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آقای مهنذس قربانخانی پیـٌْبد ًوَ دًذ ثبتَخِ ثِ ایٌٌِ تب پبیبى دٍسُ ؿـن ّیأت هذیشُ صهبى صیبدی ثبهی ًوبًذُ،
یي خلؼِ ّیأت هذیشُ كشكبً ثِ آػیت ؿٌبػی اخشای هبدُ  ٍ 33اسخبع ًبس ًظبست اختلبف یاثذ ٍ ًوب ط ضؼق ٍ هَت
ثشسػی ؿَد ٍ اگش ًیبص ثِ اكالح داسد آى سا اكالح ًوبیین  .اص خولِ هَاسدی ًِ ثبیذ اًدبم ؿَد ایي اػت ًِ هؼبًٍت خذهبت
هٌْذػی یي آهبس ًبهلی اص اسخبع ًبس ًظبست ٍ ّوچٌیي ًبسّبی اًتخبثی اص اثتذا ثِ تلٌیي هتشاط ٍ تؼذاد ثِ ّیأت هذیشُ
اسائِ ًوبیذّ .وچٌیي دسخَاػت داؿتٌذ دسخلَف گَدثشداسی ًیضگضاسؽ ًبهلی اص تؼذاد ثبصدیذّب ٍ خشٍخی آًْب اسائِ ؿَد
ٍ ثِ عَس ًلی ػولٌشد ػبصهبى دس ثخؾ هبدُ  33ثشسػی ؿَد.
آقای مهنذس ریونذی ػٌَاى ًشدًذ حؼت هأهَسیتی ًِ سیبػت ػبصهبى دسخلَف ثبصدیذ اص صهیي ّبی پیـٌْبدی
ثِ ایٌدبًت اةالؽ ًوَدًذ  ،ایي اهش اًدبم ؿذ ٍ پغ اص ثشسػی ثْتشیي آًْب صهیي ٍاهغ دس توبعغ كشحضادی ٍ عبّشخبًی
تـخیق دادُ ؿذ ًِ هتؼلن ثِ ًویتِ اهذاد اهبم خویٌی(سُ) هیثبؿذ .دس ایي خلَف خلؼِای ثب آهبی هٌْذع حؼيصادُ
هؼبًٍت اهالى ًویتِ اهذاد ثشگضاس ًشدین  .آهبی هٌْذع حؼي صادُ دس ایي خلَف هغشح ًشدًذ اهَال ًویتِ اهذاد كوظ
ثِ كَست هضایذُ ػوَهی ثِ كشٍؽ هیسػذ ٍ ثِ عَس هؼتوین ًویتَاى ایي اهش سا اًدبم دّین ٍ .لی ثِ دلیل ایٌٌِ ایي صهیي
ع هبلي داسد ٍ یٌی اص هبلٌبى ؿخق
ُ

هیثبؿذ ،ایـبى پیـٌْبد ًوَدًذ هی تَاى ػْوی سا ًِ هتؼلن ثِ هبلي

ؽخلی اػت خشیذاسی ًوبئیذ پغ اص آى ًویتِ اهذاد هیتَاًذ صهیي سا ثذٍى هضایذُ ػوَهی دس اختیبس ػبصهبى هشاس دّذ.
آقای مهنذس کاظمی دسخلَف ًحَُ عشح هَضَػبت ٍ دػتَس خلؼبت ّیأت هذیشُ هغبلجی سا هغشح ًشدًذ  .ایـبى
ػٌَاى ًشدًذ دس خلؼِ گزؿتِ دسخلَف ثحث هدشی هشاس ؿذ ًبهِ

ای ثِ ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصی اسػبل ؿَد

ٍ دسخَاػت ؿَد ثب تَخِ ثِ حٌن دیَاى دسخلَف هدشی ،ؿیًَُبهِ خذیذ دس ایي خلَف اثالؽ ؿَد.
آقای مهنذس جعفری پیـٌْبد ًوَدًذ ثبتَخِ ثِ ایٌٌِ صهیي پیـٌْبدی تَػظ ًویتِ صهیي داسای هؼبسم اػت،
ػبصهبى ثِ هبلي پیـٌْبد ًوبیذ ًِ ثب ًویتُ اهذاد ٍ ثٌیبد هؼتضؼلبى (دٍ هبلي دیگش ) تلبّنًبهِ ػِ خبًجِ اهضبء ٍ ػپغ
ػبصهبى صهیي هَسدًظش سا خشیذاسی ًوبیذ.
آقای مهنذس بیطرف دسخَاػت داؿتٌذ هَضَع خشیذ صهیي ثغَس خذی پیگیشی ؿَد ٍ

