خالصه مذاکزات صورتجلسه سی و یکم هيأت مدیزه ساسمان استان تاریخ 92/07/06

آقای مُىذس ریًوذی تا اضائِ گعاضـ ههَضی زضذهَل ؾاذتواى هَضزًظط تطای ذطیس زفتط ًوایٌسگی گلؿتاى ،ػٌَاى ًوَزًس
یس زفتط تا واضتطی ازاضی ٍخَز ًساضز،
تاتَخِ تِ ایٌىِ ؾاذتواى هصوَض واضتطی ازاضی ًساضز ٍ زض قْط گلؿتاى ًیع اهىاى ذط
زضذَاؾت زاقتٌس ههَتِ لثلی زض ایٌرهَل تغییط یافتِ ٍ ٍاحس هصوَض تؼٌَاى زفتط ًوایٌسگی تْاضؾتاى ذطیساضی قَز.
آقای مُىذس جُان بخص زضذَاؾت زاقتٌس زضنَضت اهىاى تطای زفتط گلؿتاى یه م له ٍیالیی ذطیساضی قَز تا زض آیٌسُ
تتَاى آى ضا تَؾؼِ زاز.
آقای مُىذس گلسار هغطح وطزًس اگط واضتطی هله هَضز ًظط هؿىًَی تاقس ،قْطزاضی هَضَع ضا تِ هازُ نس اضخاع ذَاّس زاز
ٍ تطای ؾاظهاى ّعیٌِ زض تط ذَاّس زاقت.
آقای مُىذس َاضمی اظْاض زاقتٌس تِ زلیل ایٌىِ هله ؾطهایِ اؾت ٍ اضظـ افعٍزُ زاضز ،پیكٌْاز آلای زوتط ج
پیكٌْاز ذَتی اؾت ٍ تطخیحاً اگط ؾاذتواًی هؿتمل ٍ ٍیالیی تاقس تْتط اؾت .

ّاىترف

***************

آقای مُىذس محمذی وژاد ػٌَاى ًوَزًس تِ ایي زلیل وِ تاضید اضائِ گعاضـ ّا تطًاهِ ضیعی قسُ اؾت ،زتیطاى هحتطم گطٍُ ّای
ترههی ،وویتِ ّا ٍ وویؿیَى ّا گعاضـ ػولىطز ذَز ضا زض ظهاى همطض اضائِ ًوایٌس ّ .وچٌیي هغطح وطزًس تواهی گعاضـ ّا یه
فطهت ثاتت ٍ ولی ًیع زاقتِ تاقس وِ قاهل تؼساز خلؿات ،تؼساز ههَتات ٍ ذالنِ پیگیطی ّای تؼول آهسُ اؾت .
***************

آقای دکتر غفراوی زض ترف گعاضـ اهَض خاضی هغطح وطزًس زض ّفتِ گصقتِ عی خلؿِ ای ابقْطزاضی تْطاى هَضَع واّف هتطاغ
اخطای هازُ  33اظ  3000هتطهطتغ تِ  2000هتطهطتغ هغطح ٍ همطض قس اظ  15هْطهاُ ػولیاتی قَز وِ ایي اهط تاػث ٍضٍز تؼساز تیكتطی
اظ اػضای ؾاظهاى زض اخطای هازُ ّ ٍ 33وچٌیي اضتمای ویفیت ؾاذت ٍ ؾاظ ذَاّس قس  .تا قْطزاضی تْطاى تِ تَافك ض ؾیسین وِ تِ زلیل
خلَگیطی اظ تطٍظ هكىالت ،اًتراب ٍ ػمس لطاضزاز تا ؾاظًسُ تحت ًظاضت ًظام هٌْسؾی تاقس تا واض آًْا وٌتطل قَز ٍ تطای ؾاظًسُ ّای
حمیمی ًیع ًساقتي قغل زیگط قطط لطاض زازُ قس  .ضوٌاً زض ضٍظ ؾِ قٌثِ ًیع هاللات تا اػضای ؾاظهاى ٍ ؾایط هطاخؼیي ضا زاقتین .
ضیاؾت هحتطم ؾاظهاى زض ازاهِ گعاضـ ذَز ،ػٌَاى وطزًس تاتَخِ تِ هكىالت پیف آهسُ زض ثثت ًام ٍضٍز تِ حطفِ اػضای ؾاظهاى ٍ
اظزحام خوؼیت ،تساتیطی اًسیكیسُ قس ٍ تحوسالِ هكىالت زض ایي حَظُ تِ حسالل ضؾیس .
***************

