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گشارش سی ٍ زٍهیي جلسِ ضَرای گفت ٍ گَی زٍلت ٍ برص ذصَصی استبى قشٍیي
ضوبرُ جلسِ :

تبرید جلسِ :

سبػت ضزٍع

سبػت ذبتوِ

هحل جلسِ :سبلي جلسبت

23

69/23/32

01: 02

32:02

حَسُ استبًسار

زستَر جلسِ

پیص اس زستَر جلسِ:
تالٚت لطآٖ ٔدیس  ٚلطائت ٚغیت ٘بٔ ٝضٟیس ٚاالٔمبْ غفطضفیؼی و ٝزض فطاظٞبیی ٘ٛضت ٝثٛز٘س 2
اظ آ٘دب و ٝذٛزْ ضا زض وطثالی ٔىبٖ  ٚػبضٛضای ظٔبٖ ٔی ثیٔ ، ٓٙی ذٛا ٓٞثب ضٕب زضز زَ و . ٓٙپس ث٘ ٝبچبض ثب لّٓ ٘بتٛاٖ ٚ
ضىست ٝاْ ٔی ٘ٛیسٓ  ،ثبضس تب ضٕب ث ٝوّٕبت ٔٗ ضٚح  ٚحیبت ثرطیس .
ػعیعاٖ  ٚثعضٌبٖ ضٚحب٘یت پطتیجبٖ ضٕبست  ٚضا ٜحك  ٚحمیمت  ٚاسالْ ضا ث ٝضٕب ٘طبٖ ٔی زٙٞس  ،پس ٘تطسیس و ٝپیطٚظیس  ٚضاٜ
ذسا ضا ازأ ٝزٞیس ٛٔ .اظت ثبضیس زست سبظش ث ٝایٗ سیبست ثبظاٖ ٘سٞیس ٕٞ ٚیط ٝظیطن  ٚظضً٘  ٚسیبستٕساض ثبضیس ٝ٘ ،
سیبست ثبظ .
زستَرجلسِ :
ٔ .1ؼطفی  ٚتػٛیت ػضٛیت ٞطت ٘فط اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ثرص ذػٛغی  ٚتؼب٘ٚی
 .2تؼییٗ تمٛیٓ ظٔب٘ی ثطٌعاضی خّسبت ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی استبٖ لعٚیٗ
 .3اضائ ٝتٛضیحبت زض ذػٛظ زستٛضاِؼُٕ اضظیبثی  ٚپبیص ػّٕىطز ضٛضاٞبی استب٘ی
 .4اضائ ٝاذجبض التػبزی استبٖ زض حٛظ ٜثٟجٛز ٔحیظ وست  ٚوبض
 .5زضیبفت پیطٟٙبزات  ٚتسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ضاٞجطزی ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی استبٖ لعٚیٗ زض خٟت ض٘ٚك تِٛیس  ٚافعایص
اضتغبَ تٛسظ اػضبی ٔحتطْ حبضط زض خّسٝ
 .6پیٍیطی ٔػٛثبت لجّی
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الف  -ديلت
سمت

محل امضا (وضعیت حضور)

ردیف

استب٘ساض (ضئیس ضٛضا)



 2هٌَچْز حبیبی

ٔؼبٕٞ ٖٚبٍٙٞی أٛض التػبزی  ٚتٛسؼٝ
ٔٙغم ٝای استب٘ساضی



 3ػلی فزخ ساز

ٔؼبٕٞ ٖٚبٍٙٞی أٛض ػٕطا٘ی استب٘ساضی



ضئیس سبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزخ ٝاستبٖ

غ

ضئیس سبظٔبٖ أٛض التػبزی  ٚزاضایی استبٖ

غ

 6ػلی پزسحوت

ضئیس سبظٔبٖ غٙؼت ٔ ،ؼسٖ  ٚتدبضت استبٖ

معرفی نماینده

 7هسؼَز ببببئی

ضئیس سبظٔبٖ تؼب ، ٖٚوبض  ٚضفب ٜاختٕبػی استبٖ

معرفی نماینده

ضئیس سبظٔبٖ خٟبزوطبٚضظی استبٖ



زثیط وٕیسیٕٞ ٖٛبٍٙٞی ثب٘ه ٞبی استبٖ



1

نام و نام خانوادگی
فزیسٍى ّوتی

 4ابَالفضل یبری
5

سیس هحوسػلی
قبسوی

 8ػلی اکبز هتقی فزز
 9سیبهک ػببسی

ة – مجلس شًرای اسالمی
سمت

محل امضا (وضعیت حضور)

