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با عنایت به دعوتنامه شمااه  417407موهخ  0911/05/57سمامما مییییت بیاامههیزی چهاهمین جلسممه راهوی تصادادی
تشمااا سمیمایهوذتهی تساا تصفها ده سا  0911به هیاست آصای درای هضایی تسااایته محایم تساا با حضوه تعضاء به
صوهت مجامی هتس ساعت  1391صبح ه م پنجشنبه موهخ  0911/05/52ده محل تسااایتهی بیوزته شی.
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تهتئه وزتهش بیهسی تحولات بامته راهرشوه تساا ده تابساا 0911
تهتئه وزتهش بیهسی شاخصهای تومیع دهآمی طی سا های 0911-0917
بیهسی ضعیت تهتضی صنعای شهیکهای صنعای تساا
پیشنهاد تشکیل وی راهی «فیش» ذیل راهوی تصادادی
تهتئه طیح پویش مهاهت راهآفیینی سیتی اوآ هی تتاق بامهواای
سایی موتهد

مشروح مذاکرات
ده تبایتی جلسمه آصای درای صاضمی عسم ی معا هااهن ی تموه تصادمادی تسمااایتهی با تشاه به ه ایهای تهتئه خیمت ده
تسماا لز م پی ییی مدموبات جلسمات خوتسااه تهتئه وزتهش سامااه ا اا اظام پی ییی مدوبات تساا ) شیای ره توسط آصای
ولسماا مهی راهشمناس حوم تصادمادی تسمااایتهی تین سمامااه معیفی ویدیی .ده تدتمه طیح پویش مهاهت راهآفیینی سیتی
اوآ هی توسمط آصایا ریباسمی متد لوح موسوی تم تتاق بامهواای صنایع معاد رشا همی تصفها تهتئه ویدیی موهد بح
صیته ویفت.
سم پیشنهاد تهتئه شی تم سوی سامما صنعت معی تجاهت تساا ده ممینه تشکیل وی راهی «فیش» ذیل راهوی
تصادمادی مطیح ده خدمو شمیح یایو تعضای وی راهی مباحثی مطیح ویدیی .پ تم آ وزتهش بیهسی تحولات بامته
راهرشوه تساا ده تابساا  0911توسط آصای صفاهیپوه مشا ه سامما مییییت بیاامههیزی تهتئه موهد تحلیل صیته ویفت.
ده پایا درای هضمایی تسااایته تصفها ضان بیشاید تصیتمات بزه تصادادی تاجام شی ده سا  0911بیاامههیزی رلا
بیتی تحقق رامل طیحهای تصادادی با ده اظی ویفان شیتیط بینتلاللی ملی تسااای هت خوتسااه شیای.
با توجه به تتاام مما جلسه بیهسی سایی دساوهراهها به جلسه بعی مورو ویدیی.
مصوبات
دستور کار

مصوبه

دستگاه اجرایی

بیهسی سامااه ا اا

-0باعنایت به توضممیحات معا هااهن ی تموه تصادممادی تسممااایتهی
هاکاه تیشمما مقیه شممی می مفهومی تین سممامااه به عنوت یک تبزته
مییییای تکایل به عنوت پایلوت ده حوم تصادممادی وی های راهی
مییمجاوعه راهوی تصادادی تساا ) تجیتیی ویدد.

معا هااهن ی تموه
تصادادی تسااایتهی

 -5مقیه شمی طیح بیتساس سطح تخایاهتت تجیتیی تساا تصلاح موتهد
پیشمنهادی جهت تصلاح صوتاین مقیهتت تم سوی تتاق بامهواای تصفها
تهتئه طیح پویش مهاهت به تتاق تییت تهتئه ویدد س طیح به صوهت پایلوت ده یک مجاوعه
دتاشمم اهی یک مجاوعه صممنعای تجیتیی ویدد وزتهش آ به حوم
راهآفیینی سیتی
اوآ هی تتاق بامهواای تصادمممادی تسممماماایتهی تهتئه ویدد .ها نین به دلیل تهتباط با یایو
راهوی آمومش پژ هش فنا هی اوآ هی تسمماا به آ راهوی جهت
بیهسی جاع بنیی تهتئه ویدد.

