خالصه مذاکزات صورتجلسه سی و وهمیه هیأت مديزه ساسمان استان تاريخ 92/09/30

آقای دکتر غفراوی فطاضؾیسى اضتؼیي حؿیٌی ضا تِ اػضای ّیأت هسیطُ تؿلیت ػطو ًوَزًس.
آقای مهىذس ریًوذی هغطح وطزًس اجاضُ زفتط ًوایٌسگی قوال زض آشض هاُ تِ اتوام ضؾیسُ اؾت  .تطای ایي اهط جایی
تطای ذطیس زفتط ًوایٌسگی زضًظط گطفتِ قسُ اؾت ٍلی تِ زلیل عَالًی قسى پطٍؾِ ذطیس زفتط ،تا هاله ؾاذتواى فؼلی
جلؿِای تطگعاض ًوَزُ ،هكضض قس فؼالً اجاضُ هحل هصوَض توسیس قَز ٍ ظهاًی وِ ذطیس زفتط ًوایٌسگی اًجام قس یىواُ
ظٍزتط تِ هاله اعالع زازُ ٍ هحل زفتط فؼلی تد لیِ قَز .ایكاى ػٌَاى وطزًس هحلی وِ تطای ذطیس زض ًظط گطفتِ قسُ
اؾت زض هحسٍزُ هیطزاهاز هی تاقس .ؾاذتواى هصوَض زاضای ػطنِ  312هتطهطتغ تَزُ وِ زض حال حاضط  400هتطهطتغ
زض زٍ عثمِ  200هتطهطتؼی تهَضت زٍتلىؽ تٌای هفیس زاضز  .ایكاى زضذَاؾت زاقتٌس هَضَع ذطیس زفتط هص وَض زض
زؾتَض جلؿِ جاضی لطاض گیطز تا پؽ اظ تاظؾاظی اظ اتتسای ؾال  1393هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز.
آقای مهىذس محمذیوژاد ػٌَاى ًوَزًس اظ ایي پؽ هَاضزی وِ تطای زفاتط ذطیساضی هی قًَس تْتط اؾت ظهیي زاض
ضای ذطیس زفتط
تاقٌس تا تتَاى تَؾؼِ ّای آتی ضا زض آًْا پیف تیٌی ًوَز .ایكاى ػيٍاى ًوَزًس هاًسُ اػتثاض تَزجِ ب
ًوایٌسگی هثلغ  38.000.000.000ضیال تَزُ اؾت اها ههَتِای زض هجوغ ػوَهی تِ تهَیة ضؾیس تا ایي هَضَع وِ هاظاز
زضآهس ؾال جاضی ؾاظهاى تِ ذطیس ؾاذتواى ٍ هؿىي اذتهال ز ازُ قَز تٌاتطایي فؼالً هحسٍزیتی تطای اػتثاض ًساضین .
ایكاى هغطح وطزًس زفتط فؼلی ًوایٌسگی قوال یه فضای  120هتطهطتؼی اؾت تا یه اًثاضی  15هتطی ٍ ؾاظهاى هیتَاًس
زفتط هطتَط تِ اهَض ًمكِ تطزاضی ٍ تفىیه ًمكِ ضا ًیع زض زفتط ًوایٌسگی جسیس زض ًظط

