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خاًن هٌْذس رادهْر زضذهٛل اجطایی قسٖ فاظ ٘ 2مكٞ ٝای ٔؼٕاضی ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س ٞیأت ضئیؿٌ ٝط ٜٚترههی
ٔؼٕاضی جّؿاتی ضا تا قٟطزاضی تٟطاٖ زض ضاؾتای اجطائی قسٖ فاظ  ٚ 2اضتماء ویفیت ؾاذت  ٚؾاظ  ٚدِؿاتی ضا ٘یع تا
ٔؼا٘ٚت ذسٔات ٟٔٙسؾی زض ٕٞیٗ ضاؾتا تطٌعاض ٕ٘ٛز ٜاؾت  .پیكٟٙاز ٌط ٜٚترههی ٔؼٕاضی ؾاظٔاٖ ایٗ اؾت و ٝتطتیثی
اتراش قٛز و ٝپطزاذتٟا ت ٝنٛضت ٔطحّ ٝای تاقس  .ذٛقثرتا٘ ٝترف ذسٔات ٟٔٙسؾی ؾاظٔاٖ  ٓٞاظ ٘ظط وٙتطَ  ٓٞ ٚاظ
٘ظط تٟی ٝچه ِیؿتٞای فاظ  2تالـ تؽیاضی ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝجای تمسیط  ٚتكىط زاضز  .ایكاٖ ٕٞچٙیٗ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س
تؼضاً زض ؾایت ؾاظٔاٖ زیسٔ ٜی قٛز اعالع ضؾا٘یٞا زضذهٛل وٕیتٞ ٝا ٌ ٚطٞ ٜٚا أضای قرهی زاضز و ٝایٗ ت ٝنالح
ؾاظٔاٖ ٕ٘یتاقس.
آقای دکتر غفراىی ٔغطح وطز٘س ٘مكٞٝای فاظ  2تطاؾاؼ تفا٘ ٓٞأٝای و ٝتا قٟطزاضی تٟطاٖ أضاء قس ٜاؾت،
تسضیجی تٔ ٝتطاغٞای پاییٗ تط تؿطی پیسا ٔی وٙس .زض حاَ حاضط تطای تاالی ٔ 2000تطٔطتغ وُ فطایٙس ٔاز 33 ٜزض ٘ظاْ
ٟٔٙسؾی ػّٕیاتی ٔیقٛز .یؼٙی ٘مكٞٝای تطقٔ ،ىا٘یهٔ ،ؼٕاضی  ٚؾاظ ٜزض حاَ وٙتطَ قسٖ ٞؿتٙس.
آقای دکتر جْاى بخص اظٟاض زا قتٙس زض اجالؼ ویف ٞطوساْ اظ ٌطٞ ٜٚای ترههی ٘كؿت ٞایی زاقتٙس و ٝیىی اظ
ٔحٛضٞایی و ٝتؼٛٙاٖ ذطٚجی ایٗ اجالؼ لطاض تٛز ٘ٛقت ٝقٛز  ٚزض قٛضای ٔطوعی ت ٝػٛٙاٖ تهٕیٕات آٖ اجالؼ تاقس
ٕٞیٗ فاظ  2وطزٖ ٘مكٞ ٝای ٔؼٕاضی زض ٔمیاؼ وُ اؾتاٟ٘ا تٛز  .تؼطیف اظ فاظ  2تایس ٔكرم تا قسٔ .ؿّٕاً فاظ  2یه
تؼطیف زض ٔمیاؼ ؾاظٔاٖ ٔسیطیت زاضز ِٚی زض ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ٕٔىٗ اؾت ایٗ تؼطیف زض ٔمیاؼ ؾاذت  ٚؾاظ
قٟطی تایس تاظٍ٘طی قٛز  ٚیىی اظ ذالءٞای ٔٛجٛز ایٗ اؾت و ٝایٗ تؼطیف ٚجٛز ٘ساضز

افطازیه زض
ٜ
٘ .ىت ٝزیٍط ایٙىٝ

آظٔٔ ٖٛطتٛط ت ٝوٙتطَ فاظ  2لث َٛقسٜا٘سٕٞ ،چٙاٖ تىاض ٌطفتٕ٘ ٝی ق٘ٛس  ٚتاتٛج ٝت ٝایٙى ٝؾاظٔاٖ زض ایٗ ترف ذالء ٚ
٘مهاٖ زاضز الظْ اؾت ت ٝعٛض جسی پیٍیطی قٛز.
آقای هٌْذس بیطرف ػٛٙاٖ وطز٘س انٛالً فاظ  2تٔ ٝؼٙی جعئیات ٔی تاقس  ٚاٌط تٙا تاقس و ٝنسٚض پطٚا٘ ٝزض ایٗ
ٔطحّ ٝاضائ ٝقٛز  ٚقٟطزاضی ٘یع آ ٖ ضا تأییس اتالؽ وٙس ٟٙٔ ٚسؼ ٘اظط ٔمیس ت ٝاجطای آٖ تاقس احتٕاَ زاضز تا ٔاِه
اذتالفات ظیازی پیف تیایس  .تغثیك ایٟٙا تا ٔمطضات ّٔی ٔكىالت ظیازی ضا تیٗ ٘اظط ٔ ٚاِه تٛجٛز ٔی آٚضز .تٙاتطایٗ ضٚی
ایٗ ٔٛضٛع تأُٔ تیكتطی تایس ا٘جاْ قٛز  .ایكاٖ ٘یع ضٕٗ تأییس ٔغاِة آلای

زوتط جٟاٖ ترف ٔغطح وطز٘س تؼطیف

جسیسی اظ فاظ ٔ 2كرم قٛز تا تا تطذی ٔكىالت ٔٛجٛز ٔٛاج٘ ٝكٛیٓ.
***************

گسارش اهَر جاری:
آقای دکتر غفراًی زض ترف ٌعاضـ أٛض جاضی اتتسا ٞفتٚ ٝحست ضا ت ٝاػضای ٞیأت ٔسیط ٜتثطیه ٌفتٙس .ضٚظ زٚقٙثٝ
جّؿٞ ٝیأت ضئیؿ ٝتطٌعاض قس  .زض ضٚظ ؾ ٝقٙث ٝجّؿ ٝتا ضئیؽ قٛضای اؾالٔی قٟط ِٛاؾاٖ تطٌعاض قس ٔ .كىالت ایٗ قٟط
زض جّؿٔ ٝغطح  ٚتهٕیٕات ذٛتی ٌطفت ٝقس  .جّؿٝای تا ٔؿ َٚٛؾیؿتٓ وٙتطَ ویفیت ؾاظٔاٖ

(قطوت ایٛاظ ٟٔط )

