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آقای هٌْذس تیوَری زضذهَل فؼالیتْا ی وویؿیَى ضفاُ ٍ تؼاٍى اظ اتتسا تاوٌَى گعاضـ هكطٍحی تِ اػضای ّیأت هسیطُ
اضائِ ًوَزًس.
آقای هٌْذس عسیسی ػٌَاى ًوَزىز زض زٍضُ قكن ّیأت هسیطُ گطٍُ ترههی ػن ضاى ظیطوویتِّای ذسهات آظهایكگاّی،
غئَتىٌیه ،جَـ ،تتي ٍ ههالح اؾتاًساضز ضا تكىیل زازُ اؾت ٍ زض ایي ظیط وویتِّا اظ تجطتیات اًجويّایی وِ زض ایي ظهیٌِ قاغل
ّؿتٌس
اؾتفازُ هی قَز .ایكاى هغطح وطزًس زض قْط تْطاى ّیچ هىاًیؿوی تطای تطضؾی ظطفیت اقتغال ایي قطوتْا ٍج ٍز ًساضز  .تِ ػٌَاى
هثال قطوتی ٍجَز زاضز وِ زض ؾال  ، 91تؼساز  3200زفتطچِ جَـ اضائِ زازُ اؾت یا زض تاظضؾی جَـ تؿیاضی اظ قطوتْایی وِ
پطٍاًِ اقتغال ًساض ىز تأییسیِ جَـ هیسٌّس

ٍ زض تحث تتي قطوتْایی وِ

ذَز فطٍقٌسُ تتي ّؿتٌس ،تأییسیِ تتي هیسٌّس

وویتّا تِ ایي هَاضز ضؾیسگی هی قَز .آلای هٌْسؼ ػعیعی ػٌَاى وطزًس تاتَجِ تِ ایٌىِ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی
وِ زض ایي ظیط ُ
تا قیًَُاهِ جسیس تؼساز قطوتْا ضا اظ تؼساز  130تِ  5قطوت تملیل زازُ ،ذَاؾتاض پیگیطی ایي اهط قسًس.
***************

آقای دکتر غفراًی اظْاض زاقتٌس تؼضی اظ قىایتّا اظ اػضای ّیأت هسیطُ تیپایِ ٍ اؾاؼ تَزُ ٍ فمظ تاػث هی قَز حیثیت ٍ
قأى اػضای ّیأت هسیطُ ذسقِ زاض قَز ٍ زضذَاؾت زاقتٌس تا تطای ایي هَضَع یه تهوین ولی ٍ والى گطفتِ قَز ٍ اظ ایي عطیك
اظ حطهتقىٌی ٍ افتطای تیجا تِ اػضای ّیأت هسیطُ جلَگیطی قَز.
آقای هٌْذس زىگٌِ هغطح وطزًس ضاُ اًتماز اػضا اظ ّیأت هسیطُ تایس تاظ تَزُ ٍ غیطلاتل اًتماز ًثاقین ٍلی اگط قىایت ضز قس
تطػلیِ وؿی وِ تسٍى زلیل ٍ ؾٌس ٍ هسضن افتطا ظزُ ،تِ نَضت هتماتل قىایت قَز.
خاًن هٌْذس رادهْر ػٌَاى ًوَزًس زض ؾال  1383زضقَضای اًتظاهی ؾاظهاى اؾتاى آییي ىاهِ زازؾطای اًتظاهی ضا تْیِ ٍ
تهَیة ًوَز وِ اگط ایي آییي ًاهِ اجطایی قَز تؿیاضی اظ هكىالت حل ذَاّس قسّ .وچٌیي ایكاى ّن اظْاض زاقتٌس لاًًَی ٍجَز
ًساضز وِ قىایت اظ اػضای ّیأت هسیطُ ضا هٌغ ًوایس.
آقای دکتر جْاًبخص اظْاض زاقتٌس ؾاظهاى ًؿثت تِ ایي هَضَع ٍظایفی زاضز ٍ ػٌَاى ًوَزًس هؼوَالً قىایت ّا یه ضًٍس
ضؾیسگی زاضًس وِ ایي ضٍىز زض قَضای اًتظاهی وكَض عی ًوی قَزّ .وچٌیي ایكاى هغطح وطزىز تایس العاهات عطح قىایتْا عَضی
تاقس وِ تطای قىایتوٌٌسُ ّعیٌِتَط تاقس تا ّیچىؽ تسٍى ؾٌس ٍ هسضن قىایت ذَز ضا هغطح ًٌوایس.
***************
طرح دٍهیي بٌذ دستَر جلسِ درخصَص ًظامًاهِ ًحَُ تشکیل ٍ ادارُ صٌذٍق هشترک ًظام هٌْذسی ساختواى استاىّا:

آقای هٌْذس ًصیری تا اقاضُ تِ هازُ  37لاًَى ًظام هٌْسؾی ٍ وٌتطل ؾاذتواى ػٌَاى ًوَزًس هسیطػاهل نٌسٍق ضا ضئیؽ
قَضای هطوعی اًتراب هی وٌس ٍ زض لاًَى جایی ٍجَز ًساضز وِ ؾاظهاى اؾتاًْا تایس ؾْاهساض قًَس ٍ تایس اظ هحل ؾْن قَضای
هطوعی اظ پطزاذت حك ػضَیتْا ایي نٌسٍق ازاضُ قَزّ .وچٌیي تاتَجِ تِ ایٌىِ قطوت آضهاى زض ؾٌَات لثل تكىیل

قس ٍ

زض آذطیي هجوغ تمطیثاً ٍضقىؿتِ واهل قسُ ٍ تطاظ آى هٌفی تَزًُ ،ظام تْطاى لالح ًیؿت ٍاضز ایي هَضَع قَز.
آقای هٌْذس تیوَری اظْاض زاقتٌس پیطٍ ههَتِ هجوغ ػوَهی ،ؾاظهاى اؾتاى تْتط اؾت نٌسٍق حوایت اظ اػضای ؾاظهاى ضا
فؼال ًوایس.

آقای دکتر غفراىی هغطح وطزًس هؿیط لاًًَی تكىیل نٌسٍق هكتطن عی قسُ اؾت ٍ زض اؾاؾٌاهِ ایي نٌسٍق آهسُ اؾت وِ
ؼاظهاى اؾتاًْا هلعم تِ پطزاذت هثالغ هكرهی تِ نٌسٍق هصوَض هی تاقٌس.
آقای هٌْذس عسیسی ػٌَاى ًوَزًس تْتط اؾت یه وویتِ واضقٌاؾی ایي هَضَع ضا واهالً تطضؾی ًوَزُ ،ؾپؽ تِ ّیأت هسیطُ
پیكٌْاز زٌّس .اضتثاط تا ًظام هٌْسؾی اؾتاًْا هی تَاًس تؿیاض هفیس تاقس ٍلی زض ایي ذم