ردیف

نام و نام خانوادگی

غ

1

زاٍٍز هحوسی

ٕ٘بیٙسٔ ٜدّس ضٛضای اسالٔی

2

بْوي طبّزذبًی

ٕ٘بیٙسٔ ٜدّس ضٛضای اسالٔی

غ

3

رٍح اهلل ببببئی طبلح

ٕ٘بیٙسٔ ٜدّس ضٛضای اسالٔی

غ

4

حویسُ سرآببزی

ٕ٘بیٙسٔ ٜدّس ضٛضای اسالٔی

غ

ج – قًٌ قضبئیٍ
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جوبل اًصبری

2

حجت االسالم اسماعیـل
صادقـی نیارکی

سمت

محل امضا (وضعیت حضور)

ضئیس وُ زازٌستطی

معرفی نماینده

زازستبٖ استبٖ

غ
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ة – ريءسبی اتبق َب
سمت

محل امضا (وضعیت حضور)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ضئیس اتبق ثبظضٌب٘ی،غٙبیغ ٔ،ؼبزٖ  ٚوطبٚضظی
لعٚیٗ



2

هصطفی ػبزلی فز

زثیط اتبق تؼبٖٚ

غ

3

ػبسالحسي کَلجی

ضئیس اتبق اغٙبف

غ

ػلیزضب کطبٍرس

1

قبسوی

مذیزان عبمل شزکت َبی بزتز خصًصی ي تعبيوی یب ريءسبی تشکل َبی تعبيوی ي خصًصی
تشکل

محل امضا (وضعیت حضور)

ردیف

نام و نام خانوادگی

ٕ٘بیٙس ٜتدبض  ٚثبظضٌب٘بٖ استبٖ اظ اتبق ثبظضٌب٘ی
لعٚیٗ

غ

1

هْسی برطٌسُ

ٕ٘بیٙس ٜضطوت تؼب٘ٚی ٞبی استبٖ



2

هٌصَر ببسزار

ٕ٘بیٙس ٜا٘دٕٗ غٙفی وبضفطٔبیبٖ استبٖ



3

هحوَز ػبسالحسیٌی

ٕ٘بیٙس ٜا٘دٕٗ غٙفی غٙبیغ ثٟساضتی  ،آضایطی ٚ
عجی

غ

4

سیس ػبسالزضب هظفزی



5

ػلیزضب ببببیی

ٕ٘بیٙس ٜثرص وطبٚضظی  ٚغٙبیغ تجسیّی استبٖ

6

ػبسالصوس سلطبًیِ

ٕ٘بیٙس ٜا٘دٕٗ ا٘ج ٜٛسبظاٖ ٔسىٗ  ٚسبذتٕبٖ



7

ػلی هحوس سهبًی

ٕ٘بیٙس ٜذب٘ ٝغٙؼت ٔ ٚؼسٖ



8

تقی ًبئی

ٕ٘بیٙس ٜسبظٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙسسی ٔؼسٖ استبٖ



شُزداری ي شًراَب
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

هسؼَز ًصزتی

2

تشکل

محل امضا (وضعیت حضور)

ضٟطزاض ضٟط ٔطوع لعٚیٗ

معرفی نماینده

ٕ٘بیٙس ٜضٛضای اسالٔی زض ضٛضای ػبِی استبٖ

ــــ

اسبمی ومبیىذگبن اعضبء  ،مزاجع ي دستگبَُب ي سبیز مذعًیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

ػلی اکبز کبیزی

2

ًبصز ضفیغ آببزی

سمت
ٔؼب٘ٚت أٛض ثبظضٌب٘ی  ٚتٛسؼ ٝتدبضت سبظٔبٖ
غٕت
ٔؼب٘ٚت اضتغبَ  ٚوبضآفطیٙی ازاض ٜوُ تؼب ٖٚوبض ٚ
ضفب ٜاختٕبػی استبٖ