زض ٞفتٌ ٝصقت ٝتطٌعاض قس  .ضٚظ چٟاضقٙث٘ ٝیع جّؿ ٝای تا ٞیأت چٟاض٘فطٌ ٜاظ تطٌعاض  ْ ٚنٛتاتی ٘یع زض ٕٞیٗ ضاؾتا تٝ
تهٛیة ضؾیس.
طرح اٍلیي بٌذ دستَر جلسِ با هَضَع بررسی پیطٌْادات کویسیَى حقَقی در خصَظ تکویل هصَبِ
بٌذ  1صَرتجلسِ ضوارُ  37هَرخ :92/08/25

آقای هٌْذس عسیسی ػٛٙاٖ وطز٘س ایٗ تٙس اظ ظٔا٘ی ٔغطح قس وٞ ٝیأت ٔسیط ٜت ٝایٗ ٘تیج ٝضؾیس و ٝتؿیا ضی اظ
ترّفاتی و ٝزض حٛظ ٜؾاذت  ٚؾاظ زض حاَ ا٘جاْ اؾت زض لاِة قطوتٟای ٔترّف حطفٝای نٛضت ٔیٌیطز .تؼضاً زض ؾاذت
 ٚؾاظ ٟٔٙسؾاٖ ٘اظط یا عطاح اقتثأ ٜی وٙٙس  ٚاقتثا ٜلاتُ اغٕاو ٌ ٚصقت ٔی تاقس  ٚترّفٟای آ٘اٖ تؿیاض ٔحسٚز اؾت
ِٚی قطوتٟای ٔترّفی ٞؿتٙس و ٝقطوت ضا تأؾیؽ ٕ٘ٛز ٚ ٜت ٝػطن ٝعطاحی ٘ ٚظاظطت ٚضٚز پیسا ٔیوٙٙس  ٚتؼس اظ ایٙىٝ
ٔستی زض ایٗ حٛظ ٜفؼاِیت ٔی وٙٙس قطوت ضا تؼغیُ  ٚزض لاِة قطوت زیٍطی واض ذٛز ضا ازأٔ ٝی زٙٞس .تهٕیٕاتی زض
ایٗ حٛظٌ ٜطفت ٝقٛز  ٚزض وٕیؿی ٖٛحمٛلی ٘یع ایٗ ٔؿأِٔ ٝغطح قس.
آقای هٌْذس قرباًخاًی ٔغطح وطز٘س زض آٖ ٔهٛت ٝتٔ ٝسیطیت وٕیؿی ٖٛحمٛلی وٕیت ٝای تكىیُ قس  .یىی اظ
پیكٟٙازاتی و ٝزض جّؿات ٌصقت٘ ٝیع ٔغطح قس ایٗ تٛز:
"تٛٔ ٝجة لا٘ ٖٛؾاظٔاٖ اظ ػضٛیت قطوتٟایی و ٝزض ٞیأت ٔسیط ٜآ٘اٖ ػضٛی غیط اظ ٟٔٙسؾی  ٚػض ٛؾاظٔاٖ
ٔیتاقٙس ٔؼصٚض ٔی تاقس .تٕٞ ٝیٗ جٟت نسٚض پطٚا٘ ٝاقتغاَ تطای ایٗ قطوتٟا أىاٖ پصیط ٕ٘ی تاقس  ٚچٙا٘چ ٝقطوتٟا
تغییطی ٘یع زاقت ٝتاقٙس ٔیتایؿتی ایٗ تغییطات ضا اػالْ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض غیط ایٙهٛضت ٔغاتك لا٘ ٖٛاػٕاَ ذٛاٞس قس".
ایٗ پیكٟٙازی تٛز و ٝزض جّؿات ٌصقت٘ ٝیع ٔغطح قس  .اذتالفی تیٗ لا٘٘ ٖٛظاْ ٟٔٙسؾی  ٚلا٘ ٖٛتجاضت ٚجٛز زاضز .
زض لا٘٘ ٖٛظاْ ٟٔٙسؾی ػضٛیت زض ؾاظٔاٖ ضا زاضا تٛزٖ ٔسضن واضقٙاؾی زض ٞفت ضقت ٝاػالْ ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚاػضای
ؾاظٔاٖ ضا ت ٝػض ٛحمیمی  ٚحمٛلی تفىیه وطز ٜاؾت  .ػض ٛحمٛلی ٞا زض لاِة قطوت ٔغطح ٔی ق٘ٛس  ٚتطاؾاؼ لاٖ٘ٛ
تجاضت حثت قطوت ٔی ق٘ٛس .زض حثت قطوتٟا اٌط زض قطوتی حسالُ زٟٙٔ ٚسؼ ٚجٛز زاقت ٝتاقس ایٟٙا ضا ت ٝػٛٙاٖ یه
قطوت ٟٔٙسؾی حثت ٔیوٙٙسٔ .كىّی زض ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ٚجٛز زاضز ایٗ اؾت و ٝتؿیاضی اظ قطوتٟایی ٚجٛز زاضز
و ٝاػضای ٞیأت ٔسیط( ٜحتی ضئیؽ ٞیأت ٔسیط ) ٜفطزی غیطٟٔٙسؼ ٔی تاقس ِٚی ت ٝزِیُ ایٙه ٜزض تطویة ٞیأت ٔسیطٜ
آٟ٘ا حسالُ زٟٙٔ ٚسؼ ٚجٛز زاضز ػض ٛؾاظٔاٖ قس ٚ ٜپطٚا٘ ٝاقتغاَ ٘یع زضیافت وطز ٜا٘س ِٚی تؿیاضی اظ ٔكىالت ؾاظٔاٖ
٘ظاْ ٟٔٙسؾی  ٚویفیت ؾاذت  ٚؾاظ ت ٝایٗ قطوتٟا و ٝت٘ ٝظط ٔیضؾس نٛضی تاقٙس تطٔیٌطزز .ت ٝزِیُ ایٙى ٝافطازی وٝ
اضتثاعات ذانی زاض ٘س چٙس ٘فط ٟٔٙسؼ ضا تا ذٛز ٕٞىاض ٕ٘ٛز ،ٜزض ٟ٘ایت قطوتی تا

 200اِی ٟٙٔ 300سؼ  ٚتا یه

ظطفیت تاال زض ترف عطاحی ٘ ٚظاضت فؼاِیت ٔی وٙٙس٘ .ىت ٝا َٚایٙىٚ ٝلتی لا٘٘ ٖٛظاْ ٟٔٙسؾی ػضٛیت زض ؾاظٔاٖ ضا
حسالُ ٔسضن واضقٙاؾی ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت ،ت ٝچ ٝزِیُ ػض ٛحمٛلی و ٝاػضای