تگیطز تا ّعیٌِّای اجاضُ ًیع

واّف یاتس.
یطرف ضوي تثطیه تِ اػضای ّیأت ضئیؿِ جسیس ،ػٌَاى ًوَزًس زض ایي زٍضُ اظ اًتراتات ّیأت ضئیؿِ
آقای مهىذس ب
ضلاتتّا تؿیاض عَالًی قس ٍلی تا تفاّن ٍ گفتگَ ایي واض تِ ذَتی اًجام قس  .تْتط اؾت اظ ایي تِ تؼس ضلاتت ّا فطاهَـ ٍ اظ
اػضای ّیأت ضئیؿِ جسیس حوایت قَز  .اظ هعایای ایي اًتراتات ضلاتت زٍ واًس یسای ضیاؾت زض لالة اضائِ تطًاهِ تَز ٍ ایي
اتفاق تؿیاض ذَتی تَز وِ تطای اٍلیي تاض اًجام قس.
آقای دکتر غفراوی هغطح وطزًس تاتَجِ تِ ایٌىِ ؾاظهاى زض حال ذطیس ؾاذتواى فؼلی زفتط هطوعی ؾاظهاى هی تاقس
زضذَاؾت زاقتٌس هَضَع ذطیس زفتط ًوایٌسگی قوال فؼالً اًجام ًكَز اتذطیس ؾاذتواى زفتط هطوعی تؼییي تىلیف قَز .
آقای مهىذس عسگری اظْاض زاقتٌس ؾاظهاى زٍ ؾال لثل تطای زفتط ًوایٌسگی ضتاط وطین ًؿثت تِ ذطیس زٍ ٍاحس
آپاضتواى ّوجَاض السام ًوَز ٍلی تِ زلیل ایٌىِ هالىیت ػطنِ ٍ اػیاى ایي

ایي آپاضتواًْا زض اذتیاض ؾاظهاى ًیؿت

ّط اظ چيز گاّی زچاض هكىل هی قَز وِ تا ّواٌّگی وویتِ اهالن هحل هٌاؾثی وِ ّن اظ لحاػ هىاًی ٍ ّن اظ لحاػ
لیوتی زاضای اضظـ افعٍزُ تطای ؾاظهاى ذَاّس تَز ،زض ًظط گطفتِ قسُ وِ گعاضـ آى تطای وویتِ اهالن ًیع اضؾال
قسُ اؾت  .ایكاى ػٌَاى ًوَزًس تاتَجِ تِ ایٌىِ ایي ؾاذتواى زض هحل تؿیاض هٌاؾثی لطاض گطفتِ ٍ تا ازاضُ گاظ ًیع حسٍز
یىهس هتط فانلِ زاضز ٍ تا فطٍـ زٍ ٍاحس هصوَض هثلغی حسٍز یىهس ٍ پٌجاُ هیلیَى تَهاى هَضز ًیاظ ذَاّس تَز،
زضذَاؾت زاقتٌس ًؿثت تِ ذطیس ؾاذتواى هصوَض السام قَز.
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آقای مهىذس جعفری ضوي ػطو تؿلیت فطا ضؾیسى اضتؼیي ح ؾیٌی ،زضذَاؾت زاقتٌس تاتَجِ تِ ایٌىِ زض حال
حاضط لیوتْا واّف یافتِ اؾت ٍ زض تطذی زفاتط ًوایٌسگی وِ هالىیت آًْا تا ؾاظهاى ًیؿت ٍ اذتالفاتی تا ٍاحسّای زیگط
تَجَز آهسُ اؾتّ ،طچِ ؾطیغتط ًؿثت تِ ذطیس ٍ هالىیت زفاتط هصوَض السام قَز.
***************