(وضعیت حضور)
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3

ػبساهلل آقبػلیربًی

4

کبظوی

5

حویسرضب ذبًپَر

ٔسیطػبُٔ ضطوت ضٟطن ٞبی غٙؼتی استبٖ

6

هحوس ببقز کطفی

ٔطبٚض ػبِی استب٘ساض

غ

7

بٌْبم هلکی

ٔطبٚض استب٘ساض ٔ ٚسیطوُ زفتط خصة  ٚحٕبیت اظ
سطٔبیٌ ٝصاضی



8

ػببسؼلی زرافطبًی

ٔطبٚض أٛض التػبزی استب٘ساض



9

رضب ػسگزی

فطٔب٘ساض ضٟطستبٖ اِجطظ

غ

11

احوس ببرگبّی

ٔسیط ٔطوع خصة  ٚحٕبیت اظ سطٔبیٌ ٝصاضی



11

حجت اهلل هزٍی

ٔؼب ٖٚالتػبزی ازاض ٜوُ اعالػبت



12

حسیي سکی سازُ

ٔسیطوُ زفتط ٕٞبٍٙٞی أٛض التػبزی  ٚثیٗ إُِّ
استب٘ساضی



13

رضب ًیک رٍضت

ٔسیطوُ ٌٕطن استبٖ



14

هحوَزرضب طبّزی

ٔسیطوُ استب٘ساضز استبٖ

معرفی نماینده

15

هسؼَز حق لطفی

ٔسیطوُ ضا ٚ ٜضٟطسبظی استبٖ

غ

16

رضب طبّزی

ضئیس سبظٔبٖ ٕٞیبضی ضٟطزاضی لعٚیٗ



17

ػببس هزاقی

ٕ٘بیٙس ٜثٛضس ٔٙغم ٝای لعٚیٗ



18

سؼیس یَسف سازگبى

ػضٞ ٛیئت ضئیس ٝاتبق ثبظضٌب٘ی لعٚیٗ

غ

19

هٌَچْز آسازهٌص

ػضٞ ٛیئت ضئیس ٝاتبق ثبظضٌب٘ی لعٚیٗ

غ

21

هحوسرضب هبضباللْی

ػضٞ ٛیئت ضئیس ٝاتبق ثبظضٌب٘ی لعٚیٗ

غ

21

بْبزر صبزقی

زثیط اخطایی اتبق ثبظضٌب٘ی لعٚیٗ

غ

22

راهیي رحین سازُ

ٔسئ َٛزثیطذب٘ ٝضٛضای ٌفت ٌٛ ٚ



ٔؼب٘ٚت ازاض ٜوُ زازٌستطی استبٖ



ٔؼب٘ٚت ذسٔبت ضٟطی ضٟطزاضی لعٚیٗ
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رئیس کمیتٍ َبی تخصصی شًرای گفت ي گًی استبن
تشکل

محل امضا (وضعیت حضور)