طرح َفتمیه بىذ دستًر جلسٍ درخصًظ گسارش کمیتٍ امالك ي مستغالت در خصًظ بىذ  3-1مصًبٍ بیست ي
َیت مذیرٌ (مًرخ  )92/02/06مًضًع خریذ دفتر ومایىذگی گلستان:
َفتمیه جلسٍ أ
آقای دکتر غفراوی ػٌَاى وطزًس ذطیس هله تِ نَضت هؿتغالتی ّعیٌِ ّایی ضا تطای ؾاظهاى زاضز ٍ اگط زض قْطّایی وِ حدن
واض تؿیاض تاالؾت ٍ زض آیٌسُ واض زفتط تَؾؼِ پیسا وٌس ایي اهط نَضت تگیطز تؿیاض هٌاؾة اؾت ٍ .لی زض قْطّایی هاًٌس گلؿتاى
ذطیس زفتط تِ نَضت هؿتغالتی هَضَػیت ًرَاّس زاقت .
آقای مُىذس ریًوذی ػٌَاى ًوَزًس حتی اگط واضتطی آى ضا اظ هؿىًَی تِ ازاضی تغییط زازُ قَز ،تاظ ّن لیوت اضائِ قسُ تطای
ذطیس ز ض آى هٌغمِ تؿیاض هٌاؾة اؾت  .ایكاى هغطح وطزًس ّعیٌِ ذطیس ایي زفتط حسٍز  260هیلیَى تَهاى هی تاقس وِ اظ لحاػ
نطفِخَیی تطای ذطیس تالی زفاتط ًیع تِ ًفغ ؾاظهاى هی تاقس.
آقای مُىذس سمالىذ اظْاض زاقتٌس ذطیس ػطنِ ٍ ػیاى تطای زفتط تَخیْی ًساضز ٍ تطای زفتط ًوایٌسگی
چٌیي هكرهاتی وفایت هی وٌس.

گلؿتاى هلىی تا

آقای مُىذس ضفیعی (بازرس سازمان ) ػٌَاى ًوَزًس زض اعطاف قْطزاضی گلؿتاى ٍاحسّای ذَب ٍ هٌاؾثی تطای ذطیس
ٍخَز زاضز ٍ تاتَخِ تِ ٍخَز زفاتط هٌْسؾی تؿیاض ظیازی وِ زض آى هٌاعك هؿتمط ّؿتٌس ،ذطیس زفتط زض اعطاف قْطزاضی ًیع گعیًِ
هٌاؾثی هی تاقس.