طرح ديمیه بهد دستًر جلسٍ درخصًص اوتخاب ي تکمیل اعضای کمیسیًن مادٌ :27
آقای دکتر غفراوی هغطح وطزًس واضقٌاؾاى هازُ  27هاًٌس واضقٌاؼاى ضؾوی زازگؿتطی هیتاقٌس ٍ زض لاًَى شوط
قسُ اؾت ٍ آلای هٌْسؼ ّاقوی تِ ػٌَاى ضیاؾت قَضای هطوعی ًیع زض ایي ذهَل پیگیطیْایی زاقتِ اًسّ .وچٌیى
زضایي ذهَل ًاهِ ای ًیع تطای ٍظاضت ًفت اضؾال ٍ زضذَاؾت قسُ اؾت وِ زض واضقٌاؾی تركْای هرتلف اظ اػضای
هازُ  27اؾتفازُ ًوایٌس .ایكاى ػٌَاى ًوَزًس تاتَجِ تِ ایٌىِ ایٌجاًة تِ زلیل حجن تاالی واض لازض تِ قطوت زض جلؿات
ًثَزُ ٍ آلای هٌْسؼ تطواقًَس ًیع زیگط ػضَ ّیأ ت هسیطُ ًیؿتٌس ،زضذَاؾت زاقتٌس زٍ ًفط اظ اػضای ّیأت هسیطُ تطای
ایي اهط واًسیسا قًَس.
آقای مهىذس محمذی وژاد ػٌَاى ًوَزًس اػضای وویؿیَى هازُ  27تایس ؾِ ًفط اظ اػضای ّیأت هسیطُ تاقٌس
ٍ ؾِ ًفط اظ اػضای ؾاظهاى وِ زٍ ًفط آى اظ اػضای واًَى واضقٌاؾاى هازُ  27ؾاظماى ًظام هٌْسؾی هیتاقٌس.
آقای مهىذس قرباوخاوی اظْاض زاقتٌس قَضای هطوعی زؾتَضالؼولی زض ایي ذهَل اضؾال ًوَزُ اؾت ٍ زض آى اقاضُ
وطزُ اؾت وِ اػضای وویؿیَى هازُ  27هتكىل اؾت اظ ضئیؽ ؾاظهاى ،زٍ ًفط اظ اػضای ّیأت هسیطُ ،یه ًفط اظ قَضای
اًتظاهی ٍ یه ًفط اظ واضقٌاؼاى هازُ  27وِ ایي یه پیكٌْاز اؾت .زض اؾتاى تْطاى تِ زلیل ایٌىِ ضئیؽ ؾاظهاى تِ زلیل
حجن تاالی واض ًوی تَاًس زض جلؿات قطوت ًوایس  ،جایگعیي ایكاى یىی اظ اػضای ّیأت هسیطُ ذَاٌّس قس  .تْتط اؾت وِ
ؾِ ًفط ػضَ ّیأت هسیطُ ًیع واضقٌاؼ هازُ  27تاقٌس ٍلی العام ًیؿت.
آقای مهىذس کاظمی ػٌَاى ًوَزًس قَضای هطوعی ٍ ؾاظهاى ًظام اؾتاى زض هَضَع هازُ

 27وَتاّی ًوَزُ اًس.

هازُ  27لاًَى اؾت ٍ ًیاظی تِ جا اًساذتي هَضَع ًوی تاقس .عثك لاًَى یه واضقٌاؼ هازُ  27وِ اظ ؾاظهاى ًظام
هٌْسؾی اؾتاى هجَظ هی گیطز هیتَاًس ولیِ واضّای واضقٌاؾی وِ واضقٌاؾاى ضؾوی زازگؿتطی اًجام هی زّس هیتَاًٌس
اًجام زٌّس.
آقای دکتر جهانبخص هغطح وطزًس یىی اظ ًىات تؿیاض هْن زض ایي ذهَل ایي اؾت وِ ًام واضقٌاؼ هازُ  27تِ
واضقٌاؼ ضؾوی ًظام هٌْسؾی ؾاذتواى (هازُ  )27تغییط یاتس ّ .وچٌیي ػٌَاى ًوَزًس زضنَضتی وِ ػضَ ػلی الثسل
ًویتَاًس ػضَ وویؿیَى هازُ  27تاقس ،زضذَاؾت زاقتٌس آلای هٌْسؼ فطٍظًسُ تِ ػٌَاى هسػَ زض جلؿات حضَض یاتٌس.
آقای مهىذس ریًوذی اظْاض زاقتٌس واضقٌاؾاى ضؾوی زازگؿتطی زٍ زؾتِ اًس :یه ػسُ افطازی وِ ػضَ واًَى
واضقٌاؾاى ضؾوی زازگؿتطی ّؿتٌس ٍ یه ػسُ واضقٌاؾاى هازُ