ردیف

نام و نام خانوادگی



1

هجیس آٌّگزیبى

ضئیس وٕیت ٝذسٔبت ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚ

2

هجیس کطبٍرس هقسم

ضئیس وٕیت ٝوطبٚضظی  ٚغٙبیغ تجسیّی



3

سیس ػلی حسیٌی

ضئیس وٕیتٌ ٝطزضٍطی  ٚغٙبیغ زستی



4

هْسی جببری

ضئیس وٕیت ٝتدبضت  ٚثبظضٌب٘ی



5

هْززاز ضکَّی راسی

ضئیس وٕیت ٝغٙؼت ٔ ٚؼسٖ

غ

هطزٍح هذاکزات
خّس ٝثب ػطؼ سالْ  ٚذیط ٔمسْ آلبی ٟٔٙسس ػّیطضب وطبٚضظ لبسٕی زثیط ٔحتطْ ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی استبٖ آغبظ ضس  ٚایطبٖ ثب اضبض ٜثٝ
تػٛیت لب٘ ٖٛاحىبْ زائٕی ثط٘بٔٞ ٝبی تٛسؼ ٝای وطٛض  ٚاضتمبء خبیٍب ٜلب٘٘ٛی ضٛضای ٌفت  ٌٛ ٚو ٝتجسیُ ثٔ ٝبز ٜلب٘٘ٛی احىبْ زائٕی
وطٛض ضس ٜاست اػالْ ٕ٘ٛز٘س ؤ ٝب ثبیس اظ ظطفیتٟبی ثبالی ایٗ ضٛضا زض خٟت ثٟجٛز فضبی وست  ٚوبض استفبز ٜوٙیٓ  ٚتب حس ٕٔىٗ
ٔسبئُ ضا زض استبٖ  ٚاٌط ٘طس ث ٝضٛضای ٔطوعی زض تٟطاٖ اضخبع ٕ٘بئیٓ  .چ ٖٛثب تػٛیت ٔدّس ضٛضای اسالٔی ٔػٛثبت ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚ
اظ ای ٗ پس حساوثط تب یىٕبٔ ٜی ثبیست زض زستٛض وبض ٞیبت ٚظیطاٖ لطاض ٌیطز  .زض ازأ ٝایطبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝزستبٚضزٞبی اذیط ضٛضا زض
سغح استب٘ی  ٚوطٛضی زض ضاثغ ٝثب ٔؼبفیت وّیٔ ٝبضیٗ آالت ٔٛضز استفبز ٜزض ذغٛط تِٛیسی ثٙس (ؽ) ٔبز )111( ٜلب٘ ٖٛأٛض ٌٕطوی و ٝثب
وستؼطفٞ ٝبی ٔرتّف ٚاضز ٔی ض٘ٛس اظ پطزاذت وبضٔعز تؼطف ٝذسٔبت استب٘ساضز – ٔستثٙی ثٛزٖ ثٍٙبٞ ٜبی وٛچه ٔ ٚتٛسظ اظ ضَٕٛ
تػٛیت ٘بٔ ٝثب٘ه ٔطوعی زض ضاثغ ٝثب ضطط ٘ساضتٗ چه ثطٌطتی  ٚثسٞی غیطخبضی  ٚضػبیت ٘سجت ٔبِىب٘ ٝثطای زضیبفت تسٟیالت – اِعاْ
سبظٔبٖ أٛض ٔبِیبتی ث ٝلج َٛاظٟبض٘بٔٞ ٝبی اضائ ٝضسٛٔ ٜزیبٖ ثٍٙبٞ ٜبی وٛچه ٔ ٚتٛسظ  ٚػسْ غسٚض ثطي تطریع – ٔدبظ ثٛزٖ
سبظٔبٖ تبٔیٗ اختٕبػی ثطای ضسیسٌی ث ٝزفبتط ٔبِی اضربظ حمیمی  ٚحمٛلی فمظ زض آذطیٗ سبَ ٔبِی اضبض ٜوطز٘س .
زض ازأ ٚ ٝزض اخطای ضزیف چٟبضْ ثٙس ز ٔبز ٜیىٓ زستٛضاِؼُٕ ٘ح ٜٛازاضات ضٛضاٞبی ٌفت ٌٛ ٚی استب٘ی  ،اسبٔی  ٚضظٞ ٝٔٚطت ٘فط اظ
ٔسیطاٖ ػبُٔ ثرص ذػٛغی  ،تطىُ ٞب  ٚتؼب٘ٚی ٞبی استبٖ ثطای حبضطیٗ ٔؼطفی  ٚپس اظ تػٛیت ثطای ٔست یىسبَ ث ٝػضٛیت
ضسٕی ضٛضا ا٘تربة ضس٘س .
 سپس ٘ظط ث ٝإٞیت ثط٘بٔ ٝضیعی اػضبی ٔحتطْ  ٚزثیطذب٘ ٝضٛضا ثطای ثطٌعاضی ٞط چ ٝثٟتط خّسبت زض سبِدبضی ثب ٘ظط ٔسبػساستب٘ساض ٔحتطْ تمٛیٓ ظٔب٘ی ثطٌعاضی خّسبت ضٛضا تب پبیبٖ سبَ تػٛیت ٌطزیس .
 ثب ػٙبیت ث ٝاضتمبء خبیٍب ٜلب٘٘ٛی ضٛضا  ٚثط٘بٔ ٝضیعی زض ضٛضای ٔطوعی تٟطاٖ ثطای ٔمبیس ٝػّٕىطز ضٛضاٞبی استب٘ی وطٛض  ،زضازأ ٝخّس ٝتٛسظ زثیط ٔحتطْ ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی لعٚیٗ تٛضیحبت ٔجسٛعی زض ذػٛظ زستٛضاِؼُٕ اضظیبثی  ٚپبیص ػّٕىطز
ضٛضاٞبی استب٘ی زض چبضچٛة ٘ح ٜٛثطٌعاضی خّسبت – وبضضٙبسی زستٛضات خّس – ٝپیٍیطی ٔػٛثبت – ٘ح ٜٛحضٛض  ٚغیبة
اػضبی خّس ٚ ٝتٙظیٓ  ٚاضسبَ ٌعاضضبت فػّی ث ٝضٛضای ٔطوعی تٟطاٖ اضائ ٝضس .
 زض ازأ ٝتٛسظ خٙبة آلبی ظوی ظازٔ ٜسیط وُ ٔحتطْ ٕٞبٍٙٞی أٛض التػبزی استب٘ساضی ٌعیس ٜای اظ اذجبض التػبزی استبٖ زضفطٚضزیٗ ٔب ٜسبَ خبضی ٘ظیط ػّٕىطز ثب٘ه ٞب – حدٓ غبزضات ٚ ٚاضزات – ٘طخ ٞبی تٛضْ  ،اضتغبَ  ،ثیىبضی – ٔیعاٖ سطٔبیٝ
ٌصاضی  ٚغسٚض پطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی – حٛظٌ ٜطزضٍطی  .... ٚزض لبِت خسإٛ٘ ٚ َٚزاضٞبی ترػػی ث ٝاعالع حبضطیٗ زض خّسٝ
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-

