تظوَ تعالی
تزادر ارمجٌذ؛ جٌاب آلای هٌِذص ًصزتی

تیاًیَ مشارٍ:1
تذّیي تیظت پزّژٍ حتْل
گزا

ػِزدار حمرتم لشّیي
ػالم ػلیکن
اکثش ؿْشّای کـَس دس قالة تَدخِ ّای ػٌَاتی تشاتش سٍال هشػَم ًؼثت تِ اسائِ خذهات دس حَصُ ّای اهَس ؿْش ٍ  ...اداسُ
هی ؿًَذ .اػتفادُ اص تشًاهِ ّای هیاى ٍ دساص هذت هثتٌی تش ًیاصّای ٍاقؼی ؿْشًٍذاى سا هی تَاى ؿیَُ ّای خذیذی داًؼت
کِ دس تؼضی اص ؿْشّا دس حال اخشاػت .تَخِ تِ ؿیَُ ّای خذیذ ٍ اتتکاس دس تؼشیف هٌاتغ ،تأهیي هالی ٍ فٌی ًیض اص هَاسدی
اػت کِ تِ ػٌَاى ساّکاسّای قاتل اعویٌاى تشی دػتوایِ هذیشاى ؿْشی دس تحقق اّذاف تَػؼِ ؿْشّا قشاس گشفتًِ ،تایح
هلوَع سٍیکشدّای خذیذ سا هی تَاى دس سقاتتی ؿذى فؼالیت ّای تؼضی اص ؿْشّای کـَس تِ خصَف کالى ؿْشّا
هـاّذُ ًوَد کِ خَد حاکی اص ًَػی سقاتت دس تَػؼِ یافتگی اختواػات ؿْشی داسد ٍ هذیشاى ؿْشی تا اػتفادُ اص تداسب
یکذیگش دس تؼاهلی دٍػَیِ تشای پیـشفت ؿْشّا دس هؼیش آیٌذُ ای ّذفوٌذ گام تش هی داسًذ.
تا تَخِ تِ لضٍم تشًاهِ سیضی ّای کَتاُ ٍ تلٌذ هذت دس اهش هذیشیت ؿْشی کِ هَسد تأکیذ خٌاتؼالی ٍ اػضای هحتشم ؿَسای
اػالهی ؿْش قضٍیي هی تاؿذ ،عشح تذٍیي تشًاهِ ّایی دس ایي خصَف تا ػٌَاى(قضٍیي+

 )20دس اتتذای ػال  1388سا

هی تَاى گام هؤثشی دس هذیشیت ّذفوٌذ کْي ؿْش قضٍیي ًاهیذ کِ تا ػپشدى هشاحل تْیِ ٍ تذٍیي آى تِ گشٍُ ّای
کاسؿٌاػی هتـکل اص کاسؿٌاػاى ٍ صاحة ًظشاى دس حَصُ ّای هختلف سا فتح تاتی دس پیوَدى هؼیش تَػؼِ ؿْش قضٍیي
داًؼت .کاسگشٍُ "پشٍطُ ّای ػوشاًی ٍ ّن اًذیـی ػشهایِ گزاسی " حاصل تالؽ اػضای خَیؾ سا دس قالة تیاًیِ ًْایی
تقذین حضَس هی ًوایذ:
الف -گزدع کار:

فشاخَاى ؿْشداسی اص صاحة ًظشاى ،کاسؿٌاػاىً ،خثگاى ٍ تـکل ّای هٌْذػی قضٍیي خْت تؼشیف پشٍطُ ّای کالى کِ
هثتٌی تش ًیاصّای ٍاقؼی ؿْشًٍذاى تاؿذ ،اٍلیي اقذاهی تَدُ کِ صَست گشفت ٍ لیؼت پاالیؾ ؿذُ ًظشات تِ کاسگشٍُ ٍیظُ
هتـکل اص دُ ّا کاسؿٌاع صاحة ًظش دس حَصُ هذیشیت ؿْشی ػپشدُ ؿذ کِ پغ اص تشسػی خاهغً ،ظش ًْایی خَیؾ سا تِ
ؿْشداسی اػالم ًوایٌذ .ایي کاسگشٍُ تا تالؽ چٌذ هاِّ ٍ تشسػی هقذهاتی پیـٌْادات ٍاسدُ دس اداهِ هؼیش دس قالة دٍ
کاسگشٍُ " -1پشٍطُ ّای ػوشاًی ٍ ّن اًذیـی ػشهایِ گزاسی  -2هغضافضاسی ٍ فشٌّگ ؿْشًٍذی " فؼالیت خَیؾ سا اداهِ
داد کِ ًَؿتِ حاضش حاصل تالؽ ّای کاسگشٍُ اٍل هی تاؿذ کِ هدوَػاً عی  9هاُ خلؼات ّفتگی دس قالة  24خلؼِ تِ
خوغ تٌذی ًْایی سػیذًذ.
ب -رّع ُای تذّیي تزًاهَ:
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تیظت(کارگزٍّ پزّژٍ ُای عوزاًی ّ ُن اًذیؼی طزهایَ گذاری)

سٍؽ ّای هختلفی خْت تذٍیي تشًاهِ ٍ پشٍطُ ّای ؿْشی ٍخَد داسد .گشچِ اتتذایی تشیي ؿشط اسائِ ّش تشًاهِ ٍ یا تؼشیف
پشٍطُ دس حَصُ ؿْش سا « تَخِ تِ ًیاصّای ضشٍسی ؿْشًٍذاى » هی تَاى ًام تشد ٍلی دس ّویي ساػتا ٍ تشای سػیذى تِ ایي
هقصَد ،سٍؽ ّای گًَاگًَی هی تَاًذ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد کِ ّشکذام اص آًْا سا هضایایی اػت .ؿایذ تتَاى تْتشیي سٍؽ سا
سٍؽ ٌّداسی یؼٌی سٍؿی کِ هثتٌی تش خَاػتِ ّای یکایک ؿْشًٍذاى دس یک فشآیٌذ سٍؽ هٌذ ٍ ػلوی احؼاء ؿذُ تاؿذ،
ًام تشدٍ .لی هدوَػِ حاضش تا سٍؽ اػتفادُ اص ًظشات صاحة ًظشاى ٍ کاسؿٌاػاى اهَس ؿْشی دس حَصُ ّای هختلف تذٍیي
ؿذُ اػت کِ تِ عَس قغغ ٍ یقیي ًوی تَاى ادػا ًوَد اسصؽ ّای ٍاقؼی سٍؽ ٌّداسی سا داساػتٍ ،لی تا تَخِ تِ اّویت
تذٍیي چٌیي تشًاهِ ای دس ظشف صهاًی

 9هاِّ دس قالة خَاػتِ ؿْشداسی قغؼاً ّوؼَیی ٍ ّوٌَایی هذیشاى اخشایی ٍ

کاسؿٌاػاى دس تؼشیف حذاقل تخـی اص پشٍطُ ّای اخشایی «  »Action Planهشتَط تِ هغالؼات  CDSقضٍیي داًؼت کِ
الثتِ دس خای خَد اص تاس اسصؿی قاتل هالحظِ ای تشخَسداس اػت .کاسؿٌاػاى ػضَ کاسگشٍُ ّا تَخِ تِ تَػؼِ پایذاس قضٍیي دس
قالة تَخِ خذی تِ هحیظ صیؼت ،تَػؼِ حول ٍ ًقل ػوَهی ٍ پیادُ ،احیا ء تافت ّای قذیوی ٍ هیشاثی ؿْش سا دس صذس
تَخِ خَد قشاس دادُ اًذ.
ج -اػارٍ تَ چؼن اًذاس ُای هْجْد:

ػالٍُ تش الضاهات هٌذسج دس تٌذ «الف» تَخِ خذی تِ هتي چـن اًذاصّای دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس هغالؼات هشتَط تِ اػٌاد
 ،CDSهغالؼات عشح خاهغ چْاسم قضٍیي ،ػٌذ تَػؼِ اػتاى ،عشح خاهغ ػالهت ٍ ػٌذ تَػؼِ گشدؿگشی یکی دیگش اص
هثاًی کاسی کاسگشٍُ هی تاؿذ کِ دٍ ًوًَِ اص آًْا ػثاستٌذ اص:
 - 1چـن اًذاص تاصًگشی عشح خاهغ چْاسم قضٍیي :
«قضٍیي ؿْشی اػت تاسیخی -فشٌّگی -ػیاحتی ٍ صیاستی تا اقتصادی پَیا ،تَاًوٌذ ٍ داًؾ هحَس ٍ سقاتتی تا
تأکیذ تش خذهات تاصسگاًی ٍ ًیض تِ ػٌَاى قغة ػلوی ،پظٍّـی ٍ داًـگاّی دس ػغَح هحلی ،هٌغقِ ای ،هلی
ٍ تیي الوللی»
 - 2چـن اًذاص هغالؼات یا ػٌذ  CDSاٍل قضٍیي:
« قضٍیي ؿْشی اػت تا ًظام تشتش هذیشیت ؿْشی کِ دس آى ػاختاس هذیشیت ٍاحذ ؿْشی تا
پیـشفتِ تشیي سٍؽ ّا ٍ اتضاسّای هذیشیتی ٍ ًیض هـاسکت فشاگیش

اػتفادُ اص

ػوَهی ؿکل گشفتِ اػت .ؿْش ًوًَِای

اػت اص هشاکض اػکاى اًؼاى کِ هؼیاسّا ٍ ضَاتظ تَػؼِ پایذاس ؿْشی تش پایِ هصالح هلی ٍ تَهی تغَس کاهل دس
آى سػایت هی ؿَد ٍ هحیغی هتؼادل ،ػالن ،اهي ٍ تا ًـاط سا تشای ػاکٌاى خَد فشاّن آٍسدُ اػت .دس تؼذ
اقتصاد ًیض ؿْش تَاًؼتِ تا تْشُ تشداسی اص ظشفیت ّا ٍ تَاًوٌذی ّای تالقَُ خَد دس ػایِ یک ًظام تشًاهِ
سیضی پَیا ٍ پیـشٍ خایگاُ ٍیظُای دس ػغح هلی تذػت آٍسدُ ٍ هٌاتغ هتؼذدی سا تشای تَلیذ ثشٍت دس ػغح
هحلی ٍ دس تشاتش سقثای خَد تؼشیف ًوایذ َّ .یت تاسیخی فشٌّگی ؿْش ،کِ دس ػالْای گزؿتِ دس هؼشض خغش
ٍاقؼی قشاس داؿتِ ،تـکلی تاسص احیاء ؿذُ ٍ صهیٌِای ؿذُ تشای خلة ٍ خزب گشدؿگشاى ٍ ػشهایِگزاساى
هتؼذد دس ػغَح هلی ٍ فشاهلی .دس ًْایت ؿْش قضٍیي ،تا تْشُ تشداسی اص فشصتّا ٍ ظشفیتّای قاتل حصَل،
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تیظت(کارگزٍّ پزّژٍ ُای عوزاًی ّ ُن اًذیؼی طزهایَ گذاری)

تثذیل تِ یکی اص هْوتشیي ٍ هؼتثشتشیي هشاکض ػلوی ،پظٍّـی ٍ داًـگاّی دس ػغح هلی ٍ تیي الوللی ؿذُ
اػت».
د -هالحظات اجزایی:

اػضای کاسگشٍُ هالحظاتی سا دس ػیش تحقق پشٍطُ ّای هصَب خَیؾ داسًذ اص خولِ:
 - 1ػٌاٍیي خوغ تٌذی ؿذُ حذاقل ًیاصّای ؿْش هی تاؿٌذ.
 - 2دس عَل دٍساى اخشای تشًاهِ(تا ػقف صهاًی  7ػال) تدذیذ ًظش دس ػٌذ حاضش خْت تْثَد ٍ استقاء آًْا اهکاى پزیش
هی تاؿذ.
ّ - 3وِ پشٍطُ ّای تذٍیي ؿذُ اص الَیت ٍیظُ خْت تشخَسداسًذ لزا تَاى ٍ هقذٍسات ؿْشداسی دس تقذم ٍ تأخش اخشا
هؤثش خَاّذ تَد.
ّ - 4وکاسی ٍ ّواٌّگی توام دػتگاُ ّای ری ستظ دس اػتاى خْت تحقق ایي ػٌذ تؼیاس ضشٍسی اػت تِ گًَِ ای کِ
تغییش هذیشیت ّا دس حَصُ هذیشیت ؿْشی ٍ اػتاى ًثایذ خللی دس اخشای تشًاهِ ّا ایداد ًوَدُ تلکِ تا هؼاػذت
هذیشاى اسؿذ تِ خصَف ًوایٌذُ ػالی دٍلت(اػتاًذاسی) ّواٌّگی ٍ ّن افضایی ٍ اػتفادُ اص اهکاًات ّوِ دػتگاُ
ّا اهشی ضشٍسی اػت.
 - 5اخشایی ؿذى ػٌذ قضٍیي ،20 +اص اتتذا تا اًتْا تحت ًظش دٍ ّیأت « الف -ساّثشدی  -اخشایی » « ب-کٌتشل پشٍطُ ٍ
هالی» هؼتقل ٍ دس کٌاس ؿْشداسی ،تَصیِ هْن اػضای کاسگشٍُ هی تاؿذ.
 - 6اعالع سػاًی ،تثییي هَضَع دس ػغح ػوَم ٍ دػتگاُ ّای اخشایی تا اػتفادُ اص ٍػایل ًَؿتاسی ٍ گفتاسی ٍ صذا ٍ
ػیوا ٍ تشپایی ّوایؾ ّا ٍ اسائِ گضاسؽ ّای ػاالًِ اص پیـشفت اهَس ّن سٍؽ هٌاػة خْت سػیذى تِ ساًذهاى
تْتش ٍ اخشای دقیق تش پشٍطُ ّا هی تاؿذ.
ّ - 7وشاُ تا اقذاهات ػخت افضاسی ػٌذ حاضش تَخِ تِ اقذاهات فشٌّگی ٍ آهَصؿی دس حَصُ ؿْش ٍ ؿْشًٍذاى کِ
هَضَع کاس کاسگشٍُ هغضافضاسی ٍ آهَصؽ ؿْشًٍذی هی تاؿذ کِ اص اتتذا تا اًتْای تشًاهِ ،خضء الیٌفک ایي ػٌذ
هی تاؿذ.
ٍ -طخي پایاًی:

ایي تیاًیِ صهاًی تٌظین هی گشدد کِ عشح ّای هغالؼاتی(تاصًگشی عشح خاهغ چْاسم ؿْش ٍ ساّثشد تَػؼِ ؿْشی

)CDS

هشاحل ًْایی خَیؾ سا عی هی ًوایٌذ لزا تیؼت ػٌَاى هَضَع عشح کِ ّشیک تا صیشهدوَػِ ای اص چٌذیي پشٍطُ
اخشایی(هدوَػاً  44پشٍطُ) ّوشاُ تا اٍلَیت تٌذی عشح ّا ٍ پشٍطُ ّا دس پیَػت  22صفحِ ای ًَؿتاس حاضش(تا ًگاّی خاهغ)
تذٍیي گشدیذُ اػت کِ یقیٌاً ّشیک تایذ تش اػاع هغالؼات خاف خَد تِ هشحلِ اخشا تشػٌذ ،عی ایي هؼیش ًیاص تِ اصالح
ػاختاسّای اخشایی ؿْشداسی ّوشاُ تا آهَصؽ ٍ تَخیِ ًیشٍی اًؼاًی ٍ کاسکٌاى اص یک ػَ ٍ حتی الوقذٍس ّذایت عشح ّا ٍ
پشٍطُ ّا دس هشحلِ اخشا تِ ػوت سٍؽ ّای « هـاسکتی(  ٍ )Bػشهایِ گزاسی(  »)Cتا تخؾ خصَصی کِ خَد تؼشیف خذیذی
اص هٌاتغ پایذاس هالیِ ؿْشی اػت ،تا ػَْلت تیـتشی اهکاى پزیش خَاّذ تَد.
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تیظت(کارگزٍّ پزّژٍ ُای عوزاًی ّ ُن اًذیؼی طزهایَ گذاری)

دس پایاى اهیذ اػت اقذام حاضش گاهی ٍ لَ اًذک دس خْت آتاداًی ّشچِ تیـتش ؿْش قضٍیي تَدُ ٍ ؿاّذ ؿکَفایی تیؾ اص
پیؾ ایي ًقغِ اص خاک هیْي ػضیضهاى تاؿین.