 187لَُ لضائیِ وِ ػٌَاى انلی آًْا "واضقٌاؾاى

هَضَع هازُ  187تطًاهِ ؾَم لاًَى تَؾؼِ التهازی اجتواػی " اؾت نُ تِ اذتهاض واضقٌاؾاى ضؾوی لَُ لضائیِ
ًاهیسُ هیقًَس.
مصًبٍ :تٌس  2زؾتَض جلؿِ زضذهَل اًتراب ٍ تىویل اػضای وویؿیَى هازُ  27هغطح ٍ تِ اتفاق آضای حاضطاى
خاًن هٌْسؼ ضازهْط ٍ آلای هٌْسؼ هحوسی ًػاز تطای ػضَیت زض ایي وویؿیَى اًتراب قسًس.
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طرح سيمیه بىذ دستًر جلسٍ با مًضًع گسارش ریاست سازمان درخصًص ساختار سازماوی:
آقای دکتر غفراوی هغطح وطزًس ؾاظهاى ًظام تْطاى تا تِ حال ؾاذتاض هكرهی ًساقتِ ٍ فمساى یه ؾاذتاض ؾاظهاًی
قفاف زض ؾاظهاى حؽ هی قس .زض نَضتیىِ یىی اظ ػَاهل ٍ یا ضاّىاضّای هَفمیت ّط ؾاظهاًی زاقتي یه چاضت قفاف ٍ
هكرم اؾت ٍ ّیأت هسیطُ ایي اهط ضا تِ ػٌَاى یه انل زض زؾتَض واض ذَز لطاض زاز  .پؽ اظ تطضؾی واهل هَضَع زض
وویؿیَى عطح ٍ تطًاهِ ٍ ّیأت ضئیؿِ تِ ایي ًتیجِ ض ؾیسین وِ هٌغ وطزى اػضای ّیأت هسیطُ اظ وازض اجطایی ؾاظهاى
ػولیاتی ًیؿت ً .ىتِ زیگط ایٌىِ ؾاظهاى اػضای ّیأت هسیطُ ضا تِ ػٌَاى یه اتاق فىط زض ًظط زاضز ٍ ؾاػت فیعیىی ٍ
حضَض اػضای ّیأت هسیطُ هسًظط ؾاظهاى ًیؿت .تلىِ اثطات فىطی اػضای ّیأت هسیطُ اؾت وِ تؿیاض حائع اّویت اؾت.
آقای مهىذس بیطرف ػٌَاى ًوَزًس هَضَع ؾاذتاض زض یه ؾاظهاى تؿیاض زاضای اّویت اؾت ٍ ّیچ فؼالیتی تسٍى
زاقتي ؾاذتاض تِ ًتیجِ ًوی ضؾس .اگط ؾاذتاض هٌاؾة ًثاقس ولیِ فؼالیتْا هرتل ذَاّس قس  .زض ًظام هٌْسؾی هاّیت
فؼالیت حطفِ ای ٍ  NGOاؾت ٍ زاضای ٍیػگی ذانی اؾت  .یه ؾاذتاض تایس اًؼغاف پصیط ،واضآهس ٍ هكاضوت جَ تاقس .
ؾاذتاض زض حال حاضط زض زًیا یه ػلن هحؿَب هی قَز ٍ قطوتْای هتؼسزی ذسهات هسیطیت ایي اهَض ضا اًجام هی زٌّس.
وویت هرتم ایي اهط تكىیل قَز تا
ُ
ؾاذتاض هَضَع تأثیطگصاضی اؾت ٍ انَل تایس زض آى لحاػ قَز  .تْتط اؾت یه
هؿائل ضا پیگیطی ًوایس.
آقای دکتر جهان بخص هغطح وطزًس تاظًگطی تایس اتتسا تط ضٍی تاج چاضت تطاؾاؼ ضطٍضتّاً ،یاظّا ٍ ذَاؾتِ ّا
نَضت گیطز  .تحث زٍم چاضت تفهیلی اؾت وِ زٍ ًىتِ فطایٌسّای اًجام ّط واض ٍ قطایظ احطاظ ّطوسام اظ پُؿت

تای
ّا ز

هَضز تطضؾی لطاض گیطز  .زض حال حاضط تطای ایي فطایٌسّا ٍ قطایظ احطاظ  ،ؾاظهاى هكاٍضی ضا تا ًام ایَاظ هْط تِ ذسهت
گطفتِ اؾت وِ ٍضغ هَجَز ضا هغالؼِ ٍ ذألّای اًجام ّط واض ضا هَضز تطضؾی لطاض هیزّس .زض ؾاذتاض تفهیلی ٍ تاجچاضت
پؽ اظ ؾیاؾتگصاضی ٍ تهوین گیطی زض هك یاؼ اجطایی اضتثاعی تیي ایي زٍ ٍجَز ًساضز