-1

-2

-3

-4

ضسیس .
سپس تٛسظ زثیط ٔحتطْ خّس ٚ ٝضیبست اتبق ثبظضٌب٘ی لعٚیٗ ٌعاضش وبّٔی اظ ٚضؼیت پبیص ّٔی ٔحیظ وست  ٚوبض ایطاٖ
ٔطثٛط ث ٝپبییع  1315و ٝتٛسظ ٔطوع آٔبض  ٚاعالػبت التػبزی اتبق ایطاٖ تٟی ٝضس ٜاست ضا ثطای حبضطیٗ اضائٕٛ٘ ٝز٘س  ٚثب تٛخٝ
ث ٝضتج ٝچٟبضز ٓٞاستبٖ لعٚیٗ زض وطٛض ٔ ،مطض ٌطزیس ثب تالش  ٕٝٞخب٘ج ٝضتج ٝفؼّی  6/00استبٖ زض پبیص ثؼسی ثٟجٛز یبثس .
زض ضاستبی ثٙس پٙدٓ زستٛض خّس ٝحبضطیٗ زض خّس ٝث ٝضطح شیُ پیطٟٙبزات ضاٞجطزی ذٛز ضا زض خٟت اضتمبء  ٚثٟجٛز ویفیت
خّسبت ضٛضا ٕٞ ٚچٙیٗ ض٘ٚك تِٛیس  ٚافعایص اضتغبَ استبٖ زض چبضچٛة فضبی وست  ٚوبض اضائٕٛ٘ ٝز٘س .
آلبی زوتط ثبثبیی ٕ٘بیٙس ٜثرص ذػٛغی زض حٛظ ٜوطبٚضظی اظ ٔاللبت ذٛز ثب ٔؼب٘ٚت ٔحتطْ ٚظیطخٟبز وطبٚضظی زض أٛض ثبغجب٘ی
ٌفتٙس  ٚعطحی ضا ث ٝایطبٖ ثب ٞسف ٔسیطیت ٔٙبثغ آة استبٖ  ٚتٛسؼٌّ ٝرب٘ٞ ٝبی ٛٞضٕٙس اضائ ٝوطز ٜا٘س  ٚزض ٟ٘بیت زضذٛاست
ٕٞىبضی  ٚپطتیجب٘ی ٚظاضترب٘ ٝضا ثطای اخطای ایٗ عطح ثؼٛٙاٖ پبیّٛت وطٛض زض استبٖ لعٚیٗ زاضت ٝا٘س  .زض ازأ ٝایطبٖ عطح ٞبی
ثٟطٚ ٜضی ٔٙبثغ آة استبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ أىبٖ ا٘تمبَ زا٘ص فٙی  ٚغسٚض ذسٔبت فٙی ٟٙٔ ٚسسی حٛظ ٜوطبٚضظی ث ٝوطٛضٞبی
ٕٞسبی ٚ ٝآسیبی ٔیب٘ ٝضا ٔغطح وطز٘س و ٝثب تٛخ ٝث ٝاستمجبَ استب٘ساض ٔحتطْ ٔمطض ٌطزیس ثطای خّس ٝثؼس ٌعاضضبت وبُٔ تط ایٗ
عطح ٞب زض غحٗ ضٛضا اضائ ٝضٛز چطا و ٝاخطای عطح ٞبی غٙؼتی  ٚپیططفتٌّ ٝرب٘ ٝای ٘ ٝتٟٙب ٔٛخت تِٛیس  ٚاضتغبَ چٟبضفػُ
 ٚوبٞص ٔػطف آة ٔی ضٛز ثّىٔ ٝیعاٖ تِٛیسات وطبٚضظی غبزضات ٔحٛض استبٖ ضا  ٓٞافعایص ٔی زٞس .
آلبی ٟٔٙسس ٔتمی فطز زض ازأ ٝتٛضیحبت ٔجسٛعی زض ذػٛظ فؼبِیت ٞبی خبضی سبظٔبٖ خٟبزوطبٚضظی  ٚاٞتٕبْ ٔدٕٛػٝ
ایطبٖ ثطای ضٙبسبیی ٚاحسٞبی تؼغیُ ٘ ٚیٕ ٝوبض ٜحٛظ ٜوطبٚضظی  ،زاْ  ،عیٛض  ٚآثعیبٖ استبٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝزض ٟ٘بیت استب٘ساض
ٔحتطْ ذٛاستبض پیٍیطی خسی تط  ٚخصة ٔٙبثغ ٔبِی ثیطتط ثطای تؼییٗ تىّیف ایٚ ٍٝ٘ٛٙاحسٞبی ثالتىّیف ضس٘س .
زض ازأ ٝآلبی ٟٔٙسس وطبٚضظ لبسٕی ضیبست ٔحتطْ اتبق لعٚیٗ  ٚزثیط ضٛضا ث ٝاٞتٕبْ اتبق ثبظضٌب٘ی لعٚیٗ ثطای فؼبِیت خسی تط
ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی استبٖ اضبض ٜوطز٘س  ٚاػالْ ٕ٘ٛز٘س ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض سبذتٕبٖ خسیسی ثطای زثیطذب٘ ٝضٛضا ذبضج اظ ٔحُ اتبق
