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بسمهتعالی

مذاکزاتیکصدوبیستودومینجلسههیأتمدیزهدورههشتمبهتاریخ0033/30/92
(حضَری  -هجاسی)
خٔس ٠ثب تالٝتی اظ هطآً ٙطیٖ آؿبظ ُطزیس.
آقای هٌْذس الْیفز:
ثبض آ٢ی؛
ثطای ٘١سبی ٠ای ًٛ ٠بٗ ٙطا ضثٞزٛ ،بٙ
ثطای زٝستی ً ٠هٔت ٗطا ضٌست٢ٗ ،طثبٛی
ثطای آ ٠ٌٛضٝح ٗطا آظضز ،ثرطبیص
 ٝثطای ذٞیطت ٚذٞیص آُب١ی ٝػطن ٗیعٔجٖ.
ثب ٛبٕ  ٝیبز ذساٛٝس ٗتؼبّ ُ ٝطاٗیساضت یبز  ٝذبعط ٟزًتط ػٔی ضطیؼتی ثٜٗ ٠بست سبٓطٝظ زضُصضت ای ٚاستبز  ٝاٛسیطٜ٘س ثعضٍ  ٝػطؼ
تجطیي پیطبپیص ٗیالز ذدست١ ٠طت٘ی ٚاذتط تبثٜبى اٗبٗت ٝ ٝالیت ،حضطت ػٔی اثٞٗ ٚسیآطضب (ع)  ٝثب ػطؼ سالٕ  ٝاحتطإ ذسٗت
اػضبی ٗحتطٕ اغٔی  ٝػٔی آجسّ ١یأت ٗسیط ،ٟثبظضسبٗ ٙحتطٕ ٘ٛ ٝبیٜسُبٗ ٙحتطٕ ازاض ًْ ٟضا ٝ ٟض٢طسبظی استب ٙت٢طا .ٙآؿبظ ٗیًٜیٖ یٌػس
 ٝثیست  ٝزٗٝی ٚخٔس١ ٠یأت ٗسیط ٟسبظٗبٛ ٙظبٕ ٜٗ٢سسی سبذت٘ب ٙاستب ٙت٢طا ٙضا زض تبضید ثیست  ٖ٢ٛ ٝذطزازٗب ٟسبّ یٌ٢عاض  ٝچ٢بضغس
ذٞضضیسی.
ثب سرٜب ٙپیص اظ زستٞض زض ذسٗت آهبی ٜٗ٢سس غبثط ،ذب ٖٛزًتط اٗیٜی  ٝذبٜ٢ٗ ٖٛسس ضازٗ٢ط ١ستیٖ.
سخٌاى پیص اس دستَر:
آقای هٌْذس صابز :ثٞٗ ٠اضزی اظ ثبة یبزآٝضی  ٝتصًط اضبضٗ ٟی٘ٛبیٖ.
 -1زض ذػٞظ سبذت٘ب ٙاضؿٞاُٞ ٙیب ٜٞ١ظ ثطٛبٗ ٠ظٗبٙثٜس ی ٗػٞة ٛیع ٛساضز ٘١ ٝی ٚاٗط ثبػث ث ٠تؼٞین اكتبز ٙظٗب ٙات٘بٕ پطٝغٟ
ذٞا١س ثٞزُ .لتٗ ٠یضٞز تب سبّ ٛ 1402یع سبذت پطٝغ ٟازاٗ ٠زاضت ٠ثبضس ٞٗ ٝاضز ثالتٌٔیق ظیبزی ٗثْ آسبٛسٞض٘ٛ ،ب ،زیعّ غٛطاتٞض،
تؼیی ٝ ٚتٌٔیق اخٜبسی ً ٠اظ هجْ ذطیساضی ضس ٟاست ٗثْ چیٔط ،ضیط١٠بی ٘ٛب ٜٞ١ظ ثبهیٗبٛس ٟاست.
 -2ثب تٞخ ٠ث ٠كطاضسیس ٙظٗب ٙت٘سیس هطاضزاز١بی پطس ْٜسبظٗب ،ٙػٔیضؿٖ ای ٠ٌٜض٘ب زض ای ٚظٗی ٠ٜزض چ٢بضچٞة هب ٙٞٛػْ٘ ٗی٘ٛبییس
ٓٝی ثبظ زضذٞاست زاضٕ ً ٠سٔیوُ ٠طایی ٛطٞز  ٝضٞاثظ  ٝضبذع١بیی زض ای ٚذػٞظ ضػبیت ضٞز.
 -3ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜسبظٗب ٙآٌتطٛٝیٌی است ًٔ ٝی ٠كطآیٜس١ب زض سبٗب١٠ٛبی ٛطٕاكعاضی اٛدبٕ ٗیضٞز ٓٝی پی٘بٌٛبض ٗطثٞع ٠ضا زض حس ٝ
حسٝز ٛیبظ١بی سبظٗب٘ٛ ٙیثی .ٖٜزض ذػٞظ ثحث حنآعح٘ ٠ػٔیضؿٖ كؼبٓیت١بی غٞضت ُطكت٘١ ،٠چٜبٗ ٙطٌالتی زاضیٖ  ٝكؼبٓیت
ای ٚپی٘بٌٛبض پبسرِٞی ٛ ٠٘١یبظ١بی سبظٗبٛ ٙیستٜ٢ٗ .سسی سطاؽ زاضٕ ً ٠اظ تبضید  1399/09/08ثطای زضیبكت ٗ 3یٔیٝ ٙٞ
ضطػس ١عاض تٗٞب ٙحنآعح٘ٗ ٠سإ ث ٠سبظٗبٗ ٙطاخؼٗ ٠ی٘ٛبیس.
 -4زض ذػٞظ ایدبز ٝاحس ترػػی ٗبٓیبتی زض سبظٗب ٝ ٙپیِیطی ثسٌ١بضی١بی ٗبٓیبتی سبظٗب ٙذٞا١طٜ٘سٕ ُعاضضی اضائ٘ٛ ٠بییس.
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خاًن دکتز اهیٌی:
-1

-2

-3

-4

هجالً زض اضتجبط ثب سبٗب ٠ٛذسٗبت آٌتطٛٝیٌی ض٢طسبظی زض خٔس١ ٠یأت ٗسیط ٟاظ ضیبست ُٜٔٗ٠س ثٞزٕ ،ذٞضجرتب ٠ٛثب پیِیطی١بی
غٞضت ُطكت ٠تٞسظ ایطبً ٙبض زض حبّ اٛدبٕ است ُ ٝلت ٠ضس ٠ً ٟتب پبیب ٙای١ ٚیأت ٗسیطً ٟبض اٛدبٕ ذٞا١س ضس .اظ ای ٚتطیج ٙٞاظ
ضیبست سبظٗب ٙتطٌط ٗی٘ٛبیٖ.
زض ذػٞظ زضج اعالػبت ضرػی  ٝض٘بض ٟتٔل١ٚب ی ٜٗ٢سسب ٙض٢طسبظ اػتطاضبتی غٞضت ُطكت  ٝزض ُطٝ ٟٝاتسبپی ً ٠ای ٚاػضب زض
آ ٙػض ٞثٞزٛس ١یچ ضرػی پبسرِٛ ٞجٞز ً ٠اعالػبت اكطاز اظ ًدب زض اذتیبضضب ٙهطاض ُطكت ٠است٘ٛ ٚٗ ،یزاٗ ٖٛوػط اغٔی چ٠
ًسی ثٞز ٟاستٝ ،ظیلٗ ٠ب غیبٛت اظ اعالػبت كطزی اكطاز است ٗ ٝب ٘ٛیتٞاٛیٖ ثس ٙٝاخبظٜ٢ٗ ٟسسب ٙای ٚاعالػبت ضا زض اذتیبض ُط،ٟٝ
اٛد٘ ٝ ٚیب حعة ذبغی ثِصاضیٖ.
ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜاٗطٝظ ضئیسخ٘ٞ٢ض ثطُعیسٔٗ ٟت اٛتربة ضسٛس ،ػطؼ تجطیي  ٝتٜ٢یت زاضٕ ،ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜثسیبضی اظ اػضبی
١یأت ٗسیط ٟزض ستبز اٛتربثی آهبی ضئیسی ثٞزٟاٛس اٗیسٝاضٕ ث٢طٟثطزاض ی ذٞثی اظ اضتجبط ثب ٢ٛبز١بی حبً٘یتی ثطای پیطجطز اٗٞض
ٜٗ٢سسی سبذت٘ب ٙزاضت ٠ثبضیٖ.