 .ایكاى زضذَاؾت زاقتٌس

تهوینگیطی زضایٌرهَل تیي 30تا  45ضٍظ تِ تأذیط تیفتس تا ذطٍجی هكاٍض هصوَض ًیع تطای تهوین گیطی تْتط اضائِ قَز
ٍ زض ایي فطنت تطًاهِ ّای اؾتطاتػیه (ضاّثطزّای انلی ) ّیأت هسیطُ ٍ

ؾاظهاى هكرم قَز ٍ

ضاؾاؼ آى
ب

تهوینگیطی قَز.
آقای مهىذس امیرخاوی زضذَاؾت زاقتٌس ٍظایف ٍ قطح ذسهات ّطیه اظ اع ضای ّیأت ضئیؿِ تْیِ ٍ تسٍیي قَز
تا تیي هؿٍَلیتْا تساذل ایجاز ًكَز.
***************

طرح چهارمیه بىذ دستًر جلسٍ با مًضًع بررسی پیشىهادات درخصًص اعضای حقًقی سازمان:
آقای مهىذس قرباوخاوی پیكٌْاز هغطح قسُ زض ایي ذهَل ضا تِ قطح ظیط لطائت ًوَزًس:
"تِ هَجة لاًَى ؾاظهاى اظ ػضَیت قطوتْایی وِ زض تطویة ّیأت هسیطُ آًاى ػضَ غیط هٌْسؼ یا غیط ػضَ ؾاظهاى
هیتاقٌس هؼصٍض اؾت .تِ ّویي جْت نسٍض پطٍاًِ اقتغال تطای ایي قطوتْا اهىاى

پصیط ًوی تاقس ٍ چٌاًچِ قطوتْا

تغییطی ًیع زاقتِ تاقٌس هیتایؿت ایي تغییطات ضا اػالم ًوَزُ ٍ زض غیط ایٌهَضت هغاتك لاًَى اػوال ذَاّس قس" .
ایكاى ػٌَاى ًوَزًس زض لاًَى آهسُ اؾت وِ وؿاًی هیتَاًٌس ػضَ ؾاظهاى قًَس وِ زض ّفت ضقتِ اقاضُ قسُ زض لاًَى
ناحة هسضن حسالل واضقٌاؼی ّؿتٌس .ؾاظهاى هكىلی وِ زض لثال اقرال حمَلی زاضز ایي اؾت وِ تؿیاضی اظ افطازی
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وِ هٌْسؼ ًیؿتٌس قطوت تأؾیؽ هی ًوایٌس.وؿاًی قطوتْای حمَلی ضا ازاضُ هی ًوایٌس وِ انالً هٌْسؼ ًیؿتٌس ٍ بُ
هؿائل لاًًَی ًیع اقطاف ًساضًس ٍ اگط قطوت تِ هكىل تطذَضز وطز تالفانلِ قطوت م

