بٍ وام خذا

صًرتجلسٍ پىجمیه وشست َماَىگی سخىگًیان ي َماَىگ کىىذٌ َای َفت کارگزيٌ تخصصی(پیگیزی ي پایش
قطعىامٍ سًمیه کىفزاوس صىعت احذاث) :مًرخ  22/06/12ساعت  7/30-2/45در محل جامعٍ مُىذسان مشاير ایزان
حبضزیٗ رّغ ٝآلبیبٖ:دوتز ؽٕظ اردوب٘یٟٙٔ ،ذط ّٔىیب٘ی فزدٟٙٔ ،ذط عٕبنٟٙٔ،ذط اؽتزیٟٙٔ،ذط ٘ٛرا٘یٟٙٔ،ذط ؽزیفیبٖٟٙٔ،ذط فبدلی پٙب،ٜ
ٟٔٙذط فٙبػیٟٙٔ،ذط ٔیزساخب٘یبٖٟٙٔ ،ذط ٔحذثٟٙٔ،دذط ٘دٛری ٟٙٔ،دذط ػجذاِزضدب فدبِحیٟٙٔ،ذط جرٛردیٟٙٔ،دذط پیزٚیٟٙٔ،دذط رفدبری
ؽیزٚاٖٟٙٔ ،ذط صیزافز ،دوتز ػبٔزی  ٚعزوبرخب٘ٓ ٌزری
الف -خالصٍ مذاکزات:
●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 اػالْ ٛٔ 4رد دعتٛر رّغ ٝی أزٚس  ٚدػٛت اس آلبی دوتز ؽٕظ ثزای ادأ ٝی فحجت ایؾبٖ(خجز  ٚاعالع رعب٘ی)●آلبی دوتز ؽٕظ اردوب٘ی:
 آلبی دوتز ٘ٛثخت لزار اعت أزٚس افالحی ٝی ثٛدر ٝی  92را ثٔ ٝزّظ ارائٕ٘ ٝبیذ.پیؾٟٙبد ٔی و ٓٙیه وبرٌز ٜٚدرعت وٙیٓ  ٚثز اعدبط ثزرعدی٘ ٚ Cost-Benefitیش  Feasibility Studyاِٛٚیت ثٙذی پزٚصٞ ٜب را تؼییٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝدِٚت خٛران ٕٟٔ ٚبت ثزعب٘یٓ.تٛفیٔ ٝی ودٔ ٓٙمبِد ٝآلدبی
دوتز أیزی وبٔىبری در رٚس٘بٔ ٝی ؽزق(د ٚع ٝرٚس پیؼ) ثب ػٛٙاٖ «وٓ  ٚوبعتی در ثخؼ ا٘زصی» را ثخٛا٘یذ.در ایٗ وبرٌز ٜٚثبیدذ حزفٕدبٖ را عدزیغ
ثش٘یٓ.
●آلبی ٟٔٙذط اؽتزی:
 ثبتٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝب  7وبرٌز ٜٚداریٓ،پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد اس ٕٞیٗ وبرٌزٞ ٜٚب اعتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜاِٛٚیت عدز ٞدب  ٚپدزٚصٞ ٜدب را اػدالْ ٕ٘بیٙدذ(.وبرٌزٜٚرذیذ درعت ٘ىٙیٓ)
●آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی:
 لزار ثٛد و ٝپزٚصٞ ٜب در دِٚت (دِٚت عبثك) اِٛٚیت ثٙذی ثؾٛد  ٚاِٛٚیدت یده «عدز ٞدبی ٟٔدز ٔب٘دذٌبر» ثدٛد ٔ ٚدب ٌفتدیٓ «عدز ٞدبی ثدی ٟٔدزریزٔب٘ذٌبر» را تؼغیُ ثىٙیذ  ٚثفزعتیذ ثز٘ٚذ.فحجت ٞبیی ثب آلبی ٟٔٙذط رحٕتی ؽذ.
 ثحج ا ٚ َٚآخز ٔب(عٙذیىب) ثب آلبی ٘ٛثخت ایٗ اعت ؤ ٝغبِجبت پیٕب٘ىبراٖ ٘یبس ث ٝپ٘ َٛذارد ،ثّى ٝاحتیبد ث ٝػدشْ  ٚاراد ٚ ٜاِٛٚیدت ثٙدذی  ٚتؼیدیٗتىّیف دارد.ثٙبثزایٗ در ٔاللبت ثب آلبی ٘ٛثخت،اِٛٚیت ا،َٚتؼییٗ تىّیف پزٚصٞ ٜبعت  ٚاِٛٚیت دٛٔ،ْٚضٛع ؽزایظ ٘بػبدج٘د ٝلزاردادٞبعت(.ؽدزایظ
لزاردادیِ ػبدج٘ ٝخیّی اس ٔؾىالت ربٔؼ ٝرا حُ ٔی وٙذ)
●آلبی ٟٔٙذط رفبری ؽیزٚاٖ:
 دِٚت ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔغبِجبت را ثذٞذ ٕ٘ ٚی دٞذٔ.ب در ٔب ٜؽؾٓ عبَ ٞغتیٓ  ٚفقُ وبری در خیّی اس ٘مبط وؾٛر ث ٝاتٕبْ رعیذ ٜاعدتٍ٘.زا٘ی ٔدب ثغدیبرحبدّ اعت  ٚثبیذ رذی ٌزفت.اِٚیٗ وبر ایٙغت و ٝلزاردادٞب  ٕٝٞؽبٖ ٔبد ٜی  48ثؾ٘ٛذ.ثؼضی اس پزٚصٞ ٜب را ٔی تٛاٖ تؼّیك داد(ٔبد ٜی  ) 49چٖٛ
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پزٚص ٜی تحٕیُ ؽذٞ ٜغتٙذ.
