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بسـمه تعـالی
عىوان جلسه
حاضریه در
جلسه

ثشسسی هطىالت ثخص وطبٍسصی
آقایان:سیذحسیي خیشیِ-سضب وویلی-هحوذ حسیي اوجشی-سیٌب سشحذی-هحسي پَیبى -احسبى ثیىی-سیذ
هحوذ خَضشٍ-ػلیشضب ًیىَوبس-هحوذ حسیي آرسی ًصشآثبد

خاومها :سیحبًِ اوجشی

مکان

ساله جلسات اتاق بازرگاوی  ،صىایع ،معادن ي کشايرزی بیرجىد

گــــزارش:
ثب ػٌبیت ثِ ّوبٌّگی ٍ دػَت ًبهِ ضوبسُ /94/735الف  ،جلسِ سبػت  16:30سٍص پٌج ضٌجِ هَسخ 94/10/02
ثب حضَس سیبست ٍ اػضبی ایي وویسیَى دس هحل سبلي جلسبت اتبق ثشگضاس گشدیذ.
جلسِ ثب خَضبهذگَیی سئیس وویسیَى آغبص ٍ ثب ثیبى همذهِ ای اص هَضَػبت هطشح ضذُ دس جلسِ لجل اداهِ
یبفت.
هحسي پَیبى،ػضَنهیسیَى وطبٍسصی ،آة ٍ هٌبثغ طجیؼی اتبق ثیشجٌذ گفت :ایي هٌطمِ دس وطت گیبّبى
داسٍیی حبئض اّویت ثَدُ ٍلی هتأسفبًِ ثِ دلیل ٍجَد وطت گلخبًِ ای دس ایي هٌطمِ سشهبیِ گزاساى اص
سشهبیِ گزاسی دس خصَظ وطت گیبّبى داسٍیی سشثبص هی صًٌذ.
ٍی افضٍد :دس استبى ّبی دیگش ثب اسائِ تسْیالت ثِ سشهبیِ گزاساى ثبػث سًٍك وطبٍسصی ضذُ اًذ اص جولِ
استبى ّوذاى ثِ لطت گیبّبى داسٍیی تجذیل ضذُ ٍ ثب استبى اصفْبى دس ایي خصَظ سلبثت هی وٌٌذ.
احسبى ثیىی ،هذیش ػبهل ضشوت ًگیي ضْش وبج دس ایي جلسِ گفت :دٍلت ثشای ٍجَد سشهبیِ گزاساى دس
استبى خشاسبى جٌَثی ّیچ گًَِ حوبیتی دس ًظش ًگشفتِ ٍ سشهبیِ گزاساى دس ایي استبى ثؼذ اص هذتی تشن ایي
هٌطمِ وشدُ ٍ دس استبى ّبی دیگش سشهبیِ گزاسی هی وٌٌذ.
ثیىی اداهِ داد :دس استبى خشاسبى جٌَثی ثشٍوشاسی اداسی آى لذس دست ٍ پب گیش ضذُ وِ گشفتي یه هجَص
سِ تب چْبس هبُ ثِ طَل هی اًجبهذ.
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هحوذ حسیي اوجشی ،سئیس سبصهبى ًظبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی گفت :ثشای سشهبیِ گزاساى دس
ایي استبى هَافمت اصَلی سشیغ صبدس ضذُ ٍلی ثشخی استؼالم ّب اص جولِ استؼالم اص اداسُ ساُ ٍ تشاثشی صهبى
ثش ثَدُ وِ هب هصَة وشدین ایي اداسُ ًمطِ ساُ ّبی استبى،ساُ اصلی،ساُ فشػی ٍ ساُ ّبی سٍستبیی سا دس اختیبس
سبصهبى ًظبم هٌْذسی وطبٍسصی لشاس دّذ تب یه وبسضٌبس ایي ًمطِ ّب سا چه وشدُ ٍ دیگش ًیبصی ثِ گشفتي
استؼالم اص ایي اسگبى دٍلتی ًجبضذ.
سیٌب سشحذی،هذیش ػبهل ضشوت وطت ٍ صٌؼت پیًَذ خبٍساى دس ایي ثبسُ پیطٌْبد ًوَد :یه وویتِ سفغ
هطىالت سشهبیِ گزاساى تحت پَضص ضبخصِ ّبی التصبد همبٍهتی ثشًبهِ سیضی ٍ تطىیل ضَد.
ٍی دس اداهِ تَضیح داد ایي وویتِ دس سبیش استبًْب دس استبًذاسی ّب هستمش ٍ فؼبل هی ثبضذ.
سشحذی ثب اضبسُ ثِ هطىالت ون آثی استبى اص هسئَلیي ریشثط دسخَاست ًوَد ثشای ثْجَد ٍضؼیت تطىل
ّبی وطبٍسصی ثب ًگبُ وبسضٌبسی ثِ هطىالت ثخص وطبٍسصی ٍ آة هٌطمِ ًگشیستِ ضَد.
هحوذ حسیي آرسی ًصشآثبد ،هذیش ػبهل اتحبدیِ صسضه وبساى،ثبغذاساى ٍ صػفشاى وبساى خشاسبى جٌَثی دس ایي
جلسِ پیطٌْبد ًوَد :صٌذٍق هحصَل صػفشاى ثِ هٌظَس حوبیت اص تَلیذوٌٌذگبى ٍ ّذایت آًْب ثِ فشآٍسی،
دس آیٌذُ ًضدیه تطىیل ضَد.
ثستِثٌذی ٍ صبدسات ایي هحصَل ة
ٍی اداهِ داد :تطىیل صٌذٍق هحصَل صػفشاى ،ساّی ثشای حوبیت اص تَلیذوٌٌذگبى است وِ

