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 38شماره نشست :
 :تاریخ جلسه

24/02/1399 

اعت س

 09:30:شروع

 

 12:30:ساعت خاتمه
 :حل نشستم

 استانداری فارس شهید قاضی سالن

 دستور جلسه

  

 خارج از دستور:

 19جر و مستأجر در پرداخت اجاره بهای محل کسب و پیشه به دلیل تعطیلی اجباری ناشی از شیوع ویروس کوید اختالفات مو

 پیش از دستور:

 1398ارائه گزارش شاخص مدیران خرید اسفند ماه 

  :دستور جلسه

 

 در سطح کشور هاهیقاچاق حمل و نقل ادو یجرم انگار یچگونگ .1

 مسائل و مشکالت صنعت گردشگری و صنایع دستی در استان فارس  .2
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 مصوبات

 استانی

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

جر و مستأجر در پرداخت واختالفات م 1

 لیبه دل شهیمحل کسب و پ یاجاره بها

 روسیو وعیاز ش یناش یاجبار یلیتعط

 19 دیوکو

احصا و برگزاری جلسه جهت 

استخراج پیشنهاد عملیاتی جهت 

ائه به ستاد مقابله با بیماری ار

نا و پیگیری موضوع در سطح کرو

 ملی

معاونت 

هماهنگی امور 

 اقتصادی استان

یک 

 هفته

قاچاق حمل و نقل  یجرم انگار یچگونگ 2

 در سطح کشور ها هیادو

دستورالعمل و فلوچارت  میتنظ

به جات ادویه تیعدم شمول

قاچاق جهت  یعنوان کاال

 هایسامانه یبر رو یبارگزار

ای توسط کمیتهسازمان صمت 

از سازمان صمت، متشکل 

گمرک، تعزیرات حکومتی، اتاق 

بازرگانی، استانداری و نماینده 

 اتحادیه متبوعه

اتاق بازرگانی 

 فارس

دو 

 هفته

 و یمشکالت صنعت گردشگرمسائل و  3

 در استان فارس یدست عیصنا

تشکیل شورای گردگشری استان 

های متبوعه و با حضور دستگاه

 نخبگان صنعت گردشگری

معاونت 

هماهنگی امور 

 اقتصادی

دو 

 هفته

 و یمسائل و مشکالت صنعت گردشگر 4

 در استان فارس یدست عیصنا

تشکیل اتحادیه صنف صنایع 

 دستی استان

صمت  سازمان

 و اتاق اصناف

دو 

 هفته

 و یمسائل و مشکالت صنعت گردشگر 5

 در استان فارس یدست عیصنا

سازمان میراث  تاناس یگردشگر سیل پلکیتش

فرهنگی و 

 نیروی انتظامی

 و استانداری

 یک ماه

 

 ملی و فراگیر

 

مسئول  مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

 و یگردشگرمسائل و مشکالت صنعت  1

 در استان فارس یدست عیصنا

استفاده از مشموالن وظیفه 

-خدمت عمومی متخصص زبان

های خارجه به عنوان 

راهنمایان گردشگری و 

توریست و تحت عنوان امریه 

 خدمت وظیفه عمومی

دبیرخانه 

شورای 

گفتگوی دولت 

و بخش 

 خصوصی
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت خانوادگی نام و نام ردیف
 وضعیت حضور

 

نام و نام 

خانوادگی 

 و سمت نماینده

 آقای عنایت اهلل رحیمی 1
دولت و بخش   و رئیس شورای گفتگویاستاندار 

 خصوصی استان
  حاضر

  حاضر ریزی استانرئیس سازمان مدیریت و برنامه حسن نوروزیآقای   2

  حاضر استان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آقای بابک دایی  3

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس حمید رضا ایزدی  آقای  4

   حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آقای سهراب مختاری  5

 نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آقای محمد مهدی قاسمی  6
جناب آقای صمد 

  -رنجبر

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیر کمیسیون آقای کریم ریگی زادگان  7

 مجلس شورای اسالمی -ب

نام و نام خانوادگی 

 نماینده 

 وضعیت حضور 

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1 آقای مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی --- 