ٞیأت ٔسیط ٜآٖ ضا افطاز غیطٟٔٙسؼ

تكىیُ ٔی زٞس ٔی تٛا٘س ػض٘ ٛظاْ ٟٔٙسؾی تاقٙس؟ زض ٔمطضات ٔثحج ز ْٚتأویس قس ٜاؾت اقرال حمٛلی زض جٟت
ذسٔات واضآٔس ٟٔٙسؾی قىُ ٔی ٌیط٘سٔ .ف ْٟٛقرم حمٛلی زض ؾاظٔاٖ ایٗ اؾت و ٝافطاز ٟٔٙسؼ زض ترهم ٞای
ٔرتّف اظ تٛاٖ یىسیٍط اؾتفاز ٕٛ٘ ٜز ٚ ٜذسٔات ٟٔٙسؾی واضآٔس اضائ ٝزٙٞس ِٚ .ی اتفالی و ٝافتاز ٜایٗ اؾت و ٝ٘ ٝتٟٙا
تؿیاضی اظ ایٗ قطوتٟا ذسٔات واضآٔس اضائٕ٘ ٝی زٙٞس تّى ٝافطاز فالس نالحیت ضا زض ترف ؾاذت  ٚؾاظ ت ٝواض ٌطفت ٝا٘س.
زض حاِی و ٝزض لا٘٘ ٖٛظاْ ٟٔٙسؾی یىی اظ ٚظایف ٞیأت ٔسیط ٜضا ػسْ زذاِت افطاز فالس نالحیت زض أط ؾاذت  ٚؾاظ
زا٘ؿت ٝاؾت ِٚ .ی ایٗ ذالء لا٘٘ٛی تاػج قس ٜاؾت و ٝافطاز فالس نالحیت زض أط ؾاذت  ٚؾاظ ت ٝػٛٙاٖ قرم حمٛلی
ٚضٚز پیسا وطزٜا٘س .پیكٟٙاز ایٗ اؾت و ٝؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ایٗ قطط ضا تٍصاضز و ٝقطوتٟای حمٛلی تطای ػضٛیت زض
ؾاظٔاٖ تا یس زض تطویة ٞیأت ٔسیط ٜذٛز فطز غیطٟٔٙسؼ ٘ساقت ٝتاقٙس ِٚی ایٙى ٝزض قطواء  ٚزض ؾٟأساضاٖ فطز
غیطٟٔٙسؼ زاض٘س تطاؾاؼ ایٗ تٛجی ٝو ٝآ٘اٖ ت ٝػٛٙاٖ ؾطٔایٌٝصاض  ٚحأی ٔاِی تاقٙس چاضٜای ٘ساضیٓ و ٝایٗ ضا تپصیطیٓ.
آقای هٌْذس عسیسی اظٟاض زاقتٙس یىی اظ ٔٛضٛػاتی و ٝز ض جّؿات ٌصقت ٝزض ایٙرهٛل ٔغطح قس زضٔٛضز ٚضٚز
افطاز تٛز و ٝؾٟأساض ٔیتٛا٘س غیطٟٔٙسؼ تاقس  ٚػضٞ ٛیأت ٔسیط ٜتایس ٟٔٙسؼ تاقس.