تدٟیع ضس ٜاست  ٚثب ٔؼطفی البی ضأیٗ ضحیٓ ظاز ٜثؼٛٙاٖ ٔسئ َٛخسیس زثیطذب٘ ٝضٛضا ث ٝحبضطیٗ زض خّس ، ٝثط٘بٔٞ ٝبی ضٛضا ضا
ثطای ا٘دبْ وبضٞبی وبضضٙبسی  ٚپژٞٚطی ٕٞ ٚچٙیٗ پیٍیطی ٚیژ ٜاخطای ٔػٛثبت تططیح ٕ٘ٛز٘س  ٚاظ ٔ ٕٝٞسیطاٖ زستٍبٞ ٜبی
زِٚتی  ٚتطىُ ٞب زضذٛاست ٕٞىبضی وطز٘س  .اظ خّٕ ٝایطبٖ ث ٝسبظٔب٘سٞی ٔدسز وبضٌطٞ ٜٚبی ترػػی ضٛضا اضبض ٜوطز٘س ٚ
اِٛٚیت ثطضسی لٛا٘یٗ ضا زض سبَ  1316ثب تٛخ ٝث ٝاِٚیٗ سبَ اخطای ثط٘بٔ ٝضطٓ تٛسؼ ٝث ٝپبیص ایٗ ثط٘بٔ ٝاذتػبظ زاز٘س  ٚزض
ٟ٘بیت اػالْ وطز٘س ٔب زض اتبق لعٚیٗ ثؼٛٙاٖ ٕ٘بیٙس ٜثرص ذػٛغی ٔ ٚطبٚض لب٘٘ٛی س ٝلٚ ٜٛظیف ٝذٛز ٔی زا٘یٓ ثرص
ذػٛغی تٛإ٘ٙس ضا ٔؼطفی  ٚعطح ٞبی سطٔبیٌ ٝصاضی ضا تمٛیت وٙیٓ .
سپس آلبی ظٔب٘ی ضئیس ٔحتطْ ذب٘ ٝغٙؼت ٔ ٚؼسٖ استبٖ ثب اضبض ٜثٔ ٝػٛث ٝاذیط سبظٔبٖ تبٔیٗ اختٕبػی زض ذػٛظ ثبظضسی اظ
زفبتط آذطیٗ سبَ ٔبِی ضطوت ٞب  ،ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝاذیطاً ٔٛاضزی ٌعاضش ضس ٜو ٝایٗ سبظٔبٖ ثطای خجطاٖ وسطی زضآٔس ذٛز
الساْ ث ٝاضسبَ تؼساز ظیبزی فطاذ ٛاٖ ثبظضسی زفبتط اظ ضطوت ٞب وطز ٜاست ٕٞ .چٙیٗ ایطبٖ ثٔ ٝطىُ اثالؽ اِىتط٘ٚیىی اثالغیٝ
ٞب  ٚاذغبضٞبی ثبظضسی سبظٔبٖ تبٔیٗ اختٕبػی اضبض ٜوطز٘س  ٚثؼٛٙاٖ ٔثبَ ثحث ضطوت آسیب٘بٔب ضا ٔغطح وطز٘س و ٝثب تٛضیحبت
آلبی ٟٔٙسس حجیجی ٔؼب٘ٚت أٛض ٕٞبٍٙٞی التػبزی ٙٔ ٚبثغ ا٘سب٘ی استب٘ساضی  ٚآلبی ٟٔٙسس ذب٘پٛض ٔسیطػبُٔ ٔحتطْ ضطوت
ضٟطن ٞبی غٙؼتی اػالْ ضس و ٝپیٍیط ٔٛضٛع ٞستٙس ٔ ٚطىُ ضا تب حسٚز ظیبزی حُ وطز ٜا٘س  .أب خٙبة آلبی استب٘ساض غطاحتبً
زستٛض زاز٘س ؤ ٝطىالت زضٌیطی ٚاحسٞبی تِٛیسی ثب زستٍبٞ ٜبی اخطایی  ٚذسٔبت ضسبٖ زِٚتی زض اسطع ٚلت  ٚزض سبػبت
اِٚی ٝث ٝاستحضبض ایطبٖ ضسب٘س ٜضٛز تب ضرػبً ٔسیطیت پی ٌیطی ٔٛضٛع ضا ػٟس ٜزاض ثبضٙس .
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 -5زض ازأ ٝآلبی ٟٔٙسس عبٞطی ٔسیطػبُٔ ٔحتطْ سبظٔبٖ ٕٞیبضی ضٟطزاضیٟب ٔطىّی ضا زض ذػٛظ اذص ٔدٛظٞبی سطٔبیٌ ٝصاضی
زض استبٖ  ٚپبسد استؼالْ سبظٔبٖ آة ضا ٔغطح وطز٘س و ٝاستب٘ساض ٔحتطْ تبویس وطز٘س تٕبْ ٔٛاضز اظ ٔسیط ٔطوع ذسٔبت خصة
سطٔبیٌ ٝصاضی استبٖ پیٍیطی ضٛز تب ثطای ٔسئِٛیٗ استبٖ أىبٖ پبیص ض٘ٚس خصة  ٚحٕبیت اظ سطٔبیٌ ٝصاض ٚخٛز زاضت ٝثبضس .