 2 آقای بهرام پارسایی یاسالم یدر مجلس شورا رازیمردم ش ندهینما ---

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده
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  حاضر اناست دادگستریکل  رئیس آقای سید کاظم موسوی  1

  حاضر استان مرکز دادستان آقای حیدر آسیابی  2

 و خصوصیتعاونی  -د

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

1 
 آقای جمال رازقی جهرمی 

 

و  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، رئیس اتاق

 ی استاندبیر شورای گفتگو
 حاضر

 

 نماینده استان تعاون اتاق رئیس آقای سید محمد باقر دبیری  2

 -آقای حامد قطعی

رئیس کمیسیون 

 صنعت اتاق تعاون

 استان

 حاضر استان مرکز اصناف رئیس اتاق محمود هاشمی سید آقای 3

 -آقای ناصر مهرتاش

نایب رئیس اتاق 

 اصناف مرکز استان

 خصوصی( و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل )مدیران

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف

 وضعیت حضور

)حاضر/ غایب/ 

 نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

 حمیدیان محمدصادقآقای  1
فارس و  استان صنایع مدیران انجمن رئیس

 رئیس هیات مدیره شرکت پارس حدید
 حاضر

 

 راهدار یلدا خانم 2
و مدیر عامل  کانون زنان بازرگان استان سئیر

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 حاضر

 

 ابوقداره عباس آقای 3
و مدیر عامل  گاز و نفت کنسرسیوم رئیس

 شرکت فوالد پایه
 حاضر
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 سهراب شرفی آقای  4

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان 

فارس و مدیر عامل مجموعه سالمت گستر 

 نیایش

 حاضر

 

  حاضر رئیس انجمن غالت استان فارس ن طلعتیآقای محمد حس  5

 آقای محمد غیثی  6
رئیس انجمن کارخانجات سیمان استان فارس 

 و مدیر شرکت سیمان داراب
 حاضر

 

  حاضر مدیر عامل شرکت فاتح صنعت کیمیا محمد علی فاطمی سید آقای  7

  حاضر جاودان فرهنگ رئیس خانه طباطبایی امین آقای  8

 شوراهاشهرداری و  -هـ

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب شهر شیراز شهردار آقای حیدر اسکندرپور 1

  حاضر شورای اسالمی استان فارسرئیس  خرمیعلی  آقای   2

 

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 ین:مدعو

 حضور تیوضع سمت نام خانوادگی نام و ردیف

 حاضر استانداریاقتصادی  هماهنگی امور معاون آقای ظفر افشون 1

 حاضر استانداری گذاری سرمایه از حمایت و جذب کل  دفتر مدیر خانم هاله فوالدفر  2

 یبینج یعبدالنب یآقا 3
 کل سیاطالعات رئ یو فناور یزری برنامه ،ییمعاون قضا

 استان یدادگستر
 حاضر

 حاضر مدیر کل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری آقای عبدالعظیم خادم حمزه  4

 حاضر مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آقای ناصر هاشمی  5
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 حاضر مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان فارس آقای ابراهیم کشاورز  6

 جناب آقای مصیب امیری 7
میراث فرهنگی و صنایع دستی و مدیر کل محترم سازمان 

 گردشگری استان
 حاضر

 حاضر مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان فارس آقای علی مبشری  8

 حاضر مدیر کل محترم گمرک استان فارس آاقای خداداد رحیمی  9

 آقای محمد مهدی رزمجو 10
مدیر محترم نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی 

 علوم پزشکیدانشگاه 

 حاضر

 حاضر کارشناس محترم دفتر سرمایه گذاری استانداری آقای احمدی پور  11

 حاضر رئیس محترم جامعه هتلداران استان فارس آقای حسن سیادتان  12

 حاضر ی مسافرتی استانهارئیس محترم انجمن صنفی آژانس آقای محمود فخری  13

 حاضر مهمانپذیران استان فارسرئیس محترم اتحادیه  آقای فرهادی  14

 آقای همتی  15
های تعاونی صنایع دستی رئیس محترم اتحادیه شرکت

 استان فارس

 حاضر

 آقای واهبی  16
سفرهای  مدیر محترم دپارتمان گردشگری سالمت آژانس

 اردیبهشت شیراز

 حاضر

 حاضر مدیر محترم اقامتگاه بومگردی پرهامی آقای پرهامی  17

 حاضر مدیر عامل محترم شرکت کیمیا طبیعت آقای ثابت  18

 حاضر مدیر عامل محترم شرکت گشت تور آقای قاجار  19

 حاضر هنرمند قلمزن استان آقای حمیدی  20

 حاضر عضو محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی آقای نقیب زاده  21