زض ٛططی ٠پیبٕ ٜٗ٢سسی ثؼضبً ٗوبالت ٗ ٝغبٓت ٗ ٝػبحج١٠بی غٞضتُطكت ٠كوظ اظ زاذْ سبظٗب ٙیب اػضبیی ً ٠زاذْ سبظٗبٙ
١ستٜس ث ٠چبح ٗیضسس .پیط٢ٜبز ٗی٘ٛبیٖ ایٞٗ ٚاضز ضا ث ٠سبظٗب١ٙبی ذبضج اظ سبظٗبٛ ٙظبٕٜٗ٢سسی ٛیع تٞسؼ ٝ ٠تسطی ز١یٖ .ایٚ
حطًت ًٌ٘ی ثطای ثطٛسسبظی سبظٗب ٙذٞا١س ثٞز.

خاًن هٌْذس رادهْز :زض ذػٞظ ثی٘ ٠تٌ٘یٔی سبظٗب ٙزضذٞاست ٗی٘ٛبیٖ ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜتب تبضید ٗ 1400/06/06ست ت٘سیس هطاضزاز ث٠
ات٘بٕ ٗیضسس ض٘ ٚای ٠ٌٜایٞٗ ٚضٞع زض زستٞض ا ّٝهطاض ُیطز ٌ٘١بضاٗ ٙطثٞع ٠زض خٔس ٠حبضط ضٛٞس  ٝتٞضیحبت الظٕ ضا اضائ٘ٛ ٠بیٜس .زض
ٜٗبهػ٠ای ًً٘ ٠یسیٗ ٙٞؼبٗالت ثطُعاض ٞ٘ٛز  6ضطًت ثی٘ ٠حضٞض پیسا ًطزٛس  ٝزض ٗطحٔ ٠ا ٠ً ّٝثبظُطبیی پبًت١بی آق اٛدبٕ ضس ثی٘٠
ایطا ٙث ٠زٓیْ ای ٠ٌٜثسیبضی اظ ضطایظ ٜٗبهػ ٠ضٛ ٝپصیطكت ٠ثٞز ضز ضس .ثی٘ ٠ضاظی ث ٠زٓیْ ٗرسٝش ًطز ٙاسٜبز  ٝپصیطش ٛبٜٗبست حصف ضس.
ثی٘ ٠تؼب ٙٝث ٠ػٔت اضائ ٠ض٘بٛتٛبٗ ٠ؿیط ثبٌٛی خ٢ت ضطًت زض ٜٗبهػٗ ٠ً ٠ـبیط ثب اسٜبز ٜٗبهػ ٠ثٞز ضز ضس  ٝثی٘ ٠تدبضت  ٞٛث ٠زٓیْ اضائ٠
ض٘بٛتٛبٗ ٠ؿیطهبثْهج ّٞضطًت زض كطآیٜس اضخبع ًبض ًٗ ٠ـبیط ثب اسٜبز ٜٗبهػ ٠ثٞز ضز ضس .زض ٗطحٔ ٠ز ٠ً ٕٝپبًت١بی ثبظ ضس ثی٘ٗ ٠یٝ ٚ٢
آجطظ ثبهیٗبٛس ٟثٞزٛس ً ٠ثی٘ٗ ٠ی ٚ٢ث ٠زٓیْ اضائ ٠هی٘ت ٛبهع  ٝز ٝغلح ٠آذط ٗساضى ًٗ ٠طثٞط ث ٠اضائ ٠هی٘ت ثٞز ضا ٛبهع اػالٕ ٞ٘ٛز ٟثٞز
ضز ضس  ٝت٢ٜب ثی٘٠ا ی ً ٠اظ ایٜٗ ٚبهػ ٠ثبهی ٗبٛس ثی٘ ٠آجطظ ثٞز ً ٠اُط اخبظ ٟز١یس زض زستٞض ا ّٝهطاض ُیطز ُ ٝعاضش ًبْٗ سٔسٗ٠طاتت
ٜٗبهػ ٠ضا اػالٕ ٘ٛبییٖ.
آقای هٌْذس الْی فز :با گشارش اقذاهات اهَر جاری ساسهاى در خذهت ریاست هحتزم ساسهاى ّستین.
گشارش اهَر جاری:
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :تجطیي ػطؼ ٗی٘ٛبیٖ ح٘بس ٠حضٞض ٗٔت ضا زض اٛتربثبت ضیبست خ٘ٞ٢ضی  ٝاٛتربثبت ضٞضا١بی اسالٗی ض٢ط١بی
ًطٞض  ٝاٛتربثبت ٗیبٙزٝضٟا ی ٗدٔس  ٝذجطُب ٙض١جطی .اظ سٞی خبٗؼٜ٢ٗ ٠سسی ث ٠ضئیسخ٘ٞ٢ض ٜٗترت خٜبة آهبی زًتط ضئیسی تجطیي
ػطؼ ٞ٘ٛزٞٗ ٝ ٟكویت ایطب ٙضا زض ػطغ ٠اٛتربثبت  ٝخصة اػت٘بز ٗٔت ایطا ٙتجطیي ػطؼ ٗی٘ٛبیٖ  ٝاٗیسٝاضٕ زض زٝض ٟزٓٝت ایطب ٙغٜؼت
سبذت٘ب ٙضٛٝن  ٝضٌٞكبیی ثیص اظ پیص زاضت ٠ثبضس  ٝػطغٜ٢ٗ ٠سسی ضٛٝن ثیطتطی پیسا ٘ٛبیس.
زض اضتجبط ثب ٝاحس ذسٗبت ٜٗ٢سسی ً ٠آهبی ٜٗ٢سس غبثط اضبضٞ٘ٛ ٟزٛس هجالً ٝهتیً ٠ثطای ٗبٌٓیٗ ٚطٌْ پیص ٗیآٗس  ٝاظ سٞی ض٢طزاضی
هجضی ثطایطب ٙغبزض ٗیضس ث 279 ٠زكتط ذسٗبت آٌتطٛٝیي ض٢ط ٗطاخؼٗ ٠یٞ٘ٛزٛس .اآل ٙثبیس ث ٠سبظٗبٝ ٝ ٙاحس حنآعح٘ٗ ٠طاخؼ٘ٛ ٠بیٜس.
ػٔیضؿٖ ای ٠ٌٜخبثدبیی اسٜبز ٗبٓی زستبٝضز١بی ذٞثی زاضت ٠است ٓٝی ای ٚیٌی اظ تجؼبت ٜٗلی آ ٙاست ،چ ٙٞزكبتط ذسٗبت آٌتطٛٝیي ثب
ض٢طزاضی ٓیٜي ثٞزٟاٛس ،ث٘١ ٠ی ٚزٓیْ زض عجو 3 ٠سبظٗب ٙث٠ضاحتی تؼساز اضثبةضخٞع ً ٝبض ًٖ ٘ٛیضٞز .زض حبّ ثطضسی ١ستیٖ ً ٠كضبی
اتبم ثطم ًًٜ ٠بض كضبی پبضًی َٜاست ضا ترٔی ٝ ٠تؼ٘یط ٘ٛبییٖ ً ٠یي عجو ٠ضا ثٝ ٠احس حنآعح٘ ٠اذتػبظ ز١یٖٗ .سیط ٝاحس حنآعح٘٠
ٗیُٞیٜس ١طضٝظ ثب تؼساز ظیبزی اضثبةضخٞع ٗٞاخ١ ٠ستیٖ .زض اضتجبط ثب پی٘بٌٛبض ضیس٘ب ،ٙیٌی اظ ثحطا١ٙبیی ً ٠سبظٗبٛ ٙظبٕٜٗ٢سسی زض آیٜسٟ
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ثب آٞٗ ٙاخ ٠ذٞا١س ضس چبٓطی است ً ٠ثب ضطًت ضیس٘ب ٙذٞا١س زاضت چطاً ٠ثب یي ضطًت ثطای  25سبٗب٠ٛی سبظٗب ٙهطاضزاز ثست٠ایٖ ٝ
١طضٝظ ًبضش ضا ُستطش زازٟایٖ  ٝاُط اآل ٙثرٞا١یٖ ثرص١بیی ضا ث ٠ضطًت زیِط ٝاُصاض ٘ٛبییٖ كؼبٓیت ًْ سبظٗب ٙیب ثرص١بیی ٗرتْ
ٗیُطززً .بضی ً ٠ثٜس ٟاٛدبٕ زازٕ ای ٚثٞز ًِٛ ٠صاضتٖ زض ای ٚزٝض ٟتؼ٢س خسیسی ث ٠سبظٗب ٙاضبكُ ٠طزز.
