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 دستًرکار جلسٍ:
 یزدر ماٌ اخ یسیًنگشارش کم 

 شُز مشُد  یگزدشگز یگذار یٍسزما یفزصت َا بزرسی 

 یمًضًع مىاطك آساد ي تًسعٍ گزدشگز طزح 

 

 
اتاق تاصسگاًی تطىیل ضذ  2تا حضَس اعضا ٍ هذعَیي دس ساختواى ضواسُ  7931 ی هاُ،د 2جلسِ وویسیَى گشدضگشی دس سٍص یىطٌثِ 

 دس ایي جلسِ اعضا تِ تحج ٍ تشسسی هطاتك تا دستَس واس پشداختٌذ وِ هْن تشیي آى تِ ضشح ریل است : 

 اسائِ گضاسش وویسیَى دس هاُ گزضتِ وِ ضاهل هَاسد صیش هی تاضذ : 

 َغات دس ضطویي ّوایص تَسعِ پایذاس تا سٍیىشد تْثَد هحیط وسة ٍ واس ٍ جزب ًوایطگاُ طشح ّای تشگضیذُ تستِ تٌذی س

 اسپاًسش تَسط طشاحاى ٍ تستِ ًْایی دس هشحلِ تعذ هساتمِ هطخع خَاّذ ضذ 

  آغاص ّوىاسی خاًِ غٌعت ٍ هعذى تا وویسیَى گشدضگشی 

 خص خػَغی لشاس گشفتِ است التػاد گشدضگشی ٍ تستِ سَغات هطْذ دس دستَس واس ضَسای گفت ٍ گَ دٍلت ٍ ت 

  پیگیشی ّوایص گشدضگشی وَیش تا هَافمت یًَسىَ وِ پیشٍ آى خشاساى جٌَتی ، سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ وشهاى دضت وَیش سا

تِ عٌَاى هٌطمِ ٍیظُ گشدضگشی هعشفی هی وٌٌذ ٍ خشاساى سضَی ّن هی تَاًذ دس وٌاس ایي استاى ّا حضَس داضتِ تاضذ طشح 

 گشی اتتذا تایذ دس وویسیَى هطشح ضَد ٍ تعذ تِ اتاق ایشاى ساُ یاتذ هٌاطك آصاد گشدض

  پیگیشی اضىاالت لاًًَی ٍ آییي ًاهِ ای 

  استثاطات گشدضگشی تیي ایشاى ٍ اتشیص 

 اسائِ گضاسش ضْشداسی هطْذ دس خػَظ التػاد گشدضگشی ٍ طشح صیاست وِ تخطی اص آى ضاهل هَاسد ریل است : 

  127  پشٍطُ دستگاُ هجشی است  791پشٍطُ ضْشداسی دستگاُ ّوىاس ٍ دس  23پشٍطُ هَجَد وِ دس 

  طشح ٍ احذاث ّتل فشٍدگاّی تا استاًذاسدّای تیي الوللی 

  طشح ٍ احذاث تاغ هَصُ صیاست 

  طشح ٍ احذاث تاغ ضْش سالهت 

  پاسویٌگ طثماتی 

  تطىیل هَسسات سشهایِ گزاسی ٍ تاهیي هالی 

  ِسیضی ٍ تَسعِ ٍ ایجاد صائش واست ) طشح هثذا تا هثذا ( تشًاه 

  ایجاد هٌطمِ ٍیظُ سشگشهی 

  ایجاد هٌطمِ ٍیظُ آصاد صیاستی 

  ایجاد آوادهی ٍسصش ّای َّاصی تاًَاى 

  ایجاد ضشوت ّای ّلذیٌگ صیاست 

  هجتوع تخػػی تجْیضات پضضىی 
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  هجوَعِ ّای تخػػی آب دسهاًی 

 یي رٌّی هجوَعِ ّای تخػػی تشای هعلَل 

  پاسن ّای هَضَعی 

  ) ... ٍ ساُ اًذاصی جاهعِ آًالیي سفش ) هاًٌذ : ٍیضای الىتشًٍیه تشای گشدضگشاى خاسجی 

 ... ٍ هَصُ ّای هَضَعی 

 تشخی هَاسد هطشح ضذُ تعذ اص اسائِ ضاهل هَاسد ریل است : 

  اضاسُ تِ اّویت ظشفیت اضغال ّتل ّا ٍ هاًذگاسی گشدضگش 

  حَصُ گشدضگشی ، ًیاصهٌذ ّوىاسی ٍ اتحاد ولیِ اسگاى ّای هشتثط استالذام هَحش دس 

  ّتل فشٍدگاّی تِ دلیل هسافت ون فشٍدگاُ تِ هشوض ضْش تَجیِ ًذاسد 

  است ٍ تِ طَس 92پشٍطُ ّتلی دس حال ساخت دس هطْذ ٍ ًشخ اضغال ّتل ّای فعال وِ ووتش اص  212اضاسُ تِ تیص اص %