 حاضر یاستاندار یگذار هیکارشناس محترم دفتر سرما آقای قائدی  22

 سایر مراجع و دستگاه ها
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 مشروح  مذاکرات

 اهللنایتعریاست آقای دکتر  به 24/02/1399در تاریخ  استان فارس جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هشتمینو  سی

 .برگزار گردید گردشگری استانصنعت  بخش خصوصی و فعالینهای دولتی و و با حضور مدیران دستگاهرحیمی، استاندار محترم 

 

 پیش از دستور: 

فضای کسب و کار، این مهم را نیازمند توجه جدی  رتبه بندی در ابتدای جلسه آقای مهندس رازقی با اشاره به کاهش رتبه استان در

و به این مهم اشاره و تالش برای افزایش آن دانستند. همچنین ایشان در ادامه به ارائه شاخص مدیران خرید در اسفند ماه پرداخته 

وارد و همچنین تعطیالت عید کاهش بسیار داشته و  19ید وکه شامخ اسفند ماه اقتصاد و صنعت، تحت تأثیر شیوع بیماری کو دنمودن

 مرحله رکود گردیده است.

 در سطح کشور هاهیقاچاق حمل و نقل ادو یجرم انگار یچگونگدستور جلسه اول: 

آن نیز توسط واردکنندگان  %40بالغ بر   غیر فرآوری شده به کشور کهجات ادویهحمیدیان با اشاره به اینکه عمده واردات آقای دکتر 

از گمرک در انبارها و محل فعالیت کسب و پیشه به جهت انجام فرآیند فرآوری بر روی آنها، پس از ترخیص پذیرد، رت میاستانی صو

ن ه ظّبتوسط نیروی انتظامی ضبط محصوالت گردد که این تغییرات موجبات بندی میدچار تغییر فرم و شکل ظاهری و نوع بسته

ل تغییر به دلی این موادباشد، گردد. لذا با توجه به اینکه مبنای تصمیم گیری مراجع قضایی، استعالم از گمرک میمی قاچاق بودن آن

 گردد.می ، تحت عنوان کاالی قاچاق ضبطدر شکل و ظاهر و مشخصات کاالی ترخیص شده از گمرک

اره به این مهم اش می،اجات توسط مراجع نیروی انتظتأیید و تأکید بر ضبط محصوالت فرآوری شده ادویهآقای مهندس ثابت نیز با 

باشد و به ظّن عدم پرداخت حقوق گمرکی می این مواردعاملی بازدارنده جهت قاچاق محصوالت یز این حقوق گمرکی ناچنمودند که 

 توان بر قاچاق بودن محصوالت تأکید نمود.نمی

محصوالت را بسیار درصد است، قاچاق این  5الی  4جات در حدود نیز با بیان این مورد که حقوق گمرکی ادویهآقای مهندس ایزدی 

ردد گباشد، پیشنهاد میناچیز دانستند و به این مورد اشاره نمودند که با توجه به اینکه سامانه انبارها در اختیار سازمان صمت می

 لحاظ گردد.تعریف تغییرات این محصول پس از ورود به کشور در آن صورت مقدمات 

، اعالم نظر در حال حاضر های گمرک و سازمان صمت و عدم برقراری این ارتباطآقای مبشری نیز با اشاره به لزوم اتصال سامانه

های این دو دستگاه را عامل اصلی اختالل امانهسازمان تعزیرات حکومتی را منتج از اعالم استعالم از گمرک دانسته و عدم ارتباط س

 معرفی نمودند.