ثشای ًـق هیوت

ػِ ًبسؿٌبع سػوی ثغَس هَاصی هَضَع سا ثشسػی ًوبیٌذ.
**********************
طرح بنذ  4دستور جلسه درخصوص اتخار تصمیم نسبت به بودجه پیشنهادی هیات رئیسه در سال : 94
آقای دکتر جهان بخش ثؼٌَاى دثیش ًویؼیَى عشح ٍ ثشًبهِ دس خلَف تْیِ ٍ تذٍیي ثَدخِ پیـٌْبدی ػبل 94
تَضیحبت ًبهلی ثِ اػضبی ّیأت هذیشُ اسائِ ًوَدًذ.
آقای مهنذس او لیاءزاده هغشح ًشدًذ هب اص ًویؼیَى عشح ٍ ثشًبهِ دسخَاػت داؿتین ثشای ّشگشٍُ تخللی ثلَست
هتوشًض ثَدخِ خذاگبًِ دسًظش گشكتِ ؿَد تب ّشگشٍُ ثَدخِ خَد سا هٌغجن ثب ثشًبهِ خَد ّضیٌِ ًوبیذ .صیشا ایي توشًض هٌدش
ثِ ایي هیؿَد ًِ ّش گشٍُ پبػخگَی ػولٌشد خَد ًیض ثبؿذ  .ایؾاى ػٌَاى ًشدًذ اكضایـی ًِ دس ثَدخِ ػبل  94دس ثخؾ
گشٍُّبی تخللی كَست گشكتِ اػت ،ػبدالًِ ًیؼت ٍ دسخَاػت داؿتٌذ ثَدخِ ّوبیؾ
ّش گشٍُ تخللی ثَدُ ٍ هتوشًض ثبؿذ ٍ خذاگبًِ دسًظش گشكتِ ًـَد.

ّبً ،الػْب ٍ  ...دس اختیبس

آقای مهنذس جعفری اظْبس داؿتٌذ ثَدخِای ًِ ثشا ی ػبل  93دسًظش گشكتِ ؿذُ اػت ثب ثَدخِای ًِ هحون ؿذُ
كبكلِ صیبدی داسد ٍ ثب ایٌٌِ ثَدخِ تحون یبكتِ اكضایؾ یبكتِ اػتٍ ،لی ثب ایي حبل