ی

ٍل تایس تطضؾی واهل ٍ جاهغ

نَضت گیطز.
آقای هٌْذس حیذریَى ػٌَاى وطزًس تجطتِ آضهاى تجطتِ تؿیاض تسی اؾت ٍ قَضای هطوعی لغؼاً زض ایي ذهَل قىؿت
ذَاّس ذَضز ٍ تاتَجِ تِ ایي تجطتِ ،ؾاظهاى حك ًساضز اظ هثالغ اػضای ؾاظهاى تْطاى زض ایي ضاُ ّعیٌِ ًوایس.
آقای هٌْذس صذر هغطح وطزًس ذطٍجی ایي واض تطای اػضای ًظام تْطاى چیؿت ؟ تْتط اؾت ذَز ؾاظهاى اؾتاى تْطاى ایي
نٌسٍق ضا تكىیل زُ ز .
آقای هٌْذس گلسار اظْاض زاقتٌس اظ ّویي اتتسا ًوی تَاى یه تهوین هكرم ضا زض ایي ضاتغِ اتراش ًوَز  ،تایس اتتسا ّعیٌِ ّا ٍ
زضآهسّای نٌسٍق هكرم تاقس ،ؾپؽ زض ایي ذهَل تهوینگیطی قَز.
آقای هٌْذس هحوذیًژاد زضذَاؾت زاقتٌس ایي ًظام ًاهِ تِ عَض واهل تَؾظ اػضای ّیأت هسیطُ هغالؼِ ٍ تطضؾی قَز
ؾپؽ زض ایي ذهَل تهوین گیطی ًْایی اًجام قَز  .الثتِ تِ زلیل ایٌىِ ًظام تْطاى ،ؾاظهاى پُطزضآهسی اؾت ،اگط ػضَ ًكَز
احتوال زاضز نٌسٍق هصوَض تكىیل ىگطز ز.
آقای هٌْذس قذس ػٌَاى ًوَزًس ّعیٌِ ّای اؾتاى تْطاى ًیع ًؿثت تِ ؾایط اؾتاًْا تؿیاض تاالؾت ٍ هثالغی وِ تطای ایي
نٌسٍق زضًظط گطفتِ قسُ اؾت تایس تِ ًؿثت ّعیٌِ ّط اؾتاى هكرم قَز تا تْطاى هتضطض ًكَز.
آقای هٌْذس زًذُدل هغطح وطزًس ًوًَِ ایي نٌسٍق زض واًَى ؾطاؾطی وكَض ٍجَز زاضز .اگط ًظام تْطاى تتَاًس هسیطیت آى
ضا تِ ػْسُ گیطز ذَب اؾت ٍ تا قطط ٍ قطٍط ذانی هیتَاى ٍاضز قس.
هصَبِ  :1تٌس  2زؾتَضجلؿِ زضذهَل ًظامًاهِ ًحَُ تكىیل ٍ ازاضُ نيزٍق هكتطن ًظام هٌْسؾی اؾتاًْا هغطح ٍ تِ اتفاق
آضای حاضطاى همطض قس تَؾظ اػضای هحتطم ّیأت هسیطُ تطضؾی هجسز تِ ػول آهسُ ٍ زض جلؿِ ّفتِ آتی زض ایي ضاتغِ تهوین
الظم اتراش گطزز.
طرح سٍهیي بٌذ دستَر جلسِ درخصَص گسارش گسارش اهَر ارجاعی بِ کویسیًَْا ٍ کویتِّا:

آقای هٌْذس هحوذیًژاد هَاضزی ضا وِ زض جلؿات زٍضُ قكن تِ وویتِ ّا ٍ وویؿیَى ّا اضجاع قسُ ٍلی ٌَّظ پاؾری
اضائِ ًكسُ ،هغطح ًوَزًس ٍ زتیطاى وویتِّا ٍ وویؿیَىّا هصوَض ًیع هَاضز ذَز ضا هغطح وطزًس ٍ همطض قس هَاضز اضجاػی ضا زض
اؾطع ٍلت تِ زتیط ؾاظهاى اضائِ زٌّس.
آقای دکتر غفراًی ًیع ػٌَاى ًوَزًس اظ اتتسای تیطهاُ زض ّط جلؿِ ،زتیط یه وویؿیَى یا وویتِ یا گطٍُ ترههی گعاضـ
فؼالیتّای ذَز ضا تِ هست  30زلیمِ اضائِ ذَاٌّس زاز.
هصَبِ  :2تٌس  3زؾتَض جلؿِ زضذهَل گعاضـ اهَض اضجاػی تِ وویؿیًَْا ٍ وویتِ

ّا هغطح ٍ همطض قس وویؿی

ًٍْا ٍ

وویتِّایی وِ هَاضز اضجاػی ضا پاؾد ًسازُاًس زض اؾطع ٍلت ًؿثت تِ تْیِ پاؾد ٍ تؿلین آى تِ زتیط ّیأت هسیطُ السام ًوایٌس.
ّوچٌیي همطض قس اظ اتتسای تیط هاُ  ،گعاضـ فؼالیت ّای گطٍُ ّای ترههی  ،وویتِ ّا ٍ وویؿیَى ّا تِ نَضت هٌظن زض
زؾتَضواض ّیأت هسیطُ لطاض گیطز.
***************
طرح چْارهیي بٌذ دستَر جلسِ درخصَص گسارش برگساری هجوع عوَهی هَرخ : 92/2/8