سپس زض پبیبٖ خّس ٝخٙبة آلبی زوتط ٕٞتی استب٘ساض ٔحتطْ ثب تبویس ٚیژ ٜثط ػعْ زِٚت  ٚاستب٘ساضی ثطای حٕبیت اظ تِٛیس  ٚافعایص
اضتغبَ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛغیٞ ٝبی الظْ ثٔ ٝسیطاٖ ٔحتطْ زستٍبٞ ٜبی زِٚتی حبضط زض خّس ٝاظ ٔسیطاٖ ٔحتطْ ثرص ذػٛغی  ٚتطىُ
ٞبی استبٖ  ٓٞثػٛضت ٚیژ ٜزضذٛاست وطز٘س و ٝثسیبض فؼبَ تط اظ ٌصضت ٝزض سبِدبضی پب ثٔ ٝیساٖ وست  ٚوبض ثٍصاض٘س  ٚزض خّسبت
ضٛضا  ٓٞثب عطح ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی وبضضٙبسی ثیص اظ پیص ٔغبِجٌ ٝط ثبضٙس ٕٞ .چٙیٗ ایطبٖ زستٛض اویس فطٔٛز٘س و ٝثسٕٞ ٖٚبٍٙٞی
لجّی ثب زثیطذب٘ ٝضٛضا ٔسئّ ٝای زض خّس ٝضٛضا عطح ٔٛضٛع ٘طٛز .
 زض ضاثغ ٝثب پیٍیطی ٔػٛثبت خّس ٝلجّی ثب تٛخ ٝث ٝػسْ حضٛض فطٔب٘ساض ٔحتطْ اِجطظ ث ٝزِیُ ٔطىُ پیص آٔس ٜا٘تربثبتی ٔٛضٛعثطضسی عطح ٔٙغمٚ ٝیژ ٜالتػبزی اِجطظ ث ٝخّس ٝثؼس ٔٛو َٛضس ِٚی ث ٝزِیُ اػالْ آٔبزٌی خٙبة آلبی ٟٔسی خجبضی ضئیس
ٔحتطْ وٕیت ٝتدبضت ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی استبٖ ثؼٛٙاٖ ٔتمبضی سطٔبیٌ ٝصاضی زض فبظ ا َٚایدبز ٔٙغمٚ ٝیژ ٜالتػبزی یب ثٙسض
ذطه  ،ایطبٖ ٔؼطفی تٛإ٘ٙسیٟبی ٔدٕٛػ ٝذٛزضبٖ ضا ثیبٖ وطز٘س  .آلبی خجبضی ػال ٜٚثط ا٘تربة ثؼٛٙاٖ غبزض وٙٙسٕٝ٘ٛ٘ ٜ
استبٖ زض چٙسیٗ زٚض ، ٜزض لبِت ٔسبئُ ِدستیه  ٚحُٕ ٘ ٚمُ  ٓٞزاضای تدطثٕٞ ٚ ٝچٙیٗ اظ ٞفت سبَ ٌصضت ٝثؼٛٙاٖ پیٕب٘ىبض
ا٘حػبضی ترّی ٚ ٝثبضٌی طی  ٚذسٔبت ِدستیه ٌٕطن اِجطظ  ٚضطوت ا٘جبضٞبی ػٕٔٛی ٔطغ َٛفؼبِیت ٞستٙس  .زض ازأ ٝایطبٖ زض
غٛضت اذتػبظ س ٝتب پٙح ٞعاض ٔتطٔطثغ ظٔیٗ اػالْ آٔبزٌی ثطای ایدبز زپٛی وب٘تیٙطی استبٖ  ٚاضائ ٝذسٔبت ث ٝفؼبالٖ
التػبزی ضا ٔغطح وطز٘س .
 آلبی ٟٔٙسس ػجساِػٕس سّغب٘ی ٓٞ ٝثؼٛ ٙاٖ یىی زیٍط اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ثرص ذػٛغی اػالْ آٔبزٌی ثطای اضائ ٝعطح ٞبی ضفغٔطىالت ا٘ج ٜٛسبظاٖ ضا ٔغطح وطز٘س ٌ ٚفتٙس ٛٙٞظ ٔٛفك ٘طس ٜا٘س ثب ضٟطزاضی خّس ٝثٍصاض٘س .
 زض ٔٛضز ٔػٛث ٝلجّی ضٛضا آلبی ٟٔٙسس فطخ ظاز ٔؼب٘ٚت ٔحتطْ أٛض ػٕطا٘ی استب٘ساضی فطٔٛز٘سٔٛضٛع ػمس تفب٘ ٓٞبٔٔ ٝب ثیٗا٘دٕٗ ا٘ج ٜٛسبظاٖ  ٚضٟطزاضی ثٕٞ ٝطا ٜاستب٘ساضی ث ٝضٛضای ٔؼٕبضی  ٚضٟطسبظی استبٖ اضخبع ضس ٚ ٜزض حبَ پی ٌیطی  ٚا٘دبْ
است .
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–تصمیمبت متخذٌ مًرخ : 96/12/24