ٔٗ ٔؼتمذْ در ثخؼ آة(ثب تٛر ٝث ٝایٙى،ٝآة فزاثخؾی اعت) حذٚد  50تب  60درفذ اس پزٚصٞ ٜب تحٕیُ ؽذ ٜاعت ٔ ٚی تٛا٘ذ تؼّیك ؽٛد.●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 پیؾٟٙبد آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی را ثذِیُ إٞیت  ٚفٛریت آٖ،در دعتٛر رذیذ أزٚس لزار ٔی دٞیٓ. در ایٗ ٔٛرد ثؼٛٙاٖ خزٚری وبرٌزٞ ٜٚب ٘بٔ ٝای تٛعظ آلبیبٖ ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی ٟٙٔ ،ذط رفبری ؽیزٚاٖ ٟٙٔ ٚدذط اؽدتزی تٟید ٝؽدٛد  ٚآلدبی دوتدزؽٕظ  ٗٔ ٚآٖ را پیٍیزی وٙیٓ.
●آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی:
 ٔب ثبیذ اثتذا ٔٛضٛع را رعب٘ ٝای ٔ ٚغجٛػبتی وٙیٓ(ا َٚیه ٔٛد ایزبد وٙیٓ  ،ثؼذ ثزٚیٓ عزاؽ آلبی ٘ٛثخت) ٕٝٞ.ثبیذ  ٓٞفذا ثبؽیٓ.●آلبی ٟٔٙذط ؽزیفیبٖ:
 پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد د٘جبَ یه را ٜحُ وٛتبٔ ٜذتی ث ٝاتفبق آلبی ٟٔٙذط رحٕتی ثزٚیٓ. ٘یبس ث ٝیه «آعیت ؽٙبعی پزٚصٞ ٜبی ػٕزا٘ی وؾٛر عی ایٗ  30عبَ» اعت و ٝربٔؼٟٙٔ ٝذعبٖ ٔؾبٚر یب ٌزٞٚی دیٍدز رٚی آٖ ودبر ثىٙٙذٚ.ضدؼیتؽزوت ٞبی:وفؼ ّٔی  ٚآتٕغفز،یه ٔٛری ثٛد ٚ ٜثتذریذ دارد عزاؽ ٔب(فٙؼت احذاث) ٔی آیذ.
 اآلٖ ٕٔىٗ اعتٔ،زّظ ٘قف حزف آلبی ٘ٛثخت را لج َٛوٙذ.●آلبی ٟٔٙذط اؽتزی:
 ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدر ؽزایظ فؼّی،دِٚت  ٚآلبی ٘ٛثخت لزار اعت ثب تؾىُ ٞب تؼبُٔ وٙٙذ،اٌز اس اثتذا ٔٛری ایزبد وٙیٓ ٕٔىٗ اعت ث ٝرٛاة ٘زعیٓ.●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 ٔب ثٞ ٝزفٛرت ثبیذ ٘بٔ ٝای تٟی ٝوٙیٓ.در ٔٛرد ایزبد ٔٛد ٘یش ثب آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی ثیؾتز فحجت ٔی وٙیٓ. (ٔؼزفی  ٚتؾىز اس آلبی ٟٔٙذط ٔحذث)آلبی ٟٔٙذط ٔحذث اس ٞفتٌ ٝذؽتٔ ٝزذداً ٕٞىبری ؽبٖ را در ٔٛعغ ٝثؼٛٙاٖ ٔغئ َٛارزایی ٔٛعغ ٝؽزٚعوزد ٜا٘ذ.
 حبج ٚارد دعتٛر ٔی ؽٛیٓ -1:تٟی ٝی آییٗ ٘بٔ ٝی ارزایی لب٘« ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر«اس عزف ٔٛعغ ٝآلبی ٟٔٙذط اؽتزی تیٕی را تؾىیُ دادٚ ٜالذأبتی وزد ٜا٘ذ،خٛاٞؼ ٔی و ٓٙو ٝایؾبٖ ٌشارؽی را ارائ ٝثفزٔبیٙذ.
●آلبی ٟٔٙذط اؽتزی:
 اثتذا ٌشارػ ٔىتٛة فؼبِیت ٞبی «وبرٌز ٜٚسیزعبخت» ث ٝا٘ضٕبْ ٘بٔ ٝی اظٟبر٘ظز درٔٛرد افال ٔفبد ٔبد ٜی  90جیح ٝثٛدر ٝعبَ  92در  8ثدزيثیٗ حبضزیٗ رّغ ٝتٛسیغ ٌزدیذ(ٔتٗ وبُٔ ث ٝپیٛعت ٔی ثبؽذ)
 ٌشارػ وبرٌز ٜٚسیزعبخت در د ٚثخؼ وّی سیز ارائ ٝؽذ ٜاعت: -1ثزرعی ٔٛضٛع لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر

 -2ثزرعی ٔبد )126( ٜلب٘ ٖٛثٛدر ٝعبَ 92

در ثخؼ لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر 7،ؽبخـ را تؼییٗ وزدیٓ ٚ ٚضؼیت ایزاٖ در ایٗ  7ؽبخـ ثِ ٝحبػ رتجد ٝثٙدذی رٟدب٘ی،اػالْ ؽدذٜاعت.