زضجّؿات وٕیتٞٝای غئٛتىٙیه ،جٛـ  ٚتتٗ تؼضی اظ ضقتٞٝای ٔطتثظ ٟٔٙسؾی ٚجٛز زاضز ؤ ٝیتٛا٘ٙس زض ضقتٞٝای
ٟٔٙسؾی ٚضٚز پیسا وٙٙس زض حاِی و ٝپطٚا٘ ٝاقتغاَ ٘ ٓٞساضز (ٔا٘ٙس ٟٔٙسؼ قیٕی زض تحج تتٗ  ٚیا ٟٔٙسؼ ٔؼسٖ
ٌطایف اؾترطاد )  ٚایٗ ٘ ٓٞىت ٝای اؾت تایس زضذهٛل آٖ تحج قٛز  ٚاٌط لطاض اؾت ٔهٛب قٛز ٞیأت ٔسیط ٜقطوت
افطاز ٟٔٙسؼ تاقٙسٔ ،ی تٛا٘یٓ ایٗ لیس ضا لطاض زٞیٓ و ٝضقتٞ ٝای ٔطتثظ ٟٔٙسؾی ٔ ٓٞی تٛاٖ٘س ػضٞ ٛیأت ٔسیط ٜایٗ
قطوتٟا تاقٙس  .ظیطا زض تؼضی اظ ضقتٞ ٝای ٘ظاْ ٟٔٙسؾی (جٛـ ٔتاِٛغی ) تٔ ٝكىُ تط ٔیذٛضیٕٓٞ .چٙیٗ ٚجٛز یه
فطزی زض ضقتٔ ٝسیطیت ٘یع زض ایٗ قطوتٟا ضطٚضی اؾت  ٚایٗ چاِكی اؾت ؤ ٝا پیف ض ٚزاضیٓٛٔ .ضٛع ذیّی ٔ ٟٓزیٍط
ایٗ اؾت فانّ ٝای و ٝتیٗ حىٓ ق ٛضای ا٘تظأی اؾتاٖ  ٚقٛضای ا٘تظأی وكٛض تطای تجسیس٘ظط ٚجٛز زاضز ٘یع ایجاز
ٔكىُ وطز ٜاؾت  ٚقطوتٟایی ؤ ٝحىٔٛیت زاض٘س تا تأؾیؽ قطوت جسیسی ت ٝفؼاِیت ذٛز ازأٔ ٝی زٙٞس .قطوتٟایی
و ٝزض اؾتاٖ تٟطاٖ ٔحىٔٛیت زاض٘س اػٕاَ قٛز  ٚپؽ اظ تجسیس٘ظط اٌط تثطئ ٝقس٘س ت ٝفؼاِیت ذٛز ازأ ٝزٙٞس.
آقای دکتر غفراًی اظٟاض زاقتٙس تٟتط اؾت تحج ٞا جٟت زٞی زاقت ٝتاقٙس  .اتتسا ٔكرم قٛز و ٝتطویة
ٞیأت ٔسیط ٜقطوتٟا ت ٝچ ٝقىُ تاقس؟ (ٟٔٙسؼ یا غیطٟٔٙسؼ )٘ .ىت ٝزیٍط ایٙى ٝؾٟأساض ٘یع چٙس زضنس ٔی تٛا٘س
غیطٟٔٙسؼ تاقس؟ آیا تا ضأی تسٚی ٔیتٛاٖ اظ فؼاَیت آ٘اٖ جٌّٛیطی تؼُٕ آٚضز؟
آقای هٌْذس هحوذی ًژاد تا لطائت تٙس  1نٛضتجّؿ ٝقٕاضٞ 37 ٜیأت ٔسیط ،ٜػٛٙاٖ وطز٘س زض حاَ حاضط ایٗ تٙس
اجطا ٕ٘ی قٛز  ٚتایس تا ٔىاتث ٚ ٝتطلطاضی جّؿ ٝازاض ٜضا ٚ ٜقٟطؾاظی اؾتاٖ ٔتماػس قٛز و ٝایٗ تٙسٞا اجطایی قٛز  .ایٗ
ٔغاِث ٝچٙسیٗ ؾاِٖ ٝظاْ ٟٔٙسؾی اؾت.
آقای هٌْذس اٍلیاءزادُ ٔغطح وطز٘س زضؾت اؾت و ٝلا٘ ٖٛتجاضت ٚجٛز زاضز ِٚی اضجاع واض تٛؾظ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی
نٛضت ٔی پصیطز .تٙاتطایٗ ؾاظٔاٖ ٔی تٛا٘س قطایظ ذال ذٛز ضا اػٕاَ ٕ٘ایس  ٚتایس حساوخط ؾٟاْ زض اذتیاض اػضای ٞیأت
ٔسیط ٜتاقس و ٝزاضای پطٚا٘ ٝاقتغاَ ٔیتاقٙس.
آقای هٌْذس ًصیری اظٟاض زاقتٙس زض ایٗ ذهٛل آؾیة قٙاؾی ٘كس ٜاؾت و ٝچطا اػضا ٚاضز ایٗ حٛظٔ ٜی ق٘ٛس.
.
ٞسف لاٍ٘٘ٛصاض تجٕیغ ذسٔات ٟٔٙسؾی زض یه جٕغ تٛز ٜاؾت و ٝقطوتٟای حمٛلی ضا زض لا٘ ٖٛآٚضز ٜاؾت
اٌط تطضؾی قٛز اػضای ؾاظٔاٖ ت ٝزِیُ ػسْ ٚجٛز واض ت٘ ٝاچا ض ٚاضز قطوتٟای حمٛلی ٔی ق٘ٛس .تطذی اظ قطوتٟای
حمٛلی  150اِی  160زض تٟطاٖ واض عطاحی ٌطفتٝا٘س .زض حاَ حاضط ٔكرم ٘یؿت و ٝزض یه ٘فط زض اؾتاٖ تٟطاٖ ت ٝچٝ
ٔیعاٖ واض زضیافت ٕ٘ٛز ٜاؾت  .پیكٟٙاز ػّٕیاتی ایٗ اؾت و ٝوُ واضٞای اضجاع قس ٜزض اؾتاٖ تٟطاٖ ت ٝنٛضت آ٘الیٗ
ْقرم تاقس ٕٞ .چٙیٗ تٙاؾة زض عطاحی تیٗ ػطض ٚ ٝتماضا تٛجٛز تیایس.
آقای هٌْذس کاظوی ػٛٙاٖ وطز٘س زض حاَ حاضط تطای قطوتٟای حمٛلی ٞیچٍ ٝ٘ٛزضج ٝتٙسی ٚجٛز ٘ساضز  ٚتٟتط
اؾت ایٗ أط ا٘جاْ قٛز  .یىؿطی لٛا٘یٗ تایس زض ایٗ حٛظٔ ٜغطح قٛز .ت ٝػٛٙاٖ ٔخاَ قطوتٟا ت ٝتؼساز قاغّیٖ و ٝتیٕ ٝضز
ٔیوٙٙس ٟٔٙسؼ تٕاْ ٚلت زاقت ٝتاقٙسٕٞ .چٙیٗ زاقتٗ أىا٘ات ظیطؾاذتی تایس جعء لٛا٘یٗ تأؾیؽ زفتط تاقس.
خاًن هٌْذس رادهْر اظٟاض زاقتٙس ؾاظٔاٖ ٕ٘یتٛا٘س حىٓ تسٚی ضا اجطا وٙس  ٚایٗ ٔغایط تا لا٘ٔ ٖٛیتاقس.
آقای هٌْذس اهیرخاًی ٔغطح وطز٘س ٞیأت ٘ظاضت تا ٟٔٙسؼ وطیٕی ٔؼا٘ٚت اؾتا٘ساضی تٟطاٖ جّؿ ٝای تطٌعاض ٕ٘ٛز
 ٚایٗ ٔؿأِ ٝعطح قس تؼضاً قٟطزاضی ٞا تا ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی ٕ٘ی وٙٙس .پؽ اظ ایٗ جّؿ ٝتا ایكاٖ زض ٕٞیٗ ضاؾتا ٔىاتث ٝای
ا٘جاْ قس .زض ٞفتٌ ٝصقتٔ ٝؼا٘ٚت اؾتا٘ساضی تٟطاٖ ت ٝوّی ٝقٟطزاضی ٞای اؾتاٖ عی ٘أ ٝای اتالؽ ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝتا زفاتط
ٕ٘ایٙسٌی ؾاظٔاٖ زض ؾغح اؾتاٖ ٕٞىاضی الظْ زض ایٙرم  ٚل ا٘جاْ قٛز ٞ ٚیأت ٘ظاضت تط زفاتط پیٍیط ٔىا٘یعٕٛ٘ ٜزٖ
ایٗ أط ٞؿتٙس  .ؾاظٔاٖ زض حاَ حاضط  22زفتط ٕ٘ایٙسٌی فؼاَ زض ؾغح اؾتاٖ زاضز  ٚتا قٟطزاضی چٙس قٟط زیٍط ٘یع تٝ
تٛافماتی ضؾیس ٜاؾت و ٝزض ٕٞیٗ ضاؾتا زفتط ٕ٘ایٙسٌی تأؾیؽ قٛز.
آقای هٌْذس بیطرف اظٟاض زاقتٙس ٞسف اظ تأؾیؽ قطوتٟای حمٛلی تجٕیغ ترهمٞا  ٚایجاز ظطفیت تاالتط  ٚتٟتط
ٔیتاقسِٚ .ی ٚضؼیت ٔٛجٛز تؿیاض ٘أٙاؾة ٔی

تاقس  ٚقطوتٟایی و ٝنالحیت ٘ساض٘س زض حاَ فؼاِیت ٔی

تاقٙس.