آقای مُىذس کاظمی هغطح وطزًس تایس آیٌسُ ًگطی قَز .زض تهته قْطّای اؾتاى پتاًؿیل ٍ ظطفیت ضقس ٍخَز زاضز ٍ ذطیس
هله هؿتغالتی تؿیاض هٌاؾة تط اؾت ٍلی تاتَخِ تِ ایٌىِ ایي اهط ظم اى تَزُ ٍ ّوچٌیي واضّای اتتسایی خْت ذطیس زفتط گلؿتاى
ًیع اًدام قسُ اؼت ،تْتطاؾت هله هصوَض ذطیساضی قَز ٍ ،لی تْیِ هله هؿتغالتی ًیع زض زؾتَض واض وویتِ اهالن ٍ هؿتغالت
تاقس.
آقای مُىذس قذس اظْاض زاقتٌس تاتَخِ تِ ػسم ّوىاضی قْطزاضی زض تطذی هٌاعك اؾتاى پلوپ زفاتط ًوایٌسگی ،ذطیس زفتط
تا واضتطی هؿىًَی ؾاظهاى ضا تا هكىالتی هَاخِ خ ٍاّس وطز ٍ تْیِ هله هؿتغالتی تؿیاض تِ ًفغ ؾاظهاى ذَاّس تَز .
آقای مُىذس عسگری ػٌَاى ًوَزًس تازضًظط گطفتي قطایظ حاون تْتط اؾت هله هصوَض ذطیساضی قَز ٍلی یه هؿتغالتی
ًیع هسًظط گطفتِ قَز تا زض آیٌسُ تتَاى آى ضا تا هله هصوَض تْاتط ًوَز  .ایكاى هغطح وطزًس تاتَخِ بُ هَلؼیت هله هَضزًظط ٍ
ّوچٌیي اًدام واضقٌاؾی ّای نَضت گطفتِ زضذهَل ایي هله ،زضذَاؾت زاقتٌس هله هصوَض ذطیساضی قَز ٍ زض هَلؼیت
هٌاؾة تا یه هله هؿتغالتی خاتدا قَز .
آقای مُىذس صذر پیكٌْاز ًوَزًس هَضَع اتتسا زض ّیأت ّواٌّگی ٍ ًظاضت تِ عَض واهل تطضؾی ٍ هؼایة ٍ م ظایای آى ًیع
هكرم قَز .تِ ػٌَاى هثال قایس فؼالً اخاضُ زفتط هٌاؾة تط تاقس ٍ پؽ اظ تطضؾی واهل آى ضا تِ ّیأت هسیطُ اضائِ ًوایٌس .
آقای مُىذس عسیسی هغطح وطزًس تْتط اؾت هلىی تْیِ قَز تا زض آیٌسُ تتَاى زض آى ؾاذت ٍ ؾاظ ًوَزُ ٍ تَؾؼِ زاز  .اگط
ًیاظ اهطٍظ هْن اؾت ،میتَاى هلىی ضا اخاضُ ًوَز ٍلی ذطیس زفتط خعء تطًاهِ والى ؾاظهاى لطاض گیطز .
آقای مُىذس َاضمی اظْاض زاقتٌس اگط لطاض اؾت هَضزی زض ایي ذهَل ههَب قَز حتواً تایس هكطٍط تاقس ٍ ایٌىِ تِ
ػٌَاى هثال زفتط هصوَض ذطیساضی قَز ٍلی ظطف یىؿال تا ذطیس هله هؿتغالتی خاتدا قَز .
آقای مُىذس کاظمی ضوي تأییس هغلة آلای هٌْسؼ ّاقوی زضذَاؾت زاقتٌس ظهاًی تطای ایي اهط زضًظط گطفتِ قَز .
آقای مُىذس گلسار هغطح وطزًس تاتَخِ تِ واّف لیوتْای هؿىي زض حال حاضط ،تطای زفتط هصوَض اگط هلىی اخاضُ قَز ٍ
زض آیٌسُ هله ٍیالیی ذطیساضی قَز تؿیاض هٌاؾة تط میتاقس.
مصًبٍ  : 1تا اوثطیت آضای حاضطاى تٌس  7زؾتَض خلؿِ زضذهَل ذطیس زفتط ًوایٌسگی گلؿتاى زض اٍلَیت عطح لطاض گطفت ٍ
تاتَخِ تِ نؼَتت تأهیي هله تا واضتطی ازاضی زض هحسٍزُ قْط گلؿتاى ،تا  13ضأی اظ ً 17فط حاضط زض خلؿِ تا ذطیس زفتط
ًوایٌسگی تا واضتطی غیطازاضی هفضٍط تِ قٌاؾایی ٍ ذطیس مله هؿتغالتی هٌاؾة تَؾظ وویتِ اهالن ٍ هؿتغالت ظطف هست
حساوثط یىؿال ،هَافمت گطزیس.
***************