2

٘تیزٞ :ٝفت وبرٌز ٜٚفٙؼت احذاث  ٚا٘زصی ثب ٕٞىبری وبرؽٙبعبٖ ٔتخقـ ثبیذ ؽبخـ ٞبی ٔختّف«رلبثت پدذیزی» را ٔدٛرد ثزرعدی  ٚارسیدبثیلزار داد ٚ ٜثب ایزبد ثغتزٞبی جسْ ثزای ثٟجٛد  ٚتٛعؼٔ ٝغتٕز ایٗ ؽبخـ ٞب،رتج ٝایزاٖ را در ربیٍب ٜرلبثت پذیزی رٟب٘ی،ارتمبء دٙٞذ.
 اس آلبی ٟٔٙذط ٔیزساخب٘یبٖ درخٛاعت ٔی و ٓٙو ٝتٛضیحبت ثیؾتز را درٔٛرد ایٗ ثز٘بٔ ٚ ٝؽبخـ ٞب ثیبٖ ٕ٘بیٙذ.●آلبی ٟٔٙذط ٔیزساخب٘یبٖ:
 پیز ٚرّغ ٝای و ٝدر خذٔت آلبی ٟٔٙذط اؽتزی ثٛدیٓ،لزار اعت ؽبخـ ٞبی ثٟجٛد(ؽبخـ ٞبی ِ ٔیّی) ٔحیظ وغت  ٚوبر و ٝثبیذ ٔٙزز ث ٝثٟجٛدربیٍب ٜایزاٖ در رتج ٝثٙذی رٟب٘ی ثؾٛد،تؼییٗ ؽٛد.
 تمغیٓ ثٙذی ؽبخـ ٞب -1:تٛعؼ ٝیبفتٍی  -2ثبس ثٛدٖ التقبد  -3رلبثتی ثٛدٖ التقبد  -4تٛر ٝث ٝوغت  ٚوبرٌبْ ا:َٚدرفبس ؽٙبخت،ػّٕىزد وؾٛر ٔب در ؽبخـ ٞبی رٟب٘ی ٔؾخـ ٔی ؽٛد.در  8عبَ ٌذؽتٔ ٝتأعفب٘ ٝایٗ ؽبخـ ٞب دچبر تشِشَ ؽذ ٜا٘ذ.
ٌبْ ثؼذی...:
ٌبْ ع:ْٛتؼییٗ ٔىب٘یشْ ا٘ذاسٌ ٜیزی ایٗ ؽبخـ ٞب
ٟ٘بیتبً :تضٕیٗ عبختبر ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽبخـ ٞب(ٟ٘بد ٔغتمُ یب ٚاثغت ٝدر اتبق ثبسرٌب٘ی ٛٔ ٚعغ.)ٝایٗ ٟ٘بد در وزب ٔی خٛاٞذ ؽىُ ثٍیزد؟ثزای ایدٗ ودبر
ثبیذ ٔحیغی را ( )Metaformثٛرٛد ثیبٚریٓ.
ثبیذ عبختبر ایٗ ا٘ذاسٌ ٜیزی را خبرد اس دِٚت،ؽىُ ثذٞیٓ.
●آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی:
 ثزای ؽىُ دٞی  ٚارزایی وزدٖ لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر ٘یبس ثٕٞ ٝبٍٙٞی ثب اتبق ایزاٖ(آلبی دوتز ٟ٘ب٘ٚذیبٖ) اعت. ثبیذ د٘ ٚبٔ ٝی ٔغتمُ(٘ ٝرٛ٘ٚؽت) ث ٝاتبق ایزاٖ(دوتز ٟ٘ب٘ٚذیبٖ)  ٚث ٝاتبق تٟزاٖ (آلبی آَ اعحبق) ثش٘یٓ  ٚدر اثتذا درخٛاعت ثٛدر٘ ٝىٙیٓ.●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 ٔب أزٚس عبػت  12رّغ ٝای ثب آلبی خغزٚتبد ٔغئ َٛوٕیغی ٖٛػٕزاٖ اتبق داریٓ .ػال ٜٚثز دعتٛر رّغ ٝلجّدی ایدٗ ٔٛضدٛع را ٞدٓ در دعدتٛرلزار ٔی دٞیٓ  ٚاٌز ؽزایظ ٟٔیّب ثٛد ثؼذاً ٘بٔ ٝث ٝاتبق ارعبَ ٔی وٙیٓ.
●آلبی دوتز ؽٕظ اردوب٘ی:
 اؽبر ٜث ٝتبریخچ ٝؽىُ ٌیزی تذٚیٗ لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر  ٚلجُ اس آٖ لب٘« ٖٛحٕبیت اس ؽزوت ٞبی دا٘ؼ ثٙیبٖ» ود ٝدِٚدتٟ٘بیتبً وبر را ثٚ ٝسارت ػّ ٚ ْٛدا٘ؾٍبٟٞب داد  ٚػٕذ ٜی ثٛدر ٝایٗ لب٘ ٖٛرا ث ٝؽزوتٟبی دا٘ؼ ثٙیب٘ی و ٝدا٘ؾٍبٟٞب ثبیذ تأعدیظ وٙٙدذ ،داد٘دذ .در
فٛرتیىٞ ٝذف ایٗ لب٘ « ٖٛثز٘ذ عبسی در وبجٞبی دا٘ؼ ثٙیبٖ » ثٛد.