ایي هَضَع اص ًگبُ هذیشیتی داسای

اؿٌبل ٍ ایشاد اػت.
آقای مهنذس قربانخانی ػٌَاى ًشدًذ ثشای ایٌٌِ ثِ ًتیدِ ثشػین ثٌذ ثِ ثٌذ ثَدج ُ ثشسػی ؿَد  .یؼٌی اثتذا دسآهذّب
ثٌذ ثِ ثٌذ هغشح ٍ تلَیت ٍ ػپغ ثخؾ ّضیٌِّب ثشسػی ؿَد.
آقای مهنذس گلسار هغشح ًشدًذ ّش گشٍُ تخللی ثٌب ثش ػولٌشد خَد ثبیذ ثَدخِای خذاگبًِای داؿتِ ثبؿذّ .ش گشٍُ
تخللی ًِ تؼذاد اػضبی آى ثیـتش اػت هغوئٌبً ثبیذ ثَدخِ ثیـتشی ثِ آى اختلبف یبثذ.
آقای دکتر جهان بخش ػٌَاى ًوَدًذ ایي ثَدخِ ؿلبف تشیي ثَدخِ ای اػت ًِ دس چٌذ ػبل اخیش اسائِ ؿذُ اػت
ٍ ثِ ّویي دلیل تلبٍت ثؼیبس صیبدی ثیي دسآهذ  93دس هویبع هلَة ٍ ػولٌشد  93هـبّذُ هیؿَد .هب هدبص ًیؼتین ًِ
ثشاػبع ػولٌشد  ،93پیؾ ثیٌی ثَدخِ ػبل  94تْیِ ؿَد  .تٌْب خبیی ًِ هب ثب دیذ ثبص دس ثخؾ ّضیٌِ ای ثشخَسد ًشدین
ثخؾ گشٍُ ّبی تخللی اػت  .الجتِ عجن هبًَى ّشگض ًوی تَاى ثَدخِ گشٍُ ّبی تخللی سا هتوشًض تْیِ ًوبیین  .صیشا
ّشًذام ّضیٌِ خبف خَد سا داسد  .ثَدخِسیضی ػولٌشدی ؿبهل ؿؾ ثخؾ حنالضحوِّ ،ضیٌِ ًبسؿٌبػب ىّ ،ضیٌِ ثشگضاسی
ّوبیؾّب ٍ ػویٌبسّب ،آهَصؽ ٍ تشٍیحً ،بسگشٍُ ّبی تخللی ٍ ػبیش ّضیٌِ ّبی پیؾ ثیٌی ًـذُ هیثبؿذ ًِ دس ثخؾ
ّضیٌِّب ًبهلتش تَضیح دادُ خَاّذ ؿذ.
آقای مهنذس اولیاءزاده اظْبس داؿتٌذ دس ػبل  93دس ثخؾ آهَصؽ یٌلذ هیلیَى تَهبى پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت ٍلی
یًلذ ٍ ّلتبد هیلیَى تَهبى ػولٌشد داؿتِ اػت ٍ .هتی ثشای ػبل ً 94وتش اص یٌلذ ٍ ّلتبد هیلیَى تَهبى پیؾ ثیٌی
هیؿَد دس اكل ثبػث خَاّذ ؿذ ًِ تالؽ خَد سا ًوتش ًٌٌذ ّ .شچِ ثیـتش ثشای ثخؾ آهَصؽ پیؾثیٌی ؿَد ثْتش اػت.
دسآهذ اكلی دس ثخؾ آهَصؽ ی اػت ثٌبثشایي ثبیذ عَسی ثش ًبهِسیضی ؿَد ًِ ایي اهش هحون ؿَد  .دس ًٌتشل عشاحی
پیؾثیٌی ثَدخِ چْل هیلیَى تَهبى اػت ٍلی چْل ٍ ّـت هیلیَى تَهبى ّضیٌِ ؿذُ اػت

ٍ تٌْب ػی ٍ یي هیلیَى

تَهبى ثشای ػبل  94پیؾثیٌی ؿذُ اػت .دسكَستیٌِ ایي هَضَع یٌی اص دؿذؿِّبی اكلی اػضبی ّیأت هذیشُ هیثبؿذ.
آقای مهنذس تیموری هغشح ًشدًذ ضوي تـٌش اص ًویؼیَى عشح ٍ ثشًبهِ ثِ خْت تْیِ ایي پیؾ

ثیٌی ثَدخِ،

ػٌَاى ًشدًذ دسآهذ ثخؾ اخشای تلبّن ًبهِ ثشم دس هؼوت ػولٌشد  ،93كلش دسًظش گشكتِ ؿذُ اػت ،دسكَستی ًِ دس
تلبّنًبهِ اٍل ًِ ثب ؿشًت تَصیغ ثشم هٌؼوذ ؿذ ،هجبلـی ثِ حؼبة ػبصهبى ٍاسیض ؿذُ اػت.
آقای دکتر غفرانی ػٌَاى ًوَدًذ ثبتَخِ ثِ ٍسٍد تؼذاد صیبدی اص كبسؽ