ًبض ث ٠حسی ُستطز ٟضس ٠ً ٟضطًت ضیس٘بٛ ٙیع ٗٞاضز اضبك٠تطی ضا ٘ٛیپصیطز  ٝاظ زیس پساكٜس ؿیطػبْٗ ثٓ ٠حبػ اٜٗیتی ًبض اضتجب١ی است ً٠
ت٘بٕ سبٗب١٠ٛب ضا ث ٠یي ضطًت پی٘بٌٛبضی ٝاُصاض ٘ٛبییٖ .ثٞٗ ٠اظات ،ضطًت ضایب ٙكطظاِٛب ٙسبٗب١٠ٛبی زكبتط ٘ٛبیٜسُی سبظٗب ٝ ٙچٜس ًبض زیِط
ضا ثط ػ٢س ٟزاضز .ضاٟاٛساظی سبٗب ٠ٛض٢طسبظی  ٝسبٗب ٠ٛضأیُیطی اٛتربثبت هطاض ثٞز اٛدبٕ ضٞز ٓٝی چ ٙٞضٝاّ ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت عی ٛطسٝ ٟ
ضطًت ضیس٘ب ٙزض اذص ٝخٗ ٟٞبٓی زچبض ٗطٌْ ضس ٟاست زض حبّ حْ ٗٞضٞع زض ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت ١ستیٖ.
زض اضتجبط ثب پطٝغ ٟاضؿٞا ٙهطاض ضس ً ٠آهبی ٜٗ٢سس آظاز زض زٞٗ ٝضز چٜس اسالیس ت٢ی ٝ ٠زض ١لت ٠آیٜس ٟزض ٗغبٓت پیص اظ زستٞض اضائ٘ٛ ٠بیٜس.
زض ذػٞظ ثحث ثی٘ ٠پبًت ٗبٓی ثبیس ٗ٢ط ٕٞٗٝثبضس  ٝث١ ٠یچ ٝخ ٠ثبظ ٛطٞز تب ث٠غٞضت كٜی ثطضسی ُطزز ،پس اظ ثطضسی كٜی اظ  6ضطًت 4
ضطًت ایطازات كٜی زاضتٜس ،اسٜبز ٞٗ ٖ١خٞز است .اظ  2ضطًت ثبهیٗبٛس ٟپس اظ ثبظُطبیی اسٜبز ٗطرع ُطزیس اسٜبز ٗبٓی ثی٘ٗ ٠ی ٚ٢زچبض
ٗطٌْ است ،ػ٘الً ث ٠یي ضطًت ضسیسیٖ ً ٠ضطًت ثیًٜ٘ٛٞ ٠ی سبظٗب ٙیؼٜی ثی٘ ٠آجطظ است .اسٜبز  ٝهی٘ت ًبْٗ است .زٝستب ٙاُط ٗٞاكن
١ستیس ضأیُیطی ٘ٛبییٖ  ٝثطضسی ثی٘ ٠تٌ٘یٔی ضا زض زستٞض ا ّٝهطاض ز١یٖ  ٝسپس ثٞزخ ٠ضا ثطضسی ٘ٛبییٖ یب ثبٓؼٌس.
آقای هٌْذس سؼیذیاى :زض ذػٞظ حنآعح٘ ،٠اكطازی تالش ٜٞ٘ٛزٛس اهسإ ثعضُی ً ٠زض سبظٗب ٙضخ زاز ٟضا ًٞچي ثط٘بضٛس .زض زٝض ٟآهبی
ٜٗ٢سس عب١طی  ٝضٝسبی هجٔی  ٠٘١ث ٠زٛجبّ اٛدبٕ ای ٚاهسإ ثٞزٟاٛس .زض ذػٞظ ضٜبسٜبٗ ٠كٜی ٌٔٗ ٝی هجالً ثرطی اظ ًبض ثبیس تٞسظ
ض٢طزاضی ثالى ٗیضس ٓٝی زض حبّ حبضط ٛیبظ ث ٠اٛدبٕ اهساٗی اظ سٞی ض٢طزاضی ٛیست .هجالً كیص ت٘سیس ٗ ٝبث٠آتلبٝت غبزض ٘ٛیضس٠ٛ ،
ض٢طزاضی غبزض ٗیًطز  ٠ٛسبظٗب .ٙای ٚاهساٗبت ث٠تبظُی اظ سبّ ُصضت ٠تبً ٜٙٞغٞضت ُطكت ٠است .اآل ٙض٘ب كیص عطاحی ضا اضبكٞ٘ٛ ٠زٟایس
ً ٠ای ٚاهسإ ثبػث ٗیضٞز تؼسازی ٗطاخؼًٜٜ٠س ٟاضبكُ ٠طزز١ .ط اتلبهی یي سطی ٗعایب  ٝیٌسطی حٞاضی زاضز.
آقای هٌْذس ضیزکَّیٛ :بٕ ثطٛبٗ ٠ثب ثٞزخ ٠تٞإٔ است .یٌی اظ ضزیق١بی ثٞزخ ٠ث ٠ثبظضسب ٙاذتػبظ زاضز ٓٝی زض ِٜ١بٕ تٜظیٖ ضزیق
ثٞزخٗ ٠طثٞعً ٠سی اظ ٗب ثطٛبِٗٛ ٠طكت .سبّ ُصضت ٖ١ ٠تصًط زازٕ ً ٠ثٞزخ٠ای ً ٠ثطای ثبظضسب ٙزض ٛظط ُطكتٗ ٠یضٞز ثطٛبٗ ٠ضا چً ٠سی
تٜظیٖ ٗی٘ٛبیس ٚٗ .ضي زاضٕ ً ٠ثطای سبیط ٝاحس١ب  ٖ١ثس ٙٝثطٛبٗ ٠ثٞزخ ٠ثطایطب ٙزض ٛظط ُطكت ٠ضس ٟثبضس .زض ٗبز 37 ٟث ٠زضآٗس١بی
سبظٗب ٙاضبض ٟضس ٟاستٗ ،ب یي ٗٞضز ثٗ ٠بز 37 ٟاضبكٞ٘ٛ ٠زیٖ ثب ػٜٞا ٙسٞز سپطز١ٟبی ثبٌٛی ً ٠زض اغْ ایٛ ٚیع ٗطٌْ زاضیٖٜٞ١ ،ظ ػٔیضؿٖ
تصًطات زاز ٟضس ٟحسبة١بی سبظٗب ٙاظ حسبة١بی ٛبظطی ٚتلٌیي ٛطس ٟاست ً ٠ثساٛیٖ سٞز ثطزاضتی اظ حسبة ٛبظطی ٚاست یب سبظٗب .ٙیي
حسبة ثٛ ٠بٕ ٛ ٠٘١بظطی ٝ ٚیي حسبة ثٛ ٠بٕ سبظٗب ٙزاضت ٠ثبضیٖ .ای ٚحسبة اآل ٙتٞأٗبً ثب ١ ٖ١ستٜس  ٝسٞز١ب یٌدب ثطزاضت ٗیضٞزٗ .د٘غ
كوظ ٗیتٞاٛس زض ذػٞظ سٞز پ ّٞسبظٗبٛ ٙظط ثس١س  ٠ٛزض ٗٞضز سٞز پٛ ّٞبظطی .ٚزض ٗد٘غ ُلت ٠ضس ٠ً ٟزض ٗٞضز سطٗبی٠ای استلبز ٟثطٞز،
اآل ٙسطٗبی٠ای ضا آٛوسض ُستطش زازٟایس ً ٠ثطذی ٗٞاضز اغالً سطٗبی٠ای ٛیست .زض هس٘ت آیتی یب ٗبٓیبت یب ثطای ضكب١ی ٜٗ٢سسی ٚایٞٗ ٚاضز
ً ٠سطٗبی٠ای ٛیست .آیتی ٘ٛیتٞاٛس اظ ٜٗجغ زضآٗس ذٞزش ًٗ ٠بز 37 ٟاست ذطج ذٞزش ًٜس یٌدبی ًبض ٗیِٜٓس .اًثط استب١ٙب ضٝظ اّٝ
پٛ ّٞبظطی ٚضا ث ٠حسبة ٛبظطیٝ ٚاضیع ٗی٘ٛبیٜس آ٢ٛب زیِط سٞز پٛ ّٞساضٛس .زض سبّ  98اٛحطاف ثٞزخٗ ٠ب ٗ 17یٔیبضز تٗٞب ٙثٞز ٟاست ثٜس ٟث٠
ضٞضای ٗطًعی ثطای ثطضسی ثٞزخُ ٠عاضش زازٟإ ،یي زضغس زضآٗس خبضی ٗػٞثٗ ٠د٘غ ثبیس ثطای ٜٗ٢سسی ٚذطج ضٞز١ ،یچ خب اضبضٛ ٟطسٟ
ً ٠ضأی سیْ  ٝظٓعًٓ ٝ ٠طٛٝب ١عیُ ٠ٜطزز ،غطكبً ثبیس ثطای ٜٗ٢سسی١ ٚعیُ ٠ٜطزز ٝالؿیط.