 پظ ٔب ثبیذ آییٗ ٘بٔ ٝارزایی را ثٛٙیغیٓ ٔب اجٖ در ؽزایظ ٔب ٜػغُ ( )Honey moonثب دِٚت ٞغتیٓ پظ جسْ اعت و ٝرٚی آییٗ ٘بٔد ٝودبرثىٙیٓ تب ث ٝعز٘ٛؽت لب٘ ٖٛحٕبیت اس ؽزوت ٞبی دا٘ؼ ثٙیبٖ ( در دِٚت لجُ) دچبر ٘ؾٛد.
 ٔب ثبیذ آییٗ ٘بٔ ٝرا ثٛٙیغیٓ ٘ ٚبٔ ٝث ٝاتبق  ٚرٛ٘ٚؽت ث ٝرؤعبی وٕیغیٞ ٖٛبی اتبق ثش٘یٓ.3

پیؾٟٙبد ٔیى ،ٓٙپیؾٟٙبد آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی را ا٘زبْ دٞیٓ .یه ٘بٔٚ ٝرٛد دارد ،ثبیذ ثٛٔ ٝاسات عبیز الذأبت را ثىٙیٓ  ٚاٌز اس ٘ظز سٔب٘ی ودٓآٚردیٓ یه ( Draftعز اِٚی )ٝثذٞیٓ  ٚثٛٙیغیٓ «ٚیزایؼ یىٓ»  ٚثؼذ آٖ را تىٕیُ ٚ ٚیزایؼ ٞبی ثؼذی را ارائ ٝوٙیٓ.
●آلبی ٟٔٙذط اؽتزی:
 ثب تٛر ٝث ٝفحجت ٞبی آلبی ٟٔٙذط ٔیزساخب٘یبٖ عؼی ٔی وٙیٓ در ظزف ٞ 3فت ٝآیٙذ ،ٜآییٗ ٘بٔ ٝارزایی لب٘ ٖٛثٟجدٛد فضدبی وغدت  ٚودبر راثجٙذیٓ.
● آلبی ٟٔٙذط رفبری ؽیزٚاٖ:
ال چٍ٘ٛد ٝػٕدُ ؽدذ ٚ ٜاجٖ چٍ٘ٛد ٝادأد ٝپیدذا
 ٔٗ رٕغ را تٛرٔ ٝی د ٓٞث ٝافُ  ،44در راثغ ٝثب افُ  44ثزخٛرد ٔب چٍ ٝ٘ٛخٛاٞدذ ثدٛد ( لدج ًٔیىٙذ؟)
 ثبیذ در اثتذای وبر ایٗ دِٚت ،یه تحّیّی ثؾٛد اس ػّٕىزد افُ ٔ( 44خبَٚ :اٌذاری عٟبْ ؽزوت ٟٔبة لذط) ٔب ثبیذ عزیغ پیٍیزی وٙیٓ  ٚثٝدِٚت وٕه وٙیٓ  ٚرا ٜحُ ارائ ٝدٞیٓ در ٔٛرد افُ  44اآلٖ دِٚت تحت فؾبر اعت.
ٔ -ب ثبیذ رٚی ایٗ ٔٛضٛع ( ٓٞافُ  )44وبر ثىٙیٓ  ٚپیؾٟٙبد ٔی و ٓٙایٗ ٔٛضٛع را  ٓٞدر دعتٛر وبر لزار دٞیٓ.

● آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی:
 ثب تٛر ٝث ٝربیٍب ٜرٙبثؼبِی (آلبی ٟٔٙذط عٕبن) در ٔٛعغ ٚ ٝآلبی دوتز ؽٕظ ٕٝٞ ،وٕه وٙدیٓ  ٚثدب ٔدذیزیت آلبیدبٖ ٟٔٙدذط عدٕبن ٚدوتز ؽٕظ ث ٝاتبق اػالْ وٙیٓ  ٚث٘ ٝیبثت اس اتبق ایزاٖ  ٚتٟزاٖٛٔ ،عغ ٝآییٗ ٘بٔ ٝرا تذٚیٗ وٙذ (ثزای ٔٛعغ ٚ ٝارتمبی ربیٍدب ٜآٖ خیّدی خدٛة
اعت) ٚاجٖ ثحج ثٛدر ٝرا ٘ىٙیٓ  ٚایٗ وبر ٔی تٛا٘ذ« ثبة ثؾٛد » ثزای ٘ٛؽتٗ ثمی ٝآییٗ ٘بٔٞ ٝدبی ارزایدی لدٛا٘یٗ ٔدزتجظ ثدب فدٙؼتٕٞ ،د ٝثبیدذ
وٕه وٙیٓ.