طرح مًضًع خریذ سیستمَای رایاوٍای مىاسب جُت اعضای اصلی ي علی البذل َیأت مذیرٌ ي بازرسیه:
آقای دکتر غفراوی ػٌَاى وطزًس تؼساز ً 14فط اظ ا ػضای ّیأت هسیطُ عی ًاهِ ای ػٌَاى ًوَزُ اًس وِ تاتَخِ تِ اًدام واضّای
اتَهاؾیَى ازاضی زض ؾاظهاى ٍ ذاضج اظ آى ٍ ّوچٌیي اؾتفازُ زض وویؿیَى ّا ،وویتِ ّا ٍ گطٍُ ّای ترههی ،زضذَاؾت زاقتٌس
نلی ٍ ػلی الثسل ّیأت هسیطُ ٍ تاظضؾیي
ؾیؿتنّای ضایاًِ ای هٌاؾة تا قطط ایٌىِ خعء اهَال ؾاظهاى تاقس ،تطای اػضای ا
ذطیساضی قَز.
مصًبٍ  : 2تِ اتفاق آضای حاضطاى هَضَع تْیِ ؾیؿتن ضایاًِ ای هٌاؾة خْت اػضای انلی ٍ ػلی الثسل ّیأت هسیطُ ٍ تاظضؾیي
هحتطم زض زؾتَض خلؿِ خاضی لطاض گطفت ٍ همطض قس ؾیؿتن ّای هطتَعِ تا ؾمف یه هیلیاضز ٍ زٍیؿت هیلیَى ضیال (هؼازل 120
هیلیَى تَهاى) تِ نَضت اهَال ؾاظهاى ذطیساضی ٍ زض اذتیاض ایكاى لطاض گیطز.

طرح ايلیه بىذ دستًر جلسٍ درخصًظ گسارش عملکرد کمیسیًن رفاٌ ي تعاين در ديرٌ ضطم :
آقای مُىذس تیمًری گعاضـ هثؿَعی زضذهَل ػولىطز وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى تِ اػضای ّیأت هسیطُ اضائِ ًوَزًس  .ایكاى
ػٌَاى ًوَزًس وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى حسٍز  30خلؿِ زض زٍضُ قكن تطگعاض ًوَزُ اؾت ٍ زض اتتسا تِ ؾاذتاض تكىیالتی ایي