آقای هٌْذس الْی فز :آهبی حسیٜی زض ذػٞظ ثٞزخ ٠تٞضیحبت الظٕ ضا ثلطٗبییس.
آقای هٌْذس حسیٌی :زض خٔس ٠هجْ زض ذػٞظ ثبالٛس ثٞزخٞٗ ٠اضزی ٗغطح ُطزیس .زض خٔس٠ای ً ٠آهبی ٜٗ٢سس اًجطیب ٙضاز  ٝآهبی
ضئیس حضٞض زاضتٜس ٢ٛبیی ُطزیس  ٝای ٚثبالٛس ضا زض ٜٗبثغ زضیبكتی ٓحبػ ٞ٘ٛزیٖ ً ٠ای ٚذٞاست ٠تأٗیُ ٚطززٞٗ .ضز زیِط ثحث حصف ٗبٓیبت
ثٞز ثب خٔس٠ای ً ٠ثب ثرص ٗؼبٛٝت ٗبٓی زاضتیٖ ثب تٞخ ٠ث ٠ضطایغی ً ٠سبظٗب ٙزض ذػٞظ ٗط٘ ّٞػلٗ ٞبٓیبتی ضس ٙزاضز پیط٢ٜبز ٗغطح ضس
ٛ ٝظط ٝاحس ٗبٓی ٛیع ای ٚثٞز ًٗ ٠یضٞز ایٞٗ ٚضز ضا ثطزاضیٖ .یب ایٗ ٠ٌٜیتٞاٛیٖ اظ ثرص ٗبظاز تأٗی٘ٛ ٚبییٖ ،ث٘١ ٠ی ٚخ٢ت حست غحجت١بی
خٔسُ ٠صضت ٠ػسز ای ٚثٜس ضا ثطزاضتیٖ .زض ذػٞظ ثحث است٢الى چٞٗ ٙٞضٞع زكتطی است زض ٜٗبثغ ث٠ػٜٞا ٙشذیطٓ ٟحبػ ٗی٘ٛبییٖ  ٝزض
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ٗػبضف ث٠ػٜٞا١ ٙعی ٠ٜزض ٛظط ٗیُیطیٖٗ .ؼبٛٝت ٗبٓی پیط٢ٜبز ٞ٘ٛزٛس ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜای ٚػسز زض تطاظ ٗبٓی ٓحبػ ٗیُطزز ٛ ٝبُعیط ١ستیٖ
ً ٠ث ٠آ ٙثپطزاظیٖ ،ایٞٗ ٚضٞع ثبضس.
آقای هٌْذس خطیبی :ثٞزخ٘١ ٠ب ٙهجٔی است كوظ كػْ ٗبٓیبت ثطزاضت ٠ضس ٟاستٗ .ستحضط ثبضیس چ ٙٞسبظٗب ٙچ ٙٞزضآٗس١بیی ؿیط اظ
حن ػضٞیت زاضز ١یچ ٝهت ٗؼبف اظ ٗبٓیبت ٘ٛیضٞز .زض هب ٙٞٛثٞزخً ٠طٞضی كوظ ٗبٓیبت١بی ٗطثٞط ث٠حن ػضٞیت ٗؼبف ٗیضٛٞس آ ٖ٢ٛثب
ُطكت٘ٛ ٚبیٜس ٟاظ سبظٗبٗ ٙبٓیبتی ًٛ ٠بیت ٛبٕ زاضز .كطؼ ًٜیس ٗطبٝضی ً ٠اآل ٙزض ً 251بض اٛدبٕ ٗیز١سٗ ،بٓیبت ٗ 13 ٝ 7یٔیبضزی سبظٗبٙ
ضا ثٗ 4 ٠یٔیبضز ثطسبٛس .ایٗ ٚجٔؾ ضا اظ ًسإ ٗحْ ثبیس پطزاذت ٘ٛبییٖ؟ ٗبظاز زضآٗس اغالً ٗؼٜی ٛساضزٗ .بظاز زضآٗس یؼٜی ای ٠ٌٜاُط ظٗبٛی زضآٗسی
ثیص اظ چیعی ً ٠پیصثیٜی ًطزٟایس زاضت ٠ثبضیٖ١ .یچ خبی هب ٙٞٛثٞزخ ٠ث ٠ای ٚضٌْ ٛیستٗ .بٓیبت ١طسبّ ثبیس ثرطی اظ ١عی١٠ٜبی آٙ
سبظٗب ٙثبضس  .ای ٚضا اظ س ٠ت ٚاظ ٗطبٝضا ٙثعضٍ ٗبٓیبتی سبظٗب ٙاٗٞض ٗبٓیبتی پطسیسٕ ًٗ ٠بٓیبت خع ١عی١٠ٜبی یي سبظٗب ٙاستٝ .هتی ثٗ ٠بظاز
زضآٗسی اضبضٗ ٟی٘ٛبییٖ ث ٠آٗ ٙؼٜی است ً ٠ذٞزٗب ٙسغح ثٞزخ ٝ ٠زضآٗس ضا پبییٛ ٚطب ٙزازٟایٖ .ثبثت غسٝض پطٝا 2 ٠ٛسبّ است ً٠
ٗیُٞییٖ ضزیلص خسا ثبضس ً ٠ایطازاتی ً ٠زض ٗٞضز تؼساز ًبضٜٗس ثٗ ٠ب ُطكتٗ ٠یضٞز ٗطتلغ ُطزز .حسٝز ً 30بضٜٗس زض ای ٚثرص ٗطـ ّٞث٠
كؼبٓیت ٗیثبضٜس .ث٢تط است اٗسبّ ثٞزخ ٠ضا اغالح ٘ٛبییٖ ٛ ٝتید ٠ث٢تطی تحٞیْ ٗد٘غ ثس١یٖ.
آقای هٌْذس هَسَی :ثحث ٗب١یت ثٞزخ ٠ثحث زضآٗس ١ ٝعی ٠ٜاستٌٛ .ت٠ای ً ٠زض اضتجبط ثب شذیط ٟاست٢الى ٗغطح است ً ٠زض ٜٗبثغ
آٗس ٟاست  ٝػی٘١ ٚب ٙاضهبٕ  ٖ١زض ٗػبضف شًطضس ٟاست ُٞیبی ثبالٛس حسبثساضی است یؼٜی یي ٗٞضٞع غطكبً زكتطی  ٝحسبثساضی است ٝ
١یچ ضطٝضتی ثطای ای ٠ٌٜزض ثٞزخ١ ٝ ٠عی ٠ٜثیبیس ٝخٞز ٛساضز ١ ،عی ٠ٜاست٢الى ثسٌ١بض است زض سیستٖ حسبثساضی  ٝاست٢الى اٛجبضت ٠ثستبٌٛبض
است .ای ٚتٌٜیي١بی حسبثساضی است شذیط ٟاست٢الى ازثیبت خسیسی ٛیست ،است٢الى اٛجبضتٗ ٠طثٞط ث ٠ثس١ی است چ ٙٞاظ زاضایی١بی ثبثت
ٗسإ ًسط ٗیُطزز  ٝآٝضزٛص زض سطكػْ زضآٗسی ثٛ ٠ظط غحیح ٘ٛیثبضس ٓٝی چ ٙٞزض ٗػبضف  ٖ١آٗسٗ ٟطرع است ثطای سٓٞ٢ت اٛدبٕ ًبض
حسبثساضی است.
آقای هٌْذس یگاًگی :زض ذػٞظ ثطٙٝسپبض١ب  ٝثٞزخ ٠ثسیح ٗٞاضزی ٗغطح ٞ٘ٛزٕ ٓٝی خٞاة زضستی زضیبكت ٜٞ٘ٛزٕ .ایٞٗ ٚاضز ضا یب
تٞضیح ز١یس  ٝحْ ٘ٛبییس یب اظ ثٞزخ ٠حصف ًٜیس.