ًحل ٍ تا اػضای زیگط قطوت

جسیسی تأؾیؽ هیوٌٌس .زض ًْایت ترلفات اًتظاهی وِ قَضای اًتظاهی آى ضا تطضؾی هیوٌس نطفاً زضهَضز هٌْسؾاى ػضَ
قطوت ّا هیتاقس .اػضای غیطهٌْسؼ قاهل ّیچگًَِ تٌثیْی ًوی قًَس .تفؿیطی وِ اظ لاًَى ٍجَز زاضز ایي اؾت وِ
هیتَاى آى ضا تِ قطوتْا ی حمَلی اػوال وطز  .ؾاظهاى ًظام هٌْسؾی هی تَاًس تفؿیط ذَز ضا زاقتِ تاقس  .تطاؾاؼ لاًَى
وؿاًی وِ ػضَ ؾاظهاى ًظام هٌْسؾی ًثاقٌس ًوی تَاًٌس پطٍاًِ اقتغال تِ واض تگیطًس  .ؾاظهاى هیتَاًس ایي لاًَى ضا تگصاضز
وِ قطوتْایی وِ زض آى ػضَ غیطهٌْسؼ زاضًس ًویتَاًٌس تِ ػيٍاى قطوت حمَلی زض ؾاظهاى ًظام هٌْسؾی ػضَ قًَس .
یىی اظ پیكٌْازات ایي اؾت وِ ؾاظهاى اظ عطیك ّیأت هسیطُ ههَب ًوایس توام قطوتْایی وِ ػضَ غیطهٌْسؼ زاضًس
تغییط زٌّس ٍ قطوت جسیسی ًیع تا ایي قطایظ ًتَاًس تِ ػضَیت ؾاظهاى زضآیس.
آقای مهىذس جعفری اظْاض زاقتٌس گاّی قأ ى اػضای ّیأت هسیطُ زض یه قطوت قأى تطذَضزاضی اظ یه اهتیاظ
ٍیػُ اؾت  .تِ ػٌَاى هثال یه قطوت اظ یه زوتطای ػلَم التهاز زض ّیأت هسیطُ اؾتفازُ هی ًوایس تا اظ ظطفیت ایكاى
تْطُ تثطًس .ایٌىِ ؾاظهاى ترَاّس ّیأت هسیطُ قطوتْا ضا هحسٍز وٌس ٍ اجاظُ ٍضٍز هترههیي ػلَم زیگط زض ایي قطوتْا ضا
ًسّس ،جایگاُ لاًًَی هٌاؾثی ًرَاّس زاقت.
آقای مهىذس صذر ػٌَاى ًوَزًس زض قطوت ّای پیواًىاضی یه ؾطهایِ گصاض هی تَاًس ٍضٍز پیسا وٌس زض حالی وِ
هٌْسؼ ّن ًثاقس  .لصا تْتط اؾت تطضؾی قَز وِ اگط یه قرم غیطهٌْسؼ زض ّیأت هسیطُ قطوت ٍجَز زاقت چگًَِ
میتَاًس هحسٍز قَز.
آقای دکتر غفراوی هغطح وطزًس قطوتْای ضتثِ زاض ؾاظهاى هسیطیت تِ زلیل ًَع واضی وِ زاضًس ایجاب هی وٌس وِ
افطازی ضا تا اًَاع ترهم ّا زاقتِ تاقٌس ٍلی واض ؾاظهاى عثك لاًَى تِ ؾِ ترف تمؿین قسُ اؾت 1 .ـ عطاحی زض ّفت
ضقتِ تا هَضَع ؾاذتواى 2ـ ًظاضت زض چْاض ضقتِ ػوطاى ،هؼواضی ،تطق ٍ هىاًیه 3ـ ؾاظًسگی تطای وؿاًی وِ گَاّی
نالحیت آى ضا زضیافت وطزُاًس.
آقای مهىذس عسیسی اظْاض زاقتٌس ؾاظهاى هی تَاًس زضذهَل ّیأت هسیطُ تحث وٌس ٍلی زض حَظُ ؾْاهساضاى
ًویتَاًس ٍضٍز پیسا وٌس  .زضذهَل ٍضٍز افطاز هترهم زض حال حاضط زض قیًَُاهِ تكریم نالحیت قطوتْای ذسهات
آظهایكگاّی وِ تِ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی جْت تأییس اضؾال قسُ اؾت