وویؿیَى اقاضُ وطزًس  .زض ترف ٍضظقی ؾاظهاى زض ضقتِ فؼال قسُ وِ زض  15ضقتِ آى ؾاظهاى زاضای تین ّای تؿیاض ذَتی اؾت ٍ
زض هؿاتمات ٍض ظقی ًیع قطوت هی وٌس ٍ تطذی اظ ایي ضقتِ ّا ػثاضتٌس اظ فَتؿال ،تؿىتثالٍ ،الیثال ،تیطاًساظی ،پیٌگ پٌگ ٍ قغطًح .
زض ترف تؼاًٍی هؿىي ؾاظهاى ًیع تا قٌاذت اػضای خسیس ذَز تاػٌَاى تؼاًٍی هؿىي قواضُ  2تؿیاض فؼال قسُ اؾت  .زض ترف
ًاّاض ٍ تغصیِ زض حال حاضط زض خٌة ٍاحس ػضَیت تَفِ ای تؼثیِ قسُ تا ًیاظّای اٍلیِ اػضای ؾاظهاى زض ایي ذهَل تطعطف قَز .
زض ترف تؿْیالت تاًهی وِ تیكتطیي تماضا ضا زاضز ؾاظهاى تا زٍ تاًه قْط ٍ هَؾؿِ اػتثاضی ضؾالت تِ تَافك ضؾیسُ ٍ زض حال
اًؼماز لطاضزاز هی تاقس .زض ترف اضتثاط تا ذاًَازُ هٌْسؾاى ،ؾاظهاى ؾؼی ًوَزُ اؾت تا تطذی اظ اػضای ذاًَازُ خاًثاظاى ،ایثاضگطاى
وِ ػضَ ؾاظهاى ّؿتٌس زیساضی زاقتِ تاقس  .زضذهَل تحث تیوِ ًیع زض ؾال گصقتِ عی خلؿاتی تا تیوِ ّای هرتلف ،زض ًْایت
تا تیوِ ایطاى تِ تَافك ضؾیس  .زض ترف تْساقت ٍ زضهاى ،زضحال حاضط یه هكاٍض پعقىی زض ؾاظهاى زض حال ذسهات ضؾاًی اؾت ٍ
یه هكاٍض حمَلی ًیع زضاهَض ضفاُ هؿتمط ذَاّس قس  .زضذهَل ٍاحس لطآى ،ؾاظها ى تا تطگعاضی هؿاتماتی زض ترف آلایاى ٍ تاًَاى،
ًفطاتی ضا تطای اػعام تِ هؿاتمات وكَض تطگعیس وِ زض آى هؿاتمات ًیع هَفك تِ وؿة همام قسًس  .آلای هٌْسؼ تیوَضی تِ ػٌَاى
زتیط وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى ػٌَاى ًوَزًس اگط ذسهات ضفاّی تِ اػضای ؾاظهاى افعایف یاتس ،ؾاظهاى هی تٍاًس هثلغ حك ػضَیت ضا
افعایف زّس ٍ اػضای ؾاظهاى ًیع تا ضضایت واهل ایي افعایف ضا هی پصیطًس .ایكاى ّوچٌیي زضذَاؾت زاقتٌس اظ اػضا ٍ واضهٌساى
وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى تمسیط قَز .
اضـ هغطح قس ،زض
آقای دکتر جُان بخص اظْاض زاقتٌس تْتط اؾت ؾاذتاض هطتَط تِ وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى وِ زض گع
وویؿیَى عطح ٍ تطًاهِ تطضؾی قَز ظیطا اهَض زض آى ؾغح تٌسی ًكسُ اؾت ّ .وچٌیي ػٌَاى ًوَزًس تؿیح هٌْسؾیي تماضا زاضز زض
ؾاظهاى فؼالیت ًوایس ٍ پیكٌْاز ًوَزًس وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى تِ ایي هَضَع ًیع تَخِ ًوایس .
آقای مُىذس جعفری پَیا تَزى ّط ؾاظهاى هٌَ ط تِ ٍضؼیت ضفاّی آى ؾاظهاى اؾت  .ؾاظهاى تایس اظ ظطفیت اػضای ؾاظهاى
 .ضوٌاً یه
زض اهَض ٍضظقی اؾتفازُ وٌس ّ .وچٌیي تایس زاهٌِ ذسهات ًیع افعایف یاتس ٍ واض تایس تا ویفیت هٌاؾة اًدام قَز
زؾتَضالؼول تاتت ّعیٌِّای ذسهات ضفاّی ًیع تایس تْیِ قَز.
وٌس.
آقای دکتر غفراوی ػٌَاى ًوَزًس ذسهات ضفاّی اًدام قسُ زض ایي چٌس هاِّ زٍضُ قكن تا ول زٍضُ پٌدن تطاتطی هی
حَظُ ذسهات ضفاّی تؿیاض ٍؾیغ اؾت ٍ خای واض ظیازی ٍخَز زاضز  .یىی اظ هَاضز هْوی وِ اػضای ؾاظهاى پیگیط آى ّؿتٌس
تؼاًٍی هؿىي اؾت وِ وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى تایس هَضَع ضا تِ عَض خس پیگیطی وٌٌس  .ایكاى هغطح وطزًس زض حال حاضط هَضَع
ٍضظـ ًیع ذیلی ذَب پیگیطی قسُ اؾت ٍ ًكاط ذَتی تطای اػضای ؾاظهاى ٍ ذاًَازُ ّایكاى ایداز قسُ اؾت .
آقای مُىذس ايلیاءزادٌ اظْاض زاقتٌس پتاًؿیلی وِ زض وویؿیَى ضفاُ قٌاؾایی قسُ هی تَاًس آًمسض خصاب تاقس وِ اػضای
ؾاظهاى تا ضضایت واهل حك ػضَیت ضا افعایف زٌّس ّ .وچٌیي زضذَاؾت زاقتٌس ازاضُ ضفاُ زض ؾاظهاى تَؾؼِ یاتس وِ عیف ٍ زاهٌِ
ذسهات تؿیاض گؿتطزُ تط قَز تا ضفاُ بیكتطی زض اذتیاض اػضای ؾاظهاى لطاض گیطز .
***************