آقای هٌْذس اکبزیاى راد :زض ذػٞظ ایٞٗ ٚاضز هطاض ثٞز ٗؼبٛٝت ٗبٓی اػالٕ ٛظط ٘ٛبیس .زض ٗٞضز است٢الى ثٜس ٟاث٢بٕ زاضتٖ  ٝزض خبیی
ٗیتٞاٛس ٜٗبثغ ثبضس  ٝزض خبیی ١عی .٠ٜث٢تط ثٞز حصف ُطزز چ ٙٞزكتطی است .زض ضاثغ ٠ثب ٗبٓیبت ٞٗ ٖ١ضز ضا ثب ٝاحس ٗبٓی ٗغطح ٞ٘ٛزیٖ ُلتٜس
ٗبٓیبت ثط اضظشاكعٝز ٟضا زض ثحث ٗبظاز زضآٗس سٜٞاتی هطاض ٗیزٜ١سٗ ،ب آٗبزُی اػ٘بّ تـییطات ضا زاضیٖ.
آقای هٌْذس الْی فز :زٝستبٗ ٙؼبٛٝت ٗبٓی آیب غحجت ذبغی زاضٛس؟
آقای حسیٌی صٌؼتی :زض ذػٞظ است٢الى ٝاحس ثطٛبٗ٠ضیعی اػالٕ ٞ٘ٛزٛس ًٗ ٠ػٞة ضٞضای ٗطًعی ٗیثبضس ،زض سبّ ٛ 98 ٝ 97یع ضٝاّ
٘١ی ٚثٞز ٟاست .زض ذػٞظ ٗبٓیبت ،عجن ٗبز 139 ٟثٜس یي سبظٗبٗ ٙؼبف اظ ٗبٓیبت ٗیثبضس .اُط ای ٚثٜس ضا ثیبٝضیٖ ثساٗ ٙؼٜی است ً٠
پصیطكت٠ایٖ ٗبٓیبت پطزاذت ٘ٛبییٖ ،اُط ٗبٓیبت ضا پیصثیٜی ٘ٛبییٖ ثساٗ ٙؼٜی است ً ٠ثبیس ٗبٓیبت پطزاذت ٘ٛبییٖٓٝ .ی ثب سیستٖ ٛوسی
ٗیتٞاٛیٖ ١ط ظٗبٗ ٠ً ٙبٓیبت ٗسدْ ضس آ ٙظٗب ٙاظ ٗبظاز سٜٞاتی پطزاذت ٘ٛبییٖ.
آقای هٌْذس خطیبی :اُط ٗبظاز ٛساضتیٖ تٌٔیق چیست؟
آقای حسیٌی صٌؼتیٜٗ :ظٞضٕ ٗبٓیبت ػٌ٘ٔطز است.
آقای هٌْذس خطیبی :اُط سبظٗبٗ ٙحٌ ٕٞضس  ٝحٌٖ هغؼی ضس  ٝث 251 ٠ضكتیٖ  ٝاُط اظ ٗ 20یٔیبضز تٗٞبٗ ٙبٓیبت ث ٠ػسز ٗ 4یٔیبضز تٗٞبٙ
ثطسیٖ ٗ ٝبظاز زضآٗس سٜٞاتی ٛساضت ٠ثبضیٖ اظ ًدب ثبیس ایٗ ٚجٔؾ ضا پطزاذت ٘ٛبییٖ؟ ٗبٓیبت ٗب اظ ثرص١بی ٗرتٔق ٗط٘ ّٞخطی٘ ٠است :ثرص
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حوٞمٗ ،بٓیبت ػٌ٘ٔطزی ٗ ٝبٓیبت اضظشاكعٝزٟ؛ یؼٜی پطٛٝس١ٟبی ٗتلبٝتی زاضیٖ .زض زٝض١ ٟلتٖ ٗبٓیبت زٝض ٟضطٖ ضا غلط ٞ٘ٛزیٖٗ ،جٔؾ ضا زض
ثٞزخٓ ٠حبػ ًطز ٝ ٟپطزاذت ٞ٘ٛزیٖ .اُط زض ضزیق ثٞزخٛ ٠جیٜیٖ ،اظ ًدب ثبیس پطزاذت ٘ٛبییٖ؟ ایٗ ٚسئٔ ٠ضا حْ ٘ٛبییس.
آقای حسیٌی صٌؼتی :آٛچ ٠هجالً ثٞز پیصثیٜی ٗبٓیبت ػٌ٘ٔطز سٜٞات هجْ ثٞز.
آقای هٌْذس خطیبی :سبظٗب١ٙبیی ٗثْ ٛظبٕٜٗ٢سسی ث ٠ای ٚضٌْ ٗؼبف ٘ٛیضٛٞس ،چ ٙٞزضآٗس سبظٗب ٙغطكبً اظ ٗحْ حن ػضٞیت ٛیست ٝ
زضآ ٗس١بی زیِطی ٛیع زاضیٖ .سبظٗب٘ٛ ٙبیٜسٗ ٟبٓیبتی ٗستوط زض سبظٗبٛ ٙساضز ،اٗسبّ ٗ ٖ١وساضی ٗبٓیبت ذٞا١یٖ زاضت.
اُط ثطای سبظٗبٗ ٙبٓیبت زض ٛظط ُطكت ٠ضٞز ١یأت ٗسیط ٟثؼسی ٗبٓیبتی ً ٠ثطای سبظٗب ٙهغؼی ضس ٟاست ضا اظ ًسإ ٗحْ پطزاذت ٘ٛبیس؟
ثبالذط ٟزض ثٞزخ ٠زض ١عی ٠ٜثبیس ضزیلی زض ٛظط ثِیطیٖ ً ٠ذعا٠ٛزاض اٌٗب ٙپطزاذت زاضت ٠ثبضس.
آقای حسیٌی صٌؼتی :زض سبّ ُصضت ٠اظ ٗحْ ٗبظاز سٜٞاتی پطزاذتِطزیس ٟاٗسبّ ٛیع ثبیس اظ ٘١بٗ ٙحْ پطزاذت ُطزز.
آقای هٌْذس خطیبی :سبّ ُصضت ٠ث٠عٞض ضبٛسی ٗبظاز سٜٞاتی زاضتیٖ .زض سبّ١بی هجٔتط ٗ 500یٔی ٙٞتٗٞب ٙتب یي ٗیٔیبضز ٗبظاز سٜٞاتی
زاضت٠ایٖ .پبضسبّ ثٝ٠اسغ ٠ضٜبسٜبٗ ٠كٜی ٌٔٗ ٝی ٗ 30یٔیبضز تٗٞب ٙضس ٟاست.
آقای حسیٌی صٌؼتی :اُط پطزاذت ٘ٛبییس یؼٜی هج ّٞزاضیس ً ٠ثبیس ٗبٓیبت ضا پطزاذت ٘ٛبییس.
آقای هٌْذس اکبزیاى راد :آهبی ٜٗ٢سس ذغیجی ثطای ای ٠ٌٜث ٠غحجت ض٘ب ً ٠زضست ١ ٖ١ست ثطسیٖ ثٛ ٠ظط ثٜسٗ ٟجٔـی ضا زض ضزیق
پیصثیٜیٛطس ٟزض ٛظط ثِیطیٖ ،اظ ٗبظاز سٜٞاتی ٗ ٖ١یتٞاٛیٖ استلبز٘ٛ ٟبییٖ .ػسزی ضا ث٠ػٜٞا ٙپیصثیٜیٛطس ٟزض ٛظط ٗیُیطیٖ.
آقای حسیٌی صٌؼتی :اآل ٙكطغت زاضیٖ ً ٠اظ سطٗبی٠ای استلبز٘ٛ ٟبییٖ  ٝآٞٗ ٙهغ ٗیضٝیٖ زض خبضی.
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :چ ٙٞضزیق پیصثیٜیٛطس ٟزاضیٖ ثطای ای ٠ٌٜثبالٛس ثٛ ٖ٢رٞضز تـییط ٘ٛیز١یٖ .زٝستبُ ٙلتٜس زض ضزیق
پیصثیٜیٛطسٗ %25 ٟیتٞاٜٛس اظ سطكػْ ثطزاضٛس  ٝاظ كػ ّٞزیِط ثٗ ٠یعا %20 ٙخبث٠خب ٘ٛبیٜس.
آقای هٌْذس خطیبی :خٜس ٗبٓیبت پیصثیٜیٛطسٛ ٟساضز .ثٜٞیسیٖ پیصثیٜیضس ٝ ٟزض غٞضت ٛیبظٗ ،بٓیبت ً ٠ضاحتط ثتٞا ٙػْ٘ ٞ٘ٛز.