زض حَظُ قطوتْای اضقس واضقٌاؼ هسیطیت

لطاض زازُ این .ها تایس تِ ؾوت  ٍ EPCپیازُ ؾاظی قطوتْای عطح ٍ ؾاذت تطٍین  .اگط تِ ایي تحث ٍضٍز وٌین توام
هكىالت ایي حَظ ُ حل ذَاّس قس  .یؼٌی ًِ تٌْا تاػث هیكَز وِ هَضَع واضّای نَضی حل ذَاّس قس تلىِ واض زض
حَظُای لطاض هی گیطز وِ زض زًیا زض حال اًجام اؾت ً .ىتِ زیگط ایي اؾت وِ هیتَاًین ضٍی ایي هَضَع واض وٌین وِ
اضافِوطزى ظطفیت هٌْسؾاى تِ پطٍاًِ قطوت حمَلی تِ آؾاًی نَضت ًگیطز  .اگط هیذَاّین جلَی اًجام واضّای نَضی
گطفتِ قَز تِ عَض جسی تایس تطذَضز اًتظاهی نَضت گیطز.
آقای مهىذس کاظمی ػٌَاى ًوَزًس زض ّط پطٍؾِ ای اگط زض اًتْای واض وٌتطل ویفیت ٍ فطایٌس ٍجَز ًساقتِ تاقس،
ّطچمسض واض ػالی تاقس تاظ ّن تِ هكىل تطذَضز هی وٌس ًِ .زض ترف م حاؾثات وٌتطل هضاػف زاضین ٍ ًِ زض ًظاضت .
وٌتطل هضاػف زض ویفیت تأثیط هؿتمین هیگصاضز .ها هیتَاًین اظ ظطفیت هازُ  35زض ایي حَظُ اؾتفازُ وٌین.
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آقای مهىذس وصیری اظْاض زاقتٌس هكىل اظ آًجایی پیف آهس وِ تِ هٌْسؼ ًاظط تؼٌَاى یه قغل زیسُ ًوی قَز.
ایكاى پیكٌْاز ًوَز ًس تاتَجِ تِ ایٌىِ هثحث زٍم همطضات هلی ؾاذتواى زض حال تاظًگطی اؾت یه تیوی تكىیل قَز
وِ ّن تا وویتِ تاظًگطی هثحث زٍم هصاوطاتی ًوایس ٍ ّن ایي هَضَع ضا تطضؾی ًوایس وِ تِ هٌْسؼ ًاظط تِ ػٌَاى یه
قغل ًگطیؿتِ قَز  .ایكاى ّوچٌیي ػٌَاى وطزًس زض حال حاضط تٌاؾثی تیي ع ضضِ ٍ تماضا ٍجَز ًساضز ٍ ّوچٌیي تیي
تؼساز هٌْسؾیي زض قْط تْطاى ٍ هتطاغ نازضُ تطای پطٍاًِ ّا تؼازلی ًیؿت .ایي تاػث هیقَز یه ضلاتت ًاؾالن تیي اػضای
ؾاظهاى تِ ٍجَز هی آیس ٍ ضٍظ تِ ضٍظ ویفیت واّف پیسا هی وٌس .آلای هٌْسؼ ًهیطی پیكٌْاز ًوَزًس تِ جای هؼطفی
ًاظط تْتط اؾت ػطضِ ٍ تماضا ضا هتٌاؾة ًوایین ٍ ّوچٌیي ظطفیت ٍ تؼساز واض ،تطاؾاؼ ویفیت تطای اػضای ؾاظهاى
تٌظین قَز  .یؼٌی تِ ػٌَاى هثال هٌْسؼ هحاؾة

ػولىطز واضّای اًجام قسُ ضا اضائِ ًوایس ٍ یه قَضا واضّا ضا

تطضؾی ًوایس.
آقای مهىذس حیذریًن هغطح وطزًس ؾاظهاى زض ٌّگام قطٍع واض وٌتطل ًمكِّا تِ ایي ًتیجِ ضؾیس وِ حسٍز %95
ًمكِّایی وِ زض تْطاى ٍجَز زاقت زچاض هكىل تَزٍ .لی زض حال حاضط ایي ػسز تِ  %65ضؾیسُ اؾت .اوثط ترلفْا ًیع اظ
ؾَی قطوتْا تَز تِ ایي زلیل ایي قطوتْا زاضای ظطفیت تؿیاض تاالیی ّؿتٌس  .یه هكىلی زض حال حاضط ٍج ٍز زاضز وِ
ػطضِ ذسهات تیكتط اظ تماضا اؾت ٍ .لی زض حال حاضط زض حَظُ وٌتطل هضاػف ،حضَض هٌْسؾاى زض پطٍغُّا  %60افعایف
یافتِ اؾت .زض حال حاضط حسٍز  500قطوت ٍجَز زاضز وِ تؿیاضی اظ ایي قطوتْا آزضؼ هكرهی ًساضًس .اّطهْای
وٌتطلی اتتسایی ٍجَز زاضز وِ تتَاى آًْا ضا نًتطل ًوَز  .ایكاى ػٌَاى ًوَزًس ؾاظهاى تایس تِ عَض جسی تِ حَظُ قطوتْا
ٍضٍز پیسا وٌس ٍ ایي هَضَع ضا زًثال ًوایس.
جلؾِ زض ؾاػت  18:45تا شوط نلَات ذاتوِ یافت.
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