طرح سًمیه بىذ دستًر جلسٍ درخصًظ بررسی ترکیب کمیتٍ آمًزش با تًجٍ بٍ وامٍ يزارت راٌ ي ضُرسادزی:
آقای دکتر غفراوی هغطح وطزًس تاتَخِ تِ هرالفت اػضای ّیأت هسیطُ هثٌی ذطٍج اػضای انلی ّیأت هسیطُ اظ وویتِ
آهَظـ اؾتاى ،تِ زلیل ایٌىِ قَضای هطوعی ًیع تا ایي اهط هَافمت وطزُ تَز ؾاظهاى اؾتاى زؾتَضالؼول ضا اخطا وطز ٍ .ظاضت ضاُ ٍ
قْطؾاظی زض ًاهِ زیگطی ذطٍج اػضای ػلی الثسل ّیأت هسیطُ اظ وویتِ آهَظـ اؾتاى ضا ًیع زضذَاؾت ًوَزُ اؾت .ایكاى ػٌَاى
وطزًس تِ زلیل ایٌىِ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی نَضتدلؿات وویتِ آهَظـ اؾتاى ضا هؼتثط ًوی زاًس ٍ واضّای ایي وویتِ پیف ًوی ضٍز
زضذَاؾت زاقتٌس ّیأت هسیطُ زضذهَل ایي هَضَع اظْاضًظط وٌٌس .
آقای مُىذس محمذی وژاد ضوي لطائت ًاهِ ازاضُ ول هؿىي ٍ قْطؾاظی اؾتاى تْطاى ػٌَاى وطزًس ؾاظهاى یا تایس تط هَضغ
ذَز هثٌی تط تالی هاًسى اػضای ػلی الثسل زض وویتِ آهَظـ ایؿتازگی وٌس وِ ایي هَضَع تؿیاض ظهاى تط اؾت ٍ زض ا یي فانلِ
واضّای وویتِ پیف ًوی ضٍز یا ایٌىِ زؾتَضالؼول ازاضُ ول ضا اخطا ًوایس وِ زض آى نَضت تایس تطای اػضای ػلی الثسل زض وویتِ
آهَظـ خایگعیي اًتراب ًوَز.