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :زض ثرص پیصثیٜیٛطس ٟیي ضزیق ثٞزخ ٠زاضیٖ ً ٠ث ٠آٛ ٙیع ٗیتٞاٛیٖ  %25اضبك٘ٛ ٠بییٖ ً ٠ذعا٠ٛزاض ثطای
ٗبٓیبت استلبز٘ٛ ٟبیس ،اُط اآل ٙثٜٞیسیٖ ٗبٓیبت ً ٠ضط ٗیضٞز .زٝستب ٙاُط ٗٞاكن ١ستیس ثٞزخ ٠ضا ث ٠ضأی ٗیُصاضیٖ.
آقای هٌْذس کزیوی آًچِٞٗ 2 :ضٞع ١ست -1 :ػٞزت پ ّٞثی٘ ٠تٌ٘یٔی عجن ٗػٞثٗ ٠د٘غ ث ٠اػضب -2 .حصف ًٔ٘ٗ ٠ؼٞه ٠اظ حن ػضٞیت
اػضبء عجن غحجت١بی خٔس ٠هجْ آیب اٛدبٕ ضس ٟاست یب ٠ٛ؟
آقای هٌْذس اکبزیاى راد :زض ٗٞضز ثی٘ ٠تٌ٘یٔی ثٜسٞٗ ٖ١ ٟاكن ١ستٖ چ ٙٞعجن سٜٞات هجْ اظ ٗػٞثبت ٗد٘غ ثٞز ٟاستٗ ،جٔؾ 10
ٗیٔیبضز ضیبّ ث ٠اظای ١ط ١ 4عاض ٛلط ٗػٞث ٠زاضیٖ ٓٝی زٓیْ ای ٠ٌٜاخطا ٛطس ٟضثغی ث ٠ثٞزخٛ ٠ساضز ثًٌٔ ٠بض اخطایی سبظٗب ٙاست.
آقای هٌْذس کزیوی آًچِ :حت٘بً ثبیس زض ضزیق ثٞزخ ٠زیس ٟضٞز.
آقای هٌْذس اکبزیاى راد :ث ٠غٞضت تجػطٟای ً ٠هجالً ٗ ٖ١ػٞة ضس ٟاست زض ضزیق١ب آٗس ٝ ٟؿیطاظای١ ٚیچ ٗػٞث٠ای ٛساضیٖ١ .ط سبّ
ٗػٞث ٠شیْ ثٞزخ ٠ثٞز ٟاست.
آقای هٌْذس کزیوی آًچِ :ایٗ ٚػٞثٗ ٠د٘غ است ٗ ٝب ٘ٛیتٞاٛیٖ ث ٠زٓرٞا ٟػْ٘ ٘ٛبییٖ.
صفحِ  5اس 8

هذاکزات یکصذ ٍ بیست ٍ دٍهیي جلسِ ّیأت هذیزُ دٍرُ ّطتن بِ تاریخ 1400/03/29

خاًن هٌْذس رادهْز :ای ٠ٌٜزض ثرص ضكب١ی اػضب ١عیُ ٠ٜطزز ،كوظ ضبْٗ تؼساز ذبغی اظ اػضب ٛطٞز.
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :ثٔ ٠پیِیط اٛدبٕ ٘١یٞٗ ٚضٞع ١ستٖ ً ٠یي ٗیٔیبضز كوظ ٗط٘ ّٞتؼساز ذبغی ٛطٞز.
آقای هٌْذس خطیبی :ث٠عٞض ٗثبّ ٗػٞث٠ای اظ ٗد٘غ ٗطثٞط ث ٠سبّ  85زاضت٠ایس ثؼس اظ ٘١بٗ ٙػٞثٗ ٠د٘غ ثٞزخ ٠تػٞیت ًطزٟایس ٝ
ٗد٘غ ٘١ب ٙثٞزخ ٠ضا تأییس ًطز ٟاست پس ٗطٌٔی ٝخٞز ٛساضز.
آقای هٌْذس هیزجؼفزیٗ :تٗ ٚػٞث ٠ضا ث ٠ضأی ٗیُصاضیٖ.
هتي هصَبِ:
بٌذ  1دستَرجلسِ با هَضَع بحث ٍ بزرسی بَدجِ پیطٌْادی سال  1400هطزح ٍ بَدجِ پیَستت جْتت پیطتٌْاد بتِ هجوتغ
ػوَهی بِ تصَیب رسیذ 21( .رای هَافق اس  24رای حاضز)
آقای هٌْذس هیزجؼفزیٞٗ :ضٞع ثؼسی زض ذػٞظ ثی٘ ٠تٌ٘یٔی اػضب ٗیثبضس ،ثب حساًثط آضا زض غسض زستٞضخٔس ٠هطاض ُطكت.
 6ضطًت زض ٜٗبهػ ٠ضطًت ًطزٛس  ٝپبًت١بی كٜی ٜٗبهػ ٠ثبظُطبیی ضس ثس ٙٝآ ٠ٌٛپبًت١بی ٗبٓی ثبظُطبیی ضوٞز  ٝاسوٜبز كٜوی ًو ٠ایوطاز
زاضت ضا ث١ ٠یچٝخٞٗ ٠ضزهجٝ ّٞاهغ ٛطس 4 .ضطًت اظ  6ضطًت حصف ضسٛس یب اسٜبز كٜی ایطاز زاضت یب ض٘بٛتٛبٗو ٠ثوبٌٛی 2 .ضوطًت ثی٘و٠
آجطظ  ٝثی٘ٗ ٠ی ٚ٢ثبهی ٗبٛسٛس .ثی٘ ٠آجطظ اظ یي سبّ ٛ ٝیٖ ُصضت ٠زض سبظٗب ٙكؼبّ است .پس اظ ثبظُطبیی پبًت١بی ٗبٓی ٗطرع ُطزیس زض
اسٜبز ٗبٓی ثی٘ٗ ٠ی ٚ٢ایطازاتی ٝخٞز زاضز  ٝعجن ضٝاّ ٜٗبهػ٘ٛ ٠یتٞاٛس زض ازاٗ ٠كطآیٜس ٜٗبهػ ٠هوطاض ُیوطز  ٝآٛچو ٠زض ً٘یسویٗ ٙٞؼوبٗالت
خ٘غثٜسی ضس ثی٘ ٠آجطظ ٗیثبضس  .ثی٘ ٠آجطظ هی٘ت ضا اػالٕ ٞ٘ٛز ٝ ٟاسٜبز ضا ًبْٗ ًطز ٟاست ١ ٝیچ ذسضو٠ای زض اسوٜبز كٜوی ٛساضوت ٝ ٠زض
اسٜبز ٗبٓی ٗغبثن ثب اسٜبز ٜٗبهػ ٠تٌ٘یْ  ٝاضسبّ ٞ٘ٛزٟاٛس .ثب ایٝ ٚغق تػ٘یُٖیطی ١یأت ٗسیط ٟث 2 ٠غٞضت ٗیتٞاٛس ثبضس -1 :عجن ضطایظ
ٜٗبهػ ٝ ٠ػوس هطاضزاز یٌسبٓ ٠ثب ثی٘ ٠آجطظ  -2ثطُعاضی ٗدسز ٜٗبهػ ٠ثب احتسبة ای ٠ٌٜحساهْ ثبیس ثٗ ٠ست ٗ 6ب ٟثب ثی٘ ٠آجوطظ هوطاضزاز ثسوت٠
ضٞز  ٝپس اظ ٗ 6بٗ ٟدسزاً ٜٗبهػ ٠خسیس ثطُعاض ُطزز.
خاًن هٌْذس رادهْز :اُط ٛیبظ ث ٠تٞضیحبت ٗطبٝض ثی٘ ٠سبظٗب ٝ ٙزثیط ً٘یسی ٙٞزض خٔس ٠حضٞض زاضٛس تب تٞضیحبت الظٕ ضا اضائ٘ٛ ٠بیٜس.