● آلبی دوتز ؽٕظ اردوب٘ی:
 ٔغّجی و ٝآلبی ٟٔٙذط رفبری فزٔٛد٘ذ «عز و ٜٛیخی اعت » ٔ ٚب رشء وٛچىی اس آٖ ٞغتیٓ. ٔب یه رزٔی در لب٘ ٖٛداریٓ ث٘ ٝبْ «رُزْ عٛء اعتفبد ٜاس لب٘ .»ٖٛاِ٘ذار ٞ ٚؾذار آلبی ٟٔٙذط رفبریٞ ،ؾذار خیّی ٕٟٔی ثٛد ٔ ٚدٗ ٞدٓ در ایدٗٔٛضٛع ٘بٔ ٝای ٘ٛؽتٓ  ٚثٔ ٝزوش پضٞٚؾٟبی ٔزّظ فزعتبدْ ِٚی ٕ٘ی دا٘ٓ آیب پیٍزی ایٗ ٔٛضٛع در ؽأٖ ٔ ٚبٔٛریت ایٗ رٕغ ٞغت یب ٘ٝ؟ ِٚدی
ٔٛضٛع ٞٚؾذار ٕٟٔی اعت.
● آلبی ٟٔٙذط اؽتزی:
 ارائ ٝثمیٌ ٝشارػ وتجی وبرٌز ٜٚسیز عبخت ،در ارتجبط ثب ثؼضی سیز ؽبخـ ٞبی افُ  ٚ 44خقٛفی عدبسی ٕٞ ٚچٙدیٗ ثزرعدی ٔدبد)126( ٜلب٘ ٖٛثٛدر ٝعبَ 1392
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رٚی ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝآلبی ٟٔٙذط رحٕتی (عبسٔبٖ ٔذیزیت) حذٚد  50تب  60درفذ وبر را پدیؼ ثدزد ٜا٘دذ٘ .یدبس داریدٓ اس عزیدك آلدبی ٟٔٙدذط٘ٛرا٘ی ثب آلبی ٟٔٙذط رحٕتی ٕٞبٍٙٞی ثؾٛد ( 1/5عبَ اعت و ٝؽخـ ٟٔٙذط رحٕتی ثب  3وبرٌز ٜٚرٚی آٖ وبر ٔی وٙٙذ)
●آلبی ٟٔٙذط ٘ٛرا٘ی:
 د ٚع٘ ٝفز اس ؽٛرای ٕٞبٍٙٞی در  3وبرٌز ٜٚعبسٔبٖ ٔذیزیت (ٟٔٙذط رحٕتی) ٕٞىبری دار٘ذ .جسْ اعت ثب ؽخـ ٟٔٙذط رحٕتی ث ٝتٛافدكثزعیٓ  ٚایؾبٖ اس ٔب درخٛاعت وتجی خٛاعت ٝا٘ذ ٔ ٚب اس ٔٛعغ ٝوتجبً آٔبدٌی خٛد را اػالْ وزد ٜایٓ ٟٙٔ ٚذط رحٕتی ث ٝآلبی ٔقدغفٛی ارردبع
داد٘ذ  ٚآلبی دوتز أبْ رٕؼ ٝساد ٓٞ ٜاػالْ آٔبدٌی وزد٘ذ.ثبیذ تخجیت حضٛر آلبی ٟٔٙذط رحٕتی در عبسٔبٖ ٔذیزیت لغؼدی ثؾدٛد ٛٔ ٚضدٛع
د٘جبَ ؽٛد( .ثبیذ عبسٔبٖ ثز٘بٔ ٝاػالْ ٘ظز ثىٙذ)
●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 أیذٚاریٓ ثب پیٍیزی اس ٟٔٙذط رحٕتی ٘تیز ٝایٗ ٔٛضٛع در رّغٞ ٝیئت ٔذیزٛٔ ٜعغ ٝلغؼی ثؾٛد  ٚث ٝاعالع وبرٌزٞ ٜٚب ثزعب٘یٓ. دعتٛر ثؼذی رّغ ٝػجبرتغت اس :تٟی ٝآییٗ ٘بٔ ٝلب٘ ٖٛحذاوخز اعتفبد ٜاس تٛاٖ تِٛیذی  ٚخذٔبتی در تدأٔیٗ ٘یبسٞدبی وؾدٛر (دٚعدتبٖ ٘ظزؽدبٖ راثفزٔبیٙذ).
●آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی:
 در ایٗ لب٘ ٖٛیه عزف آٖ عبسٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبػی اعت و ٝحذٚد ٔ 40یّی٘ ٖٛفز رٕؼیت وؾٛر را پٛؽدؼ ٔیذٞدذ  ٚخدٛدػ یده دِٚدت دردِٚت اعت.
 ثٙذ 13 ٜعبَ ػض ٛؽٛرای ػبِی تأٔیٗ ارتٕبػی ثٛد ٜاْ ٕٞ ٚیؾ ٝرئیظ ایٗ عبسٔبٖ اس افزاد ٔ ٚذیزاٖ ثغیبر لٛی ثٛد ٜاعت (ثزش ایٗ  8عبَ اخیدزو ٝؽذیذاً تٙشَ وزد ٜاعت)
 یه ٔغبِجی در ایٗ لب٘ ٖٛاعت و ٝاٌز ث ٝآٖ ػٕیك تٛر ٝثىٙیٓ٘ ،جبیذ در آییٗ ٘بٔ ٝسیبد ث ٝایٗ ٔغبِت ثپزداسیٓ  ٚدر د ٚع٘ ٝىت ٝایدٗ لدب٘ ٖٛثبیدذوٕزً٘ اس آٖ ػجٛر ثىٙیٓ.