آقای دکتر جُانبخص هطحلِ اٍل ذطٍج ّیأت هسیطُ اظ وویتِ آهَظـ اؾتاى تَز  .هَضَع زیگط زض ایي ذهَل ؾَاتك ایي
وویتِ زض زٍضُ پٌدن ٍ اهضای قیَُ ًاهِ تَؾظ قَضای هطوعی تَز وِ واض وویتِ ضا هرتل وطز  .ؾپؽ هَافمت تا حضَض اػضای
ػلیالثسل ٍ زض حال حاضط ًیع لغَ آى تاػث قسُ اؾت وِ اهَض آهَظقی ٍ اضتماء پایِ تؿیاض ٍحكتٌان ٍ افٌان تاقس  .تِ زلیل ایي
تعلعلّا وویتِ آهَظـ زض هَضَع ات آهَظـ غیطاخثاضی اػضای ؾاظهاى ٍ ّوچٌیي آهَظـ پطؾٌل انالً ٍاضز ًكسُ اؾت  .زض حال
حاضط ًیع وویتِ آهَظـ ّیچ اضتثاعی تا اػضای ّیأت هسیطُ ًساضز زضنَضتی وِ لطاض تَز اػضای ّیأت هسیطُ وِ اظ وویتِ هصوَض
ذاضج قسًس تؼٌَاى وویتِ ػالی تط فؼالیت ّای وویتِ آهَظـ ًظاضت ىهایٌس  .زض تطذی اظ اؾتاًْا ّوچٌاى اػضای انلی ّیأت هسیطُ
فؼالیت هیًوایٌس.
خاوم مُىذس رادمُر ػٌَاى وطزًس تِ زلیل تؼساز تاالی اػضای ؾاظهاى زض اؾتاى تْطاى تایس زض تهوین گیطیّا تْطاى تِ عَض
اذمّ زیسُ قَز .ؾاظهاى زض حال حاضط ؾاظهاى تِ ًظط هی ضؾس فمظ یه اخطا وٌيزُ اؾت .
آقای مُىذس قرباوخاوی هغطح وطزًس تا قطایغی وِ ایداز قسُ تْتط اؾت زض ذَز ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی وویتِ آهَظـ
تكىیل زّس ٍ تواهی واضّا ضا ذَز ایكاى اًدام زّس ٍ هؿؤٍلیت ًیع تِ ػْسُ ذَز ایكاى تاقس .
آقای دکتر غفراوی اظْاض زاقتٌس تِ ًظط تٌسُ ًیع زض تهوین گیطیّا اؾتاى تْطاى ضا تایس هؿتمل ٍ ٍیػُ ًگاُ وٌٌس .زض تؿیاضی اظ
اؾتاًْا زض تطویة اػضای ّیأت هسیطُ ذَز اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ّا ٍخَز ًساضز ٍ تِ ّویي زلیل ًؿثت تِ قیَُ ًاهِ خسیس
اػتطاضی ًساضًس.
آقای مُىذس حیذریًن هغطح وطزًس تایس زض ًظط اػضای ّیأت هسیطُ پافكاضی وٌین  .تِ ػٌَاى هثال زضذهَل ثثت ًام آظهَى
ؾاظهاى ّیچ اؾتماللی ًساضز .
آقای مُىذس سمالىذ ػٌَاى ًوَزًس اؾتاى تْطاى ٍیػُ اؾت ٍ آهَظـ ًیع تحث ٍیػُ ای اؾت  .ؾاظهاى هی تَاًس زضذَاؾت وٌس
ایي ًظام ًاهِ ایي عَض انالح قَز وِ زض وویتِ آهَظـ اظ اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ّا اؾتفازُ قَز چِ ػضَ ّیأت هسیطُ تاقٌس
یا ًثاقٌس  .پتاًؿیل وویتِ آهَظـ زض حال حاضط ًؿثت تِ لثل تؿیاض ضؼیف قسُ اؾت  .ایكاى پیكٌْاز ًوَزًس عی ًاهِ ای اظ همام
هحتطم ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظ ی زضذَاؾت قَز قرهاً ٍضٍز پیسا وٌس ٍ اخاظُ زٌّس قیًَُاهِ هاًٌس لثل اخطا قَز.
آقای مُىذس عسگری زض حال حاضط تیكتط ههَتات وویتِ آهَظـ زضذهَل تطضؾی پطًٍس ُّای خعیی یا نالحیت تؼضی اظ
زاًكگاُّا اؾت .زض حالی وِ وویتِ آهَظـ ٍظیفِ ؾٌگیي تط ٍ هْنتطی زاضز.
آقای مُىذس ضاَرخی اظْاض زاقتيز تطای ثثت ًام آظهَى تْتط اؾت تواهی هطاحل تِ نَضت ایٌتط ًتی اًدام قَز تا اػضای
ؾاظهاى زض ٌّگام ثثت ًام زچاض هكىالت اظزحام خوؼیت ًكًَس  .زضذهَل آهَظـ ًیع ػٌَاى ًوَزًس زض آئیي ًاهِ آهَظـ ضا
تِ ػٌَاى یه نالحیت هغطح وطزُ اؾت  .زض حال حاضط انل  44تایس ضػایت قَز ٍ تؿیاضی اظ هَاضز ضا ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی تایس
 .ایكاى
تِ ؾاظهاى ٍاگصاض ًوایس  .زض تحث آهَظـ تْتط اؾت تطای آهَظـ تِ افطازی وِ ٍاخس قطایظ ّؿتٌس نالحیت اػغا قَز
پیكٌْاز ًوَزًس آلای هٌْسؼ ّاقوی تِ ػٌَاى ضئیؽ ؾاظهاى ًظام هٌْسؾی وكَض (قَضای هطوعی ) پیگیطی ًوایٌس تا تتَاى زض
ذَز ؾاظهاى تِ اػضا نالحیت زازُ قَز .
آقای مُىذس َاضمی ػٌَاى ًوَزًس هَضَع آهَظـ هَضَػی اؾت وِ ًثایس ًؿثت تِ آى ػمة
حطف ذَز ضا تِ غیط اظ آهَظـ زض تؿیاضی اظ هَاضز هغطح وٌس .

ًكیٌی ًوَز ٍ ؾاظهاى تایس

مصًبٍ  -3 : 3تٌس  3زؾتَض خلؿِ زضذهَل تطویة وویتِ آهَظـ هغطح ٍ همطض گطزیس هىاتثات الظم تا همام ػالی ٍظاضت ضاُ ٍ
قْطؾاظی ٍ ضیاؾت هحتطم قَضای هطوعی هثٌی تط ػسم اػوال تغییطات زض تطویة وویتِ آهَظـ ٍ اهىاى اًدام فؼالیت ّای
آهَظقی ٍ تهسی آى تَؾظ ًظام اؾتاى تْطاى ،نَضت پصیطز .
خلؿِ زض ؾاػت  19تا شوط نلَات ذاتوِ یافت .