 % دس سال است 11هیاًگیي 

 اسُ تِ ضلَغی خیاتاى ّای اطشاف حشم ٍ عذم ٍجَد پاسویٌگ وافی اض 

  اضاسُ تِ ًمص ضْشداسی دس پشٍطُ ّای پیطٌْادی وِ هی تَاًذ تا لشاسداد هطاسوتی صهیي دس اختیاس غاحثاى پشٍطُ لشاس دّذ ٍ یا

س داسد ٍ دس اداهِ اضاسُ تِ هذل ّای سال اعتثا 93تشخی اساضی سا ٍاگزاس وٌذ ٍ تا تَجِ تِ تستِ التػادی تشخی لشاسدادّا تا 

BOT  ٍBOO  دس سشهایِ گزاسی ّا 

  ٍجَد ایشالیي ّای هتعذد هَجة اتالف سشهایِ ٍ ًیشٍی اًساًی است 

  ُاّویت تاصگطت سشهایِ ّایی وِ اص وطَس خاسج ضذ 

 سشهایِ دس حَصُ گشدضگشی تایذ دس توام تخص ّای آى تاضذ ٍ ًِ تٌْا ّتلذاسی 

 ً یاص تِ اطویٌاى داسد ) اهٌیت سشهایِ گزاسی ( سشهایِ گزاسی 

  تخفیف دس عَاسؼ ضْشداسی هی تَاًذ ساّگطا تاضذ 

  تِ دلیل عذم ّوىاسی وافی ضْشداسی اص فضاّای تثلیغاتی ضْش استفادُ ًطذُ است 

  پیطٌْاد واّص صهاى فشآیٌذ غذٍس هجَصّای سشهایِ گزاسی 

  ِگزاسی آسیة صا است ٍ سشهایِ گزاس اص سیسه هی تشسذ ًمطِ ساُ گشدضگشی ًاهطخع است ٍ فضای سشهای 

  عذم تٌاسة سشهایِ گزاسی ّا تا ًیاص ّای هَجَد دس ضْش ٍ ّوچٌیي سًٍذ سشهایِ گزاسی ته واسوشدی است 

  سٍیىشد پیاهذگشا دس گشدضگشی تسیاس هَحش است ٍ تشًاهِ سیضی ّا هی تَاًذ تش ایي اساع تاضذ 

 ّتل ولیٌیه جْت ساهاًذّی تِ ٍضعیت گشدضگشاى ایي حَصُ هی تَاًذ هَحش تاضذ  دس حَصُ گشدضگشی سالهت ایجاد 

  ٍ حضَس ًوایٌذُ وویسیَى گشدضگشی تا حك سای دس وویسیَى هَافمت اغَلی ساصهاى هیشاث فشٌّگی ، غٌایع دستی

 گشدضگشی استاى     
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  مصًبات جلسٍ:

 دریافت فایل گشارش آلای دکتز وعمتی جُت ارائٍ بٍ اعضای کمیسیًن .1

 بزگشاری جلسٍ کمیتٍ تلفیك جُت پیگیزی اَم مًارد جلسٍ کمیسیًن .2

 پیگیزی عضًیت اعضای کمیسیًن در اتاق باسرگاوی ي صدير کارت عضًیت در کمیسیًن گزدشگزی .3

 

 
 

  :جلسٍ هحاضزی
لاًعی ، ٍلی صادُ ،اسذی ، ًیىخَ ، لشیطی ، هعػَهی سٍد هعجٌی ، ضاطشیاى ،اتشاّیوی ، هشیذی ، سفیعی ، غفشاى ، ًوائی ، للی صادُ ،   یان:آلا

 فشلاًی ، تلثل عٌثشاى ، دٍائی ، ضیشهحوذی ، ًجفی 

 حاتت تیوَسی ، ضاُ ٍالیتی ، سٍحثخص ، آصاد ، سستوی  َا: خاوم

 جلسٍ: غایبیه
 ّاضوی ، ضشتتذاس ، تمذیش ، سایِ تاى هٌتجثی ، یی ، طثاطثا، ًَتخت علیضادُ ، لاسوی ،  تٌاًظادضَضتشیاى ، صاّذ پیطِ ، ، آجیلیاى  یان:آلا

 دلیشی ، ضالچیاى  خاوم َا :

 جلسٍ: میُماوان
هطاٍس هذیش عاهل ضشوت سپاد خشاساى ، یَسفی ساد  –هذیش سشهایِ گزاسی ّای ًَیي ضْشداسی هطْذ ، هعتوذی فش  –ًعوتی خیشآتادی  آلایان :

 تاصسع اًجوي غٌفی دفاتش خذهات هسافشتی  –

 واسضٌاع سشهایِ گزاسی ّای ًَیي ضْشداسی هطْذ  –خاًِ غٌعت ٍ هعذى ، پاواى  -اسالهی خاوم َا :