آقای هٌْذس هؤهٌی هقذمٗ :طرػبً پیط٢ٜبز ً٘یسی ٙٞچیست؟ اُط ً٘یسی ٙٞضطایظ ضا یٌسبٗ ٙیزاٛس ٗیتٞاٛوس تػو٘یُٖیوطی ٘ٛبیوس ٝ
ٛیبظی ثٗ ٠ػٞث١ ٠یأت ٗسیطٛ ٟساضز .هغؼبً ضكت ٚث ٠س٘ت یي ٜٗبهػ ٠خسیس ثطای اػضب  ٝسبظٗب ٙچبٓصثطاِٛیع است ٓٝی اذتالف هی٘وت چووسض
است؟
آقای صاًؼی ًژاد :تٞضیحبت زض ذػٞظ خساٗ ّٝوبیس٠ای هی٘ت١ب  ٝضطایظ ثی٘ ٠آجطظ ٗ ٝی ٝ ٚ٢خسا ّٝهی٘ت تطاظ ضس( ٟاػ٘بّ اٗتیوبظات ٝ
هی٘ت١بی تطاظ ضس ٠ً )ٟزض ٜٗبهػبت ٗالى ػْ٘ است تٞسظ ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت زض كبیْ اضائُ ٠طزیس ٟاست.
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :اٗتیبظ كٜی ثی٘ٗ ٠ی ٝ 60 ٚ٢اٗتیبظ كٜی ثی٘ ٠آجطظ  91است .زض اٗتیبظ كٜی پبضاٗتط١بی ٗرتٔلی سٜدیسٗ ٟیضوٞز
اظخ٘ٔ ٠سٞاثن حطك٠ای  ...ٝزض اٗتیبظ ٗبٓی زض ثطذی آیتٖ١ب اظخ٘ٔ ٠ثی٘ ٠تٌ٘یٔی ،ػسز تطاظ ضسٗ 2 ٟیٔی ٝ ٙٞغس  ٝزٗ ٝیٔی١ ٝ ٙٞطتػوس ضوسٟ
است .حتی اُط ثی٘ٗ ٠ی ٚ٢هی٘ت یيسٛ ٕٞیع اػالٕ ٘ٛبیس اظ زیس اسٜبز ٜٗبهػ٠ای ًسی ً ٠ثب ٗساضى ٛوبهع ضوطًت ٗویًٜوس اظ زٝض ٜٗبهػو٠
حصف ذٞا١س ضس .ثی٘ٗ ٠ی ٚ٢ث ٠زٓیْ ٛوع ٗساضى ٗبٓی اظ زیس ً٘یسیٜٗ ٙٞبهػبت ٗطزٝز است.
آقای هٌْذس خطیبی :عجن آییٛٚبٗٗ ٠بٓی ٗ ٝؼبٗالتی اذتالف ٛلط ا ٝ ّٝز ٕٝث ٠ٛ ُٞ ٠ای ثٞز ً ٠یي ٛلوط ٝاضز ٜٗبهػو ٠ضوس ضوطایظ ثوطای
تػ٘یُٖیطی ثطای ٗب سرت ذٞا١س ثٞز چطاً ٠كوظ ثب یي ٛلط ثبیس هطاضزاز ثجٜسیٖٞٗ .ضٞع زیِط ای ٠ٌٜخبی چب٠ٛظٛوی ثوطای ثی٘و ٠آجوطظ ضا ثوبظ
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ٗیُصاضز ً ٠خع اذتیبضات ١یأت ٗسیط ٟاست .هی٘ت ثی٘ ٠ضرع ثبٓث ً ٠تطٞٛض ٗبٓی زٝض ٟهجْ ُٞیبی آ ٙاست ً ٠ػسز چٜساٛی ٛیستٞٗ .ضٞع
ٗ ٖ٢هی٘ت ثی٘ ٠تٌ٘یٔی زضٗب ٙثطای اػضب ٛ ٝح ٟٞذسٗبتز١ی ٗیثبضس .ذػٞظ ثی٘ ٠ثبٛي تدبضت ً ٠ض٘بٛتٛبٗ ٠ضز ضس ،ثٜس ٟثب ثبٛي تدبضت
غحجت ٞ٘ٛزٕ ،ثی٘ ٠ثبٛي تدبضت ثطای اخطای ًبضٜٗ ،بهػٗ ،٠عایس ٟیب ٗٞضٞع اضخبع ًبض كطٗت ٗطرػی زاضز ،ث ٠چ ٠زٓیْ ضز ضس ٟاست؟
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :زض ای ٚذػٞظ ًبض ًبضضٜبسی زهیوی غٞضت ُطكت ٠است.
آقای صاًؼی ًژاد :عی ٗصاًط ٟثب ضئیس اػتجبضات ثبٛي تدبضت ،اػالٕ ٞ٘ٛزٛس ً ٠تػٞضضب ٙای ٚثٞز ٠ً ٟسبظٗبٛ ٙظبٕٜٗ٢سسی سوبظٗب ٙزٓٝتوی
است  ٝكطٗتی ً ٠اضائٞ٘ٛ ٠زٟاٛس ثطای سبظٗب١ٙبی زٓٝتی ٗیثبضس .زض سبیت ضس٘ی ٜٗبهػبت ٗ ٝؼبٗالت ثطٛسٜٗ ٟبهػ ٠حت٘وبً ثبیوس زضج ُوطزز،
سبظٗب ٙچ٢ٛ ٙٞبز زٓٝتی ٛیست  ٝاظ عطكی ض٘بض ٟثجت سبظٗب ٙؿیطكؼبّ است ای ٚاٗط ایدبز ضبئج ٠ذٞا١س ًطز.
آقای هٌْذس خطیبی :ثب ثی٘ ٠آجطظ ثطای ُطكت ٚترلیق ثیطتط ٗصاًط٘ٛ ٟبییٖ.
آقای هٌْذس هؤهٌی هقذم :ثٛ ٠لغ اػضب ثب ثی٘ ٠آجطظ خ٢ت ُطكت ٚترلیق ثیطتط ،ثب ثی٘ ٠آجطظ ٗصاًط٘ٛ ٟبییٖ.
آقای هٌْذس صابز :پیط٢ٜبز ٗیً ٖٜآهبی ٜٗ٢سس پٞٔ٢اٛی ٗ ٝؼبٛٝت تٞسؼ ٠سطٗبیٜ٢ٗ ٠سسی ُعاضضی اظ ػٌ٘ٔطز ضوطًت زض هوطاضزاز هجٔوی
اضائ٘ٛ ٠بیٜسٜٗ .بهػ ٠ثیٜ٘ٗ ،٠بهػ٠ای زضزسطسبظ ثطای سبظٗب ٙاست .زض ُعاضش سبّ ٝ 97ظاضت ضا ٝ ٟض٢طسبظی ث٠غطاحت اػالٕ ضس ٟاست ًو٠
سبظٗبٛ ٙظبٕٜٗ٢سسی سبذت٘ب ٙاستب ٙت٢طاٛ ٙجبیس زض ثی٘ ٠تٌ٘یٔی اػضب ٝضٝز ٘ٛبیٜس .عجن ثٜس ٗ 3بز 34 ٟآییٛٚبٗٗ ٠وبٓی ٗ ٝؼوبٗالتی هطائوت
ٗی٘ٛبیٖ  :زض غٞضتیٌ ٠تؼساز پیط٢ٜبزات ضیسً٘ ٟتط اظ س ٠كوط ٟثبضس ،هی٘ت ػبزٓ ٠ثٝ ٠سیٔ ٠استؼالٕ اظ سٛ ٠لط ٗطرع ٗیضٞز ١ ٝطُب ٟهی٘تی
ً ٠اظ ای ٚعطین ث ٠زست ٗیآیس ثب حساهْ هی٘ت پیط٢ٜبزی ٗسبٝی  ٝیب اظ آ ٙثبالتط ثبضس ٗؼبٗٔ ٠ثب حساهْ ٜٗبهػ ٠اٛدبٕ ٗیُیطز.
١یأت ٗسیط ٟثبیس اظ هی٘ت ػبزٓٗ ٠غٔغ ثبضٜس تب ثتٞاٛس تػ٘یُٖیطی ٘ٛبیٜس.
آقای هٌْذس حبیب سادگاى :اظ ٛظط ضٌٔی اسٜبز ثطذی ضطًت١ب ایطاز زاضتٜس  ٝتٞسظ ً٘سیٗ ٙٞؼبٗالت ًٜبض ُصاضت ٠ضسٟاٛس ٓٝوی ١یوأت
ٗسیط ٟحن زاضز ث ٠غٞضت تطى تططیلبت یي ضطًت ضا اٛتربة ٘ٛبیس اٗب اُط كطغت ثطُعاضی ٜٗبهػٗ ٠دسز ضا ٛساضیسً٘ ،یسیٗ ٙٞؼبٗالت ثبیوس
ثط ٗجٜبی ُعاضش ًبضضٜبسی  ٠ٛ ٝثط ٗجٜبی خسٗ ّٝوبیس٠ایٛ ،ظط ٢ٛبیی ضا خ٢ت تػ٘یُٖیطی زض خٔس١ ٠یأت ٗسیطٗ ٟغطح ٘ٛبیوس .ایو ٚتوطى
تططیلبت ٜٗبهػ ٠ذٞا١س ثٞز.