مت و ایجاد های گمرک و سازمان صآقای رحیمی، مدیر کل گمرک استان نیز در ادامه با تأکید بر ایراد وارده بر عدم اتصال سامانه

اقالم وارداتی، راهگشا ندانسته و پیشنهاد ر شکل  ظاهر و فرم کالتی، استعالم مجدد از گمرک را به دلیل اثبات تغییر دچنین مش

 ها صورت پذیرد.نمودند تصمیم در خصوص تسریع اتصال سامانه

کل و ر سطح استان، مشمواد دضبط اینچنین  موارد تعداد ه به پایین بودنآقای دکتر نجیبی نیز به این مهم اشاره نمودند که با توج

 باید در سطح کشور پیگیری گردد.باشد که میحمل و نقل بین استانی  معضل اصلی

توضیحات کارشناسان و مدیران استانی؛  به در انتهای بحث آقای دکتر رحیمی، استاندار محترم مصوب نمودند که با توجه

ر جهت تنظیم دستورالعمل و فلوچارت عدم های متبوعه دنشستی تخصصی با حضور مدیران کل و کارشناسان دستگاه
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های سازمان ت بارگزاری بر روی سامانههکاالیی به عنوان کاالی قاچاق انجام و دستورالعمل جشمولیت این نوع اقالم 

 صمت به عنوان مصوبه ارسال گردد.

 در استان فارس یدست عیو صنا یمسائل و مشکالت صنعت گردشگردستور جلسه دوم؛ 

دستی توسط فعالین بخش گردشگری بیان گردید صنعت گردشگری و صنایع در ادامه دستور جلسه دوم با موضوع مسائل و مشکالت 

 باشد.که عمده مطالب ارائه شده به شرح ذیل می

اشد بکه یکی مشکالت زمان وجود کرونا و دیگری مشکالت پسا کرونا میدر حال حاضر با دو نوع مشکل مواجه هستیم آقای شرفی: 

 باشد:که عمده مسائل احصا شده به شرح ذیل ارائه می

 صنعت گردشگری در حوزه استانیمعضالت 

  و ذهاب گردشگران ابیدر ا لتسهی امکان جهت هالدر مقابل هت یگردشگر یهااتوبوس ستگاهینصب اعدم 

 هاعدم وجود پلیس توریست جهت راهنمایی و رفع مسائل و مشکالت توریست 

 های گردشگری شهر شیرازیکپارچه نبودن ساعات کار اماکن تاریخی و باغ 

  عدم اختصاص قاضی ویژه مسائل گردشگری و بخش گردشگری در قوه قضاییه جهت حل موضوعات مرتبط با گردشگران

 خارجی 

 های فروش های ورودی حرم مطهر شاهچراغ و همچنین پاکسازی محوطه بیرون از کانکسعدم ساماندهی گیت 

 طرح فاضالب شهری و سیستم برق رسانی و عدم ساماندهی محله سنگ سیاه از جهت ترافیک شهری، معتادان متجاهر ،

 های برقستون

 های دو ستارهعدم پرداخت تسهیالت کم بهره به مهمانپذیران جهت احیا و بازسازی و تبدیل مهمانپذیران به هتل 

 های ورودی شهرهای تاریخی  از جمله دروازههای شهری در مکانپیاده سازی اِلِمان 

  ها در قالب هتلداریاز مجموعه خدمات ارائه شده توسط هتلدریافت عوارض توسط شهرداری 

 مشکل اعمال تغییر کاربری اماکن گردشگری از تجاری به گردشگری در دستورالعمل ابالغی سازمان میراث فرهنگی 

 سالمت گردشگری گریواسطه حیطه در فردی ورود و دار شناسنامه های تسهیلگرشرکت عدم وجود 

 

 در حوزه ملی و در زمان شیوع ویروس کرونا: معضالت صنعت گردشگری

 

  آسیب جدی به بخش نیروی متخصص و فعال در صنعت گردشگری و توریست در زمان شیوع ویروس کرونا و ریزش شدید

 بخش متخصص این صنعت.

