –ترکیه –عراق  –سوریه  –لبنان  -بلغارستان 

13 4/12/1398 

بررسی و شناسایی موانع و مشکالت دفاتر خدمات  -

 مسافرتی و جهانگردی در حوزه گردشگری  

 

با همکاری انجمن صیینفی دفاتر خدمات مسییافرتی و مقرر گردید دبیرخانه کمیسیییون  - 1

مقرر گردید مشییکالت دفاتر  - 2جهانگردی، مشییکالت دفاتر را احصییاد و دسییته بندی نماید 

خدمات مسییافرتی در حوزه دارایی، امور مالیاتی و شییهرداری با قید فوریت با حضییور 

دفاتر خدمات  مقرر گردید - 3نمایندگان آن دسییتگاههای دولتی مرتبط بررسییی گردد. 

مسافرتی متقاضی دریافت تسهیالت ، تقاضای مکتوب خود را بانضمام طرح توجیهی و تکمیل 

فرمهای مربوطه به اداره کل میراث فرهنگی استان ارائه تا آن اداره کل نسبت به پیگیری و 

 اجرای درخواست متقاضیان اقدام نماید.



 

 

 

 


