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حبضشیي :آلبیبى هٌْذس غذس ،کجشیبیی ،غبدلیفش ،استیشی ،سصاصاى ،اسالهی ،هحوَدی ،کشیوی لْشٍدی ،ػجذالْی،
ضشیؼتی ،کشهی ،ػلیاکجشی ،فتحی ،الْیبس ،غفبیی(ثٌذس ضْیذ سجبییٍ-یذئَ کٌفشاًس) ،کَّسبسی(ثٌذس اًضلی–ٍیذئَ
کٌفشاًس) ،سیذپَس(ًَضْشٍ-یذئَ کٌفشاًس) ،سضَاًی(ثٌذس چبثْبسٍ-یذئَ کٌفشاًس) ،اهیٌی(ثٌذس ثبٌّشٍ-یذئَ کٌفشاًس)،
ًؼیوی(ثٌذس اهیش آثبدٍ-یذئَ کٌفشاًس) ،دسیس(ثٌذس خشهطْشٍ-یذئَ کٌفشاًس) ،خٌجشی ،جبًجبص ،کیبًی اًجَّی ،سضبصادُ،
غشثبلی ،جؼفشصادُ ،کَسٍش ًیب

چْبسهیي جلسِ اتبق فکش سبصهبى ثب حضَس هذیشیت هحتشم ػبهل سبصهبى ،اػضبء هحتشم ّیبت ػبهل ٍ سبیش
اػضبء هحتشم ایي تطکل دس سٍص ضٌجِ هَسخ  90/11/15دس هحل سبلي کٌفشاًس عجمِ  12سبختوبى هشکضی سبصهبى
ثشگضاس گشدیذ .دس ایي جلسِ اثتذا دثیش اتبق فکش گضاسضی اص سِ جلسِ گزضتِ ٍ خالغِای اص دیذگبُّبی اسایِ ضذُ تَسظ
اػضبء دس خػَظ ٍیژگیّبی اتبق فکش ٍ اّذاف ٍ ٍظبیف آى اسایِ ًوَدًذ .سپس سیبست هحتشم اتبق فکش ٍ سبیش
اػضبء ،دس ساثغِ ثب چبسچَةّبی کلی اتبق فکش ٍ هَضَػبتی کِ هیثبیست دس ایي تطکل پشداختِ ضَدً ،ظشات خَد سا
ثیبى ًوَدًذ .خالغِ هَاسد هغشٍحِ دس جلسِ ثِ ضشح ریل هیثبضذ:

آقای مهىدس صدر:

 اتبق فکش هحولی ثشای تػوین سبصی
 ثشسسی هَضَػبت هَسد ًظش دس تینّب ٍ یب کبسگشٍُّبیی ثِ غَست هَسدی (ثِ غَست هَلت ٍ ًِ
دائوی) اص اػضبء
ً گبُ ثِ اتبق فکش:
دسٍىگشا :هٌحػش ثِ سبصهبى ٍ هسبئل داخلی آى
ثشٍىگشا :دس ًظش داضتي ٍظبیف هلی ٍ ثیيالوللی سبصهبى ،ثِ ػٌَاى هتَلی حول ٍ ًمل دسیبیی
 اٍلَیت هَضَػبت ثب دس ًظش داضتي ًگبُ دسٍىگشا ٍ یب ثشًٍگشا
آقای اسالمی:

 سبختبس ،کویتِّب ٍ هسئَلیي کویتِّب هتأثش اص اٍلَیت ثٌذی هَضَػبت
 اٍلَیتثٌذی ٍ اًتخبة هَضَػبت دس لبلت یک shortlist
 کبسکشد ٍظیفِای سبصهبى دس استجبط ثب ٍظبیف دسًٍی تخػػی ٍ یب ثشًٍی حبکویتی هطخع کٌٌذُ
دسٍىگشا ٍ یب ثشًٍگشا ثَدى هَضَػبت
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آقای استیزی:

 تَجِ ثِ هسبیل ثٌذسی ٍ دسیبیی فشا سبصهبًی ٍ ثشسسی کلیِ هَضَػبت حول ٍ ًمل دسیبیی ًیبصهٌذ
اػضبیی هتفبٍت ًسجت ثِ ٍضؼیت فؼلی داسد.
 پَیب ثَدى ٍ آیٌذُ ًگشی دس سبصهبى سجت تجؼیت سبیش اسگبىّب اص سبصهبى
 ػذم پَیبیی سبختبس ٍ تطکیالت سبصهبى ثب تَجِ ثِ تؼذاد ٍ ضشح ٍظبیف تؼشیف ضذُ دس ثٌبدس
(تطکیالت ٍ سبختبس هشثَط ثِ  17تب  18سبل لجل است)
آقای جاوباس:

ً گبُ دسًٍی ٍ ثیشًٍی دٍ سٍی یک سکِ است ٍ ثبیذ ثب ّن دیذُ ضَد.
 فمذاى گشدش اعالػبت دس اتبق فکش
 تْیِ ثَلتي خجشی دس اتبق فکش ثِ غَستی کِ اخجبس آى اص سَی ّیبت ػبهل (ثِ دلیل استجبط ثب سبیش
همبهبت ٍ هشاجغ ػبلی) ٍ یب گشٍّی اص اػضبء اتبق فکش تْیِ ٍ دس اختیبس سبیش اػضبء لشاس گیشد.
ً یبصهٌذی اعالػبت دسًٍی ٍ ثیشًٍی جْت تْیِ گضاسشّب ٍ سبیش الذاهبت هشتجظ ثب ٍظبیف ٍ
فؼبلیتّبی سبصهبى
آقای مهىدس صدر:

 تطکیل دٍ کبسگشٍُ داخلی ٍ خبسجی (دسٍىگشا ٍ ثشٍىگشا) جْت ثْجَد ّوبٌّگی ٍ استجبعبت
سبصهبًی
 استجبط ثیشًٍی هٌحػش ثِ ّیبت ػبهل ًجَدُ ٍ توبم هذیشاى سبصهبى ثستِ ثِ جبیگبُ خَد ،ثب سبیش
اسگبىّب ٍ دستگبُّب دس استجبط هیثبضٌذ .ثِ ّویي جْت هیثبیست دس ثحث اسایِ اعالػبت ًمص
داضتِ ثبضٌذ.
 دس دیذگبُ ثیشًٍی ،سبصهبى ثِ هٌظَس هذیشیت حول ٍ ًمل دسیبیی ٍ ثٌبدس هیثبیست ثِ ثمبء ٍ هٌبفغ
سبیش ریٌفؼبى تَجِ داضتِ ٍ هطکالت آىّب سا هذ ًظش داضتِ ثبضذ حتی اگش ایي اهش دس ثشخی
هَاسد هٌبفغ کَتبُ هذت ٍ دسآهذّبی سبصهبى سا ثب خغش هَاجِ کٌذ.
آقای کزیمی قهزيدی:

 تفکش ثشٍى گشا فکش ٍ ثیيالوللی دس ٍّلِ فؼلی اص تکبلیف سبصهبى است .لیکي ثِ ػٌَاى یک هطك اص
هسبیل دسًٍی ضشٍع کشدُ ٍ پس اص تطکیل یک ّستِ لَی اص تجبسة ثِ دست آهذُ دس هسبیل
ثشًٍی ًیض اص آى استفبدُ ًوبیین.
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 تَجِ ثِ ٍاگزاسیّب (هَاسد داخلی ٍ یب ثیشًٍی) ثِ جْت کبّص سیسک ٍ خغش ،صیشا اگش دس سبصهبى
هذیشیت ،کبسگشٍُ ٍ یب پتبًسیل لَی جْت ساّجشی ٍ کٌتشل ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ،ثخص خػَغی
ًویتَاًٌذ اّذاف سبصهبى سا اًجبم دٌّذ.
آقای کیاوی اوبًهی:

 ضٌبخت جبیگبُ ،هأهَسیت ٍ ٍظبیف سبصهبى
 هأهَسیت سبصهبى حول ٍ ًمل دسیبیی ،حول ٍ ًمل آثی ٍ حَصُ سَاحل (کبسثشی ٍ تَسؼِ) /تَجِ ثِ
ًبٍگبى حول ٍ ًمل/ثستش حول ٍ ًمل آثی/کبسکٌبى حول ٍ ًمل دسیبیی/ثٌبدس ثبصسگبًی/لَاًیي ٍ
همشسات حول ٍ ًمل دسیبیی/سبصهبىّب ٍ ًْبد ّبی حول ٍ ًمل دسیبیی ٍ آثی
 توشیي اتبق فکش ثب هَضَػی تػبدفی(هَضَع پیطٌْبدی تَسؼِ سَاحل کِ هسئَل آى دس لبًَى
سبصهبى دیگشی هطخع ضذُ است)
 ضٌبخت کبسکٌبى اص سبصهبى ٍ تَجِ ثِ پتبًسیلّب ٍ تَاًبییّب
 تغییش ًگبُ ٍ ثبصًگشی دس هأهَسیتّبی سبصهبى ثِ جْت تغجیك دسٍىگشایی ٍ ثشًٍگشایی
آقای سیدپًر:

 تَجِ ثِ هؼضالت سبصهبى دس اٍلَیت ثٌذی هَضَػبت
 ثشسسی ٍظبیف ثش صهیي هبًذُ ٍ تکبلیفی اص سبصهبى کِ ثِ دسستی اًجبم ًگشفتِ است.
 تطکیل گبسد سبحلی ثِ هٌظَس حضَس همتذساًِ دس سَاحل
آقای اسالمی:

 چبلص اتوبم لشاسداد ّبی تشهیٌبل کبًتیٌشی دس ثٌبدس
 ػذم تأثیش گزاسی دس لبًَى گزاسی دس سغح هلی
آقای الهیار:

 تْیِ دستَسالؼول ثشای اتبق فکش ثِ جْت ػذم ًیبص ثِ سبختبس خبظ ثشای آى ٍ ضشٍست هطخع
ضذى ضیَُ فؼبلیت ،کبسگشٍُّب ،هکبًیسنّبی اًگیضضی ٍ ...
 هطخع کشدى  9ػٌَاى دس لبلت هَضَػبت فشا ثخطی کِ هیتَاى ثب اًتخبة یکی اص هَضَػبت ،آى
سا دس جلسِ ثؼذ هَسد ثحث ٍ ثشسسی لشاس داد.
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آقای مهىدس صدر:

 هذ ًظش لشاس دادى هجبحث تَسؼِ ضجکِّبی هجبدالتی داخلی دس کٌبس ثشًبهِسیضی ثشای تَسؼِ ثٌبدس ٍ
افضایص ظشفیت آىّب
 سشلَحِ کبس لشاس گشفتي سیبستّبی اثالغی همبم هؼظن سّجشی دس ثحث آهبیص سشصهیي ٍ تَجِ ثِ
ثٌبدس کبًًَی
 ػذم کفبیت اهکبًبت ٍ تجْیضات فؼلی ثشای ایوٌی ٍ  ...ثب ٍجَد  5800کیلَهتش سبحل
 تؼییي ساّکبسّبیی ثشای تأهیي هٌبثغ هبلی جْت ثشًبهِّبی تَسؼِ ثٌبدس
آقای جاوباس:

 ثشای ضشٍع فشآیٌذ الصم است اثتذا هطخع ضَد آیب فشآیٌذ جبیگبُ ٍ هسئَل هطخػی دس سبصهبى
داسد ٍ یب ًِ؟ دس غَست هَجَد ثَدى هسئَل ،ثشای آى هتَلی جذیذ تؼییي ًطَد.
آقای عبدالهی:

 اسائِ گضاسضی تحت ػٌَاى "لضٍم تؼییي سیبست سبصهبى دس ػجَس اص ثٌبدس ًسل سَم "
ٍ سٍد ثِ حَصُ سبخت ٍ ثْشُثشداسی ثٌبدس دس سبیش کطَسّب
 اسائِ عشحّبیی ثِ هٌظَس تمَیت کیفیت دس خذهبت ثٌذسی دس کطَس
 دسیبفت ػَاسؼ هتٌبستتش ثب اسایِ خذهبت ٍیژُ ثِ هطتشیبى خبظ (دسجِ ثٌذی هطتشیبى)
آقای محمًدی:

 هذ ًظش لشاس دادى هَاسدی چَى ٍسٍد ثِ ثبصاس هٌغمِ ثب ّذف افضایص سْن سبصهبى ٍ استشاتژی تَسؼِ
ثٌبدس
 ادغبم هَاسد هطبثِ دس اٍلَیت ثٌذی هَضَػبت هغشح ضذُ (هبًٌذ هَضَػبت )9 ٍ 6
 تْیِ سٌذ ساّجشدی ٍاگزاسی اهَس ٍ جزة سشهبیِ گزاسی
 تؼییي هکبًیضم ٍ ًحَُ هطبسکت ًیض (ثِ غَست تیوی ٍ یب ثش اسبس ػاللِ افشاد)

جلسِ ثب رکش غلَات دس سبػت  17:05ثِ پبیبى سسیذ.
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