
 فرش دستبافنمایشگاه  بیست و هفتمین  اولین جلسه ستاد برگزاری

 دستور کار : جلسه اول

ارایه گزارش از بیست و ششمین نمایشگاه فرش  -

 دستباف ایران

 اتخاذ تصمیم درباره تعیین زمان برگزاری نمایشگاه -

 مروری بر اهم مصوبات سال های قبل  -

مجری و تصمیم گیری ارایه گزارش از فراخوان تعیین  -

 در این مورد

 51/51/69تاریخ : 

 50:11ساعت    سه شنبه

 مکان جلسه :

 مرکز ملی فرش ایران

 

 اعضای حاضر در جلسه: 

 کارگر، رییس مرکز ملی فرش ایرانآقای 

 فیض اللهی، قائم مقام مرکز ملی فرش ایرانآقای 

 ملی فرش ایرانفرشچی موحد، معاون امور اقتصادی و بازاریابی مرکز آقای 

 رضایی، مشاور مرکز ملی فرش ایران آقای

 آقای انوری فر، مسئول حراست ساختمان شهید جعفر پوریان

 اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایراننماینده ،توکلی آقای

 رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم آقای رجبیان،

 دستباف اصفهاناتحادیه صادرکنندگان  فرش نماینده ، طالیی آقای

 ت سهامی فرش ایراننماینده شرک ،ملکی جوآقای 

 مرکزی اتحادیه های استانی فرش دستباف روستایی ایراناتحادیه نماینده ، آقای فیاضی

 شهری و روستایی ایرانفرش دستباف اتحادیه سراسری تعاونی های  نماینده، خانم ستاری

 فروشان تهراناتحادیه صنف فرش نماینده  ،سیف محمدیآقای 

 صحتی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان تابلوفرش سردرود آقای

 

 شرح جلسه 

 اولین جلسه ستاد برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز شد.

فرش ایران ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور و در ابتدای نشست آقای فرشچی موحد، معاون امور اقتصادی و بازاریابی مرکز ملی 

همراهی اعضای ستاد ابراز امیدواری کرد که تمام توان و تجربه ستاد در جهت اجرای شایسته بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف 

 ایران به کار گرفته شود.

 بوط به آن را ارایه نمود.ایشان در ادامه گزارشی از بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف و برنامه های مر

سپس آقای کارگر، رییس مرکز ملی فرش ایران ضمن خیرمقدم به اعضای ستاد با یادآوری دستور جلسه خواستار همفکری اعضا در 

خصوص نمایشگاه بیست و هفتم و همچنین رفع مشکالت پیش رو شدند که اعضای ستاد هریک نظرات خود را در این خصوص اظهار و 

 ارایه نمودند. پیشنهاداتی

 

 



 مصوبات جلسه 

با توجه به شرایط و تغییرات صورت گرفته از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی  مصوب شد، -

 برگزار شود. 5961سوم تا نهم شهریورماه  برگزاری نمایشگاه برای یک دوره از تاریخزمان تهران ،

 

با توجه به تجربه و توانمندی در برگزاری نمایشگاه فرش دستباف  "ایدرو  "مصوب شد، شرکت بازرگانی  -

و برای پرهیز از آزمون و خطا و کاهش ریسک  به عنوان مجری دوره بیست و هفتمین نمایشگاه فرش 

 دستباف انتخاب شود.

 "میهمانان خارجی "مصوب شد کلیه مصوبات عام ستاد طبق گزارش ارایه شده در جلسه به استثناء بند  -

 همچنان با جدیت پیگیری و اجرا شود.

 

 

 