زضذهٛل قطوتٟا ؾ ٛٔ ٝضٛع نالحیت ،ظطفیت ٘ ٚحٚ ٜٛاٌصاضی  ٚاضجاع واض زاضای إٞیت ٔی تاقس و ٝتایس زض ٞطؾٝ
ٔٛضز آٖ ؾاظٔاٖ زذاِت ٕ٘ایس  ٚتا لطاضزازٖ ٔمطضاتی فؼاِیت آٟ٘ا ضا ٘ظاْ ٔٙس ٕ٘ایس ٘ ٚظاضت ٘یع تط آٟ٘ا زاقت ٝتاقس  .تجطتٝ
تؿیاض ذٛتی زض ٘ظاْ فٙی اجطائی زضذهٛل قطوتٟایی و ٝاظ ؾاظٔاٖ ٔسیطیت ضتثٝتٙسی ٔیٌیط٘س ٘ ٚح ٜٛتؼییٗ نالحیت،
ظطفیت  ٚاضجاع واض آٟ٘ا ٚجٛز زاضز ٕٞ ٚچٙیٗ آئیٗ٘أٞٝای ذٛتی زض ٕٞیٗ حٛظٚ ٜجٛز زاضز  ٚلغؼاً تایس واضٞای تؿیاض
تعضي ت ٝنٛضت ضلاتتی تاقس و ٝتتٛا٘ٙس زض واٞف لیٕت  ٚا٘جاْ واض ویفی ضلاتت زاقت ٝتاقٙس  .ایٗ ٔٛضٛع تا تحج ٞیأت
ٔسیط ٜیا ؾٟأساض حُ ٕ٘ی قٛز .ت ٝػٛٙاٖ ٔخاَ ٚجٛز یه ػٙهط تط٘أ ٝضیع  ٚػٙهط ٔاِی زض ٞیأت ٔسیط ٜقطوتٟا تؿیاض تٝ
آٟ٘ا وٕه ٔیوٙس ٕ٘ ٚیتٛاٖ  ٕٝٞآٟ٘ا ٟٔٙسؼ تاقٙس  ٚایٗ ٘ٛع انالحات ٔٛضزی  ٚجعیی اؾت ٘ ٚیاظ ت ٝیه تاظٍ٘طی وّی
زاضز  ٚضٚـ واضتط زی آٖ اٍِٛتطزاضی اظ ٘ظاْ فٙی اجطایی زض ایٗ حٛظٔ ٜی تاقس ٛٔ ٚاضزی و ٝفمظ ٔرتم ؾاظٔاٖ اؾت
تٔٛیؾاظی قٛز.
آقای هٌْذس قذس ٔغطح وطز٘س ٔٛاضزی ؤ ٝغطح قس ٔیتٛا٘س قطط الظْ تاقس ِٚی قطط وافی ٘یؿت ٔ .تأؾفا٘ ٝضاٜ
فطاض زض ایٗ ترف ٚجٛز زاضز .قایس ٚضؼیت تٟتط قٛز ِٚی ٔكهالت ت ٝعٛض وأُ حُ ٕ٘ی قٛز .تٟٙا ضا ٜایٗ اؾت و ٝعثك
تٙس ٔ 5از ،15 ٜؾاظٔاٖ تط ذسٔات ٟٔٙسؾی ٘ظاضت وأُ ٕ٘ایس  .یه تركی اظ ایٗ أط زض اذتیاض ٘ظاْ ٟٔٙسؾی اؾت ٚ
ترف زیٍط آٖ ضا (ٔا٘ٙس ٘ح ٜٛتكىُ قطوتٟای حمٛلی) ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ٔیتٛا٘س تٔ ٝطاجغ تاالتط پیكٟٙاز ٕ٘ایس َٚ .ی وٙتطَ
ذسٔات ٟٔٙسؾی اظ  ٕٝٞتیكتط إٞیت زاضز و ٝزض حاَ حاضط ت ٝزضؾتی ا٘جاْ ٕ٘یقٛز.
آقای هٌْذس قرباًخاًی اظٟاض زاقتٙس عثك لا٘ ٖٛیىی اظ ٚظایف ٘ظاْ ٟٔٙسؾی اؾتاٖ ػسْ زذاِت فالس نالحیت زض
أط ؾاذت  ٚؾاظ ٔی تاقس .زض قطوتٟا تط٘أ ٝضیع ٘یاظ اؾت ِٚی ِعٔٚاً ٘ثایس ع ضٞ ٛیأت ٔسیط ٜتاقٙس ٔ ٚی تٛا٘ٙس ت ٝػٛٙاٖ
واضٔٙس  ٚیا ٔكاٚض فؼاِیت ٕ٘ایٙس  .زض حاَ حاضط زض قطوتٟا افطاز فالس نالحیت قطوتٟا ضا ازاضٔ ٜی ٕ٘ایٙس .ایكاٖ پیكٟٙاز
وطز٘س وٕیتٝای تا ػٛٙاٖ اضظیاتی ٘ ٚظاضت ٔؿتٕط تط اقرال حمٛلی ػض ٛؾاظٔاٖ تكىیُ قٛز و ٝتغٛض ٔؿتٕط قطوت ٝای
حمٛلی ضا تطضؾی  ٚاضظیاتی ٕ٘ایٙس.
آقای هٌْذس طاّری (بازرس سازهاى ) ػٛٙاٖ وطز٘س لاٍ٘٘ٛصاض اضجاع ٔٙاؾة  ٚجٌّٛیطی اظ ٔساذّ ٝاقرال فالس
نالحیت زض أٛض فٙی ضا جعء ٚظایف ٞیأت ٔسیطٔ ٜغطح وطز ٜاؾت  .یىی اظ زالیُ ٔساذّ ٝاقرال فالس نالحیت زض
اقرال حمٛلی ٚجٛز آؾیة ٞای ٔٛجٛز زض قی٘ ٜٛأٞٝای ٔطتٛط ت ٝاذص نالحیت اقرال حمٛلی اؾت  ٚزیٍطی
تیتٛجٟی ؾاظٔاٖ ت ٝایٗ ٔٛضٛع ٔی تاقس .ایكاٖ پیكٟٙاز ٕ٘ٛز٘س زضذهٛل اقىاالت ٔٛجٛز زض قی٘ ٜٛأٞٝا ؾاظٔاٖ
قیٜ٘ٛأٞٝای ٔطتٛط ت ٝایٗ أط ضا واضقٙاؾی ٕ٘ایس ٛٔ ٚاضز ضا تٚ ٝظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾاظی ٔٙؼىؽ ٕ٘ایس ٛٔ .ضٛع زیٍط ایٗ
اؾت و ٝؾاظٔاٖ تایس اػضای حمٛلی ضا ت ٝػضٛیت ذٛز تپصیطز و ٝوُ اػضای ٞیأت ٔسیط ٜآٖ زاضای ٔسضن واضقٙاؾی زض
یىی اظ ضقتٞٝای ٞفتٍا٘ ٝتاقس.
آقای هٌْذس ّاضوی اظٟاض زاقتٙس ٘ثایس زض ایٗ حٛظ ٜتؿیاض ؾرتٍیطی قٛز  ٚقطایظ عٛضی فطا ٓٞقٛز و ٝتٝ
ؾٕت تأؾیؽ قطوتٟای حمٛلی جٟت زاز ٜقٛز  .تٙاتطایٗ اٌط ٔٛا٘ؼی ایجاز ٔی قٛز ،تا ضٚا٘ؿاظی  ٚاػغاء أتیاظ افطاز تٝ
ؾٕت تأؾیؽ ایٗ قطوتٟا تطغیة ق٘ٛس.
آقای دکتر غفراًی ٔغطح وطز٘س ایٗ ٔٛاضز جعء ٚظایف انّی ٔؼا٘ٚت ذسٔات ٟٔٙسؾی اؾت ؤ ٝؿائُ ضا ضنس وطزٚ ٜ
تٞ ٝیأت ٔسیطٌ ٜعاضـ ٕ٘ایس .ایٗ ٔٛضٛع تٟتط اؾت وٕیؿی ٖٛتّفیك اضجاع  ٚظطف ٔست زٞ ٚفتٛٔ ٝضٛع تطضؾی قٛز.
آقای هٌْذس اهیرخاًی ػٛٙاٖ وطز٘س نالح ٘یؿت ٔٛضٛع ت ٝوٕیؿی ٖٛتّفیك اضجاع قٛز .تٟتط اؾت وٕیتٝای و ٝزض
ایٗ أط ٔترهم ٔیتاقٙس تكىیُ قٛز ٛٔ ٚضٛع ضا تطضؾی ٕ٘ایس.