 .عدم لحاظ بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی جهت نیروهای فعال در حوزه گردشگری 

 ها و  عدم رتق و فتق امور مربوط ها و کارگزاریهای خدمات مسافرتی نزد ایرالیننقدینگی شرکتمی از ظبلوکه شدن بخش اع

 هابه فروش بلیط

 های زیرساختی ) هزینه برق و تأسیسات و ...(های سنگین بر بخش هتل داری و مهمانپذیران از بابت هزینهتحمیل هزینه 

 

در خصوص هتلداران مطرح است، سندورم کرونا و وجود معضل در پسا کرونا  مشکل اصلی که به عنوان مهمترینآقای سیادتان: 

مواد ضد عفونی کننده قابل استفاده توسط افراد مراجعه کننده  هباشد و با توجه به اینکه عمدمی وسواس پاکیزگی در مشتریان هتل
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ا را هاقالم الکچری هتلتواند مبلمان داخلی و این مورد میها نیست، لذا ها، دارای استاندارد مناسب وسائل و اقالم لوکس هتلبه هتل

 ها اقدام گردد.گردد در جهت تهیه و توزیع مواد ضد عفونی کننده استاندارد جهت مصارف هتلتخریب نماید. لذا تقاضا می

دمات خاال بودن سطح اشتغال با توجه به تأثیر پذیری صنعت گردشگری از هر نوع تغییر و تحول در اقتصاد و همچنین ب آقای فخری:

باشند، لذا تعطیالت حادث شده ها میخانمنیز های گردشگری در حوزه آژانس این اشتغال %90بر  غاستان فارس که بال گردشگری در

قوق حسازمان تأمین اجتماعی نیز تا به حال اقدامی در جهت پرداخت این قشر ایجاد نموده که الت بیکاری و معیشتی فراوانی بر مشک

های سازمان هواپیمایی کشوری در ها به بخشنامهتوجه ایرالین بیمه بیکاری انجام نداده است. یکی دیگر از مشکالت ایجاد شده، عدم

های مسافرتی و از آنجایی که عمده آژانسهمچینن با توجه به تعطیلی چندین ماهه  باشد.میهزینه واریزی توسط مسافران  بازگشت 

ها عمده شرکتاند؛ ها با مشکل پرداخت اجاره بها مواجه گردیدههای مسافرتی به صورت استیجاری است و آژانسهای آژانسمکان

  گردد.درخواست تعلیق یکساله ارائه نموده که  منجر به افزایش بیکاری می

گردد و عمدتاً از کشورهای با توجه به اینکه استان فارس و شهر شیراز به عنوان قطب پزشکی در کشور شناخته می آقای واهبی:

گردند، لذا ضروری است اقدامی در جهت وارد میجهت انجام امور پزشکی و تحت عنوان توریست سالمت به استان  مسافرانی مجاور

همچنین ضروری است اقداماتی در جهت تطابق  قصد استان فارس انجام پذیرد.ایجاد پرواز مستقیم از کشورهای هدف و به م

 ها انجام داد.ها و ایجاد شرایط قابل ارائه به مسافران و توریستهای شهری با نیازهای توریستزیرساخت

ین و همچنجود مشکالت فراوان برای این رسته و ،فارسباالی فعاالن صنایع دستی در استان  دتعدا وجود با توجه به آقای حمیدی:

لزوم ارائه راهکاری در جهت انسجام صنایع دستی در استان در جهت شناساندن و برندینگ نمودن آن و در نهایت ایجاد ارزش افزوده، 

 پیگیری نماید. ه ایجاد تا مطالبات این فعاالن راضروری است تشکل یا اتحادیه قوی در این زمین

رونا و همچنین ضرورت کویروس های با توجه به شرایط پیش آمده و لزوم نیاز به زمان کافی در جهت حل بحرانآقای پرهامی: 

ن وجود مشکالت زیر ساختی در این صنعت، پیشنهاد دشگر و ایجاد ارزش افزوده و همچنیذب گرجبومگردی در  توجه به مبحث

 های گردشگری در جهت تقویت این صنعت صورت پذیرد.الزم در جهت تقویت استارتاپ گردد در کنار ارائه تسهیالت، اقداماتمی

جه گردید و همچنین با تو اجباری ها و مشاغلی بود که وارد تعطیلیرسته ذیران از جمله اولینبا توجه به اینکه مهمانپآقای فرهادی: 

 اجهت بازسازی مهمانپذیران برای دوران پسیالتی تک رقمی فیزیکی اکثر مهمانپذیران، ضروری است تسه هایبه ضعف در زیرساخت