التحلیالى سؿتِ ّبی هٌْذػی ثِ چشخِ

هٌْذػی ،ثبیذ دس ّیأت هذیشُ هلَة ًوبئین ًِ كؼالً آصهَى ثشگضاس ًـَد  .صیشا دس حبل حبضش ػبصهبى پبػخگَی ٍسٍد ایي
تؼذاد اص هٌْذػبى ًوی ثبؿذ .صیسا هٌْذػی ًِ پشٍاًِ اؿتـبل دسیبكت هی ًٌذ هتَهغ ًبس اص ػبصهبى هی ثبؿذ دس كَستیٌِ دس
حبل حبضش ػبخت ٍ ػبص ثؼیبس ًبّؾ یبكتِ اػت ٍ ثِ دلیل ایي ًبّؾ دس ثؼیبسی اص هٌبعن ؿْش تْشاى توبضب ثشای پشٍاًِ
ػبخت ٍخَد ًذاسد.
مصوبه  :1ثِ اتلبم آسای حبضشاى ثٌذ  4دػتَس خلؼِ دسخلَف ثَدخِ پیـٌْبدی ّیأت سئیؼِ دس ػبل  94دس اٍلَیت
هشاس گشكت ٍ دس ساثغِ ثب پیؾ ًَیغ ثَدخِ پغ اص ثحث ٍ ثشسػی ًلیبت پیؾ ثیٌی دسآهذّب ثب ثبصًگشی دس سدیلْبی ٍسٍدیِ
حن ػضَیت اػضبی حوَهی خذیذ ٍ اخشای تلبّن ًبهِ ثْیٌِ ػبصی ،آتؾ ًـبًی ٍ ثشم تَػظ عشح ٍ ثشًبهِ ٍ ت أییذ ّیأت
سئیؼِ ثشای اسائِ دس هدوغ ػوَهی ثِ اتلبم آسای حبضشاى هلَة گشدیذ.

بخش هسینهها:
آقای دکتر جهان بخش اظْبس داؿتٌذ تٌْب هَاسدی ًِ دس ثخؾ ّضیٌِّب ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ تـییشاتی داؿتِ ،یٌی
ى ًبؿی اص ضشٍست تـٌیل ٍ اػتوشاس ًبهل ػبختبس ػبصهبى اػت ًِ
دس كلل  2هشثَط ثِ ّضیٌِّبی ػوَهی ٍ خبسی اػت ُ
دٍ هؼبًٍت دس تبح چبست ثِ تلَیت سػیذ  .هب ثشای ّش دٍ هؼبًٍت پیؾ ثیٌی ًشدین ًِ ثبتَخِ ثِ تدشثِ ای ًِ دس تـٌیل
هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ تَػؼِ داؿتینّ ،ضیٌِ ّبی هٌبػت سا لحبػ ًٌین  .ثخؾ گشٍُّبی تخللی ًیض اكضایؾ هبثل تَخْی
داؿتِ اػت.
آقای مهنذس اولیاءزاده پیـٌْبد ًوَدًذ ثَدخِای خذاگبًِای خْت تأػیغ یي دكتش كٌی ثبثت ًَػبصی ٍ ثبصػبصی ٍ
خشیذ هجلوبى خْت هدوَػِّبی كٌی ایدبد ؿَد.
آقای مهنذس کاظمی ػٌَاى ًوَدًذ ثبتَخِ ثِ ساُ اًذاصی ػیؼتن اسخبع ًبس دس دكبتش ًوبیٌذگی  ،ثشخی اص دكبتش
ًوبیيدگی داسای هـٌالت تدْیضاتی هی ثبؿٌذ .ایـبى دسخَاػت داؿتٌذ دس خلَف ثَدخِ تدْیضات دكبتش ًوبیٌذگی
تدذیذًظش ؿَد.
.

آقای دکتر جهان بخش هغشح ًشدىد ّش گشٍُ تخللی ؿؾ صیشسدیق داسد ًِ دس ثخؾ دسآهذّب ًیض رًش ؿذ