آقای دکتر غفراًی گعاضـ هكطٍحی اظ ًحَُ تطگعاضی هجوغ ػوَهی هَضخ  92/2/8تِ اػضای ّیأت هسیطُ اضائِ ًوَزًس  .ایكاى
حتاً ضؾوی ٍ هحضطی تاقس ٍلی تِ زلیل اظزحام تؿیاض ظیاز جوؼیت وٌتطل
هغطح وطزًس ؾاظهاى زضًظط زاقت وِ ضأی ّای ٍوالتی ه
ایي اهط تؿیاض ؾرت تَز  .الثتِ پؽ اظ اًتراتات ایي ضأی ّا وٌتطل قس ٍ هكىلی زض آًْا هكاّسُ ًكس ً .ىتِ زیگط ایٌىِ ّكت ًفط
واًسیسای تاظضؾاى اظ هٌْسؾاى ذَقٌام ٍ هَجِ ًظام هٌْسؾی تَزًس ٍ ٍظاضت ضاُ ٍ قِ

ضؾاظی ًیع احىام تاظضؾاى هٌترة ضا

نازض ًوَزُ اؾت.
آقای هٌْذس کاظوی ضوي تثطیه تِ هٌترثیي ،ػٌَاى ًوَزًس ًحَُ تطگعاضی اًتراتات قأى هٌْسؾی ضا ظیط ؾؤال تطز
فطاذَاى ّیچ اقاضُای تِ ضأی ٍوالتی ًكسُ تَز  .تْتط تَز ّوِ اػضا هغلغ هیقسًس ٍ اظ ایي اهىاًات تْطُ

 .زض

هٌس هی قسًس  .ایكاى

زضذَاؾت زاقتٌس زضذهَل تْتط تطگعاض وطزى اًتراتات آتی تهوینگیطی قَز.
آقای هٌْذس قرباًخاًی اظْاض زاقتٌس تْتط تَز ضأی ٍوالتی اتتسا زض ّیأت هسیطُ هغطح هیقس تا زضذهَل آى تهوین گیطی
قَز .هجوغ هصوَض تِ ًحَی تطگعاض قس وِ ػسُ وثیطی هؼتطو ًتیجِ اًتد اتات تاظضؾاى قًَس  .حتی تطذی اظ اػضای ّیأت هسیطُ
ًیع زضذهَل ضأی ٍوالتی اعالع ًساقتٌس  .ایكاى زضذَاؾت زاقتٌس تْتط اؾت زض ایي ذهَل ًظام ًاهِای تكىیل قَز تا اظ ایي
پؽ تطای تطگعاضی اًتراتات ٍ هجاهغ تا اؾتفازُ اظ ًظامًاهِ هصوَض هكىل ایجاز ًكَز.
آقای هٌْذس هیراسدالِ هغطح وطزًس تْتط تَز لثل اظ ب ضگعاضی اًتراتات ،جلؿِ ای تا تطگعاضوٌٌسگاى هجوغ ٍ اًتراتات
ٍجَز زاقت تا ّواٌّگی تیكتطی تطای ایي اهط اًجام هی قسٍ .والتٌاهِّا زضانل تایس هحضطی ٍ ضؾوی هی قس ٍ اگط یه تیوی تطای
وٌتطل وطزى ٍوالتٌاهِّا زض ًظط گطفتِ هیقس ایي مؾائل پیف ًوی آهس.
هصَبِ  :3تٌس  4زؾتَض جلؿِ زضذهَل گعاضـ تطگعاضی هجوغ ػوَهی هَضخ

 92/2/8هغطح ٍ تِ اتفاق آضا همطضقس

تا ّسف تطگعاضی نحیح ٍ لاًًَوٌس هجاهغ ػوَهی ؾاظهاى ،واضگطٍّی هتكىل اظ آلایاى /زوتط /هٌْسؼ /لطتاًراًیً ،هیطی ،ؾوالٌس،
هحوسیًػاز ،جْاىترف ،فطٍظًسُ ،ظًسُزل ٍ هیطاؾسالِ (ًوایٌسُ ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾاظی اؾتاى تْطاى ) تا هؿؤٍلیت آلای هٌْسؼ
لطتاًراًی تكىیل ٍ ظطف هست یىواُ قیًَُاهِ تطگعاضی ٍ ًحَُ ازاضُ جلؿات هجاهغ ػوَهی تّیِ ٍ تِ ّیأت هسیطُ پیكٌْاز گطزز.
جلؿِ زض ؾاػت  19تا شوط نلَات ذاتوِ یافت.