مصًببت

مسئًل

0

تبضید ثطٌعاضی خّسبت ضٛضای ٌفت ٌٛ ٚی استبٖ زض آذطیٗ ضٙجٞ ٝط ٔب ٜاظ سبػت ِ 16200غبیت
 10200تؼییٗ ضس .

زثیطذب٘ ٝضٛضای
ٌفت ٌٛ ٚ

3

ِیست ٚاحسٞبی تؼغیُ ضس٘ ٚ ٜیٕ ٝتؼغیُ حٛظ ٜوطبٚضظی  ،زاْ  ٚعیٛض  ٚضیالت استبٖ تٟی ٚ ٝثٝ
آلبی استب٘ساض تحٛیُ ضٛز .

سبظٔبٖ خٟبز
وطبٚضظی

2

وبضٌطٞٚی ثب ٔسیطیت خٟبزوطبٚضظی استبٖ  ٚث ٝزثیطی آلبی زوتط ثبثبیی ظطف ز ٜضٚظ تطىیُ ٚ
ٔسئِٛیت تٟی ٝثط٘بٔ ٝخبٔغ ایدبز ٔدتٕغ ٌّرب٘ ٝای استبٖ ضا ػٟس ٜزاض ضٛز .

سبظٔبٖ خٟبز
وطبٚضظی /
زثیطذب٘ ٝضٛضای
ٌفت ٌٛ ٚ

2

خٙبة آلبی ٟٔٙسس حجیجی ٔؼبٔ ٖٚحتطْ ٕٞبٍٙٞی أٛض التػبزی  ٚتٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سب٘ی استب٘ساضی ثب
حضٛض زستٍبٞ ٜبی شیطثظ ظطف ٔست یه ٞفت ٝثب تطىیُ خّس ٝای پیطٟٙبز سطٔبیٌ ٝصاضی آلبی
ٟٔٙسس خجبضی ضا ثطای ایدبز  ٚا ٜا٘ساظی زپٛی وب٘تیٙطی استبٖ ثطضسی  ٚاػالْ ٘ظط فطٔبیٙس .

ٔؼب٘ٚت ٕٞبٍٙٞی
أٛض التػبزی
استب٘ساضی

2

آلبی زوتط ثبثبیی ثطای خّس ٝثؼسی ٌعاضضیوبُٔ زض ذػٛظ عطح ا٘تمبَ زا٘ص فٙی  ٚغسٚض ذسٔبت
فٙی ٟٙٔ ٚسسی زض حٛظ ٜوطبٚضظی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟطٚ ٜضی ٔٙبثغ آة ضا تٟی ٚ ٝاضائ ٝفطٔبیٙس .

آلبی زوتطػّیطضب
ثبثبیی

ردیف