آقای هٌْذس لضگر ی ٔغطح وطز٘س زض حاَ حاضط وٕیؿی ٖٛتّفیك چٙس ٔٛضٛع ٔ ٟٓضا زض زؾتٛض واض زاضز ٚ
اٌط لطاض تاقس ایٗ واض ٘یع ت ٝوٕیؿی ٖٛتّفیك اضجاع قٛز زض ظٔاٖ ٔٙاؾة ٕ٘یتٛا٘س ٔٛاضز ضا تطضؾی ٕ٘ایس.
هصَبِ :تٙس  1زؾتٛض جّؿ ٝتا ٔٛضٛع تطضؾی پیكٟٙازات وٕیؿی ٖٛحمٛلی زضذهٛل تىٕیُ ْ

نٛت ٝتٙس 1

نٛضتجّؿ ٝقٕاضٛٔ 37 ٜضخ ٔ 92/8/25غطح  ٚپؽ اظ تحج  ٚتطضؾی زض ایٙرهٛل ٔهٛب قس وٕیتٝای ٔتكىُ اظ آلایاٖ
زوتطٟٙٔ/سؼ /غفطا٘ی ،ظ٘س ٜزَ ،ػعیعی ،لسؼ ،لطتا٘را٘ی ،اِٚیاءظازٔ ،ٜحٕسی ٘ػاز ،نسض ،واظٕی ،عاٞطیٔ ،یطظائی ٔٛضٛع
ضا ظطف ز ٜضٚظ تطضؾی  ٚتٞ ٝیأت ٔسیط ٜاضائٕ٘ ٝایٙس.
***************

طرح سٍ میي بٌذ دستَر جلسِ درخصَظ گسارش عولکرد ّیأت رئیسِ گرٍُ تخصصی عوراى:
آقای هٌْذس کاظنی ت ٝػٛٙاٖ زتیط ٞیأت ضئیؿٌ ٝط ٜٚترههی ػٕطاٖ ٌعاضـ ٔكطٚحی ت ٝشیُ اضائٕٛ٘ ٝز٘س:
اػضاء ٌط ٜٚترههی ػٕطاٖ  :آلایاٖ ٟٙٔ /سؼ  /حؿٗ واظٕی (زتیط ٌط  ،)ٜٚفطأطظ ٌّعاض  ،ضضا حیسضیٔ ، ٖٛحٕس
شٚاِفماضیٔ ،طتضی ػیٛضی ،ؾیس ٟٔسی ظضٌطٔ ،حٕس حؿیٗ ٔؿؼٛزی
ٔسػ :ٛآلایاٖ ٟٔٙسؼ حجت اهلل ػعیعی ٔ ،حٕس ٔحٕسی ٘ػاز  ،آضـ لسؼ  ،أسازی ٚواٚٚؾی
وٕیتٞٝای ٌط ٜٚترههی:
وٕیت ٝفٙی ٘ظاضت :اػضاء :آلایاٖ ٟٔٙسؼ ٔؿؼٛزی(زتیط)-واظٕی-ػیٛضی
وٕیت ٝفٙی عطاحی ٔ ٚحاؾثات :اػضاء :آلایاٖ ٟٔٙسؼ ػیٛضی(زتیط)-شٚاِفماضی
وٕیت ٝفٙی اجطاء :اػضاء :آلایاٖ ٟٔٙسؼ ظضٌط(زتیط)-واظٕیٔ-ؿؼٛزی
وٕیت ٝفٙی ٌٛزتطزاضی :اػضاء :آلایاٖ ٟٔٙسؼ شٚاِفماضی(زتیط)-حیسضیٖٛ
یط )-ػیٛضیٔ-ؿؼٛزی
وٕیت ٝفٙی ذسٔات آظٔایكٍاٞی :اػضاء :آلایاٖ ٟٔٙسؼ شٚاِفماضی(زب
وٕیت ٝفٙی تط٘أ ٝضیعی  ٚافعایف ظطفیت واضی  ٚاقتغاَ :اػضاء :آلایاٖ ٟٔٙسؼ ٔؿؼٛزی(زتیط)-ظضٌط-حیسضیٖٛ
ـ تؼساز جّؿات وٕیتٞٝای فٙی:
وٕیت ٝفٙی ٘ظاضت  15جّؿٝ
وٕیت ٝفٙی عطاحی ٔ ٚحاؾثات  18جّؿٝ
وٕیت ٝفٙی اجطاء  10جّؿٝ
وٕیت ٝفٙی ٌٛزتطزاضی  9جّؿٝ
وٕیت ٝفٙی ذسٔات آظٔایكٍاٞی  8جّؿٝ
نٔیت ٝفٙی تط٘أ ٝضیعی  ٚافعایف ظطفیت واضی  ٚاقتغاَ  23جّؿٝ
ٞیات ضئیؿ 33 ٝجّؿٝ
وٕیتٞ ٝای فٙی ٌط ٜٚترههی  83جّؿٝ
تؼساز ٔىاتثات زاذّی ؾاظٔاٖ ٘ 45أٝ
تؼساز ٔىاتثات تیط ٖٚؾاظٔاٖ ٘ 37أٝ
تؼساز ٘أٞ ٝای ٚاضز ٜاظ تیط ٖٚؾاظٔاٖ ٘ 41أٝ
قطح السأات ٔ ٚثاحج عطح قس ٜزض جّؿات ٌط ٜٚترههی ػٕطاٖ:
ـ تٟی٘ ٝظاْ ٘أ ٝتكىیُ وٕیتٞ ٝای فٙی

