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كويتِ قيوت توام شدُ صَرتجلسِ 

 
 

 ١٤ ساعت٩٦/٥/١٥يكشٌبِ : زهاى برگساری 

 ساختواى اًجوي : هحل برگساری 

 : حاضريي در جلسِ  

ايراى،  یًساج صٌايع رئيس زادُ دبيركل هحترم اًجوي ًساجيايراى، هحود هْدی صٌايع آقاياى هٌْدس بصيری رئيس  هحترم ّيأت هديرُ اًجوي

 ايراى ًساجی صٌايع اًجوي هديرُ ّيأتعضَ هحترم  ايراى، ًيلفرٍش زادُ  ًساجی صٌايع ىاًجن هديرُ ضَ هحترم ّيأتعلباف 
 

 

ضشٍست  خصَظًطست هزكَس با تَضيحات هقذهاتي هٌْذس بصيشي سئيس ّيات هذيشُ اًجوي صٌايغ ًساجي ايشاى دس 

تَجِ بِ كاّص قيوت توام ضذُ ٍاحذّاي صٌايغ ًساجي آغاص ضذ ٍ هٌْذس بصيشي بخص ػوذُ اي اص ايي قيوت توام ضذُ 

كاالي ًساجي سا هَضَع هَاد اٍليِ داًستِ ٍ بِ پيطٌْادات ٍاصلِ بشاي صفش ضذى تؼشفِ هَاد اٍليِ پايِ خام دس صٌايغ 

م هَاد اٍليِ دس قيوت توام ضذُ دس كليِ هحصَالت صٌايغ ًساجي باالي ًساجي اضاسُ فشهَدًذٍ با تَجِ بِ ايٌكِ سِ

  .دسصذ هي باضذ تَضيحات هبسَطي سا اسائِ فشهَدًذ٦0

 

سا بخص ديگشي اص قيوت توام ضذُ هحصَل ًساجي داًستِ ...دس اداهِ جلسِ آقاي ًيلفشٍش صادُ ، اًشطي ،دستوضد، هاليات ّا ٍ

. ا هْوتشيي ػاهل دس كاّص قيوت توام ضذُ داًستٌذاها توشكض بش قيوت هَاد اٍليِ س

هَسد استفادُ قشاس هي گيشًذ ٍ ّيچ ػولياتي بش سٍي آى  مدس جوغ بٌذي تؼاسيف هَاد اٍليِ كليِ هَاد اٍليِ اي كِ بصَست خا

اكشيليك ص ،، كٌف، پلي استش، ٍيسكَ اص جولِ هَاد اٍليِ طبيؼي ٍ هصٌَػي ضاهل پٌبِ ،پطن ،ابشيطن .)صَست ًگشفتِ است
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ايي هَاد اٍليِ دس داخل كطَس ٍ لضٍم حوايت  تأهيي د ٍتَلي ّوچٌيي پس اص بحت ٍ تبادل ًظش دس خصَظ اهكاى سٌجي 

بشد دس ايي صهيٌِ ، سٍضْاي تؼاهلي هختلف هَسد بشسسي قشاس گشفت ٍ -فشاگيش اص تَليذ داخل ٍ اتخار سياست ّاي بشد

تجشبيات اًجوي صٌايغ ًساجي دس ايي خصَظ هَسد باصًگشي قشاس گشفت ٍ بش سٍي كاّص تؼشفِ بشخي اص هَاد اٍليِ ًظيش 

. اتفاق ًظش ٍجَد داضت(بِ تؼشفِ صفش)ٍص كِ تَليذ داخل ًذاسًذ ٍيسك

 

جلسِ آقاي لباف دس خصَظ ّضيٌِ ّاي هالي هشبَط بِ تاهيي ًقذيٌگي ٍ ًقص آى دس افضايص قيوت توام ضذُ  اداهِ دس

. دهحصَل ًْايي هَاسدي سا هطشح فشهَدًذ ٍ ّضيٌِ ّاي هالي هزكَس سا دس افضايص قيوت بسياس هَثش داًستي

 

دسصذ ػٌَاى فشهَدًذٍ با تحليل ّضيٌِ ّاي  5/11ّضيٌِ هاليات بش اسصش افضٍدُ سا هؼادل  بحث،آقاي ًيلفشٍش صادُ دس اداهِ 

هشبَط بِ اًشطي ٍ هضد ٍ سايش ّضيٌِ ّاي سش باس ػوذُ تشيي بخص قيوت توام ضذُ سا ّضيٌِ ّاي خشيذ هَاد اٍليِ ٍ هاليات 

. اسصش افضٍدُ داًستٌذ 

 

. ًْايت جوغ بٌذي ٍ تصوين گيشي بِ جلسِ آتي هَكَل ضذدس 
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