 آلبی ٟٔٙذط اؽتزی ث ٝاتفبق آلبی ٟٔٙذط حالد ایٗ ٔٛضٛع را پیٍیزی وٙٙذ  ٚدررّغ ٝثؼذی (دٞٚفت ٝدیٍز) ٌشارػ ثذٙٞذ.● آلبی ٟٔٙذط فبدلی پٙب( ٜارائٌ ٝشارػ فؼبِیتٟبی وبرٌزٔ ٜٚؼذٖ  ٚفٙبیغ ٔؼذ٘ی):
 ٔب در دٞ ٚفت ٝاخیز رّغ ٝرذیذی در وبر ٌز٘ ٜٚذاؽتیٓٔ .ب در حبَ تذٚیٗ ٔجبحج لبثُ عز ثب ٚسیز فٙؼت ٔ ٚؼذٖ ٞغتیٓ  ٚاٌز رّغ ٝثب آلدبیٟٔٙذط ٘ؼٕت ساد ٜثٍذاریذ ،اِٛٚیتٟبی ثخؼ ٔؼذٖ آٔبد ٜاعت« .خب٘ٔ ٝؼذٖ»  ٓٞلج َٛوزد « ٜاعتب٘ذارد تذٚیٗ لٛا٘یٗ  ٚآییٗ ٘بٔدٞ ٝدب» را ثغدٛری
و ٝخزد رٕؼی در آٖ رػبیت ؽٛد،تٟی ٝوٙذ.در ایٗ راثغ ٝیه فزْ ٘ظزخٛاٞی تٟی ٝوزدیٓ تب ث٘ ٝظزخٛاٞی ثٍذاریٓ.
 ثٙبثزایٗ وبرٌزٔ ٜٚؼذٖ ثزای رّغ ٝثب آلبی ٟٔٙذط ٘ؼٕت ساد(ٜدر ثخؼ ٔؼذٖ)آٔبدٌی دارد.5

● آلبی دوتز ؽٕظ اردوب٘ی:
 ثخؼ ٔبؽیٗ آجت در فٙبیغ ٔؼذ٘ی خیّی ٔ ٟٓاعت،ثخقٛؿ ایٙى ٝثؼضی اس ٔبؽیٗ آجت ثب پزٚصٞ ٜبی ػٕزا٘ی ٔ ٓٞؾتزن اعت(ٔخُ ِٛدر ٚ)...پیؾٟٙبد ٔی و ٓٙایٗ ٔٛضٛع را  ٓٞدر وبرٌزٔ ٜٚؼذٖ ٔذ٘ظز لزار دٙٞذ.
●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 ثزای تؾىیُ رّغ ٝثب آلبیبٖ:دوتز ٘ٛثختٟٙٔ،ذط چیت چیبٖ  ٚدوتزآخ٘ٛذی،پیؼ ٘ٛیظ ٘بٔٞ ٝب تٛعظ آلبی ٟٔٙذط اؽدتزی تٟید ٚ ٝثد ٝتأییدذثزعذ  ٚارعبَ ؽٛد.
●آلبی ٟٔٙذط ؽزیفیبٖ(ارائٌ ٝشارػ فؼبِیت ٞبی وبرٌز ٜٚا٘زصی):
 ٔٛضٛع «ا٘زصی» ػال ٜٚثز ٘فت ٌ ٚبس ،ثزق را  ٓٞؽبُٔ ٔی ؽٛد(ثزق،وبرٌز ٜٚرذا دارد،چ ٖٛا٘زصی اِٚی ٚ ٝحب٘ٛی ٝداریٓ) در اِٚیٗ رّغ ٝی وبرٌز ٜٚثیؾتز ثٔ ٝؼزفی اػضبء  ٚدٚعتبٖ پزداخت ٝؽذ ٔ ٚغبئُ ارس  ٚریبَ را ث ٝتفقیُ ثیبٖ وزد٘ذ. لب٘٘ٛی و« ٝوٙغزعی »ْٛرا پؾتیجب٘ی وٙذ ٚرٛد ٘ذارد. «دیپّٕبعی ا٘زصی» ٔٛرد ٘ظز ٚسیز ٘فت اعت.در اٚایُ ا٘مالة ٞشی ٝٙتٕبْ ؽذ ٜاعتخزاد یه ثؾى٘ ٝفت خبْ در خؾىی  1دجر  ٚدر دریدب  2دجرثٛد.در حبَ حبضز لیٕت تٕبْ ؽذ ٜی یه ثؾى ٝی ٘فت خبْ در خؾىی  7دجر  ٚدر دریب  14دجر ٔی ثبؽذ.
 اآلٖ حذٚد ٔ 5یّی ٖٛثؾىٔ ٝؼبدَ ٘فت خبْ ٔقزف در داخُ وؾٛر داریٓٔ ٚ.ب ثٞ ٝدز ٔیدشاٖ فدزف ٝردٛیی در ٔقدزف داخّدی ثىٙیٓ،تأحیزٌدذاراعت.
 ثحج فزف ٝرٛیی اس  19عبَ پیؼ(دٚراٖ آلبی ٞبؽٕی) ٔغز اعت  ٚدر د٘یب ٔ ٓٞغز اعت ٘ ٚیدبس ثد ٝا٘تخدبة تبوتیده ٞدب  ٚتىٙیده ٞدبیٔٙبعددت اعددتٔ.ب پتب٘غددیُ ٔ 1یّیدد ٖٛثؾددى ٝفددزف ٝرددٛیی ٔقددزف داخّددی داریٓٛٔ.عغدد ٝیددب ثمیددٔ ٝددی تٛا٘ٙددذ رٚی آٖ ٔغبِؼدد ٝوٙٙددذ(ثخؼ ٞددبی
خبٍ٘ی،فٙؼت  ٚعبیز ٚاحذٞبی ا٘زصی ثز)
●آلبی ٟٔٙذط عٕبن:
 رّغ ٝی ثؼذی وبرٌزٞ ٜٚب ع ٝؽٙج ٝی دٞ ٚفت ٝدیٍز ٔٛرخ  92/06/26عبػت  7/30فجح در عبِٗ رّغبت ا٘زٕٗ ا٘جد ٜٛعدبساٖ ٔغدىٗ ثزٌدشارخٛاٞذ ؽذ.