ـ تٟی٘ ٝظاْ ٘أ ٝتكىیُ جّؿات ٞیات ضئیؿٌ ٝط ٜٚترههی ػٕطاٖ تٟی ٝقی٘ ٜٛأ ٝتٟی ٝوٙتطَ عطاحی ٘ ٚظاضت
عطحٟای ٔما ْٚؾاظی
ـ واضقٙاؾی ّٔعٔٚات ایجاز نالحیت تد ضیة ؾاذتٕاٟ٘ا تطای ٟٔٙسؾاٖ ػٕطاٖ و ٝایٗ ٔٛضٛع تا فطاذٛاٖ ت ٝاػضاء
ضقت ٝػٕطاٖ  ٚجٕغ تٙسی ٘ظطات واضقٙاؾی ٚانّ ٝزض زؾت الساْ  ٚتطضؾی ٔی تاقس.
ـ ایجاز واضٌط ٜٚتحمیك  ٚپػٞٚف تطای حٛظٞ ٜای ٘ٛیٗ ٟٔٙسؾی ػٕطاٖ  .قٙاؾایی اػضای ایٗ واضٌط ٜٚتا تٛج ٝتٝ
فطاذٛاٖ نازض ـز ٜزض ایٗ ظٔی ٝٙزض زؾت الساْ اؾت
ـ واضقٙاؾی زضنس حك اِعحٕ٘ ٝظاضت ضقت ٝػٕطاٖ زض پطٚغٞ ٜای ٘ 4اظطٜ
ـ تطضؾی ض٘ٚس اجطایی اضجاع واض ٘ظاضت
ـ تطضؾی ٔكىالت ٔاِیاتی پیف ضٚی ٘اظطاٖ
ٟ٘ ٚایتا تٙظیٓ ٘أ ٚ ٝزضذٛاؾت وؿط ٔاِیات ٟٔٙسؾاٖ ٘اظط اظ عطیك ٘ظاْ ٟٔٙسؾی تجای ازاضٔ ٜاِیات تا تٛج ٝت ٝانالح
٘ح ٜٛپطزاذت حك اِعحٕٞ ٝا
ـ تطضؾی اقىاالت ٔٛجٛز زض ض٘ٚس پطزاذت حك اِعحٕٞ ٝای ٘ظاضت
ـ تغییط ٔثٙای پیكطفت فیعیىی تٔ ٝست ؾپطی قس ٜاظ ظٔاٖ نسٚض پطٚا٘ٝ
ـ تطضؾی اقىاالت ٔٛجٛز زض ٔؼیاض تؼییٗ حك اِعحٕ٘ ٝاظطاٖ(ٔتطاغ)
 ٚػسْ تٛجٜ ٝب ٔؿائّی چ، ٖٛتفاٚت ٔیعاٖ حجٓ  ٚؾرتی واض زض ترطیة ٌٛ ٚزتطزاضی .... ٚ
ـ تطضؾی ؾط فهُ ٞای آٔٛظقی ٔٛضز ٘یاظ ٘اظطاٖ جٟت اضتمای ؾغح زاٖـ  ٚتٛؾؼ ٝفط ًٙٞحطف ٝای ٟٔٙسؾیٗ
ـ تٟی ٝتؿتٞ ٝای تحمیماتی جٟت تط ٖٚؾپاضی تٙٔ ٝظٛض تؿطیغ زض ضفغ ٔكىالت پیف ضٚی ٘اظطاٖ تا تٛج ٝت ٝتؼسز ٚ
حجٓ ٔؿائُ ٔطتٛع ٝاػٓ اظ تٟی ٝچه ِیؿتٟا ٘ظاضت تثییٗ ٔؿایُ حمٛلی ٔ ٚفاز لطازاز وتاتچ ٝضإٙٞای ٘اظطاٖ
جسیس اِٛضٚز پای 3 ٝتؼطف ٚ ٝحك اِعحٕٚ ٝالؼی ٘ظاضت وٙتطَ ٔضاػف ٘اظطاٖ
ـ ٕٞىاضی زض تٟی ٝقطح ذسٔات ٘اظطاٖ ٚیػ ٜوٙتطَ ٔضاػف
ـ جٟت ترف ٘ظاضت زض ٘ٛؾاظی تافت فطؾٛز ٜتٙٔ ٝظٛض ٕٞىاضی تا وٕیت ٝفٙی تط٘أ ٝضیعی افعایف ظطفیت اقتغاَ
ـ فطاذٛاٖ اذص ٘ظطات  ٚپیكٟٙازات اػضاء زض جٟت اضتماء ٘ظاضت  ٚأٛض ٘اظطاٖ
ـ جٕغ تٙسی  ٚتط٘أ ٝضیعی جٟت پیكثطز أٛض ٔطتٛع ٝتا اؾتفاز ٜاظ ظطفیت اػضاء
ـ الساْ  ٚتطضؾی جٟت ؾاذت فیّٓ ٔؿتٙس اظ ْضاحُ ؾاذتٕاٖ تٙٔ ٝظٛض ضقس ٚاػتالی حطف ٝای ٟٔٙسؾاٖ ػٕطاٖ
ـ تٟیٔ ٝغاِة ٔٔ ٚ ٟٓفیس آییٗ ٘أٞ ٝا تحت ػٛٙاٖ ؾرٗ ٞفتٝ
ـ تطضؾی تٛظیغ واض زض زفاتط ٕ٘ایٙسٌی تطذی اظ قٟطؾتاٟ٘ا
ـ تطضؾی پیف ٘ٛیؽ لا٘ ٖٛجأغ ٔسیطیت قٟطی
ـ جّؿ ٚ ٝتطضؾی ٔحهٛالت قطوت ٞایی و ٝزض ظٔی ٝٙؾاخت ٚؾاظ زاضای ایس ٜٞای ٘ٛیی ٞؿتٙس
ـ ٕٞىاضی تا جّؿ ٝویؿیٔ ٖٛثحج زٔ ْٚمطضات ّٔی زض ذهٛل قی٘ ٜٛأ٘ ٝح ٜٛنسٚض نالحیت تط عطاحی ٘ظاضت ٚ
اجطای ترطیة ؾاذتٕاٟ٘ا ٌٛ ٚزتطزاضی
ـ تطضؾی تحج تٓزیس لطاضزاز ٟٔٙسؾیٗ پؽ اظ یىؿاَ
ـ الساْ تطای تطٌعاضی زٚضٞ ٜای آٔٛظقی تطای ٟٔٙسؼیٗ ػٕطاٖ تطای اضتمای فطٟٙٔ ًٙٞسؾی
ؾاظٔاٖ تطای اضتماء ترف ذسٔات
ـ ٕٞاٍٙٞی ٞای زض ٖٚؾاظٔا٘ی تا ٞسف اؾتفاز ٜحساوخطی اظ پتا٘ؿیُ لا٘٘ٛی
آظٔایكٍاٞی
ـ ٕٞىاضی تا ؾاظٔاٖ ٔسیطیت تحطاٖ( 5جّؿ)ٝزض ٔٛضٛع :تٟی ٝضٛاتظ احساث ؾاذتٕاٖ زض پ ٟٝٙلٛٙات