آقای هٌْذس آهزی ًیا :عجن ٗبزٛ 35 ٟظبٕٛبٗ ٠چٜبٛچٛ ٠سجت ث ٠غالحیت ضطًتًٜٜسٟای ًً٘ ٠تطی ٚهی٘ت ضا زض ٜٗبهػ ٠پیط٢ٜبز ٘ٛوٞزٟ
است تطزیس ٝخٞز زاضت ٠ثبضس ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت ثط حست غطك ٝ ٠غالح سبظٗب ٙثب شًط زالیْ ٗستسّ تػ٘یٖ ٜٗبست اتربش ذٞا١س ٘ٛوٞز .زض
غٞضتیًٌ٘ ٠یسیٗ ٙٞؼبٗالت ٛسجت ث ٠اٛؼوبز هطاضزاز ثب پیط٢ٜبززٜ١سً٘ ٟتطی ٚهی٘ت كبهس غالحیت ٗٞاكوت ٜ٘ٛبیس  ٝاذتالف ٗٞاضز پیط٢ٜبزی
ثیٛ ٚلط ا ٝ ّٝز ٕٝثیص اظ ٗجٔؾ تض٘ی ٚضطًت زض ٜٗبهػٛ ٠جبضس ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت ٛسجت ث ٠اٛدبٕ ٗؼبٗٔو ٠ثوب ٛلوط ز ٕٝاهوسإ ٗوی٘ٛبیوس زض
غٞضتیٌ ٠اذتالف ثیص اظ ٗجٔؾ تض٘ی ٚضطًت زض ٜٗبهػ ٠ثبضس اتربش تػ٘یٖ ٢ٛبیی ثب ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت ١ ٝیأت ٗسیط ٟذٞا١س ثٞز.
زض ٗبز 38 ٟپیطیً ٠ٜبضی  ٝسٞاثن حطك٠ای ٛلط ضطًتًٜٜس ٟزض سبظٗب ٖ١ ٙیٌی اظ اٗتیبظات ضطًت ثی٘٠ای است.
آقای هٌْذس ًبیئی :زض ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت آیب ثطضسی ضس ٟاست ً ٠هی٘ت پیط٢ٜبزی ثی٘ ٠آجطظ چوسض خبی ترلیق زاضز؟
آقای دکتز ضکیبٜٗ :بهػ٠ای ثطُعاض ضس ٟثب ز ٝپبًت ٗدعا كٜی ٗ ٝبٓی .ا ّٝپبًت كٜی ثبظ ضس ٝ ٟاظ ثی ٚآ٢ٛب زُ ٝعیٞٗ ٠ٜضز تأییس هطاض ُطكت٠
 ٝزض ٗطحٔ ٠ز ٕٝاظ زُ ٝعی ٠ٜثبهی٘بٛس ٟپبًت ٗبٓی ثطضسی ضس  ٝیٌی اٛتربة ضس ٟاست ً ٠اذتالف هی٘ت كبحطی زاضٛس .ث٢تط ثوٞز پبًوت١وبی
كٜی ٗ ٝبٓی  ٠٘١ضطًتًٜٜسُب ٙثبظ  ٝثطضسی ٗیضس تب ٗتٜبست ثبغطك ٝ ٠غالح سبظٗب ٙاهسإ ُطزز.
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آهبی ٜٗ٢سس پٞٔ٢اٛی ُعاضضی اظ ثطضسی ذسٗبت اضائ٠ضس ٟزٝض ٟهجْ تٞسظ ثی٘ ٠آجطظ  ٝزیسُب ٟاػضب ثوط اسوبس آٗبض١وبی ثسسوت آٗوس ٟاضائو٠
ٞ٘ٛزٛس.
آقای هٌْذس کزیوی آًچِٝ :هتی پطتلٞی ٗ 14یٔیبضز تٗٞبٛی ٝخٞز زاضز اتلبم ٛبذٞضبیٜسی است ً ٠سبظٗب ٙثب یي ضطًت (ثی٘ ٠آجطظ) ٝاضز
ٜٗبهػ ٠ضس ٟاستٞٛ .اهع سبیط ضطًتًٜٜسُب ٙزض كطایٜس ٜٗبهػ ٠ثبیس ضكغ ٗیضس ٟاست.
آقای هٌْذس هیزجؼفزی ًْ :كطایٜس ٜٗبهػ ٠زهین اٛدبٕ ضس ٟاست  ٝآهبی كطحثرص  ٝآهبی پٞٔ٢اٛی ٘١وٗ ٠وٞاضز ضا ثوب ٛظوبٕٛبٗو ٠اٛغجوبم
زازٟاٛس.
آقای هٌْذس رستن سادُ :عجن هب ٙٞٛكطایٜس ٜٗبهػ ٠ث ٠س ٠غٞضت  -1ػ٘ٗٞی  -2تطى تططیلبت ٗ -3حسٝز ٗیثبضس .زض ٜٗبهػٗ ٠حوسٝز 6
ضطًت ،ضطًت ٗی٘ٛبیٜس ً ٠حساهْ  3ضطًت ثٗ ٠طحٔ٢ٛ ٠بیی ضا ٟیبثٜس  ٝاُط ٞٛاهػی زاضٛس اػالٕ هی٘ت ٘ٛبیٜس.
آقای صاًؼی ًژاد :ثطای ٜٗبهػ ٠ػ٘ٗٞی حساهْ ثبیس  3ضطًتًٜٜس ٟزاضت ٠ثبضویٖ  ٝثوطای ٜٗبهػوٗ ٠حوسٝز حوساهْ  5ضوطًتًٜٜوس. ٟاًثوط
هی٘ت١بی ثی٘ ٠آجطظ هی٘ت سبّ ُصضت ٠است ثس ٙٝاػ٘بّ تـییطات.
خاًن هٌْذس رادهْزٜٗ :بهػ ٠زض كضبیی ضلبف ثطُعاض ُطزیس  ٝپیط٢ٜبز ً٘یسیٗ ٙٞؼبٗالت زض خٔسٗ ٠غطح ُطزیس ٟاسوت ،زض حوبّ حبضوط
تػ٘یُٖیطی ثب ١یأت ٗسیط ٟاست.
آقای هٌْذس ًبی ئی :پیط٢ٜبز ٗی٘ٛبیٖ خ٢ت توسیظ ٛیع ذبٜ٢ٗ ٖٛسس ضازٗ٢ط ثب ضطًت ثی٘ٗ ٠صاًط٘ٛ ٟبیٜس.
آقای هٌْذس پْلَاًی :ثط اسبس آییٛٚبٗٗ ٠ػٞة ضٞضای ػبٓی ثی٘ ،٠ثطای اتحبزی١٠ب  ٝسبظٗب١ٙبی ٗطبث ٠سبظٗبٛ ٙظبٕٜٗ٢سسی اُط توسویظ
اٛدبٕ ضٞز تض٘ی ٚپطزاذت حن ثی٘ ٠ضا سبظٗب ٙثبیس اٛدبٕ ز١س ثٜس ٟتٞغی٘ٛ ٠ی٘ٛبیٖ.
آقای هٌْذس هیزجؼفزی :اُط ٗٞاكن ١ستیس ٗتٗ ٚػٞث ٠ث ٠ضأی ُصاضت ٠ضٞز.
هتي هصَبِ:
با پیطٌْاد ریاست ساسهاى بٌذ  8دستَرجلسِ با هَضَع ارائِ ًتایج هٌاقصِ ٍ تصوین گیزی در هَرد بیوِ تکویلی اػضا در صذر
دستَر جلسِ قزار گزفت (با اکثزیت آرا) ٍ پس اس بحث ٍ بزرسی پیطٌْاد کویسیَى هؼاهالت (صَرتجلسِ ضتوارُ 1400031211
کویسیَى) در هَرد بیوِ البزس هَرد تصَیب قزار گزفت ٍ هقزر گزدیذ کِ در هَرد قیوت ًْایی سزکار ختاًن هٌْتذس رادهْتز
جْت تخفیف حذاقل  10درصذ بِ ٍیژُ در سهیٌِ بیوِ تکویلی درهاى با ضزکت هَردًظز هذاکزُ ًوایٌذ ٍ پس اس آى ػقذ قتزارداد
اًجام گیزد 16( .رای هَافق اس  22رای حاضز)

صفحِ  8اس 8