 49دسصذ

سشهبیِ آى تَسط دٍلت ٍ  51دسصذ اص سَی ثخص خصَصی تبهیي هیضَد.
ٍی اص صػفشاىوبساى خَاستِ است تب ثِ دلیل هضیتّبی ایي صٌذٍقً ،سجت ثِ ػضَیت دس ضشوتّبی تؼبًٍی
صػفشاىوبساى سشاسش استبى الذام ٍ سشهبیِگزاسی وٌٌذ
سضبوویلیً ،بئت سئیس وویسیَى ٍ سئیس سبصهبى ًظبم داهپضضىی دس خصَظ ایي صٌذٍق اظْبس داضت :دس
گزضتِ تالش ّبیی دس خصَظ ساُ اًذاصی ٍ فؼبلسبصی ایي صٌذٍق صَست گشفتِ است وِ هتأسفبًِ وطبٍسصاى
استبى اص آى استمجبل ًٌوَدُ اًذ.
آرسی دس پبیبى جلسِ دس خصَظ ػذم اطالع سسبًی هٌبست پیشاهَى تسْیالت پشداختی دس ثخص ّبی هختلف
وطبٍسصی اص لجیل صٌذٍق هحصَل صػفشاى ٍ ثبسگبُ صسضه گالیِ ًوَد ٍ اظْبس داضت :ػذم اطالع سسبًی
هٌبست ثبػث گطتِ است وِ استبى اص سْن ایي تسْیالت ثی ًصیت ثوبًذ.
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جلسه ساعت 17:30دقیقه با ذکر صلًات خاتمه یافت.
مصوبات:
 مقرر گردید هذیش ػبهل اتحبدیِ صسضه وبساى،ثبغذاساى ٍ صػفشاى وبساى خشاسبى جٌَثی پیگیشی ّبی الصم سا دس
خصَظ ساُ اًذاصی صٌذٍق هحصَل صػفشاى اًجبم ٍ ًتیجِ سا ثِ دثیشخبًِ وویسیَى اػالم ًوبیذ.