علی حسن ظاهری
سئیغ کاسگشٍُ تذٍیي
پشٍطُ ّای ػوشاًی ٍ ّن اًذیـی ػشهایِ گزاسی

 رًّْػت تَ

........................................................................................................................................................................................................................


ػْرای اطالهی ػِز لشّیي-
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جِت اطتحضار

تیظت(کارگزٍّ پزّژٍ ُای عوزاًی ّ ُن اًذیؼی طزهایَ گذاری)

اطاهی اعضای کارگزٍّ "پزّژٍ ُای عوزاًی ّ ُن اًذیؼی طزهایَ
گذاری"
ػوت ٍ دػتگاُ هتثَع
ًام ٍ ًام خاًَادگی
سدیف
علی حظي ظاُزی(رئیض
جلظات)
علیزضا خشائلی(دتیز
جلظات)
حکین الَ آلاجاًی

کارػٌاص طاسهاى اتْتْطزاًی

4

فاطوَ اػذری

عضْ ػْرای اطالهی ػِز لشّیي

5

اهیزعثاص اکربیاى
حثیة الَ تاتایی
علی حبزیٌی

کارػٌاص دفرت فٌی اطتاًذاری
عضْ آساد
کارػٌاص فزهاًذاری لشّیي

8

هِذی پارطاهِز

هذیزعاهل هٌِذطیي هؼاّر ػایظتَ

9

حموذحظیي پزّیي ًیا

10

علیزضا جِاًی

11

طیذ هِذی خطیثی

داًؼگاٍ تیي املللی اهام مخیٌی(رٍ)
کارػٌاص تزًاهَ ریشی طاسهاى ًْطاسی
ّ هبظاسی
هذیزعاهل هٌِذطیي هؼاّر حتکین تٌا

12

عثذالعلی درتٌذی سادٍ

هذیز طزهایَ گذاری ػِزداری

13

حموذ رئْفیاى

14

مجال رُربی هٌغ

15

ّتادی
طیذحظیي سرآ

16

علی سهاًی

17

محیذ ضیائی

هذیزعاهل ػزکت عوزاى ّ طاسًذگی
لائن همام هعاًّت اداری هالی در
اهْر طزح ّ تزًاهَ
عضْ آساد
اتاق تاسرگاًی صٌایع ّ هعادى
طاسهاى تاسرگاًی
هذیز ادارٍ ًظارت تز طاخت ّ طاسُا

18

امساعیل عزػیاى

هذیز مهاٌُگی ّ اجزای هعاّى تزافیک

19

هِزداد فؼٌگچی

کارػٌاص تاًک هلی ػعثَ لشّیي

20

ًاصز گٌجی
حموذرضا گٌجی پْر

22

عثذالمِار ًاصحی

23

طعیذ ًثیل

24

عثاص ّثیك ًیا

25

ًْرالَ یْطفی

هذیز ػِزداری هٌطمَ 3
کارػٌاص طاسهاى جِاد کؼاّرسی
رئیض ػزکت ػِزک ُای صٌعتی ّ عضْ
ًظام هٌِذطی طاختواى
هؼاّر ریاطت طاسهاى صٌایع ّ هعادى
عضْ ًظام هٌِذطی طاختواى اطتاى
لشّیي
عضْ آساد

1
2
3

6
7

21

طزح لشّیي تَ اضافَ
Qazvin +20

هذیزعاهل هٌِذطیي هؼاّر هیٌْدر
هذیزعاهل طاسهاى ًْطاسی ّ هبظاسی

تیظت(کارگزٍّ پزّژٍ ُای عوزاًی ّ ُن اًذیؼی طزهایَ گذاری)