ب -مصًبات جلسٍ:
ٌ -1شارػ ٔىتٛة  ٚؽفبٞی وبرٌز ٜٚعبخت(تٛعظ آلبی ٟٔٙذط اؽتزی) ٌ ٚشارػ ؽفبٞی وبرٌزٞ ٜٚبی ٔؼذٖ  ٚفٙبیغ ٔؼذ٘ی(تٛعظ آلدبی
ٟٔٙذط فبدلی پٙب ٚ )ٜا٘زصی (تٛعظ آلبی ٟٔٙذط ؽزیفیبٖ) در رّغ ٝارائٌ ٝزدیذ.
 -2وبرٌزٔ ٜٚؼذٖ ثزای رّغ ٝثب ٚسیز ٔحتزْ فٙؼت ٔ ٚؼذٖ آلبی ٟٔٙذط ٘ؼٕت ساد ٜآٔبدٌی دارد(.در ثخؼ ٔؼذٖ).ضدٕٙبً تٛفدی ٝؽدذ در ایدٗ
وبرٌزٛٔ ٜٚضٛع ٔبؽیٗ آجت فٙبیغ ٔؼذ٘ی ثخقٛؿ ٔبؽیٗ آجت ٔؾتزن ثب پزٚصٞ ٜبی ػٕزا٘ی ٔ ٓٞذ ٘ظز لزار ثذٙٞذ.
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ٔ -3مزر ؽذ در رّغ ٝی ثب آلبی دوتز ٘ٛثخت در ٔٛرد ٔغبِجبت پیٕب٘ىبراٖ،ضٕٗ تأویذ ثز ِش ْٚػشْ  ٚاراد ٜرذی اس عدزف دِٚدت(،ثزای تؼیدیٗ
تىّیف پزٚصٞ ٜب)در ٌفتٍ ٛثب ایؾبٖ د ٚاِٛٚیت سیز ٔذ٘ظز لزار ٌیزد:
اِٛٚیت یىٓ:تؼییٗ تىّیف پزٚصٞ ٜب(ٔبد ٜی  48یب ٔبد ٜی  – 49پزٚصٞ ٜبی تحٕیّی  ٚلبثُ تؼّیك)
اِٛٚیت د :ْٚثزرعی ؽزایظ ٘بػبدج٘ ٝلزاردادٞب(رػبیت ؽزایظ لزاردادی ػبدج٘ ٝخیّی اس ٔؾىالت ربٔؼ ٝرا حُ ٔی وٙذ)
 -4پیؾٟٙبد ؽذ اس عزیك تؾىیُ وبرٌز ٜٚرذیذ یب ثب اعتفبد ٜاس وبرٌزٞ ٜٚبی ٔٛرٛد ثب ثزرعی  Cost-Benefitدر ؽدزایظ فؼّی،اِٛٚیدت ثٙدذی
پزٚصٞ ٜب را تؼییٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝدِٚت خٛران ٕٟٔ ٚبت ثزعب٘یٓ.
 -5در ارتجبط ثب ثٙذ ٔ 3قٛثبت،ثؼٛٙاٖ خزٚری وبرٌزٞ ٜٚب ٘بٔ ٝای تٛعظ آلبیبٖ ٟٔٙدذط ّٔىیدب٘یٟٙٔ ،دذط رفدبری ؽدیزٚاٖ ٟٙٔ ٚدذط اؽدتزی
تٙظیٓ ؽٛد  ٚآلبیبٖ ٟٔٙذط عٕبن  ٚدوتز ؽٕظ آٖ را پیٍیزی ٕ٘بیٙذ(در ٔٛرد ایزبد ٔٛد رعب٘ ٝای لجُ اس ارعبَ ٘بٔ ٚ ٝرّغ ٝی ٔاللبت ثدب
آلبی دوتز ٘ٛثخت،تأُٔ ثیؾتزی ثؾٛد)
 -6تالػ ٔی ؽٛد ظزف ٞ 3فت ٝی آیٙذ،ٜآییٗ ٘بٔ ٝارزایی لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر تٛعدظ ٔٛعغد( ٝآلدبی ٟٔٙدذط اؽدتزی  ٚتدیٓ
ٔزثٛع)ٝتذٚیٗ ؽذ ٚ ٜثؼٛٙاٖ ٚیزایؼ ا َٚارائٌ ٝزدد.