چْبس سدیق اٍل آًْب ؿبهل حنالضحوِ اػضبی گشٍُ تخللی ّ ،ضیٌِ ًبسؿٌبػبىّ ،ضیٌِ ثشگضاسی ّوبیؾ ّب ٍ ػویٌبسّب،
آهَصؽ ٍ تشٍیح هیثبؿذ ًِ ّضیٌِ ّبی پیؾ ثیٌی ؿذُ گشٍُ ّبی تخللی ثشاثش اػت ثب  %3چْبس سدیق اٍل هی ثبؿذ ٍ
سدیق هشثَط ثِ ًبسگشٍُّبی تخللی ثشاثش ً %3ل آًْب پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت ّ .ضیٌِّبی ػبیش ّضیٌِّبی پیؾ ثیٌی ًـذُ
ثشاثش  %5هیثبؿذ .ثِ تٌبػت ػولٌشد ّش گشٍُ تخللی ثیي  4تب  6ثشاثش ثشای ّش گشٍُ ثَدخِ پیؾثیٌی ؿذُ اػت.
آقای دکتر غفرانی اظْبس داؿتٌذ چٌذ كبًتَس دس تؼییي ثَدخِ ثشای ّش گشٍُ تخللی دخیل ثَدُ اػت  .یٌی اص آًْب
تؼذاد هٌْذػبى ّش گشٍُ هیثبؿذ .صیشگشٍُّبی تخللی دیگش كبًتَس هْن دس تؼییي ثَدخِ هیثبؿذ ٍ ّوچٌیي ػولٌشد ّش
گشٍُ تخللی ًیض اص دیگش كبًتَسّبی تؼییي ثَدخِ ثشای ّش گشٍُ تخللی اػت

 .ثِ ًظش ایٌدبًت ثَدخِ ای ًِ ثشای

گشٍُّبی تخللی تؼییي ؿذُ ًبسؿٌبػی ؿذُ هیثبؿذ.
آقای مهنذس بی طرف ػٌَاى ًشدًذ توشیجبً اػتجبس گشٍُ ُ ای تخللی ًؼجت ثِ هلَة ػبل  93پٌح ثشاثش ؿذُ اػت .
پٌح ثشاثش ًشدى یي اهذام ثضسگی اػت  .اص عشف دیگش ًویؼیَى ثب ایي هؼألِ هَاخِ ثَد ًِ اگش اسهبم ًدَهی ثشای ایي اهش
پیؾثیٌی ؿَد ،ػبصهبى هَسد ػَال هشاس خَاّذ گشكت .لزا ػبهالًِ ًجَد ًِ اسهبهی ثیؾ اص پٌح ثشاثش پیؾثیًی ؿَد .
آقای مهنذس تیموری هغشح ًشدًذ ثَدخِ پیؾثیٌی ؿذُ دس ػبل گزؿتِ هشثَط ثِ سدیقّبی گشٍُ تخللی ًِ دس
ػبل گزؿتِ هلَة ؿذ ،خبثدب ؿذُ اػت  .ثِ ػٌَاى هثبل گشٍُ تخللی ثشم ًِ ثٌذُ ثِ ػٌَاى دثیش كؼبلیت هی

ًوبین

ًَد هیلیَى تَهبى ًجَد ٍ هجلؾ ؿلت ٍ پٌح هیلیَى تَهب ى ثَدُ اػت  .اص ایي سدیق ّب كوظ حن الضحوِ اػضبی گشٍُ
تخللی پشداخت هی ؿذ ٍ ًِ ّضیٌِ دیگشی  .دسكَستی ًِ ّضیٌِ ًبسؿٌبػبى ،ثشگضاسی ّوبیؾّب ٍ ػویٌبسّب ی تخللی،
آهَصؽ ٍ تشٍیحً ،بسگشٍُ ّبی تخللی ٍ ػبیش ّضیٌِ ّبی پیؾ ثیٌی ًـذُ سا ًیض دس ایي پیؾ ثیٌی دیذُ ؿذُ اػت  .ایؿبى
پیـٌْبد ًوَدًذ ثبتَخِ ثِ هجبحثی ًِ دس هبًَى اؿبسُ ؿذُ یؼٌی اّذاف ٍ خظ هـی هبًَى ٍ ّن دس ٍظبیق ّیأت هذیشُ ٍ
هبدُ  80آئیيًبهِ اخشایی اص آى ثشداؿت هی ؿَد ًِ گشٍُ ّبی تخللی ثبیذ داسای تـٌیالتی ثبؿٌذ ٍ ّشگشٍُ تخللی
حتی هی تَاًذ ًظبم پیـٌْبدات داؿتِ ثبؿذ  ،ثب تخلیق ثَدخِ گشٍُ ّبی تخللی سا ثِ اًدبم ًبسّبی ًَآٍسی ،اًتوبل
تٌٌَلَطی ٍ تحوین ٍ تَػؼِ تـَین ًوبیین تب دس ایي حَصُ ػشهبیِگزاسی ًشدُ ٍ تحویوبت ٍ پظٍّؾ داؿتِ ثبؿٌذ.