ـ تطضؾی لٛا٘یٗ ٔٛضٛػ ٝح اوٓ ٘ٚمف ؾاظٔاٖ زض جٟت اضتماء ترف ٌٛزتطزاضی  ، ٚپیف ٘یاظ ٞای ٔغاِؼاتی  ٚضٚـٞای
وٙتطَ ٔضاػف
ـ ٕٞىاضی تا ٔؼا٘ٚت فٙی  ٚاجطایی( 6جّؿ )ٝزض ٔٛضٛع :تطضؾی ٌٛز ایضاٖ ظٔیٗ  ٚتهٕیٓ ٌیطی ٞای ٔطتٛعٝ
ـ تط٘أ ٝضیعی تكىیُ جّؿات ضٚـ ٞای وٙتطَ ٔضاػف ٌعاضقات عطاحی تا ٔؼا٘ٚت فٙی  ٚاجطایی ؾاظٔاٖ
ـ تطضؾی  ٚقٙاؾایی 12ظٔی ٝٙواضی جٟت افعایف اقتغاَ ٟٔٙسؾاٖ ػٕطاٖ
ـ واضقٙاؾی ٘حٕٞ ٜٛىاضی ٟٔٙسؾاٖ ػٕطاٖ زض ٘ٛؾاظی تافت فطؾٛزٜ
ایٗ ٔٛضٛع زض  16جّؿ ٝاظ جّؿات ایٗ وٕیتٛٔ ٝضز تحج لطاض ٌطفت  ٚزض ٟ٘ایت تا تسٚیٗ قطح ذسٔات ٟٔٙسؾاٖ
ػٕطاٖ زض ترف ن٘تطَ ٔضاػف ٚاضز فاظ اجطایی ٌطزیس .
ـ تطضؾی زٚضٞ ٜای آٔٛظقی ٔٛضز ٘یاظ زض جٟت افعایف ظطفیت اقتغاَ
ٔؼطفی ٕ٘ایٙسٌاٖ ت ٝازاضات  ٚؾاظٔاٟ٘ای زیٍط:
ٔؼطفی ٕ٘ایٙسٞ ٜیات ضئیؿٌ ٝط ٜٚترههی ػٕطاٖ جٟت قطوت زض جّؿات ٔطتٛط ت ٝآب  ٚفاضالب
ٔؼطفی ٕ٘ 2ایٙس ٜجٟت قطوت زض جّؿات ا٘جٕٗ ؾاظ٘سٌاٖ ٔؿىٗ  ٚؾاذتٕاٖ تٟطاٖ
ٔؼطفی ٕ٘ایٙس ٜزض تفاٛ٘ ٓٞؾاظی  ٚوٙتطَ ٔضاػف تیٗ ؾاظٔاٖ ٘ٛؾاظی  ٚؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی
ٔؼطفی ٕ٘ایٙس ٜجٟت قطوت زض جّؿٔ ٝسیطیت تحطاٖ (أٛض لٙاتٟا) قٟطزاضی
ٕٞایكٟا  ٚتاظزیسٞا:
قا٘عزٕٞیٗ وٙفطا٘ؽ تتٗ  ٚظِعِٝ
ٕٞایف قٙاؾٙأ ٝفٙی ّٔىی ؾاذتٕاٖ (ٔجطیٔ:طوع ٕٞایف ٞای نٕا)
ٕٞایف ؾاذتٕاٖ ایٕٗ-ؾاذتٕاٖ ٔسضٖ(ٌط ٜٚتیٗ إُِّ فطاظ)
چٟاضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی ؾاظ ٚ ٜفٛالز(ا٘جٕٗ ؾاظٞ ٜای فٛالزی)
تاظزیس اظٔطوع تحمیمات ٔؿىٗ  ٚقٟطؾاظی
ٕٞایف ایٕٙی زض واضٌاٞ ٜای ؾاذتٕا٘ی ایٕٙی زض ٌٛزتطزاضی (ا٘جٕٗ ٟٔٙسؾاٖ ضا ٚ ٜؾاذتٕاٖ ایطاٖ)
ٔٛؾؿ ٝغئٛفیعیه(پػٞٚكٍا ٜظِعِ)ٝ
ٕٞایف ٘ظاْ ٟٔٙسؾی قیطاظ
ٕٞایف ٔسیطیت تحطاٖ  ٚپسافٙس غیط ػأُ
ٕٞایف ٌٛزتطزاضی ٞای پطذغط
٘كؿتٞای ٌط ٜٚترههی ػٕطاٖ:
تاو 7 ٖٛٙجّؿ٘ ٝكؿت ٌط ٜٚترههی ػٕطاٖ تٙٔ ٝظٛض جّة ٔكاضوت ٟٔٙسؾاٖ ػٕطاٖ زض جٟت تٛؾؼ ٝفؼاِیتٞای
حطف ٝای تطٌعاض ٌطزیس ٜاؾت و ٝجٕؼا تؼساز ٘1050فط اظ ٟٔٙسؾاٖ ػٕطاٖ ػض ٛؾاظٔاٖ زض آٖ قطوت ٕ٘ٛز ٜا٘س وٝ
ٔاحهُ آٖ ؾاذت تا٘ه اعالػاتی اظ افطاز و ٝتٕایُ تٕٞ ٝىاضی زض ظٔیٞ ٝٙای ٔرتّف ضا زاض٘س قس ٜاؾت.
زض ایٗ ٘كؿت ٞا زتیط ٞیات ضییؿٌ ٝط ٜٚترههی ػٕطاٖ  ٚزبیطاٖ ظیطوٕیتٞ ٝا ضٕٗ ٔؼطفی ذٛز ،تٛضیحاتی زض ٔٛضز
واضٞای نٛضت ٌطفت ٚ ٝالسأات زض زؾت تطضؾی اضای ٝوطز٘س .زض ازأ ٝجّؽات  ،حاضطاٖ تٔ ٝؼطفی ذٛز پطزاذت ٚ ٝزض ٔٛضز
ٔیعاٖ تحهیالت ،ؾٛاتك واضی  ٚػالیك ذٛز جٟت قطوت زض ظیطوٕیتٞ ٝای ٌط ٜٚترههی ػٕطاٖ تٛضیحاتی تیاٖ وطزٚ ٜ
زض ازأ ٝپیكٟٙازات  ٚا٘تمازات ذٛز ضا اضای ٝزاز٘س.
زض پایاٖ ایٗ ٘كؿت ٞا ٘ؿثت ت ٝجٕغ آٚضی فطْ ٞای ٔكرهات حاضطاٖ جٟت تىٕیُ تا٘ه اعالػاتی ؾاظٔاٖ ٘ظاْ
ٟٔٙسؾی ؾاظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسؾی ؾاذتٕاٖ اؾتاٖ تٟطاٖ الساْ قس ٚزض تطٌعاضی وٕیتٞ ٝا اظ ایٗ افطاز اؾتفازٌ ٜطزیس ٜاؾت.
جّؿ ٝزض ؾاػت  19تا شوط نّٛات ت ٝپایاٖ ضؾیس.