تهتئه پیشنهادتشکیل
وی راهی «فیش
دسابافت»

 -9-0تشمکیل وی راهی فیش دسابافت با شیح یایو میی به تدویب
هسیی3
 -0بیاامههیزی سیاستوذتهی هیتیت حاایت اظاهت بهمنظوه3
تلو 3سممماماایهی تموه میبوط به تامین موتد ت لیه می وو تولیی تجاهت
فیش دسابافت
و 3هصابتپذییی تیجاد تقاضممای جییی تی یف فیهنس سممفاهشپذییی
بیتی فیش دسابافت ده بامتههای جهاای دتخلی با حفظ تصالتهای آ
پیشنهاد صوتاین مقیهتت تشویقی ده تین حوم .
ج 3حفظ تحیاء تهتقای جنبههای هنیی فیهن ی فیش دسابافت.
 -5بیاامههیزی سممیاسممتوذتهی بهمنظوه بامتهیابی توسممعه بامتههای
موجود دتخلی خاهجی بیتی فیش دسابافت
 -9هتهبیی تاجام مطالعات پژ هشهای میتبط با هنی -صمممنعت فیش
دسمابافت بهمنظوه شناسایی مشکلات موجود تهتئه هت حلهای مناسب
ده حوم همای موتد ت لیمه تولیمی تجماهت بما بهی وییی تم ییفیتهای
موجود
 -7سمیاسمتوذتهی بسمایسامی اظاهت بی تجیتی بیاامههای آمومشی
فیش دسابافت تم طییق بهی منیی تم میترز آمومشی موجود حاایت تم
تبییل ییفیتهای بالقو بالفعل.
 -7شناخت اقاط ضعو صوت فیصتها تهیییها دهباه مسایل فنی
هنیی تجیتیی تصادمممادی تجااماعی مییییای هنی – صمممنعت فیش
دسابافت تییت با تکیه بی ه یکید علای پژ هشی تصالتهای تاهیخی
فیهن ی آ
 -6بسممایسممامی فیتهد رید ممینههای لامم جهت تیجاد توسممعه
تقویت تشکلهای صنفی میای ده سطوح منطقهتی
 -4تهیه تی ین پیشممنهاد لوتیح مقیهتت دسمماوهتلعالهای تجیتیی
موهد ایام به منظوه بهبود تصلاح ضعیت هنی -صنعت فیش دسابافت
 -2حامایمت تم بمافنمیوا تولییرننیوا بامهوااا ایی های خلاق
اوآ ه ده هنی -صنعت فیش دسابافت
 -1هتهبیی توسعه هاه جاابه آواهیبخشی تخددی راهبیدی تاجام
فعمالیمتهمای تبلیاماتی تم طییق تهیمه تی ین تااشممماه راب مقالات

تتاق بامهواای صنایع
معاد رشا همی
تصفها معا
هااهن ی تموه تصادادی
تسااایتهی

سامما صنعت معی
تجاهت تساا

اشممییات محدممولات هسممااهتی چنیهسممااهتی بااکهای تطلاعاتی با
تسافاد تم فنا هی تطلاعات
 -01هتهبیی بیوزتهی یا مشاهرت ده ااایش ا ها مجامع جشنوته ها
هاایشهای علای دتخلی خاهجی.
 -9-5تعضای وی راهی فیش دسابافت به شیح میی مدوو شی3
 -0معا هااهن ی تموه تصادادی تسااایتهی هئی )
 -5هئی سامما صنعت معی تجاهت تساا دبیی)
 -9میییرل تعا راه هفا تجاااعی تساا
 -7میییرل آمومش فنی حیفهتی تساا
 -7میییرل مییتث فیهن ی ویدش یی صنایع دسای تساا
 -6میییرل وایک
 -4میییرل رایاه تمیتد تمام خاینی ه ) تساا
 -2اااینی شیرت سهامی فیش تییت ده تساا
 -1تتاق بامهواای صنایع معاد رشا همی تصفها
 -01تتاق بامهواای صنایع معاد رشا همی راشا
 -00تتاق تعا تساا
 -05میییعامل شیرت ااایش ا های بینتلاللی تساا
 -09مییی تموه بااوت تسااایتهی
 -07ااماینمی تتحمادیهها تشمممکلهای صمممنفی فعا ده حوم فیش
دسابافت با اظی دبیی وی راهی)
 -07سممایی دسمما ا های تجیتیی فیماایتهیها شممهیدتهیها  ...حسممب
موضوع

سامما صنعت معی
تجاهت تساا