آقای مهنذس قربانخانی ػٌَاى ًشدًذ دس هدوغ ػوَهی هغشح ؿذ ًِ اگش ثَدخِ

ای ثشای گشٍُ ّبی تخقكی

پیؾثیٌی هی ؿَد ثبیذ ثشای آًْب ثشًبهِ ػولیبتی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ  .ثٌذُ ثب ایي هَضَع هخبللن ًِ اثتذا ثَدخِ تخلیق
دادُ ؿَد ػپغ گشٍُ تخللی ثشای ثَدخِ هـخق

ؿذُ ثشًبهِ سیضی ًوبیذ ّ .ش گشٍُ تخللی اثتذا ثشًبهِ خَد سا

اسائِ ًوبیذ اگش ثشًبهِ هَسد تأییذ ّیأت هذیشُ هشاس گشكت ػپغ ثَدخِ ػولیبتی تخلیق یبثذ.
آقای مهنذس کاظمی اظْبس داؿتٌذ تؼذاد ً 14لش اص اػضبی ّیأت هذیشُ دس گشٍُ

ّبی تخللی حضَس داسًذ .

ًویؼیَى تللین ًیض ًوبیٌذُ ًل گشٍُ ّبی تخللی هی ثبؿذً .لیبت ػبصهبى ًظبم هٌْذػی اػتبى ثش گشٍُ ّبی تخللی
اػتَاس هی ثبؿذ .ثشآٍس د اٍلیِ ثَدخِ ًِ ثشای ّش گشٍُ تخللی دس ًویؼیَى تللین اًدبم ؿذُ اػت هجلؾ یي هیلیبسد
تَهبى هی ثبؿذ .ایـبى هغشح ًشدًذ ػشكلل ّبی اسائِ ؿذُ ثشای ثَدخِ گشٍُ ّبی تخللی ًبسؿٌبػی ؿذُ هی ثبؿٌذ ٍ
ّشًذام اص ایي ػشكللّب دس كَست توبیل ثِ خضئیبت تَضیح دادُ خَاّذ ؿذ.
آقای مهنذس قربانخانی

ػٌَاى ًشدًذ

ًلیبت ثَدخِ تلَیت ٍ ػولیبتی ؿَد

 .اگش گشٍُ ّبی تخللی

ثشًبهِّبی خَد سا ثِ سیض اسائِ دادًذ ٍ هـخق ؿذ ًِ ثبیذ اكضایؾ یبثذ پغ اص تلَیت دس ّیأت هذیشُ،

ثَدخِ ثشاػبع

هجبلؾ خذیذ تـییش هییبثذ.
آقای دکتر غفرانی اظْبس داؿتٌذ گشٍُ ّبی تخللی داسای اّذاكی ّؼتٌذ ثشای سػیذى ثِ ایي اّذاف ًیبصهٌذ ثَدخِ
خَاٌّذ ثَد  .لزا گشٍُّبی تخللی ظشف هذت دٍ ّلتِ

ٍ ثب ایي ًگبُ ثشًبهِ ّبی خَد سا ثِ سیض ًِ هبثل دكبع ثبؿذ

اسائِ ًوبیٌذ.
مصوبه  :2دس ساثغِ ثب پیؾ ثیٌی ّضیٌِ دس ػبل  1394پغ اص ثحث ٍ ثشسػی ثِ اتلبم آسا هبدُ یي هلَة ٍ دس ساثغِ ثب
هبدُ  2هوشس گشدیذ ًظشات گشٍُ ّبی تخللی ٍ ػبیش ثخـْب حذاًثش دس عَل دٍ ّلتِ آیٌذُ ثِ عَس هؼتٌذ ثِ ًویؼیَى
عشح ٍ ثشًبهِ اسائِ ٍ پغ اص تأییذ ایي ًویؼیَى دس اٍلیي خلؼِ ّیأت هذیشُ هغشح گشدد.
خلؼِ سأع ػبػت  19ثب رًش كلَات خبتوِ یبكت.