 -7ثزای ؽىُ دٞی  ٚارزایی وزدٖ لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔغتٕز ٔحیظ وغت  ٚوبر ٘ 2بٔ ٝی ٔغتمُ ث ٝاتبق ایزاٖ  ٚاتبق تٟزاٖ ارعدبَ ؽدٛد ِٚدی در اثتدذا
درخٛاعت ثٛدر٘ ٝؾٛد.رٛ٘ٚؽت ٘بٔ ٝث ٝرؤعبی وٕیغیٞ ٖٛبی اتبق ٘یش ارعبَ ٌزدد.ضٕٙبً آلبی ٟٔٙذط عٕبن در رّغ ٝی عبػت  12أزٚس
ثب ٔغئِٛیٗ وٕیغی ٖٛاتبق ایزاٖ ایٗ ٔٛضٛع را ٔغز خٛاٙٞذ وزد(.تٟی ٝی ٘بٔ ٚ ٝپیٍیزی آٖ اس عزیك ٔٛعغ ٚ ٝتٛعظ آلدبی ٟٔٙدذط اؽدتزی
خٛاٞذ ثٛد)
 -8تأویذ ؽذ وٛٔ ٝعغ ٝث٘ ٝیبثت اس اتبق ایزاٖ  ٚتٟزاٖ،تذٚیٗ آییٗ ٘بٔ ٝارزایی ثٟجٛد وغت  ٚوبر را ثؼٟذ ٜثٍیزد  ٕٝٞ ٚوٕه وٙٙذ تب ایٗ ودبر
ثقٛرت وبُٔ  ٚدلیك ا٘زبْ ؽٛد  ٚربیٍبٛٔ ٜعغ ٝارتمبء یبثذ  ٚایٗ وبر فتح ثبثی ثبؽذ ثزای تدذٚیٗ عدبیز آیدیٗ ٘بٔدٞ ٝدبی ٔدزتجظ ثدب فدٙؼت
احذاث  ٚا٘زصی.
 -9پیؾٟٙبد ؽذ ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٓٞ ٝاو ٖٛٙدِٚت در ٔدٛرد اردزای افدُ  44لدب٘ ٖٛاعبعدی،تحت فؾدبر اعدت،ایٗ ٔٛضدٛع ٘یدش در دعدتٛر ودبر
وبرٌزٞ ٜٚب لزار ثٍیزد  ٚثب تحّیُ ر٘ٚذ ٌذؽت ٝافُ ،44را ٜحُ ث ٝدِٚت ارائ ٝؽٛد.
ٌ -10شارػ پیؾزفت آییٗ ٘بٔٔ ٝذوٛر در عبسٔبٖ ٔذیزیت (آلبی ٟٔٙذط رحٕتی  3 ٚوبرٌزٔ ٜٚزثٛع )ٝتٛعظ آلبیبٖ ٟٔٙذط اؽدتزی ٟٙٔ ٚدذط
٘ٛرا٘ی ارائ ٝؽذ ٔ ٚمزر ؽذ ٘تیز ٝی پیٍیزی اس ٟٔٙذط رحٕتی در رّغ ٝی ثؼذی ٞیأت ٔذیزٛٔ ٜعغ ٝلغؼی ثؾدٛد  ٚثد ٝاعدالع ودبرٌزٞ ٜٚدب
ثزعذ.
 -11آلبی ٟٔٙذط اؽتزی الذأبت ا٘زبْ ؽذ ٜدر ٔٛرد« ثزرعی ٔبد 126 ٜلب٘ ٖٛثٛدر ٝعبَ ٘ ٚ »92یش « ثؼضی سیزؽبخـ ٞبی ٔزتجظ ثب افدُ ٚ 44
خقٛفی عبسی» را در رّغ ٝی ثؼذی وبرٌزٞ ٜٚب(ٌ)92/06/26شارػ ٕ٘بیٙذ.
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 -12در ٔٛرد ثزٌشاری رّغ ٝثب آلبیبٖ:دوتز ٘ٛثختٟٙٔ،ذط چیت چیبٖ  ٚدوتز آخ٘ٛذی،پیؼ ٘ٛیظ ٘بٔ ٝتٛعظ آلبی ٟٔٙدذط اؽدتزی تٟید ٚ ٝثدٝ
تأییذ ثزعذ  ٚارعبَ ٌزدد.
 -13در ٔٛرد تذٚیٗ آییٗ ٘بٔ ٝارزایی لب٘« ٖٛحذاوخز اعتفبد ٜاس تٛاٖ تِٛیذی  ٚخذٔبتی در تأٔیٗ ٘یبسٞبی وؾٛر»،آلبی ٟٔٙذط ّٔىیب٘ی ٘ىدبتی اس
لب٘ ٖٛرا اؽبرٕٛ٘ ٜد٘ذ و ٝثبیغتی در تٙظیٓ ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثغٛر وٕزً٘ ث ٝآٖ پزداخت  ٚاس آٖ ػجٛر وزد.
ٔ -14زذداً تأویذ ؽذ ٌشارػ فؼبِیت ٞبی وبرٌزٞ ٜٚب ثقٛرت وتجی ثزای ٔٛعغ( ٝدثیزخب٘د ٝدائٕدی وٙفدزا٘ظ) ارعدبَ  ٚودبرٌزٞ ٜٚدبی ثدزق ٚ
فذٚر خذٔبت ٘یش در اعزع ٚلت تؾىیُ ٌزدد.
 -15رّغ ٝی ثؼذی وبرٌزٞ ٜٚب(ؽؾٕیٗ ٘ؾغت)ع ٝؽٙجٛٔ ٝرخ  92/6/26عبػت  7/30اِی  9/30فجح در ٔحُ عبِٗ رّغبت ا٘زٕدٗ ا٘جد ٜٛعدبساٖ
ٔغىٗ ثزٌشار خٛاٞذ ؽذ.
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