 نا تخصیص یابد.کرو

در خصوص بیمه بیکاری و با توجه به افزایش تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، تا اواخر اردیبهشت ماه اقدامات آقای کشاورز: 

تسهیالت ارائه شده در سامانه کارا و استفاده از مزیت بیمه همچنین در خصوص استفاده از پذیرد. الزم در خصوص پرداخت صورت می

 گردد.بیکاری جهت کارگران، محدودیت استفاده از یکی از آنها وجود دارد و در صورت استفاده از یکی از آنها، مورد دیگر ملغی می

الخصوص استانداری و شخص استاندار ی های اداری استان و علهای فراوان توسط دستگاهبا توجه به انجام تالشآقای مختاری: 

 گردد جلسات متعدد با حضورمحترم در خصوص رفع مشکالت و معضالت صنعت گردشگری در زمان شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد می

 شته باشد.این مهم تا حل مسائل و مشکالت ادامه دا های مرتبط صورت پذیرد وفعاالن این صنعت و مدیران دستگاه

باشد و میلیارد تومان می 600ا توجه به محاسبه میزان خسارات وارد شده به بخش گردشگری استان که حدوداً بآقای امیری: 

به صورت ضمنی، افتد، فاق میدر بازه اسفند تا اردیبهشت اتآن  %60میلیون گردشگر ساالنه به استان که  5احتساب ورود همچنین 

موارد را در دریافت مطالباتشان  های مالیاتی و تأمین اجتماعی اینکه دستگاه در درآمد بخش گردشگری اتفاق افتاده %60کاهش 

 ،تا پایان شهریور همچنین موضوعاتی از جمله تعطیلی دو روزه پایان هفته، عدم بازگشایی مهمانسراهای دولتی نمایند.لحاظ نمی
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سفر کارت جهت تشویق به مسافرت و ایجاد تقاضای تصاص کمک هزینه مسافرت یا مسافر مجاز و غیر مجاز و اخهای خانهتعطیلی 

 گردد.مؤثر در این صنعت، به عنوان پیشنهاد ارائه می

توجه با  وکه بر عهده داشتند  یو رسالت یاجتماع تیفارس با احساس مسئول یکه فعاالن گردشگر نیا انیبا ب در انتها استاندار محترم

 ن. ایشان همچنیکسب و پیشه خود نموده و موجبات کاهش شیوع ویروس را فراهم نمودنداقدام به تعطیلی  ییفهم و دانا و درایتبه 

اعالم نموده این مهم را استان  تیریزبانزد و موجب افتخار مدرا استان در مبارزه با کرونا در سطح کشور  یعملکرد بخش گردشگر

ایشان همچنین به مباحث اقتصاد پسا کرونا و لزوم  ردند.قلمداد ک هم وطنان ریحفاظت از جان خود و سااقدامی متعهدانه در جهت 

مللی الایجاد تقاضای موثر در جهت بازپروری اقتصاد کشور و استان اشاره و این مهم را نیازمند تمهیدات استانی، ملی و مقدمات بین

های کسب در خصوص اجاره بها آقای دکتر رحیمی همچنین در خصوص مشکالت ایجاد شده مابین مؤجر و مستأجر محل دانستند.

 حل معضل و ارائه به ستاد مقابله با ویروسوری راهآو غیر اختیاری بوده است پیشنهاد احصا و جمع که نشأت گرفته از تعطیلی اجباری 

 عتکرونا و پیگیری در سطح ملی را ارائه نمودند. ایشان همچنین به این مهم اشاره نمودند که در جهت حل و فصل مشکالت صن

 نخبگان این صنعت تشکیل گردد.های اداری مرتبط و گردشگر استان، شورای گردشگری استان متشکل از دستگاه

ای هاندازی گشتدستوری در خصوص پیگیری پلیس گردشگری و راهآقای دکتر رحیمی با اشاره به اهمیت گردشگری در استان 

های صنایع و مصوب نمودند در جهت انسجام فعالیتراهنمای انتظامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی را صادر 

 راه اندازی گردد.دستی در استان، اتحادیه صنف صنایع دستی استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


